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ACTA Dl l. SESSAO PREPARA-
TORIA PARA A 2.a SESSAO OR-
DINA1TIIA Dl 7., LEGISLATURA
lOS 42 DE JUNHO DE 1916

?sidencia do sr. Juão Mart inho
th

rneio dia, feita a chamada,
acham-se presentes OS SrS. Joäo
Martinho, Argerniro de Rezendo,
Clemente Faria, Cicero Lopes, Al-
berto Alvares c Nelson do Senna.

Aliresc a sessão.
Na fOrma do regimento, assume

a presidencia o sr. Jodo Martinho,
cine convida Para 1.0 e 2.0 secreta-
rios respect.ivamente os srs. Argo-
moro do Rezende e Clemente Fa-
na.

EXPEDIENTE

Com?nunicaQöes

o sr. 1.0 secretario traz ao
riheciinento da Camara, ficando es-
ta inteirada quo conforme commu-
nicaço recebiclas acham-se promptos
para os trabaihos os srs. Paulo P1-
iiheiro e João Lisboa.

o Sr. Alberto Alvares coinmuni-
ca e a Camara fica egiialmente in-
teirada quo o Sr. Moreira da Ro-
eha acha-se prompto para os Ira-
baihos.

o sr. Presidente convida
seus collegas presentes para nova
sessilo ])reparatoria amanhä a ho-
La regimental e

Levanta-se a sesso.

AcTA Dl 2 SESSAO PREPARA-
T0H11, SOS 13 DE JUNHO DR
1910

Pi'csidencia do sr. Leopoldo de
Luna

Ao Ineio dia, leita a chamada,
aclam-sè presentes os srs. Leopol-
do do Luau, Joäo Martinho, Arge-
miro do Resende, Clemente Faria,
Alberta Alvares, Nelson do Senna,
Cicero Lopes o Modestino Gona1-
yes.

•Oecupam os lugares do 1. 1 o Cy

seeretatios, respectivamente, Os sr-3.
Jolla Mart.inho e Argorniro do Re-
seude.

Lida a acta da antecodente fica
a mesma sobro a mesa, para ser
approvada quanido houver nurnero
legal.

sr. 1° secrctarjo dá conta do.
seguinte

EXPEDIENTE

Telegramma

Do sr. Gabriel do Andrade, cOrn-
mitnicando quo chegará a esta Ca-
pital no dia 15 do corrente, prom-
pto para os tralialhos. - A Cama-
ra fica inteirada.

Nada mais havendo a tratar, o si
Presidente convida aus sons colic-
gas preseiites para nova sessllo
preparatoria, amanhil, a hera regi-
mental, c

Lovaiita-se a sessllo.
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ACTA PA 3. SESSAO PREPARA-
TORIA, AOS 14 BE JUNHO DE
1916

Prcsidcncia do sr. Edgard da Cu-
nha

Ao meio dia, I eita a chamada,
acham-se presenles Os srs. Edgar-
(10 da Cunha, Leopoldo de Luna,
JoSo Martinho, Argeflhi1O de Rosen-
do, Clemente Faria, Alberto Alva-
res, Nelson dd Senna, Cicero Lopes,
Modestmo GoflalVeS, Josó Cuslodio,
Viviano Caldas, Bias Filho, lietiri-
quo Portugal, Bernardo GuimaraC
o Norberto Lage.

Abre-se a sesso.
Oc.eupam Os logares do t.° e Z.

settihtarios, respeotivamente os srs.
LojOldo do Luna e Joo Marlinho.
• Lida a ada da sessão atitecedeito
o não havendo quem sobre ella
faça observaçöes, flea a mesma so-
bre a mesa, para ser approvada.
quando houver numero legal.

lNäo ht materia do expethente
S0bTC a mesa:

0 Sr. 1-r6idcnte manda quo so
officio ao Sr. Presidente do Estado,
c..ornrnunieando nio póder so instal-
mr o Coniesd amanhã, por não
liaver aiticla numero legal do Se-
ithores c1eutados presentos, e con-
vida os sous c011egas par nova
sossão preparatoria, amanhã,
horn regimental, e

j Levanta-se a sessão.

.\CTA PA 4 SESSAO PREPARA
TOHIA, AOS 15 DE JUNIiO DE

916
I'residencia dsr. Edgardo da Cu-

nha
Ao meio din, feita a cliamada,

acharn-se presentes os srs. Edgar-
do da Cunha, Leopoldo do Luna,
.Joäo Martinho, Argemiro do Rosen
do, Clemente Farm, Alberto Mvii
yes, Nelson do Sonna, Cicero Lopes,
Modest so Gonçalves, José Cusiotho,
Viviaiso Calda, Bias Fllho, Henri
quo Portugal, Bernardo C tin] arães,
-Norberto Lage, JoSo Lisboa, Gabriel
Andrade, Stylita, Silva Fortes. Jose
Alfonso, Hetto Junior, Baei.a Neves
o •Ucides Gonçalves.

Ahre-se a SeSst'0.
Lida a ada da sess5o antecedon

to, flea sobre a mesa, para ser ap-
provada quando houver nurnero le
gal.

0 sr. 1 1 secrctario dd corita do
seguinte

EXPED1ENTE

Officio
Do Sr. 1.0 secretario do Senad'),

do hontent datado, communicando
n5o haver ahida riumero legal do
senadores presentes para instalha
iio do Congresso. - A Camara

lien inteinada.
Telegramma

Do sr. Getulio do Carvalh, corn-
municando quo faltará as primeiras
sessoes ,por motivos imperioSoS4 -
I dentico despacho.

Continuanlo a lalta de numero
legal par a installação do Co
gre.sso, o sr. Prosidente corivida
sons collegas presoiltes para nova.
sessdo prepamatoria, amanlid, a
isora rdgimental, e

Levanta-se a sessão.

ACTA DA 51 SESSAO PREPARA-
TORIA, AOS 16 DE JUNHO DE
1916.

Presidencia do sr. Edgardo da Cu-
nha

Ao meio tha, feita a, ehamada,
acham-se presentes Os srs. : Ed-
gardo da Cunha, Leopoldo do Lu-
na, Joibo Martinho, Argemiro de
Besende, Clemente Farm, Alberto
Alvares, Nelson do Senna, Cicero
Lopes, Modostino Gonçalves, José
Custodlo, Viviano Caldas, Bias Fl-
iho, Henniquo Portugal, Bernardo
Guimaraes, Norberto Lage, João
Lisbon, Gabriel do Andrade, Stylita,
Si1a Fortes, José Atfoniso, Retto

'Junior, Baeta Neves e Abides Gon-
qalves, haltando, corn causa part!-
cil)ada,  o Sr. Gètulio do Carvailso,
0, scflL ella, OS mais senhorès.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedento e não

havencbo quem sobre ella faça ott-
sorvaOcs, flea sobre a mesa, pam

ser approvada quando houver nu
mero legal.

0 sr. 1.° secretarjo dii conta di
seguinte

EXPEDIENTE

Officio
• Do Sr. .1.0 secretarlo do Senado
de hontem datado, cornmllnjcandc
tom-se verificado numero legal di:
senadores pain a ahertura do Con
gresso, tendo sido suspensas as
sets6es ate quo esta Camara com-
munique for taliThem numero lega
(10 srs. do piilaclos presentes para
a installaçgo do- Congresso. - A
Camaro lien intoirada.

Telegramma

Do Sr. José Maria, trazejido no
conheciniento clii Camara quo fal-
tarcl ds primeiras sessoes, por into-
tivo do molestia em pessoa do sun
famiia. - Identico cbespacho.

Nab havendo aind'a numero le-
gal do srs. dephhaiIôs presentes, o
sr: Presjdente convjda Sons colIc-
gas par nova soss5o preparato-
ru, amanha, a. horn re gimental, ii

Levanfa-so a sCssao:

ACTA]fl 60 SESSAO PREPARATO-BIA, AOS 17 BE JUNHO BE 1916
Presidencia' do sr Edgar do da Cunha

Ao Mejo (Ha, ICifa a ehamada
aleliam-so prelentes, A srs. Edgkrde
da Cunha, Leopoldo do Luna, Paulo
Pthhejro, Joclo Mitrtinho, Argemiro
do Resendo, 'Clemeiite Fai'th Alber-
to Alvares, NClson do Senna, Cicero
Lopes, Modestino Gonqalves, José
Custodio, Viviano Caldas, Bias Fi-
lho, Henriqise Portugal, Bernardo
GuimarSes, Norberto Loge, Joéo Lis-
boa, G a briel Andrade, S fylita, Silva
Fortes, Jos(" Alfonso 1 flottu Junior,
BaetaNeves, Alcides Goncalves o
Antonio Moura, faltando, corn causa
participada, Os srs. Getulio do Car-
valho o José Maria, e, sern ella, os
mama senhores.

Abu-so a sessSo., 	 -
Lida a nta da antecedenfe 0 nãii

liavendo qitem sobre a ella faça ob

servalOes, d ti mesma dada po p ap-provada e bern assim as das 1.', 2.',3•0 e 4.' sessöes preparatorias, quo
soacham sobre a mesa.

0 sr. 1.° secretarjo dii conta do Se-
guinte

' EXPEDIENTE

iTelegranrmnas
Dos ss Odilon deAnd'rade e Be-

mosthenes Cesar, conimunicando
achareni-s promptos jara Os traba-
ilios. - A camaro. flea inteirada.

Achamlo-se presenios 25 srs; do-
pufado's, numero legaijiara a instal-
laç5o do Congresso, o sr. Prosidonto
manda ipso posse sénticlo so conmu-
rdque ao Senado eao oxme. sr . Pro-
sidente do Estado, o susponda-se a
sossão ate quo venha cQmmunjeaqão
do Sr. Presidente do Conresso, de-
terminando dia o hora para sessto
solemno do installbaç.do.

Officio
fleabonta a Sessão, 0 sr. 40 secre-

tarlo, obtendo a palavra, procde a
leifura do urn officio do . 1.° se-
crqfaiio do SonadO,' èomñiujiieando
ter'o sr Presidenfé do ('ongresso
desighiio o din d& amanhh, a uma
horn d4 falrde, para a sessilo sole-
male cjé'intallaeito.

0 sr. Pèsidente diz quo a Cama-
ra aeàbou de ouvir a. leilura da
communicaça.o do Senado,' polo cjue
copvida abs SOUS collegas a compa-
receneni amanhã, urna hora antes
da .marca.cla aIim dO so proceder 40.
sort eio do.. comrnissclo quo tern do
receher o sr,. Secretarjo do EstadO:
lndufliljjdo1 de fazer a beituna da
nonsageni 'presidencial, dando por
findos os trababhos pi'eparhtoribs, e

LOvanta-so a sessa.o. .

AC1iX DA SESSAO SOLEMNE DE
IJ'STALLAcAO DO CONGRESSO,
PAR A 2. S1ISSAO ORDINARTA
PA 7." L]bGTSLATURA, AOS 18
BE JUNHO DE 4916.

Presidencia do Sr. Bias Fortes

Ao, meio din, feita a chamada,
ie,ham-ao pmesentes os srs. Bias
Fortes, Edgardo da Cunha, Pedro
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Drummond, Levindo Lopes, Carnil-
To. do Brito, ,11enrique Diniz, Rocha
LagOa, Malta Machado, Olympio
Mourão, Antero Dutra, Gaspar Lo-
pos, AndradQ. Boteiho, Ribeiro do
Valle, Levindo Coelho, Urias .Bote-
iho, Eduardo do Arnaral, Ribeiro do
Oliveira, Mello Franco, Leopoldo do
Luna, Paulo Pinheiro, •João Mar11-
nho, Argemiro de Resende, Clemon-
to Faria, Alberto Alva1es, Nelson do
Senna, Cicero Lopes, Modestino
Gonalves, José Ciistodio, Viviano
Caldas, Bias Filho, Henricjuo Por-
tugal, Bernatda Gulrnaräes, Nor-
berto Lag, Joa Lisboa, Gabriel
Andrade, Stlita, Silva Fortes, Jas
Alfonso, Retto Junior, Baeta Neves,
Abides Gonçalves, Antonio Moura
o Emilio Jardim, faltando corn cait-
sn participäcla Os srs. Gabriel San.-
los, Getulio de CarvaihO o José Ma -
rid, e scm ella Os mais senhores.

E' convidado par o logar do o.°
secretario o sr. senador Gaspar
Lopes.

Abre-se a sessilo..
Na fórha do art. 7.° do Regimen-

0, o or. Presidento procedo ai sor-
t(-,la da cothmisslio incumbida do
rcceie'r a Sr. Sëcretario do Tutorial,
lie iimbido do icr a monsagem pro-
sidencial, comrnissio cssa, quo do-
vera compdr-se . do urn senador e
dais dcputdos.

Silo sorteados para a referida
commissio, as srs. senador Levin-
d Coelho e deputaods Clemente
Faria e Ilenriquo Portugal.

Supend-so a sessilo ate quo seja
irnurnciada a chegada do sr Se-
cretario . do Interior.
- A urna horn da tarde, roabre-se

a mosma, tondo o sr. Presidente
convidado a commissio a cump rir
b soil dover.

Introduzido no recinto, corn OS
formalidades do estylo, o sr. e-
cretarlo do Interior tom-a asseuto
na mesa, a direita do Sr. Presiden-
to., e, sendo-ihe dada a palavra,
procede d loitura da mensagom,
finda a qual, retira-so aquolle so-
nhor Secmutaria corn as mesmas
formalidacles corn quo entrára.

MESAGEM

Senh ores ,-epresenlafltcs do L's-
tad-a etc Minas Geraes

Possuido do mais, intirno prazer
o do inabalavel TO na vossa acilo
patriotica, vonho cumprir o dover
constitucional, do prestar-V0S in-
forrnaçOes sabre os negocios pubil-
cc, durante o anno dccorrid0, c
congratular-me corn a Estado do
Minas Geracs, pela regular , e nor-
mal. reunillo do sou alto podcr Ic-
gislativo.

N  rneflSagcm, quo live a lionma
do apresentar-VOS a 15 do junho tie
1015, cleixci traadas, coin viva
cores, as condiçOeS o circumstafl-
cias penosaS em quo nos achavarnoS
nactudlle momenta.

Mees antes, graves acontecimefl-
tos iinprevistos, do reperdussio go-
ml a immediata, haviam convulsio-
rado a veiho mundo.

Os effeitos desse collapso logo so
fizeram seritir nos paizes neutros o
novas, coma a Brash, polo cstreine-
cirnento do cornmercio, perturbaclin
da Vida financeira a economica,
polo fechamento dos mercados ma-
netarios o retrahiiento quasi abso-
luta do credito. Em virtude do
causas diversas, näo podiarnos cvi-
tar a rOflexo e Os pemniciosoS elici-
los da conflagraqäO curopéa, cuja
trernendo choquo. nos veiu apanhar,
politica, oconamica . e financeima-
monte, desprevcnidos, enfraqioci-
dos c quasi desorgauizadoS.

Antes di guerra, haviamos ml-
ciado, na Fedoraçäo e cm quasi to-
dos as Estados, uma vigomosa poli-
tic-a do expansio material, do ini
pulsionamento do progresSo d
iaiz, t.endo come principaes fins—
o aitgmento c desciobrarnetlto da

- viaçto-ferrea, meihoramentos dos
- nossas portaS marit-irnos, das Capi-

tries a cidades do interior e mats
uma s6rie outra do novas empre-
hendl irnenlos, tendentes a revigorar
o nasso organisma moral e mate-
mini. Porn issu, fizomas grandes sa-

crificios, realizamos despesa's a' ere-
dito e saccamos dinheiros a juros—..
aura. la-se tudo transformandni,
sob a aeão arientadara dessa poll--
tic-a, scm duvida anerasissirna, mas
capaz do utha futura remodelaç5o.
O equilibria enire a activo e a pas-
siva, creados per ella, soria a na-
tural e salutar consoquencia da To-
cundidade das medidas pOstas em
pratica, do crescente desenvolvi-
menlo industrial, commercial c
agricola, quo a- mesma politica pro-
inaveria, do augmento do patrimo-
iiio e da riqueza intemna, quo ella
paderia trazer. Fiadas nas reservas
do riquezas inexpioradas, na vitali-
dade da lavoura o da industria, ni
valarizaçSa cia proprieclade e cia
producção, poderiarnos seguil-a
corn certo refreamento a ponderada
restricão do despesas, Si aos gran-
des onus, della provenientos, iiiio
so viossern nnir, no presento, as aT-
flictivas difficuldades geradas peiri
grande e genemalizacla guorma. -

A - formidavel lucta veii encon
trar-nos coin as encargos da p01111
ca expansionista, coin de
ficits arOarnentarias e compromis-
sos onerasas do immediata soluç5a.
Tal situacdo era angustiosissima,
nos llrimeiras mezes.

No iniclo d  guerra, a Jalanço
das financas publicas do quasi to-
dos as Estados a da Naito, accusa-
Va avultados saldos dovedores . -
combs e oxigivois, augmentados
quasi todos - as annos e - saldos
credores' incertos, dependentes do
instabilidade do .factos o phenome-
nas que so produziarn no mundo e
da precariedade dos receitas, quo,
embora augmentadas pramissoma-
monte em alguns exercieios, nãa ti-
nharn forcas neeessarias para
acompanhar a progressäo exaggema-.
cia das desposas.

Em todas as manifostacOes cia
Vida colloctiva, accentuaram-so,
desde logo, o retrahirnento e a pa-
ralysaçilo. Fol mister mudar, de
subito, a rumo das cousas e suspen-
der a orientacão seguida, iniciando-
so urna outra quo tivesse per nor-
ma principal - aoalmar a Vida pa-
Utica nacional e, par inflexivel -pro-

-i'arnrna, - realizar profundo cór-
tos nas despesaspublicas.

Comprehenciondo a oppressiva
situaäo da politica geral, o nosso
Estado, par accordo dos seus dire-
ctorcs ' e representantes - politicos,
coll000u-se, desclo logo, -aolado do
alto poder constituido a resolveu
prestar do exmo. sr. Presidente da
Republica decidido apobo e esfor-
çada coilabomaçdo, par quo pu-
desse oumpmir, sam difficuldades, a
scu arduo mandate e realizar, corn
proveito par a Nação, a program-
ma cia govemno, traqado no thu inn-
nifes to inaugural. - -

A gi-ande obma encotada do form-
iecirnenta. ecanornico e financeimni
o. as esforços ernpregados prima
mantOr tuna atmospinera placida,
tranquilla, canservadora, do- ordeni
o do trabalbo, nSa dariam resulta-
dos, si ndo pudesse ser acalmada,
dovidan-ionte narmalizada, a situa-
çdo geral - cia poli f.ica, da qual do-
jendern as boos finanças e a neces-
samia esta]illidado' dos cousas pa-
b1icas 	 -	 - 	 . 	 -

Esse serviçô, a honrado Chefe do
govemno a asIa prestando a Naçao;
mao, para damninar os embaraqos
o entmaves quo encontrou, precise.
do efficaz 0 impmescindivel concur-
so rho todos os departamnnts 4d-i
Federaçiio - 	 -

0 Estado de Minas sempte curn-
priu esse patriotico dover, mactori-
do doclicado e lea apoio ao regimen
0 a sua inteira solidariedade corn o
governo nacional.

Polo quo boa ao flOSSO Estado,
sciffreu die - incontestavelmonto as
apavorantes effeitos - cia perturba-
c-So economica-financejra - univer-
sal, mao, luctando embora contra

'fades as- enibaraos, provindas dos
accumuladas causas antemiores e do
sombria situaiio ereada pola gilier-
ra, Vat cwripmindo os sons penosis
simos devdres administrativos,
proseguinda na mOta traada polas
previsOes orOamentarias e pela pru
dencia e criteria ecanamico do go-
Verne. 	 -, 	 - -
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Ilaviamos tambern iniciado urna
politica expansinmsta, do meihora-
mentos C services IIOVOS, COTfl o in
tuito benefico do acuthr As exigeil
eias do Estado. Fizernol-a corn cer-
:ta. larguoza. Durnto (liversos an-
nos. os nossos orçarnentos foram
votados corn elasticidade optirnista.
o as dc'.sp°sas novas, oriundas do
necessidades c eigencias tambem
novas, so desdobrilvarn ostensive
monte em outrs tantos oroarnefi
tOS parallelos do çie.spesas anctori-
zathis, C1IO Volqrne SC I) MIOTA von
fir-ar nas apiiracöes o halanos dos
diversos oxoreicios, do contas jii
approvadas. A receita do Estado
aiiirrnentoli sonsiv1rnonte nalguns
anuos (10550 periodo, mas tw pode
rose e decisive factor do prospera'4
situaöes financeiras f (A sempro
annuflado polo vertiginoso e desor
(lenado creseimento das despesas,
quo, dese modo, formaram regu
br passive, augmentado do anno
pare anno.

Pesando a sua responsabilidai
o compr8hondondo quo o momenta
era do parcirnonia, do regularize-
quo dos gastos e das contas atrza
des, o governo fez do tudo urn in
ventario geral e ernpregou todos os
esforQos pare reuuar a desposa aos
timites da receita.

Para consegnir esse resulhdo.
foi necessario cortar nas dospesas
t.ributar subsidies e voimentos,
• suppriirjir. empregoS e eommissiie.s
ext.ranumorariaS, suspender e adiar
ohras: serviqos e enearos e doixar
de attender, muitas vezes. n os mai,s
justificados rec1amos. Outro ca
minho nun havia a seguir doante
das complicaqôes e abates d.a gene
ralizada e premente crise, une flea
.vein dar a perocher urn facto, ipie
parecia clesconhecormoS: -C des
prop orcionalidade entre as despe
sas quo faziamos e as receitas quo
arrecàdavamos.

Si ha erros e enipas na orienta
quo quo fol seguida, elles suo colle-
ctives e .não nodem ser attrihuido
sdmente a ese on áquelle period
administrative.

A extinequO gradual e successiVe
desse peso- oppressor quo so fo

tornando permanonte o deficit
- nao poderá ser leita do chofre;
dependeri muito da continuidado
(10 aecibo, e, prrncipalmente. da con
r1]juicii o esciarocida (10 Congress)
Legislative, agora reunido.

Tereis mais adeante, senhores re
presentantes de Mines. minuciosas
informaqoes sobre a. situaqibo finan
ceira r economica do Estado. Apre-
ciareis. então, as difficuldades exis-
tonics, sobrevindas e accurnuladas,
a granite somma do esforqos e tena-
cidade, caima e resistencia, corn que
'o Estado e o sell governo entrararn
no combate contra as forqas geracs
quo vio1entamcnte nos opprirniarn
'e ainda nos opprimem. Nunca fo-
rain tao fortes e torturanteS essas
forces geraes, congregadas e do- -
pressoras.

* No erntanto, a resistencia do fra
baiho e do esforqo so accentnou do
tal maneira neste mete honesto,
tranciuillO c calmo, quo, apesar do
to-dos os entraves, a nossa produ-
cqäo vai crescendo, a industria . so
eanima e so norrnahza, e a admi-

nistraQrto ji sente uma favoravel
expeetqtiva de §ituaqibo mais I olga-
da e benefica.

F' visivel, entre nits, a mete do
trabalho o da energia para veneer
o organizar a situaqo creada polo
guerra. Cooperâ, doste modo, r*
povo mineiro pare a sue propnia
grandeza, do Estado e da nossa Pa-
tnia. Porduraiido a catastrophe cci-
torpecedora da vida commercial in-
ternacional, vamos creando, pouco
a pollen, uma situaqao propria, con
stituida e formada corn os nossoc
recursos, tirada do nosso trabaiho
o (Ia nossa propria aetividacle, 'isto
niio podormos center corn outros
elernentos extranhos. A nossa act!
vidado ,jd se exerco sobre divorsas
especies tie prodiicqiio o do iraba
Iho. Will da pecuania, dos sons
sub-prodlictos e (10 qaf, estamos
muito preitceupados corn as cultu
nas do algodo, do Dun e, da canna
do assucar e doS cereaes em geral.

Em outra perle desto docnmento
official, ser-vos-ibo olforecidos da
dos estatisticos sobre a nossa pro-
ducqo e seü valor.

F' 0 café, scm (iliVida, 0 110550
granite producto - a grande riqLle
za do Estado e da Naqo; do anne
Para anno, p0mm, 05 outros ramos
do prodiicqao croscem do volume e
do valor, denotando quo vamos
con seguin do a polycultura.

Nile podemos for arrependirnen
tog do havermos consagrado urn
(ulto especial co cal'it, produoto (IC'
consumo mundial, corn relaqão ao
ipial estamos collocados em condi
qOes priviegiadas e vantajosas, en'i
confronto corn os outros .povos con
correntos.

Dovemos proporcionar ao cabi
todos os motes e roeuros do dole
sa e do proto'cqão. 0 grande 0 im-
pressionante receio actual - 6
expediqão das safras . para Os mer-
cados do consume.- 	 -

A ultirna oscoou-se normalmerite,
tondo side removidas todas as dif.
ficuldades creadas pola guerra.

A nova coihoita,' Segundo dados
estafisticbs, • não chegará para as
necessidades do consumo. A . con
flagraqão europita, poñitm,' nos po-
dora causar dissabo±es no tocanto'
(L dimiñuiqão do . consumo, pertur
baqibo dos transportOs . 0 augmento
dos seguros e fretes maritirnos. Fe-
lizrnente, os poderos publicos, ospo-
elalmonto o governo dé S. Paulo,
agiram corn efficacia o corifinuarn
attentos e preoccupados corn o gra-
ve problema da oxportaqão doste
excepcipnal pro ducto.

Augmontam, do die pare , die, a
valor e o volume di prodUcqibo do
Estado, appárecondo, do anno para
anno, urn saMo revelador do (fIle a
paaeidade produel.iva itäo esfá
estaqionaria, mas sim em activida-
do. Observe-so a hottanqa no cam-
pit econoimcO it no do desenvoivi-
monte des riqileza.

Vo resultar ilahi, certamente, a
Jutura tranquillitlade financoira (
a minoracibo dos eneargos do The-
souro, si for mantido o proramrna
traqado do - parcimonia nas des-
pesas publicas e scvorissiñìa execu-
qäo dos orqamontos.

Pare (I (leSompenho dos sells gra-
ves devoros, poritm, it Estado, numa
pmergencia ditsta$, nan se pibde sa-
11sf azer corn o doelin,o evidento
n1(IIL6i ja realizado flCS (l05pPS(S 0
nos eornpromisos anteniores 0 cc-
r.urnulados. E' tnistitr tamhom em
progar todos as mitios pare transfer
rn-ir a nossa defeiluosa organizaqão
iTo trahaiho, valorizar Os campos,
impulsionar' 0 I prohiema do apro-
vcitarnento taeional '0 pratico • do
sOlo; (Plater Os horizontes econmi
cos e .industriaes, piLra quo so pro-
nnncieni em nosso 'favor - maioros
saldos na balanqa eothmercia1
Ai,m do outros, aos quaes ogover-
no do Mines jib so tern relorido; em
documentos ofIieiae 	 ' eonstituorn
- elementos oil do ixoal lii-
fluencia no desonvolvimento eec-
cornice: - a organizaibo t.rihutarit
o a reducqo dos fretes e tarifas do
transportes. 0 regimen trihutarie
dove sor ostudado o organizado corn

• muito cuidado, aohrë bases' solid as,
visando . iima distrthuiquo justa,
eajuitãtiva e ogual dos tributes.'

Actualrnento,o Estit4o vive dos
imposfo tirados' da 1producqibb'do
trahilho 	 u0 café continua a eon
corre, para, oseIIitos 'da'uirrqqa-
daeo,' corn a griiñde parte, o 6, de
facto, iO orgartizador danossa vida
econornica o financoira.

0 nOsso sytema tribtitario,' dè
'bases 'instaveis, -incertas o des-
eguaes, d urn edificbo som alicorces,
quo nibo poderib resistir aoa fortes
ahabos das convulsöes iteonomicas c
financeiras. A cada passe, dada a
On producqo, on a desvaloriza-
quo da mosma, per quaesquer caii-
SOS 011 phenoinenos; a aitmiiiistrit-
cub .secolloearib na ethbaraosa con-
tuigeneja do •no pothir('eumprir 05
01IS millu thveis clever". 	 • - -,
F' racional quo as leis taxem ' a

riqueza, o no oxaggerad amen te a
proilucrao e o trahaiho, quo prod-
-am dos mats ampios estimulos.
- As taxes some a producqäo en-
carecem-n'a. consideravelmento '
collocnm-n'a em desvantajosa pbs1-
qo. na concorrenia e troca inter-
nacionaeS.

A rodueqibo gradnal'dos impostds
quo allectam o trabaiho e a produ-
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é urn problo.ina do actualida-
do, c'ue ndo pudemos arnda resol-
ver. Está submettido ao parecer do
urna cornlTlissao mista do cleputa-
(los e senadores, e tern sido objecto
do reclarnaçOes dos inicressados,
reunidos nos congressos agricolas.

Estarnos sob a accibo violenta do
uma extensa ealamidado oem pro-
codentcs, quo ameaa porturbar e
subverter tudo, t.razondo perop e-

divas novas, todos as dim. Dove-
moo contar earn as mais asperas
surpresas. Realizar refOrmas im-
portantes, em tao critico morncnto,
devera, oem duvida, ser urn aeto
do aguda mathireza o ponderada
reflexão, Para não so aggravar mats
a situaQäo 'do contrthuinte e- u do'
)roprio Estado.

r

Quanta as tarif as dos estradas
do ferro, o governo -do *Minas estd
actualmente preso aos contradtos

e, não sando proprietarlo das mais
importante vias ferreas, quo per-
correm o, Estado, so poderd concor-
rer corn o mu.- esforco moral Para
obter areducçibQdCssas tarifas.

0 govorno federal está s&iathen-
to peroccupado- corn o assumpto. As
bases'Para uma reducçito razoavel
das tarifas existentes devem 5cr
apresentadas par :ufl-a commissOn
technica e cola, nos seus ostudos,
tiaturalmento procurarib - conciliar
as intereses geraes da produccio a
exportaçiio corn-os dos vias ferreas
ofI'iciaes c particulares, su,jeitas
fiscalizaçäo. 0 trafego mutno entre
as diversas Vias do -transporles, ter-
restres, fluviacs e maritimas, -
ainda no teve regu1arnentaio esla-
vol e garantidora do todos as into-
resses.

A respeito, dove merecer particu-
tar cuidado e attenção a regulari-
zaçibo defiriitiva do exportaço e (10
trafego mutuo dos productos quo so
destinam aos Estados do Norte do
Republica. No dia em quo, do qual-
quer porte central dotpaiz, scm cm-
baraços e corn fretes razoaveis pu-
derem ocr despachados direetamen-
to generos de nossa lavoura, ou in-

dustria, Para as Estad4os do North
ou do Sul, terernos dado urn nova
impulso a produccão e ao commer-
do nacional e estreitado muito mats
as vinculos da Federaibo pelo des-
envolvimento das relaçOes particula-
reS e cornrncrci005.

Devernos conservar ainda a recor-
daço da dolorosa contingencia em
quo nos acharnos, nos primeiros
mozes'da guerra

A esse tempo', pela sibita e corn-
pleta retracibo do credito, tao pro-
lundo abalO soffreram o mundo
commercial, as bolsas e o movimen-
to dos bancos, quo fM precise lan-
car mao do remedio dos 15 dias fe-
riados, corn o intuito do acalmar as
espiritos, no momento' e estudar as
rneios do afastar a syncope.,

Vieram depots aol moratorias vo-
tadas polo Congrcsso Federal.

Emquanto permanecor a 1cm-
branpa clessa phase angustiosa o não
so iiorrnalizar completamente a si-
tuação internacional, pela cessacão
das host-iidades, 6 programma do
governo e dos pderes publicos no
poderO. ocr outro sinão o que tenha

or bases::
1., Orhndes limitac5es nas. despe-

sas.publica
equilibria eufe-ctivo e real do

oramentos; 	 -
30, rigorosa satisfacç5o dos corn-

prornissos extstentcs, Para a conse-
quente elevacito dO credito publico;

4.°, desonvolvirnento o expans
dos fontes do produccao e do riquc-
za;

5. adiamento do ohms o sorvicc
publicos adiaveis, corn o intuito- do
reduzir o muter as encargos do ad-
ministraco, eoUocando-os (lentro
dos limites da receita.

Esse o programma qiae o gover-
no dove continuar a executor e quo
o poder legislativo sanecionarO, cef-
tamente, coma jd o fez corn patrio-
tismo, por oecasião do votace do
crçamento vigente. As circuins-tan-
cias actuaes não permittern nenhum

- augmento no despesa publia.

INTERIOR

Pertencem a esta Secretaria todos
as negocios concernentes ib hygie-
ne, justia, seguranca publica, in-
strucção public.a, eleiçOes, mumci-
pies, soccorros publicos etc.

Em documentos officiacs anterio-
res, tern sido salientado o augmen-
t) progressivo dos sorvios 0 do cx-
pediente do repOrtiço. Urna rcou-
ganizaçao so imporia, e Para isso o
governo tern auctorizades legoes o
deltas so utilizaria, si a ordem geral
uSo fosse a rcstricção dos despesas
publicas. 	 - 	 -

E' possivcl, porOrn, urna rofórma
no sentido de per major ordem nos
serviços. faCilitar o andamento, exa-
me o soluço dos papeis e questOes,
eon'm proveito para as partes e coo-
nomia Para o Estaclo.

0 govorno tratard do assumpto, no
prirneira opportunidade quo so use
offereça.

Ha grande nurnero do leis c regu-
larnentos modificafivos e rcforma-
dores da organizaç go da Secretaria,
outr'ora Secretaria do Governo. Da-
ta do 1837 o primeiro acto ou o es-
boo do sua ö modesto creacão:

Vigora actualmento a 1eorganiz&-
ção feita polo regularnenfo n. 2.492,
do 30 do marco do 4909, expedido
para a execuçSo do art. 4.° n. V do
let ii. p470, do 14 do setcrnbro do
1907, combinado corn o art. 8. 1 do
let n. 486, do 42 do sotembro do
1908.

Par essa organizaeao, as sorvios
do Secretaria são: magistratura 0
administração do ,iustia, custas in-
diciarias, sàude pu]iflca 0 policia so-
nitaria, soccorros publicos, associa-
Oes do heneficencia, recolhimento

do orpliãos e easas do caridade, as-
sistencia- a alienados, rolaOes (10
Estado corn o governo da IJnião e
dos outros Estados, incluidas as do
origem in tern acional, archivo do So-
cretaria, carnaras municipae, poli-
cia e força publica, instrucão pu-
blica, socundaria, normal e superior
etc.

Fla algumas vagas no pessoal do
repartiao, as quaes a administraçao

nSo fern podido preenclic- p pals
orientaçSo quo so impoz - do di-
minuir despesas.

Registro, don-i profundo pesar, o
prematuro fallecimento do dedica-
do director da ' Secrotaria dr.
Francisco do Ass-is das Chagas Re-
sonde.- -------

0 caso de limites do Minas,c.oni
o Espirito Santo passou agora Para
a sua phase judicial. 	 -

Estd, portanfo, cm campo sereno
o- Pacifica, näo tendo liavido mais
incidentes.

Na monsagern e no relatorio da
Secretaria do Interior, do anno pas-

- - RELAçOES EXTERNAS

0 Estado do Minas continua a,
manter corn os Podorespoliticosda
União Federal, 6'dos outros Etaos
as. mats cordiaos e amistos' rel'a-
çOes. Sendo irnpoflanto unidado do
Federação, vai cooporando, poloes-
forço, pelo- trabalho e pola acqão
ihoderada o' consorvadora da sua
Politica l Para aperfciçoar a obra me-
publicana, diinentar a unidado do
Federaqo o fortalocor o regimen.

A anormalidade e pormanencia do
situaç5es politicos porturbadas n'al-
guns Estados do Republica, quando
a Fedoracao em geral- sofire o gal-
P0 trernendo da actual catastrophe
mundial, constituem -motives do. sé-
rias e fundadas apprehensOes.

Nesto momenta, mais do quo em
qualquer outro, procisamos preconi-
zar uma politie g normalizada do Paz
o do trabaiho, quo tonha par fim
respeitar' a Constituicão, acatar o
poderos publicos legitirnamento con-
stituidos c-mont er entrO todos-os Es-
tados a mais firine arnizade o coho-
são republicana, Para quo possamos,
ao la tip do, govemno do Nacão, scm
outras' Pre000Upac6es propara to-
dos as Mementos do resistepcia e do
combo to colitra a crise quo nos asso-
be-mba.

Não d oulra-a nórma.consagracla
pela direccão politico 'do Etado.

" QUESTOES DE LIMITES
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Do sr. dr. Ilonprio Leguizamon
Poudol, euc.arregado do Consulado
oral ila Republica Argenlina
Do sr. Alfreclo'f'oclro dos Santos,

consul genal do Clule:
Do sr. dr. Joseph Thou, gorenfo

do consulado 'inAustria-1 lilugria,
nesta Capital; 	 -

Do Sr. Bern do Sardes,gCrente (10
vice-consulado iLaliano, em Juiz (to

Do or. AgosRiiho Pardini, agoiito
consular italiani) na ciclado do Bar-
bacena;

Do or. Francis Edward Drumnd
Tiny, consul goral interino, da Grã
Bretanha:

]?o or. D. Carlos F..Saguier, con-
sul geral 'in Bçpn1Iica Argentina;

Do or. Saldão Matsrnrnura, prpvi
sorianept o, coma consul gortl do
Imperi do Jaão;

Do sr. Belli do Sardos Gin Bàttis-
Ia, agenle consular 'dii Italia' 'em
Juiz do Fore.

T in r. 'Augusto Morèira FeIc,ão.
rice-conSul' dO Portugal, em Uhora-.
ba; 	 '

Do Sr. Augusto Alves Pereira,
provisoriamento ., como, Vice-consu
interino do Portual em Barba
cola; 	 -

Do or.. dr. SUvao Mosquoira,
consul . gore 1 da -Republica do. Pa
raguay'noRio do Janeiro;,

Do,. eonselheiro- do Estado, , or
(leorges Brandt, consul genal d
Russia.

MAGE5TRATURA E ADI\IINISTRA
AO PA JUSTIçA'

Data do. 18 do jovothhr p do 189
a primeira let organica . da MOgis
tratura Miuloira, no periodo re-pu
hlicano.

Esa lei dividlu .0 terfitorio d
Estado em comareas o ,distnictos
organiznu o Tribunal Especial -
c.othpe'to do 3 desembargadores
(res senadores e tres dopiitado,
par o him especial do julgar pri-
tivamente as desemhargadres e Os
mcmhros do Congresso, o o TribU-
,ial cia Relaçdo.

Creoii os juizes dodireito e hub-
stitiits nas comarca, urn epnselho
do junados c Trthunal Correciona1

3

em cede sOde; manteve os tres jui-
ZOS ile paz nos districtos, Os escri-
viies, officiacs ItO justiça, promo--
tomes, partidores, escrivSes de paz
—nas comareas e districtos.

Co1locoi junta an Tribunal Es-
pecial 0 Procurador . Gera], o Se-
cretariO e ôlhiciads dii Relaçãb, o
no Tjihunal da RelaçSo—o Procu-
rador Gera], Seerotario, olficiaes o
aivaniieiusçs, oscriv5os, continuos o
officiaes do - justice.

Era.m em numoro do 145 as co-
niarcas creaclas pola lei ii. oH, I do

-13 'do novombro do.. 1891 ( e' foram
o1assificada - ,eth 4 ontnancias.

Foi reformada essa 'organizaão -
pela lei n 375, d& 19 do etethbro
• do 4903, quo altorou a lei n 18,
dividindo o Estado em eornarca
torrnos e distrietos, o TribuPal da
Relação, em dueS Camaras, civil o -
criminal, 6 ereou os logares do
juizes rnunieipaes nos tormos o
do ji,izsupplento nas sCdes'das co.

• rnareas do primeina' olJtnancia. . Fo-
ram extinctos . os trthunacs cor-
reeeionaes, instituidos pela' lei n

48, para o julgamento dos peque
nos delictos.

A . tabolla A,' quo , aeompanhlu a
lei n. 48, roduziu a 71 as ethnar-
eas. do Estado,' diviclidas I em tres
classes.'

A lei n. 663, do 48'lo setbhubro
do 4915, roformou a diviS judi-
cleric, mandando restaholocer as
comarcas eroadas pole 'lei n. 11,
o creou novas termos e as comar-
ens do Pocos do Caldas o do Ayrno-
rOs; restabeleceu as .eondiçOes do
ronda, numoro .do juirados' o pro-
(Dos, pare a installaçdo das cornar-
ens rostauradas e croadas. Foi re-
duzido a 24 o niiinoro do juradog
'e o do eonsolho "do -seiitona i 6,
sendo sulficienté parc a instaula-
çido- do jury ii. pr0enca do 18 iii-
rados.

Na eompctencia do juiz munici-
pal ineluiu-se 0' julgamento 1 daS
ihtnaOCe'; contravencoès o crimes
cornmuns; cuja peha não oxceda ao
maxirno 'do sCis mazes do pnisão
ceilulOr, corn multa On oem ella.

12

sado, extonsarnonto lot oxposta a 	 No do São Manool do Mutum, os
quostão do lirnites entro os dots ]s- segurntes
tados o publicados Os actos e resolu- 	 Q 1-. 4

cOos do goverflO (10 Minas o a 	
o it urn, ao o as iao 0 CCI-

t nç rbtr 1 	
dente e Bori ardmi.

Vela referid
UltimamontO o Congresso Mineiro 	

a lot n. 663, lot crea-
sua ultirna reunião volou a ioj do o lermo do Santo AfltOfllO U0 1110

er.
it 663 do 1 do solembro 	 o i 	

Josd Pedro, pe.rt.onc.endo a comalea

SOil art 4 croon  coni'tret IL
	 do MtnlulSSu e comprehondendu

mords, e approv011 o doe. n. 4304 
0,; distrudoS de Santo Antonio do Rio

d	
Joó Pedro, Sao Jose da Ponte No-

o 48 do janoiro do anno passado.o contém . divorsas i providenCia Va, Passagern do José Pedro, Pockra-
- no, Sant Anna do Jose Pedro. e Sao

relativamcnto ao territorio do
contostadO. 	

-. 	 DormngOs do Rio José Pedro (Cha-
lot)

h Esso decrotô vigbrart ate a oxceil- 	 Estd 	 governo cogitando da in-
cic.. dajlita id, conlrrno dotcrrni- stallacão 'dofinitiVa dos tormoS pro-
I1OU 0 e1S auor.  citados o assim heard completarnefl
'Acornarea do AymorCs' c.ompre- to organizada a just.iQa na zofla.QUo
hendo os termos do AymorCs e São hot objocto do litiglo.
Manoel do MutUm: e tern por s6dc 	 Pende do dolthoracão do Cong 0$-
aquelle 	 so O projecto do rofórma da Consi-

0 do Aymqrés tern s ciivias 	
trncio do Estado pr o tim do mo

guintes A pa 	 margom dtoita 	
to rolativ

difictr-5C a divisão administratiVa
rtii

do riODo, ondo tern5na n esPiro derotada pola lei n. 
556, do 30 do

quo oar'a os Etadbs dc Minn' agosto do 1911, na pa
iL a

do Espiritd Santo, or este espig5n ditricto5 situados no ex-contostacl)
ate o divisqr des aguas entro São 	 municipioS vizinhoS.
Manool o Capim, posto i1ivior ate 	 -
o rio Manhmisslt, suhindo por oslo'.

	

W ó divisor das ai 	
Continua em. ostudos, do, accordo

rio
do Buono o Padre Angelo p; u, 	

corn is dims partos contractaflies, a
cne

oslo divisor ate as nascentes do 	
stao do limites corn o Esta4p do

Sant'nña (affluonto dh rio P0cc). 
Sao Paulo.

pola vorterito osquorda J do Once
(tamborn afflilente do rio DOW, atc 	

CORPO CONSULAR,

o rio Poco. em linba ri\Ma n em so-
guimonto atd a serra dos Aymorés, 	 Corn a maxima solicitude, o go-
por osta ate o no P0cc o por este etC verno procuroil mauler amistosaS
o ponto do partida. 	 rclaOos corn os roprosentantes eon-

sulares dos paizes extrangeiros, qilCr
.0 âé São Manool do Mi turn sCiio 

Mutum. as segninto: 	
eoiear cia ministrando-lhe5 inlormac 005 .0 05-

sorra dos PortOc$ (no divisor des clareelmenlos, d9 quo careceram no
agues do São Mannel o Capim) po 	 s logitimOs 0

oxerelelo do suas 'funecoes, quer

('Ste divisor ate os limites com r' 	
acautolando mteresse

tado do Espirito Santo, tior estes ii- direitos incontost,aVolS dos sithditos
mites ate 'as divisa des amias de $ 	

xtrange'r0s residentos no Estado.

Domingo-,o São Mannel. sognindo 	 Como so vO dos does. us. 4.365.
nelas divisas (Ins ditrictns do Sin 	 4.402, 4.403, 4.401, 4.413.
SebastUo do Occidente o do Mulum, 6.431. .432. 4.443, 4.417, 4.463,
etC o ponto do partida. 	 4.480 e 4.484, oxpedidOS em abril,

No termo do AvmorCs forarn crea- main. imho, 10110, agosto, setembro,

dos os seguintes itrictos 	
novembro e dezembro 'in anno pas-
sado, houve algunlos alteracoes no

- Do AymorCs (Nétiidacio), S. Be- corpo consular.

	

nedw.to ; Penha do ('.arnpinl, São $e 	 fleconhecoraffi-SO as seguintes ju-
astiao do Alto Capim o Respiendor. risdicc50s cotistilares no Estado
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Destas deoisSes ha a recurso do
appellaçSo para Os juizes do di-
reito.

A lei n. 663 ainda prestou outroS
servi9os ao Estado, entre Os quads
se salienta—a coineidencia da divi-
são judiciaria con' a administra-
tiva.

Assirn organizado o poder judi-
dane do Minas nã so pOdo dizer

-quo 0110 represenia uma obra per-
feita e acabada.

Ha muita irnperfeicão quo a tern-
pa indlcará e Os legisladores pro-
curarão corrigir.

O quo 6 positivarnente incontes-
tavel 6 quo, essa organizacãO, ape-
sar do não ser modelar, já ha con-
corrido para nos proporcionar paz
o ordern junidica, dando-nos, du
rante muitos annos, a seguranqa
futura do uma grando prosperi-
dade moral, jtiridiea e economica.

E'. inquestionavcl—quo a ordem
juridica, corn osfor90 .mantida par
urna Magistratura elevada, inline
sobro a nossa grandeza moral; 6
urn factor importantissirnO (10 pro-
gresso eonornico do Estado e da
Naão.

Nem ha .trabalho sern as garan
tias offerecidas nos direitos mdi
viduaes, scm iiitransigento respei
to 	 id.

A restaura9ão do diversas Ca-
marcas o a creaço do novos ter
mos, pela lei n. 663, vierain sails
fazer a fundados reelarnos no son
tido do fadiitar a distribuiçSo 4
justia no territorio do Estado.

o desenvolvimonto do serviqi
forense, na cornarca da Capita]
está a exigir urna ProVidencia to
gislativa no Intuito do afastar o
entraves ( acSo (Ia justiça.

Ultimamente, fol oxpedido
regul. n. 4.561, do 24 do abril d
4916, para a execuão da lei ii
663, do 1915, na párte relativa
justiqa da 4.* instancia, contend
alérn do formularlo do process

criminal perante a jury, altera
Oes soffridas pela lei n. 375, d

1903, ale a data presenie.

TRIBUNAL Dl rIELAçAO

o Tribunal da Reia9S o, urn dos
nais conceituadoS do Brasil poles
)redicados do honra e saber juri
lico dos sous illustres membros,
ontiniia organizado sob os moldes
la 101 n. 375, do 19 do setombro
Ic 1903. São sous actuaes presi-
lente o vice-prosid onto Os illustra-
los dembargadoreS drs. Edmun-
do Pereira Lins o Ilermenegildo
Rodrigues do BarroS, roeleitos em
essSo das carnaras rounidas, rca-

hizada a 8 do janeiro do corrente
anne.

o Tribunal o o Estado liveram
do larnentar a grande pe.rda do
oxmO. Sr. desombargadOr Auro-
liano Moreira do Magalhães, fal-
leciclo a 21* do setembro do 1915.
Para a vaga Toi norneado o sr. dr.
João Olavo Eloy do Andrade, juiz
do direito da Capital.
PROCURADOR H SUB-PROCURA-

DOR GERAL

Corn compoteñéia e zolo, conti-.
nuam a eçercer os importantos
cargos do Procurador Geral e sub-
Procrnador—OS drs. Francisco do
Castro Rodrigues Campos e Heitor
do Sousa.

JUIZES DE D1BEITO

Aetualmente, ha cm Minas 118
comareas, sendo 2 do 3.2 entrancia,
10 do 2. o 106 do jft, COMM-
liendendo 160 termos, incluidos Os
41 creados pela ultirna lei do til-
visão judiciaria. São 807 os distri-
dos do. paz.

Das cornarcas—aeharn-So. instal-
ladas e providas do juizeS do dl-
relIc-85—; ainda näo restabeledi-
das o installadas-33. Não foram
installados tambern ON 41 tormOs
qovos.

A installa9ão das cornarcas ro-
stauradas e dos tormos creados estã
dependendo da satisfac0 regular
da condiçes jmpostas pela Tel ii.

633, e da organizaçSo do orçamon-
todo Estado.

Urn exarne consciencioso, feito
nos orçarnentos da roceita a da
despesa, convoncord o legislador
do quo, imma quadra destas, não
C possivel urn grande augmento de
.despesas, scm receitas correspon-
dentes.

Foram romovidos:
Da comarca do Ouro Preto -

(2. 1 entrancia) para .a do Bello
llorizonte—(3.' entrancia) per ac-
cesso—o dr. Antonio Augusta Vol-
lose;

da do Pitanguy para a do Ma-
rianna, a pedido, 0 dr. Carlos For-
reira TinOco;

da do Marianna ('1. onirancia)
para a do Onro Preto (2. a on-
trancia, por accesso, 0 dr. horn-
cio Andrade;

da do Bomfthi para a de Ma-
nhuassd, a pedido, a dr. Francis-
co Bornardes Teixeira Duarte.

Por acto do 16 do foveroirô do
corrento anno, foi designada a co-
rnarca do Bomfim para noila tor
exercicio o juiz do (liroito cm di g

-ponihilidado —dr. Feliciano JosO
llcnriques.

JUIZES MUNICIPAES

Contain-so no Estado 120 termos
judiciarios installados, sendo 419
onstantes da tabella A—da lei fl.

315. do 4903, o urn croado no ter-
ritorio quo a sentenqa arbitral do
30 do novombro do 1914—reconhe-
ecu portencer a Minas. Todos os-
sos tormos estão providos do ml-
zes municipaeg, oxcopto o do LeO-
poldina.

PROMOTORES BE JUSTIçA

São em numero de 85 as promo-
torias quo funccionam actualmen-
to no Estado o todas ellas cstSo
providas, excepto a do Rio Pardo,

OFFICIOS BE JUSTIA
Em concurso, na fdrma dalci n.

375, do 4903, art.. 401, foram pro-
vidas 41 escrivanias do judicial a

A Constittiiçdo Mineira, nos arts.
74 o seguintes, ostahelcceu as ha-
SOS Iunclamontaes da organização
municipal. COmo lei organica dos
municipios, apparocou a do n. 2,
do 44 do sotemIro do 4891, 0 ella
croou: o districto, o munidipio, as
carnaras municipaes, consolhos dis-
trictacs o assembiCa municipal.

0 governo cconom.lc.o on, a ad
liii] us tração do cadarnunicipio, mr
teirarnenlo iivro e lndependont6
em tudo quanto respoita ao sou
peculiar i!itcresse, fol dado u Ca-
mare Municipal c o do cede distri-
cto, ao respectivo Conseiho Distri-
clal.

Em 1903, a lei addiciorial n. 5,
do 3 do agosto, rnodificou a Con-
stituicSo do Etado, na parte rela-
tiva ao regimen municipal, e re-
forrnou algtins pontos da lei fl.
2, do 4891.

Desse g pontos orarn mais irn-
portantes Os soguintes:

0 quo passou para o Con-
gresso do Estado a creaçüo do dis-
Irictos do paz o adminisirativos,
hem come a fixaão dos sons limi-
tes;

2.1 0 quo croon recursos di-
versos das lei, decisöes e actos
des cameras contrarios 6 Consti-
tuição o 6s leis do Estado;

3.° 0 quo confiou a urn conse-
iho electivo o a urn Profeito no-
ineado polo governo a administra-
viio dos municipios em quo existis
scm aguas rnineraos, born coma a
da Capital do Estado;

4°' 0 quo suppriu as assern-
biCas municipaes, determinando
quo a tomada do contas das muni-
cipalidades fosse rogulada per
unua lei nicihiaria.

Logo depois da lei addicional n.
5, apparecorarn as leis ii. 373, do
17 do setombro do 1903, o ii. 396,
do 23 do dczemhro do 4904.

notas, 6 logares do pa1tidor, con-
fader o distribujdos e 20 escriva-
nias do Paz.

CAMARAS MUNIC1pAES
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Icceita goral dos
munidipios 	 cm
clois	 doconnioS
(do 1889, a 18910
o do 1906 a 191) 105.920:491448
Não ostão incluitlas as rendas de

1900, 1001, 1902, 1903, 1904 e 4905.

	

A despeSa bun no 	 -
mesmo period,
do 2 decenri ins,
falt.ando os clados
j'CC(Il FOI1ICS abs (II-
tos snubs do 4000,
1001, 1902, 1903,

• 1904 e 1905 ci do 117.289:249$990

Fltâm As cruadros cia Secrota-
na do Interior 28 iñunicipios, quo
nSo rernetteram a ostatistia podi-
la insistentemente.

0.
Em 26 5111105 do regimen, iião nos

1dm taltado erros e desaccirtoS; mas,
em compoiiSação. ninguem pode
contostar os graudes surtos do nos
so croscimeiito moral,material,
ecoioinico o 'finaucciro. Os mni-
cipios caininliaiaui, a passoS lar-
gos, na rota, do sell engranclocimefl-
to, e a vida 1 muniãipal tomou o as.-
pecto do sensivel intensidade, em
tQdos Os sentidos.

Em 1889, por'exOml)lO, as 42 Ca-
minus MIlIlICilSOS (to 111a19 I reiida
annual cram: , J ritz do FOia, ($0
conies) ; Aicim l'drahyha , (44 con-
Los) ; Ouro Preto, (38 contos) ; Leo-
poldina, (37 C0116.) ; S. Joo d'EI-
flcil, (28 cont) Mar do llcispanha,
(28 'cantos) ; 'Uberaba, (20 contps)
l3arbacena, (20 contos) ; Mhrial'id
(20 contos) ; l)iamantiiu), (17 , con-
los) Pomba, (15 ecintoS) I'on to
Nova, (44 contos).

As do. I (lOt U II' I(t111 I a 	 ii iii : Lana
Duarl c,( I :11958500) :
(1 960$000) ; Salinas, (1:(530$000);

Tremedal e Bambuliy, (1:03'1$000).
Em 194, os milnielpios do .111i7.

do Fdra o BeRn Horizonte rondo-
rem tanto on mats do quo todos os
7$ miiniei pio mineiros existontes,
dill 180.

"lThdas essas leis tivorarn por urn pala o conhecirnonto da situacãt
restringir a autoriomia municipal linaliceira dos iuunieipiOS.
—ampla, dada pela lei n. 2, 'Ic 	 EstudadoS Os algarismoS e yen-

1891. 	 ficadas as diversas parcellas, tore

	

- 	 mos as seguntos resultados:

Corn relação ainda as camaras
municipaes, poçO a precioSa atten-
ção dos srs. representantos do Es-
tado Para o grancle mal das thiali-
dados. As luotas locaes, sompre
apaixonadas, deterrni.nam n' alguns
municipiOS situaçöes entharacosas
e. impossiveis. •Ao legislador com-
pete impodir e prevenir esias ma-
nifestaçes prouliciaes e pertur-
badoras da vida municipal. Urn
remediO poer(i ser estudado e
adpta.do na lei para supprirnir do
vez essa anarchizadora situação
!10s thunioipios.,

OMiDA DE CONTAS DAS CA-
MAR AS

o art.i4 da lei addiciolial
5 detorrninou quo urna ici ordina
na rogularia, 1 .a tomada do contas
das inunicipaliclades.

A respeilo do mesme assumpti
foi apresentado urn proecto do
lei , quo, par aão ter sido appro
vado na legislatura eni quo fol mi
ciido, 'ficou pvoudtd. ':Lbc no
CongrosSo premiver 4 passage')
dt lot ortliñaria bre a tômad
do coñta's das camaras munii.
paos.

U	 VIDA MUNICIPALon
• São 'intorosgant68 Os Was e
tatislicos oranizados pola Secreta
na do Interior Para dernonstrar. as
etficazes resultados da id. organi
ca dos municipios, quo passararn
do regimen apertado da contrail,
açao.para. .0 da autonomia admi

nistrativa.
Para conhecimontO da receita

da . de.spesa dos utuuicil l ioS mmci
ros no, ospaçu da clois doccnnio
republicanos, encontrani-Se no Be
latorio cia Secretania do Interior
dados interessantes, quo devem se
consiiilados.

Resentem-Se os roferidos dados
do laihas e doficiencias; nãO oh-
stante, lornecern piccioso suJjsidiO

MELIIORAMENTOS LOCAES

A lei ii. 540, do 27 do seteinl)I
do 1910, o o rogut. ii. 2.977, do 1
(10 outulno cje 1910, croaram e or-
ganizaralfl as omprostlinos -- parr
meIlrnranentos locaes. Actualmente.
estdo SUSPOflSOS 05 emprestimo
rntI fliCiPaeS - em 'muncie cia dispo-
siçdo cia lei H. 646, do 8 do outu-
lun do 1914, roproduzida no ora-
unento do 1915.

A lid dos emprestinios inunibi-
pads, no poriodo (Ia sun ampla ox-
eouçcio, 'cloixou beneficios ovidentos.
Dcsenvolvou a vida local das cida-
ties, valord0u it propriedad& lirbaT
on e promovëu' o ittijlarecimento lb
novas inulustnias. Gel-ca, do ' 'corn in-
stallaçiies hydro-eleotnicas existdiü
no Estado pars producção do luz e
Iorça. As quo rião foram installadas
pela influenOla directa cia referida
let, recehram 0 irnpulsQ moral da
iiolitica de nielhorainentos munici-
pacs.

In'felizm9flf C, lido boi possivel ao
Istado cintinuai- coin essa acão
joilitica e ficariun susponos as em-
0rstin1os municijines -

Os scrviços do juros e amortiza-
cab (losses omprestirnos correm re-
giflaninenid pola Secrotaria das Fl-
nanças, em cujo relatorlo so encon -
ti-al-So toclos as dadOs 0 explicaçdes.

DIVISAO ADMINISTRATIVA
A lei n. 556, do 30 tie agôsto

1911, dontdm a divisão admioustru-
tiva do Estado, e essa thvisão em
17$ municipios e'807 distnictos é a
quo estci em vigor.

o relatorio cia Seenetaria. do In-
terior contdm prociosas informaçdes
sabre. as municipios e districtos do
Estado.

"ESTATISTICA DE DISTANCiAS
DAS . LOCALTDADES 'DO ESTA-
DO ,,. 	 -

Foi organizada Pala Secretaria do
Interior a "Estatistica chronologien
do distaneias do Estado tie Minus
Geraes" - quo' muitos sorviços vat
prestar ft administraçao.

INSTRUCçAO PRIMARIA
-Pi-eparar o cidacicio paia a mien-

sa lucta da vida, dar-Ihe in lastro
razoavel do conhecirnentos, funda-

mental e sufficiente Para 0 exeici-
do dos seus dinoitos e colnprel,oij-
são dos sons devenos 'noracs e clvi-
cos, - eis os grandos fins, pars cis
quaes so organizou 0 ensino pithlj-
no pnimanlo e gratu.ito.

Nos goverrios doinocraticos e re-
presentativos, a lnstrucçao Publica
Primania coiistituo sogul-amento o
fundamental devon. E' a ohm coi-
[ectiva mais menitonia, rnais elevri-
cia, mats hurnana, a quo mats intl-
mamcuto se ielaciona corn -6o des-
envolvimento gm-al clas. JNacOes o
dos Est.ados.

A organizaçSo do regimen, repu
blicano coufiou , aos Estados da Fe-,;

I deracSo Brasileira a irnportanfissj-
ma tarefa da instrucçSo primania,

1 sanceionarido, desse rnodp, 0 syste-,
ma acloptado polo Acto Acldieional.

Na Republica, eorno aconteccu no
imporlo, nSo ha urn systema naeio-
cal do instrueçSo e educaçSo. Cada

1Estado organiza o son codigo on
1 $ystcma particular do iilstruccão
publica e educação ci p'ovidencia;
eonformti liode, sobro os rneios do

-sua bxeeu0So. 	 ,	 , 	 -
No erntanto, a e'ducaSo e a in-

strdeçSo do povo hraslOiro, 	 -
mats' riacional no tOdas as cauSas,

rOelamain a intervonçSo bfficaz
da Unicici nesse imrioniantissimO de

! partamento dci pithilca ddiflinittra-
'iião. 0

A Con'stituiçSo Ropulilleana
111e ednfioh (ft Unicio) essa tardfa,
quo ci posada demaisPara' as Es-
tados, pdrdm a mOsma COnstituição
ncio pr9hibiu os sn.])shuios, aS sub-
vençdos e a fiscalizaijiio. iiñpulsiO-
nadora. 	 . \	 V1,11 v-.

Nos FstadOs Unidos cia Amei-icl
'do Norte, por ouja Conslitui0fto SO
moclelou a nossa, sãO imtitO'fre-
qnientes asses auxilios sos EStadOs
pars a innremontaçflo do ensino pu-
blico primanio e, fundamental, sob
todos as sods aspectos, principal-
monte sob o profissional. .

Np Brash, alguns Estados bazern
actualinente grandes sacrifjeios pa-
t-a •loyar, a bcm let-mo a elirnniacdo,
do grando mal chronico e invetei-a-1
do - o analphahetismo.

Outi-os Estados nato piideram fa
zer ainda.

Pars estes ultimo, 'a imiterven5n
cia União, on as suibvonde e a
fisc.alização consoqucuite, i-oprcseii-



Para o sexo masculine, 590; Para
o lemifliflO, 428; mistas, 694-.

4914 -. Urhanas, 372; districtaes,
938; ruraoS, 388; colon laos, 21; to-
tal, 1.719. 	 -

Para 0 SOXO mascuhino, 596; pala
o feminino, 421 ;rnistas, 702.

GRUPOS ESCOLARES
Funecionararn no Estado, em 4915,

120 grupos oseolares, sondO urbanos
- 109 - 0 districtaes - 20.

0 numero do cadeiras existontes
nos grupoS escolares 6 0 seguinte:
Cadeiras do p 'rbfossores. . . 837
1)c adjuntos..........453

Total ..........990
As grandes dospesas quo accarro-

Ia o custoio' dossos estabeleclinentos
do instrucqiio,' Väo inipodunclo quo o
governo realize do prompto os sous
clesojos do' ôrear e installar grupos
oscolares em todasuis ciclacles e vil-
[as, nas quaes a - populaçto escolar
justifica a modida.

Não obstante, alguns gnupos iôm
si(lo inaugurados, e a major paulo
das cidacles e villas possue jui 0 sou -
grupo escolar, inslallado em predio
confortavel e liygienico.

Do anno Para anno, nota-se 0 an-
gmonto do jatrimonio 'oscolar do
Estado, ropresontado por proclios
novos ebom material eseolar. Esse
patniirionio jd torn urn considoravel
valor. 	 -

ESTATISTICA ESCOLAR
Durante - o ,'1.° semostre do '19-15,

funccionaram 108 grupos escolares
arbanos, corn 690 cadeiras; 19 dis-
trictaes, corn 84 cadoiras; 302 osco-
las iirbanas, 874 dlstrictaes c 3-10
1uraes.

A:rnatricnla ' nos crupos e escolas
attinigiu' a 83457 alumnos o•66.030
alumnas, o 'que dii o total do......
149.493.

Foram Ii-equentós '97.882 alit-
rnnos, sendo 53.288 do soxo mascu-
lino e 44.594, do fominino.
- A porceDtagern do Iroquencia so-

brc a mairicula 'to! do 65,47.
A matricula do adctlto, no seines-

Ire referido, nas 19 escolas noctur-
nas estadoaes o no, curso noctur-
ne, installado na Capital, fol do..

A.

1.928 aiuiniios, Sondo frequentoS
'1.003.

No 2.° semesiro, funecionararn
409 gi-upos'-urbanos, corn 698 Ca-
deiras; 20 distnictacs, corn 88 cadci-
ras; 303 escolas uirbanas, 890 dls-
trictaôs e 322 ruraes.

Nos giupos e escoläs houve'..
162.430 alumnos matniculados, son
do-00.733 do sexo masculine o..
71.706 do Ienihiino. 	 --

A frequoncia foi do 94.429 alit-
moos, dos quaes - 51.009 do sexo
fllasduhino e 43.420 do leminino,
sondo a poreentagoni do frequencia
sobre a matricula do 58,13.

No etirso nocturno e nas 22 es-
colas nocturnas quo funceionararn
no mesmo sernostro, apurou-se a ma
-tricula do 2.412, dos quaes foram
frequentes 4.061.

0 rosciltado dos exarnes dos gru-
pos escolares fol b soguinto: -
Ajprovados-no 1:0 annio'.
Approvados no 2. 1 anno
Approvados no 3.° anno
Approvados no 4.° anno

Total ........

20.830
13.472
7.077
3. 661

45.043
-Ehi 4945, funccionararn 533 es-

colas mumcipaos, sondo 208 mas-
cuimas, 6 femininas 0 - 319 mistas,
corn a matricula do 23.090 alu-
limos.	 -

,Foram om numero die 037 as es-
colas particulares quo funcciona-
ram no relerido anno; dellas 171
cram Para o sexo masculino, 67 pa-
ra o fominino o 399 mistas, corn a
matricula (10 20.281 alumnos.

Rourlida a matricula do grupo
o escolas olficiaes a das escolas
lnwhicipaes, part-iculares c imoctur-
lICS, tem'so o numoro do 208.222
alumnos quo receberam illstrucçiio
d urante 0 00110' passado:
- TE' dc notàr-se quo 'esse algaris-

mo pbderia set, mais elevado am-
uha. Si nibo faltass±n Os dados so-
bre" matriculas do escolas munici-
paes o pai-ti8ulai-eii do 16 illUfliel-
Pl°S.

1 1 1formcs lfl;(j5 lluhrlJlLJ(5 501)10
I 	 et, tatislica escolar encoutramn-se
nas notas da 4,0 secçao da Secreta-
na do interior, as quacs compre-
hendem dados rct'erontes ao onsi-
no prirriu-j, publico, municipal c
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-
urn giande eslirnulo, quo pro- oxistorn actualmontO no Esado --

taila 	 cao do seiVico 0 tuG escolas singulares, assirn ills-
vocaria a orgafliza
Sen cresoilTielitO constaille. 	

criminadas:
363

I3ntre Os dopartalflcllt 05 cia Feds- Urhanas......... 
rao quo unai so esfora1

	

	 398Polo Distristacs........935
ensino publico primariO, dove ser JturaoS........... 
collocado, corn a dovida lustica, 0 ColoniaoS.........18
nosso EstadO,COfll a affirffla5.0, 	 -
porém,- do quo . estamoS longo aunda
da porfeicäO, em matoria do tarna-
nba roloVancia.

A soluZto dO problemada dissomi-
na.o do onsil-lo lor todos os ro-
cantos do nosso torritoriO- tern
sido a preoceUPa0 maxima dos
governOS do Minas, nos ultimoS an-
nos decorridOs. Coilocado no c-ic-
vado piano dos graviSSirnOS proMo-
fnas scoflornicOS o financejiOS,. foi
considorado factor maximO Para a
5olutto futura do todas -as nossas
asPiracooS, a shave do nosso progre-
dir, na ordom econOmiCt, politica
o social.

0 ensnlo puMico primailo Ciii Mi-
nas e.voluuu hastante, nos ultirnOS
tempos; coiistitUo urn problern a Já
born estudado e organizadO pelas
contunuas rnodificacdeS, adapta9OeS,
remodelaI& do progiammas ton-
denteS a aperloicOar cada vez mais
o appareiho podagogicO. Tudo in-
thea quo ha conVergeflcia (10 esfor-
os e do enorgias disciplinadas 0

latentes em torno do problema.
Nom moSmo o esposiTo mortifican-
to da erise financeira teVo forçaS
Para modific-ar essa orientaO dos
goverliOs o do povo minoiro.

Si os sons .off eitos impediram iio-
voS aporfeicOameflt05 nuio trouXe-
ram, entretanto, prejuizo an traha-
Iho oxocutado . Näo houve nenhu-
ma para1ysaãO, destniicäo oc
abandoflo, 11cm a sna direotriz sol
1reu var1a6e5 suhst.aflciaos on To

trice 	 de.sarrazOadaS.

ct

Total........
PortencC1r ao soxo mascitlillO 590,

ao 1 orniflhllO, 408 o sio mistaS 7-18.
Estão providas urhanas, 301;

districtaes, 860; rulaes, 303; solo-
niaes, 15. Acham-SO vagaS 219 . e
corn o enSillo suspenSO 48.

0 nurnerO de.profeSSorOs ó do...
j.479, sondo: normaliStas, 585; nib
normahiStas, 891; 0ffectiVOS, 878;
unt.erifloS, 601; homeOS, 358; mulhe-
res, 1.121.

Do 1905 a 1015, tern 81(10 0 S-

guintO 0 nurnerO (IC escolaS publi-
cas primarias

4905 - Urhanas, 500; di-taeS,
983; total. 1.402. 	 -

Para o soxo masculino, 687; Para
o femuniflO, 638; mistaS, 167.

'1900 - UrhaflaS, 511; distrietaes,
981; total, 1.492.Para o sexO masculine, 688; pa-
ra o ferniniflO, 63-1; mistas, 170.

4907 - Urhafias, 490; districtasS,
4.017; total, 1.507.

Pam 0 sexo mascuilnO, 681; Para
 fomiflullO, soo; mistaS, 236.
1908,- UrhaliaS, 382; districtaes,

1.002; total, 1.384.
Para 0 sexO maseuliflO, 528; Para

 feminiflo, 433; mistas, 423.
4900 - Urbaflas, 364; distraeS,
.062; coloiuiaes, 12; total, 1.438.

	

-	 Para o soxo masculiflO, 530; Para
- o femifliflO, 4-10; mistas, 493

1010 - UrbanaS, 340, districtaes,
- 1.168; coloniaes, 12; total, 1.520.

	

- 	 Para o sexo masculine, 5-tO; par,
o fonlifiuiio, 403; mistaS, 117-1,

1911.- Urhanas, 335; (llstrietaa,
979; ruraeS, 284; soloniaCS, 16; to-
tal 1.614.

	

Os dados quo so seuem - '? 	 Para o sexo maseuliflO, 369: pal a
tram quo o eiisliio prufliarlo rea liM 0 feminino, 427; mistas, 618. -

	

gradualmente a ma evolua0 1"10 	 1912 - Urbanas, 389; distrietacS,
Estado, ostan0 firnladaS as baeS 9-1 	 ruraos, 283; colofiiaos, '19; to-
pa.ra o ethfiiO quo todos 0.1 diaS tat '1.600.
retocaOS e rnellloruunos 50111 ca l-I

ifl 	
- 	 Para u sexo ulasculillo, i64; Pal

11110.	 o	 4'19 mistas, 826.fehnufliflO, distrietacS,

	

Sob o regimen do regul. n. 3.101, 	 4013 - Urhanas, 386; 
do 9 do junho do -10-ti, o da lei n. 935; ruraos, 377; coloiilacs, 20; to-
(557, do -11 do sotemhio do 49-15 - tel, 1.718.

]SCOLAS PRTM ARIAS
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liartio- Alar, seeuridario, normal, gy-
mnasial e collegial, superior e pro-
fissional.

EnfeixadaS em vilurne especial,
para maiS tadiidade ila distribut-
ção e consulta, corn as photogra-
phias de diversos estabeledirnefltos,
mostrafli elläs o. esforQo e carinho
corn quo a administra(äO cuida da
instruecãO, seundada efticaZmeflte
peloS munidipiOs,e particulare5

0•.

CAIXAS ESCOLARES,

Esa bela e utiissirna institli-
tuiäo vai, se radicando em Minas
GeraeS. Propaga-Se e deseflVOlVe
Se, diaadia, por todo o Estado, irm
pqlsionada polo governo e pela mi-

• ciativa particular. 0 regularnenlo
de 9 de juriho de 1911,

reorgam2oU as ca1aS eseolares e
deu-1h6 'o caracter obrigatOrlO nos

upos escolares e facultatiVo, nas
'coläS isoladas.

93xistern actualmeflte no Esta-

Nas escolaS singulares, 84 caixas es-,
60'14res -
- Nos grupoS 'escolareS, 115 caixas
escolareS.

'total, 499.
'A Secretaria' dd Interior fiscaliza

e,, iinpulSiOWi as caixaS escolares.
-rO movimentO linanceirp (las exis-
toñt.es juDtos sos grupOS— em
4fl45— 1 oio segtthite
£ flri' •?1 • 	 L 	 'J	 -

Recoita'" 	 . .	 . 	 08:643$066
PespeSa. '. ;it. -; •. 42:711$021

- 	 -
$aldo em ravor,daire
" eeita. . 	 . ' .....55 :932$045

C ontrontando-Se esses algarismOs
corn os do anno do 1914, vêie cia-

P
TflCllte quo as caixaS esto em
anca prosperidade.

Naquelle anno a reed-
la arrecadada pelas
104 caixas existeD-
tes nos grupos fol
de ........... . . 	 62:051$030

A dspesa foi de . . . 29:987$354

Saldo . . ......32:063$676

Desse confronto ainda resulta
quo, em 1916, houVe urn augmento
na recita de 36:692$036 do
12:723$667, na despeSa; e do .....
23:868$369, no saldo.Nessa receita não• estao computa-
dos os juroS de 25 apohees de.
1:000$000 pertefleeliles a caiXa 05-

colar do grupo de PitangUy, nem
os das 10 apolices quo possUe o do
Santa Cathariria, no rnunidiPiO de
Santa Rita do Sapucahy.

INSPEccA0 DO ENSI4O
0 Estado está thvidido em 25 cir

cumscriPceS litterarias e ndllas
mantem 25 inspectores regioflaes.

Conta, alOm disso, para a inspo-
co adminiStrativa, corn o concur-
so do 146 inspectOreSflUri9Paes
440 supplentes, 400 inspectores dis-
trictaes e 485 suppleuleS, alOm do
96 auxiliares.•
• •Não se 'We comprehender ensi-
no prirnarlo publico scm a,iflSPe-

ao technica assidua e 'contiflUat
Em Minas a 1ñspec6o techniea

'é ainda insufficiente e prcdisa do
urns reforms.

SO em tempos norrnaes poderá
0 governO deeretar essa' reforms' e
orgaflizar esso servico.
CONSELHO SUPERIOR DO ENSINO

mCoo xceliente authar do oft1
sino priam rlo contrnua o Con 
Superior a prestar reThvantes
vios so governo. A sua aceão tern
si(lo bouefica no )julgitmeflto dos
1)roceSSp5 administratiVos, no estu-
do dos programmas do' ensino, p-
provaSo do li*r5s didcticoetc

('ompSè-Se o Cons]hd actualmen
to do 2 merflbros natos —(0 secret
tario do • ' lnteridr e 0 director da
ecretaria) e do mats 10 ,--sendo

cinco effeptivOs o •cin'cd'uppleflteS,
do nomeaQão do goveñIo.'

ENSINO NORMAL

Em Minas senire, houve -• a grari
de pr000dupacãO de organizar-SO 0

c'nsinc ribrrñal, Vito depoidC'1Z del-
le a efficiencia db ënsino ":prima-

rio. A'16iA'16 n. -13 lie 23 do marco de
1835, traçoii Os primeirOS linearneñ-
tos do uma escola pars o prepro
do prolessores.

Em 1846, fizeram-se os prime!-
rOS ensaios de urn estabelecirneiito
desSe gene"', em Ouro Preto, e,

1859, o regularnento n. 44, do
16 do dezenbro, no art. 32 —iii-
cluiti disposicdo pela qual so consi-
,leiava normal urns das escolas pr!-
inariaS do 2.° grau existentes na
s'e da delegacia litteraria.

0 regularnento n. 62, do 11 do
bi'I1 de 1872, creou urna Escola

Normal na Capital (Ouro Preto) e
mais duas em localidades quo los-
8001 designadas.

0 curso era do dots aiinos
.o anno— Exeroicios calligraphi

cos, grarnmaiica da lingua portu-
rueza, exercicios do leitura do clas
sires em prosa e Verso, exëreicios
(le redacçdo, leitura reflectida da
Constiuicdo do Imperio, arithineti-
ca, ssterna mdtrico, goometriã pla-
ua e dcsenho 1inear.

2. 1 anno -- InstrucqaO moral'e
religiosa, pcdagdgia e - legislaçäo do
ensino. Noçdes geraes , de geogra-
phia o his toria, do Brasil, princi-
palmente da Proincia do Minas e
inusica. 	 ,

Em 1874: o regulamento n.7O
do 16 do marco,'almexou a Escola
Normal de Ouro Preto ao Lyceu
o as do Campanha o Minas Novas
aos externatos existentes nosSas Ci-
dades.

Em 1883, oxistiam na antiga pro-
i'incia as eseolas normaes da Capi-
tal, Campanha, Uberaba, Juiz do
F'Ora, Paracatu', Sahara, Diamantjna
o MonIes Claros.

Cm decroto do goverijo proviso-
tie 4890, (n. 260, do 1.° do de-

zoibro) ,rnanteye essas seolas nor
macs e supprimiu Os antigos Exter
Iatm. 	 .	 -

0 ell rso fol' elgva'do a' 4 annos.'
Assim pelman000ram as Eseolas

Normacs aid quo,' polo art. 6 'da
Ici 348 : do 16 d sotembi'o de1904;
foram suspensas 	 • 	 • • -

Sllspensa s as estlas, appareecti
(1 systenia das regalias e equipa-
raedes Para as Escolas No rmaestmu
flicipaes e particulares.

Sd em 1906, pela lei n. 439, de3 de dezembro, foi creada a Es-
cola Normal Modolo da Capital,
ITT'Illamentado e uniforrnjzado o on

sino era os estabelecjrnentos
equiparados, corn urn programma
dividido em 4 annos.

Hojo existem duas escolas nor-
macs officiaos: - a Modelo da Ca..
pitSl o urns regional em Ouro Fi-
no. Ha 34 estabelecimeritos part!-
culares oquiparados a Escola Nor-
mal ModelO da Capital.

A Escola Normal Modelo da Ca-
pital continua sob a direcqão do
Professor Arthur Joviano, corn a
rnatricula de 256 alumnas no cor-
rente anno leotivo, a saber:

No 1.0 anno . . 60' alumrias
No 2. 0 armo . . . . 77 alumnas
No 3.' anno . . . . 61 alumnas
No 4.° anno . - . . 58 a1umnas

A Esoola Normal Regional de
Ouro Fino fUneclofia sob a direeçao
interina do professor Antonio P1-
tagiiary do Araujo, o tern a seguiti-
to matricula:

°'arth ......25 alumnol
2.° anflo ....... 24 alumnos
30 anno ........ 	 aiuirhiosanno 	 ....... 7 1 aJumnô

A matricuja total das escolas not
macs equiparadas 0 do 2.885 ala-mnos.

I

ENSINO SECUNDARI
' O

•	 1	 ' 	 ' 	 -T

• 0 deoreto federal n. 11t530 do
18 do marco do 1915, reorganizo' o
onsino Seeundarjo o superb da Re-
publica.. Essal'ofOrma obrigoti o
verno mineiro a loorganiasi' tam-
bern o Gymnasia Mineiro Para habi-
lital-ó a ministrar 0 casino, iia con-
formidado do ieferido doereto fede-
ral.

0 deereto n. 4.363, do 3 do abril
do 19115, deu novo regulamno am
dois Extornatos do Gyrnriasjo Mine!-
ro, urn corn sddo nesta Capital e ou-
Irq em Barbacena, do aecordo corn
is novas disposiVöes'sobre o ensino.

Pende ainda do deliberação do
ionselho Superior do Ensino a equi-
araço do Gymnaslo, quo estd son-

to fiscalizado 	 .	 -



22 	 23

EXTERNATO DO GYMNASTO MI-
NEIRO EM BELLO HORIZONTE
A' fronte do estabelecimento con-

tinda, corno reitor, o dr. Thomaz
l3randão.

Etio matriculados: 	 -
NO 1.o anno......40 alumnos
No 2.° 	" .......	 10
No 30 ...14
No 40 ..

 5.1 	" ..... . 0

67
Fci'rn admittidos cd-

mo oil vintes emdi-
versas aulâs. 	 32

Do accordo corn o dis-
posto no art. 62 do
regulamento. 	 28

Total .......427
Funecionararn regularmente as di-

versas aulas do cuiso, oxcepto as do
allemO,o o do psychologia, logica e
historia da philOsophia, ,por lalta do
alurnrios, e a do gymnastica, cujo
provirnento (lepondo tie concurso,
din via do.ser realizado.
, Pplo citado rogulamento feleral n.
11.530, o Gyrnriasio Mineiro passou
a desempenhar a important.issirna
1uricçi.o do procossar os oxames
parcellados.

EXT EIINATO DO GYMNASIO Mi-
NEIRO EM BARBACENA

Funcciona regularmente, sob a di-'
recção do dr. Mario Franzen do Li-
ma, e rege-so polo regularnento n.
4.363, de 7 do abril do 4915.

No corrento anne, 'matileulararn-
Se:
1° anno . . . . . . . 	 26' alurnios
2.0 	 '359. 	 -. 	 . 	 3
40	 . . 7

Ouvintes .......8

• 	 Total......SO

ESCOLA DE PHARMACIA DE OURO
PRETO

EsLa Escola foi fisealizada nos
termos do decreto federal n. 11.530,
tie 48 do maroo do 1915, c u1ljnr

monte reconhecicla e equi>arada por
portaria do 4.° do marco do corren-
to anno, assignada polo sr. Ministro
do Interior o .Justiça.

Matriculararn-so nos diversos an-
nos:
1 .0 anno . . . . . . . . 	 27 	 alumnos
20 	 '

'1630 	 22

Total .......65
Estd publicado o novo regulamon-

to da Escola, organizando-a do accor-
(10 corn a lei federal.

Corn a nova d1str1huh5o (IC mate-
rias - adoptada pola lei federal d
necessaria a croaç5o da cadeira do
brornatologia e chirnica industrial.

Fwidada cm Ouro Preto, a 10 do
dozembro do 1802, foi u1timarnento
reconhecida polo governo federal.

FACULDADE DE DIREITO DE MI-
NAS GERAES

Sob a direeçäo actual do sr. do.
Francisco Mendes Pimentel, a Fa-
culdado do Direito ó urn Instituto
cenceituado, o continUa prestar a
mocidado estudiosa do Minas Os mais
assignalados ervieos.' E' suhven-
cioiada polo Estado.

Mat'icuja:
No 1 . 0 anne......22 alumnos
No 2.° It

No 3.1 " ..... . 24
No 40 " ......27
No 5.6 ' " ..... . 19

Total. .......401

FACULDADE DE MEDICINA
- i ., 	 . ,_'f 	 -
Foi installada em abril de 1912,

soha direcç5.o dosr. dr. Cicero Fer-
reira Bodrigues.

'Aposar ! do nii,o reconheeida ainda,
ior não contar os 5 annos do fun-
ecionamento, ti urn estabelecimento
digno do ser visitado 0 oliservado.

Mat rir ula no curso medico
No t° anuu........15 aluuuios
No 2.0 	 It ......26

No 3° 	 " ......32
No 40 	 " .......31

1	 -
Total,.' . .'.; . . 	 104

Matriciiia no curso pharmaceuti-
co:
No 1.0 anno......11 alumnos
No 2.1 	" ..... . 8
No 3.* 	" ......1

Total . . . . . . . 	 20
No curso odontologico. 	 4 alumno

E' tambom suhvencionada polo Es-
tado.

ESCOLA DE ENGENH ARIA DE
BELLO HORIZONTE

Em 8 do abril do 4012, fol imtal-
lada esta Escola, o logo tevo urna re-
gular frequencia do alumnos nos di-
versos dursos:

Matricula no curso do engen1iarii
civil:
No 4.1 anne.....140 alumnos
No 2.1 	" ..... . 31
No 3.1 	" ..... . 20
No 4., 	" ......-to
Neil...........

180
Matricula no curso do agrimensu -

ra:
No 1.0 anne......S alumnos
No 2.1 	" ..... . 2

F' egualinente urn idstituto sub-
voncionado.

ESCOLA LIVRE BE ODONTOLOGU
DE BELLO HOR1ZONTE

Fundada a 3 do fevereiro do I90,
está sob a direeqiio do Sr. dr. Josd
Pedro Drummond. 	 -

Matricula:
No 1 .0 anno......43 alumnos
No 2.° 	" ......42

INSTITUTO ELECTRO-TECIINLUO
DE ITAJUBA'

ContinUa a Iunccionar ' em Itajiibiit
corn muita regularidade, oslo util es
tabeiccimento prolissional.

Matricula:
No 4.° anno......30 altimnos
No 2.° 	 " ......21

Recentemente installado, vai, pon-
co a pouco, completando a organi-
zaQäo dos curses 	 - - 	 -

Aidrn ulestes, ha diverso q ouloos
institutes do ensino Superior e pro-
fissional.

Alguns tidies ost.iio promovendo o
son reconhecimento, nos termos dii
lei federal, o outros aguardando
prazo para isso. 	 -

SECRETARIA 'DA POLICIA
A Secretaria da Policia estd sob a

dirocçfto calma, proveitosa o diligon-
to do dr. Josd Vieira Marques, quo,
no desemponho • das suas ddffic-eis
funcçOes, conquista, cada vez mais,
a confiança dii Administnaçdo Pu-
hiica e do povo mineiro.

0 diocroto n. 3.407, (10 46 lIe Ia-
neiro tie 4912, den nova organizaäio
am trabalhos da Secretaria t o, des-
do ontgo, consegiiiu ella lihertar-so
de praxes e usanças quo sOment
produziarn o retardamento . o pro-
craslinaç5o dos serviqos.

A variedade c importancia dos as-
sumptos (1110 corrern pela Scretaria,

Ic outras razSes e fundamen-
tados motivos expostos em docurnen-
los of ficiacs, justificariam a prom-
pta adop6ão da medida consignada
em auctorizacilo legislativa -. a
transformaão da Secretaria da Po-
licia em Secretaria do ,histiça 0 dii
Segurança Publica.

lnfelizmente, pordrn, vigoraram,
no exerciclo do 4915, os mesmos mo-
tives ant eriores determin antes do
acliarnento da execuiio dosse pIa-
no integral, eujas vantagens so ac-
centuarian na pratica.

O desenvolvirnento dos diversos
rarnos do actividade quo Vai tondo
a .rcparlicao, as novas crca6es im-
postas polo progresso realizado, de
vem determinar o alargarnonto (10
apparellio regulador da ordorn pu-
blica geral.
• No omtanto, per nSo comportar o

memento retOrmas administrativas,
aPI agora o governo nao so utilizou
do citada auictorizaqo legislativa.
CABINETE DE IDENTIFICAGAO F

ESTATISTICA CRIMINAL
Os servicos dessa repartiiio eslo

subordinados is disposicdes do re-
gulamento n. 3.408, do '4912, e corn-
prehendem --- a identifieaeão civil e
criminal, altim dii estatistica crimi-
nal.



o Gabinete diariamente enriqueco
seus archivos corn preciosos elemen-
tos para a identificaçiio das pessoas
pela impressäo digital. Essa idejifi-
ficação 6 a base do toda a iustruciIo
criminal, e no Gabinete encontrarn
as auctoridades elementos preciosos
para essa verificaçäo.

Existem já diversas lilacs do Ga-
binete nas s61es do muitos munici-
pbs, e o intereambio do "fixas"
corn Os gabinetes de outros Estados,
regularmento ampliado, presta ex-
cellentes serviços a garantia da or-
dem e dos clireitos lndividuaes, co-
mo elemento informativo sobre pre-
cedentes do individuos suspeitos e
perigosos.

A estatistica carceraria tern sido
de assignalado proveito para a ad-
ministraão. 	 -

0 movirnento das eadeias foi o se ^
guinte, no anno do 1915: entraram

2.743 individuos, sendo 2.638 ho-
mens e 105 mulheres.

DELEGACIAS DE POLICIA
Tern hoje sdde na Capital as duas

delegacias auxiiares, o estão provi-
das por bachareis ern direito quasi
todas as delegacias, das 77 ereadas
pela lei n. 552, do 1911.

NCo ha, por emquanto, motivo su-
perior que aconselhe o abandono do
vigente systema do provimento dos
cargos por bachareis, para' voltar-
mos ao anterior, da laicidade das
investiduras.

A observaço dos factos attesta
quo deemos ampliar a medida aos
termos annexos, logo quo nol-o per-
mittam as condiçOes do erario puMi-
ro. Tãmbern a divisão das tbelega
cias em "entrancias", motliante '0
eriterio da quantidade e importancia
do serviqo, seria uma medida do
equidade.

CASAS DE RECLUSAO
A reelusão dos delinquentes em

Minas Geraes ainda nSo 6 obra per-
feita, apesar dos esforos emprega-
dos pebo governo paa melhoral-&.

Os prdprbos estadoacs quo, nas
66469 dos municipios, servem de pri-
so, nio so, prostarn, em geral on
fhn'â qud sto destinados.
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A reforma, porém, nào poderá ser
feita corn a rapidez quo todos dose-
jam, porque acarretaria despesas
taOs, quo absorveriam grande parte
dos oramentos.

0 governo tern-se P1'coccupado sd-
riarnente corn o problorna, mesmo
porque da sua soluçCo dependern a
manutcnção da saude dos encarce-
rados c o aproveitamonto da activi-
dade delles, em artes e olficios quo
Os transforrnarão em elementos uteis
do producç0.o, reduzindo a dospesa
atO agora feita corn o sustonto do
numorosos detentes e quo represen-
ta urn peso morto sobro a sociedade
honesta o trabaihadora.

Em tempos meihores, devemos
prosoguir na organizaão do servio,
tondo como bases:

1.° estabelocer uma ponitenciaria
nas proximidades da Capital, para
grando numero do presos, rut qual
so procure corrigir o detente pelo
trabaiho, dando-ihe conforto compa
Livel corn a sua condição.

2.0 organizar uma colonia corre-
cional, nos termos da lei n. 567, do
19 de setembro do 1914, afim do co-
hi.bir a vadiagern e punir a indolen-
cia.

3,0 providenciar sobro a colloca-
ção dos monores delinqrientes, ilas
casas diseiplinares, para nao perde-
rem do todo a probabilidade do eon-
veriiente regeneração.
PENITENC [ARIAS DE OURO PRE-

TO e UBERABA
Desdo 1909, funeciona regul'ar-

mente a Penitetciaria do Ouro Pre-
to, sob a direcäo do sr. dr. AntoniO
Goulart Vilela, e rege-se polo regu-
larnento n. 2.918, do 46 de agosto
do 4910.

Os detentos alli recoihidos jd tern
trahalho, organizado pelo dito regu-
lamento e fazqm todo o fardamento
para a BrigadaPolieia1 e Guarda
Civil, inelusiv . 0 e,t1ado.

A Penitenciaria do Uheraba 6 mais
nova; está sobo mosmo regimen da
de Ouro Preto e já prepara roupas
para detentos e farclamento para
soldados.	 .1

FORcA PUBLICA
Nos terrio 's da auctorizaào eon-

frida ad governo pela lei n. 631, -de

29, de seteinbro do 1914, e pelo doe.
n. 4.343, do 19 do marco do anon
undo, o cargo do comrnandante go-
ral da Forca Publica continUa exer-
dde pelo Chefe do Policia, auxiia-
do por uma socç.o militar.

Cuanpre consignor quo a discipli-
na nos diversos corpos ó regular-
ment , - mantida pelos respoetivos
commandantes, cabendo ao Chefs
do Policia as proyidoncias de eara-
eter geral, tendentes ainanter a or-
dem nos ,batalhOes e a regularizar
a mobiizacão dos dostacamentos.

0 estado otfetivo da cbrporaão
6 do 203 homens, sendo 141 of fi-
eiaes e 2.582 soldados.

Todos estão ôonvencidos da insuf-
ficiencia, mesmo do effective
actual, 'para satislazer as exigencias
do policiamento, em o nosso extenso

-.territorio, (1110 precisaria do uns
• 4.000 homens para' ter urn sorviço
de seguranqa mais complete e aper-
feioado. .- Actualmente, acham-se
fOra das sOdes do seus corpos —37
officiaos e 1.282 praQas. Daquelles,
42 estão na escola do instructlão ml-
litar, n. 4, e os demais desempo-
nharn cornmiss6es da policia em di-
verses munleipios.
.Nenhum facto do gravidade oc-

corren,- durante o anne relatado,
rque reelamasse providencias ox-
traordinarias.

As ligeiras transgross5es do dis-
ciplina tern tide corrective n'os
meios regulamentar,es -ordinaries.

A instrüciiO miitar cOntinUa a
sor dirigida corn zelo e cuidado.
pelo -sr. eorqnel Roberto Drexler,
•eapitão do exereito suisso. Jd rece-
heram instrucão miitar . 28 offi-
ciaes e 530 pracas, frequentando
actualmente a oscola n. 4, doze of--
ficiaes e 213 praças..

A Caixa Beneficente da Forca
Publica dispimha, em 31 do 4ezem-
bro Ic 1015, de urn capital do
394 :016$294, representado per 250
apoljes -do Egiado, dp vaIor, do
4:000$000 caçla urna, e 444:616$29't,
em dinheiro.

GUARDA dTVll,
Rego a instjtuição o dee. n. . .

3.409, do 16 do Janeiro de 1912.

Seu effeetivo actual 6 de 200 ho-
mens, continuando ainda desfalea-
da do pessoal emprogado na inspo-
cção do vehiOulos e do corpo do
segu rauça o do investigaçöes.

0 governo ostd ompenhado on-i
realizar a bnstruecão dos guardas
civis, para quo .possam desempe-
nhar meihor as sGas fuhecöes. Esta
em eiaboração urn pIano tie intru-
£cO(s iegul'tdoras do funeciona-
meuto da eOroraqão, que preta
bbn sOrvico ao policiamento da
Capital.

ORDEM PUBLICA
No annoL deeorrido, gosou o Es-

tado do porfeita tranquiuidade,- nãa
so dando aeonteehnento algum quo
determinasso a applieaqiio do mod!-
das outras quo não as quo são em-
progatlas nos eases communs.

0 governo preoccupou-se sdria-
menlo em assogurar a todos os ha-
bitantes do Estado opleno goso das
suas liberdades o garantias eonsti-
tucionaes; tomou, corn docisão 'e
firmeza, todas as medidas.indispen--
saveis para reprimir , os., aetos con-
trarios a lob e prevenir os crimes.

A estatistiea não revela nnhurn
rocrudescimento da delinquencia;
aponás indiOa. que, em certas zonas,
onde so aceurnulam populaão mal
educada o individuos adventieios
quo fogem - a perseguiqão das alt-
,cioridades do outros Estados, os do-
lictos contra a vida ainda n.o ,tivo-
ram 0. decrescimo quo a nossa divi-
lizaçb ja reclama.

Não são, pordm, tao elovadas as
cifras da criminalidade, conheeidas
come são a nossa extensão territo-
rial, as lacunas do policiamento, a
a creseonto oxpansão da populacão.

Em novembro ultimo, roaliza-
ram-se, em todos os thunicipios, a
eleicoes do v6rCadrCs o do juizes
de paz. Apesar do dis11utadtssirno

pleito ciii cliversos ponies, nãe o-
correram perturbaçOes graves' da
ordern.

Em Uberabh,' Pothba Abaeté o
Cuaranesia, onde os partidos iocaes
so degladiararn 'corh mais ardor no
tOi'reno politico, - sO as methdas
11remonitorias dag nomeacOes do
delegados extranhos e o augmento
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dos destacarnentos bastararn Para
a garantia cia ordem nas eloiOes.I Dois unicos acontecirnentos mere.
coin pela qualidado da
pessoas nelles envolvidas o pela ro-
lJereusso quo t.iveram: Os assassi-
natos do dr. João do Amaral Fran-
co, presidente da Camara Munic-
pal do' i\lanhuassU, o do dr. Joao
Carnelo, advogado e jornalista em
Uheraba. Tanto nurn, corno butt-c
caso, promptas 0 energicas foram
as providencias tornadas polo dr.
Chefo do Policia, Para a forrnafL)
dos processos respeetivos e prisio
dos crimiriosos.

Esses dois easos anorrnaes so do-
ram alguns dias depois de passaclaa
as oleiöes, e em nada prejudicararn
os resultados delta. Foram, nho ha
duvidar, o resultado funesto das
ineontidas exaltaçöes do anirnos,
quo sempre apparecorn per occa-
sião de pleitos oleitoraes (lisputa-
dos, corno eosttimam ser Os munici-
paes. Apesar do não haverem per-
turhado o processo eloitoral o nã.)
so terern dado no memento da eloi-
çãø, receberarn as duas lamontaveis
occorrencias o iniluxo da ineonve-
niento agitaçito crue so forma scm-
pro em torno dos pleitos munici-
,paes o trazern, nào raro, dolorosas
consequoncias.

HYGIENE E SAUDE PUBLTCA
Nenhurna modificaçito soffreti o

quadro dos funecionarios da Dire-
etoria do Hygiene, dirigicla criterlo--
sa o competenternonto polo dr. Zo-
ros stro Alvarenga.

Nolla foram re'gistrados, em 1915:
49 titulos do medicos, 43 do phar-
maceuticos, 43 do dentistas e 4 do
parteira. Foram julgados habilita-
dos para exercor a profissão do
pliarmacia 47 dos eandidatos sub-
mottidos a oxaines o concethdas a
praticos do pharmacia 31 1icenas,
nina transferencia e urna proroga-
co do licença.

SER7IO FE DESINFECAO
Na Capital, foram dosinrectados

2.853 predios, sondo: 59 por vario-
la ou alastrim, -74 por tuherduloso,
19 por diphteria, 45 por febre ty-
phoide, 4 por escarlatina, 4 por to-

tano, 47 a podido e 2.667 por des-
occupauio.

HOSPITAL FE ISOLAMENTO
Foram hospitalizados 69 doentes,

dos cjuaes tivoram alta, curados,
56; per no confirmado o diagnos-
tico do molestia epidemica, 3;
transl'orido, 1; permaneceu, 1; e
failecerarn, 8. Causas do obitos:
grupo typhico, 3; diphteria, 2; Va-
riola, 1; ankylostomoso, 4; tubercu-
lose pulmonar, 1.	 -

INSTITUTO BACTERIOLOGICO E
ANTIRABICO

Nibo foi ainda installado, nern
pOdo sel-o agora.

1loformou-se, por isso, o contra-
cto com a filial de Maiiguinhos nes-
Ia Capital, polo, qual eontirna esta
a fornocer vaccina e sores o a pra-
ticar examos bacteriologicos requl-
sitados ])ola Directoria do hygiene.
Ao -Instituto Pasteur, do Juiz do
Fdra, silo encaminhados os mdlvi-
duos pobres, offendidos por ani-
mae-s accommettidos do raiva.

Durante 0 anno eorrente, foram
chistribuidos no Estado 450.000 lu-
bos do vaccina anti-variolica, 617
doses dupla.s do vaccina antiphytosa

ampolas do spro anti-diphterieo.

'LABORATORTO DE ANALYSES

Fizoram-se, durante. 0 anno,. 223
analyses, a saber:
Analyses toxiologicas Para

fins judiciarios ...........
1(1cm hromatologicas ........470
Idern agi'onomieas e indus-

triaes 	 .....-. '...............38
lOom do proparados pharma-

ceuticos 	 ..................

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SA-
NITARIA

Do Annunario do Estatistica Do-
mographo-Sanitaria, da Capital, or-
ganizado corn cuidado polo Sr. dire-
ctor do Hygiene, resultam os sc-
guintes dados:

Populaçio ealeulada 	 I-

segundo M. Block. 47.448 habs.
Casarnentos 	 280
Naniimentos (mclii-

sivd 447 fetos na-
scidos mortos) ... 	 4.763

Obitos .............809
ESTADO SANITARIO:

Foi hastanto lisonjeiro 0 estado
sanitarlo do Minas, exceptuado al-
guns munidipios, onde surgiram ul-
tirnitmente insultos epidemicos do
febres do grupo typhico.

Accentuou-se- .0 declinlo da rnc;-
lestia eruptiva (variola Para uns,
alastrirn para outros), quo, descic
annos atraz, vom assolando o Es-
tado. Aldrn do conservar o SCU ca-
racter •do benigiidadë,' molestia tile
prejudicial • tende a desapparCccr
ou himitar-so a pdcjuenos rócos,
mercO da larga diffusão da vaccina
do Jennor.

As febres do grupo typhico, quo
surgiram em toda parte, era em
casos osporàdicos, ora em pequenos
fOcos, raramonte em surtos opide-
micos malores, .provocaram a acqão
do governo, quo so fez sentir em
alguns municipios, por mole do me--
dida preventivas, c do aggressão,
dontro do cortos limit-es. Essas mo-
lestias reclamam providencias do
saneamento local das cidades e vil-
las. 	 -	 -

Em.S. João d'El-Rei, onde SO ro-
gistrou a; rnaior invasito epidemica
deSsas febres, foram feitas expe-.
riencias corn a vaccina antityphici
preventiva o deram bons resulta-'

ASSISTENCIA A ALIENADOS
- 0 govern o' conlieco os optimos e
indispensaveis serviqos prestados
polo estabolecimento quo o Estado
rnantdm cm Barbacena, para aga-
saihar o tratar de demenles.

Ultimamente, melhorou aquello
manicomio consideravelmente, corn
as modifieat6es foil-as pelo dec. ii.
3.881, do 12 do abril do 1913.

Fizeram-so, alli, algumas amplia-
qOes do pavilhOes o foi organizada
a colonia annexa, a qual, alOm do
suavizar, per mole do trabaiho ex-
treme de qualquer coacão, os Pa.

decimentos dos infelizes privados
da razao, voiu trazer grande folga
ao asylo central, quo tinha haul-
tualmento a sna iotaqão excedida.

A Assistencia do Barhacena, tat
corno estEi organizada, 0 insufficieri-
to para conter o numero do louco
cpie apparecern. Aldrn do ter a siut
lotaqão excodida, ha na' Secretarii
da Policia, accumulados, processes

- do intornaqibo em numero superior
a 400, aguardando vagas.

E', portanto, uma situaqão duull-
cii o quo exigo rernodio immediate.
Consistirá este no augmento dos
pavilhOes, ou na construcqibo do no-
v0S estabelecimentos em outras zo-
nas.	 - 	 L

SOo urgentemonte reclarnados - Os
seguintes molhoramentos na Assis-
tencia:

Installaqo do enformarias par-I
molestias intercurrentcs;

Urna socçäo do balneo-therapia o
do eleetro-liydro-lherapia.

Duranto o annodo 1915, o movi-
mento do onfermos, segundo os re-
latorios dos srs. Or. director o coo-
norno, foi o soguinte:
Passararn do 1944 Para 4915 	 359
Foràrn internaclos duranto o

anne 	 ........................233

Total 	 .................592
Sendo: " 	 -.

h-Iornons .....................367
Muihores ...................225

Total 	 ' ................592
Saliirarn curados durante o anne:
Iloinons	 ................ ....12
MulJaore.s 	 .....................

Total 	 .................18
Melhorado ..................I

Licenciados: 	 -
Hornens 	 ......................
Muiheres ...................

Somma ................
A pedido da familia, -

hlomens 	 .................'
Muiheres 	 ...................

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

24
21

45

• 43
6

19
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	 29

Eñtregues a justlça:
Homem 	 .	 1
Be accordo corn o art. 102 do regu-

lamento:
Homem ....................I
Mullier 	 ......................1

	

Total 	 ..................2
Fa11eceranT

Homens .................... 71
Muiheres ...................53

	

Total 	 .................124
Passaram para 1916:

if omens ....................244
Muiheres ...................439

	

Total 	 .................
Receita e despesa da Assistencia
A despesa total da Assistencia

(1915), irnportou em 232:166$813,
sendo 181:119$779 do asylo central
o 51:047$084 cia colonia.
Receita do asylo cen-

tral (4915) ........17:625$563
Idern da colonia ......13 :035$650

Ha na Assistencia uma officina
de costura, onde so confeccionaram
3.208 peças de roupas - calas,
blusas, salas, 1en6es e almofadas.

SOCCORROS PUBLICOS
Foi do 300:000$000 a verba orça-:

mentaria para soccorros publicos,
no exercicio do 1915.

Por essa vèrba despendeu-se:
Pessoal administrati-

vo da Directoria do
Hygiene ..........49:048$847

	

Idem coin 	 pessoal
contractado ........25 :956$660

	

Idem coin 	 pessoal
do Laboratorlo e
accfuisião de sub-
stancias chimicas 	 . 12:.998$323

	

1 1dem coin 	 Desinfe-

	

ctorio .
rn 	 H

............25 :269$658
Idem co o ospital

do Isolathento 	 44:324$770
Idem corn epidemias

no Estado ........76:90$2G9
Idern corn acquisiçao

• do vaccina e exarnes
• bacteriologicos 	 20:924$000

Idern corn assistencia
publica ...........46 :442$770

Segiiros dos proprios
do Estado ........41:912$800

Idern pela Directoria
do Hygiene 	 5:322$900

Despesas diversas ... 	 47:521$612
Coin 	 flagellados do

Norte - lei n. 648,
do 24 do agosto do
4945 ..............50:000$000

Somma .........356 :552$611
Em 4944, pela mesma

verb a, Soceorros
Publicos, gastaram-
so ................412 :975$000
Houve nina' thfferena para me-

nos, em 1915, do 56:423$389, acere-
sbondo que o govorno teve de pagar
50:000$000 para os flagelladosdO
Norto e fazer tódas as despesas corn
a Directoria do Hygiene, na impor-
tancia de 49:018$847.

Encóntradas V as duas despesas,
gastou-se menos, em 1945, a quan-
tii de 155:442$236 . -

AUXILIOS ELSUBVENcOES'
AM 4914, o Estado subvencionava

diroctamente os, diversos estabele-
cirnentos de cariclade, asylos, casas
de ensino e outras . associaçSes.

Em 4915, o governo, auctorizado
polo Congresso organizou a Lotoria
Mineira o contra6tou a sua extra-

• coão, coin intuito do applicar os
-sous bonoficios em favo das insti-
tuhSes pias, casas do caridade e do
ensino.

Infelizrnente, nio foi possivel ao
contractante da Loteria Minoira
ctimprir todas hs clausulas dO con-
tracto, pelo que o governo teve de
slispendOr a suaexecuäo, aguar-
dando uma nova providelicia 1egi.
lativa sobre o assumpto.

Ficaram, poftanto, scm a neces-
saria verba, i,para as respectivas
subvençSes,, as easas de caridade, .o
todos Os estahelecimentos subven-
cionados; constantes da usia inclui-
da nas leis do oramento do 1914 e
1915. 	 V

Lovo o facto ao conbeciento do
Congresso, para cjue seja tomada
urna nova providencia

Quanto an , contracto da Loteria
Miiieira, opportunamente o Con-
gresso terd todas as informaöes a
1esl)eit() (las eausas da sua inexecu-
(O.

DIVISAO POLITICA
Foi Jolla, o anno passado, pela lel

n. _649, do 1.1 do setembro, a dlvi-
Sal) politia dLi Est ado, elevando-s
a 42 o numero de circumscripOes
eleitoracs, elegendo cada circurn-
scripção 4 doputados.

A divisSo anterior era do 8 depil-
tados por distrieto, nos termos cia
lei n. 400, do 23 do juiho do 4894.

0 logislador mineiro, fazondo
essa nova divisäo, attendeu aos in-
sistentos reOlamos cia opiniäo poli-
tica do Estado, continuamonto ma-
nifostada.
• Não ha lel eleitoral ou divisão
eleitoral cjuO possa complotamonte
satisfazor a opiniao do todos Os In-
teressados.

No selo dos povos eultos, a insta-
bilidade dessa legislaqão d, urn fa-
cto comprovado. Suigem, feriodi-
eamente, reformas visando corrigir
os of feitos da chicana e das mysti-
ficaqOes eloitoraes.

Para evitar estas é àfastar aquel-
Ia, entonclou-se quo o legislador
dove adoptar sempre novos pr000s-
sos e medidas acauteladoras da 11-
berdado' do voto e 4porfeicao da
e1ei6os. A divisão em monores cir-
cubs eboitoraes julga-se ser uma
das medidas garantidoras.

Mas, a grande base do todas as
reformas e divisSes oleitoraes, dove
ser a moduficaqäo, a educaçäo dos
costumes politicos.

E' uma modifieaçäo quo vira ten-
tamento, pari-passu, coin clesen-
volvimerito da instrueção e da,eul-
tirra civica do povo.

- ELEIcOEs .
Polo dec. fl• 4.465, do 5 de ojitu-'

'bro do 1915,foi marcado o cia s do
dezembro do anno undo, para a
eleiçSo de urn deputado federal
polo .30 . districto, na vaga dixada
polo dr. IrinouMachado, que optou I
pela rpresentaão do Distriçto Fe,-
deral. 	 • 	 , ,.

Foi oleito o já tomou posse o dr.
Gomes Freire de Andrade.

No decurso do anno, nenhuma
eleição estadoal so roalizou.

Doti-so ultimamente a vaga polo
fallecimento do illustre e saudoso
deputado, coronel Elias Theotonio
Baptista.

Essa vaga O recento e nao poudo
ser ainda proonchida.

ELEIcOES MUNICIPAES

Realizaram-se, a I.° do novembro
do 1915, as eIeiSes para a renova-
çao das Camaras Municipaes, para
o triennio de 1916 a 1918, bern como
as do jiiizes do paz.

Essas eleiqOes correrath sem
maiores incidentes, tendo-se ompos -
'sado as Camaras eleitas.

Houve apenas algumas duplica-
tas, sendo chamadas a exercicio,
nos termos do art. 10, § 4•0, da lei
n. 558, do 9 do setembro do 4914,
as Carnaras do triennio findo. Ex-
cepção feita dos municipios em quo
se doram as duplicatas, todos os on-
tros ontraram no re gimen normal
(10 administrao.

ARCHIVO PUBLICO MINEIRO

Na direcção do Archivo Publico
Mineiro continUa o or. dr. Fran-
cisco Soares Poixoto do Moura,
sempre solicito no exercicio de suas
func5os o interessado por tudo
quanto so prende a repartiqão.

Oëcupando impropHas e acanha-
das' salas na Seeretaria do Interior,
ha muito reclamava o Archio me-
ihor accommodaAo.

Essa necessidade flcou satisfeita,
ha pouco, transferindo-se o Arehi-
vo para o antigo predio do Gymna-
sio Minoiro, ondo jd so acha, desde
marco ultimo, installao convenien-
tomento e organizado corn mais
mothodo e ordern necessarios a ra-
pidas buscas 0 pesquizas e a perfel-
ta conservacäo do urn copioso the-
souro do documentos, e da grossa
quantidade do peças officiaes quo
enceFra a importañto repartião.

Por falta do verba orcathentaFizi,
aeha-se ainda suspensa a publica-
iio,de sua liitèressanto Revista.
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PREFETURA

A situaçäo fin anceira da Pre [ci-
tura da Capital não poderá sor Ii-
sonjeira, consideradas as imprescin-
diveis necessidades do obras novas
quo surgern todos Os dias e visarn at-
tender AsOs exigencias da cidade e do
sou crescirnento cQstante.

SO a hygiene, lithposa, esgotos, ni-
velarnentos, caiQamontos do ruas,
concertos e eonsorvaçOo (las obras
feitas, ahsOrvem complotarnenta a
receftal arrecadada, preparam e avo-
lurnarn os "deficits", todos os annos.

Vejarnos o movimento financeiro
dos ultimos annos:
Receita arrecadada

em 19ll..... . .. 	 4.134:932$411
Receita arrecaclada

cm 1912......1.173:443$37i
Ieeeita arrecadada

em 1913......4.092:231$25
Receita arrecadada

Em 4914......1.203:174$3
Receita arrecadada

cm 1915......1.200:9!8$360
A receita tel orçacla cm 1915, em

1.307:651$600, c a arrocadada attin-
gin sOrnOnto a 1.206:918$306, haven-
do uma differena para rnenos do
400:733$2311.

A desesa realizada, na importan-
cia do 1.6211:389$103, apresenta urn
e*cesso do 316:737$50'a sobro a pro-
visão oramOntaria.

Si juntarmos a dii ferena para
rneños arrecadada c ao exces gd do
despesa a somma do ,GS :900$605 do
exereicios findo, pages scm dota-
So orçamonta-ria, apuraremos o

"deficit" do 480 :371$342, corn quo
fecha o balano do exorciclo analy-
zado Tal "deficit", alids, era mcvi-
tavol e esperado.

Cidade nova e em forrnaQo, as
suas despesas croscem annualinente.

Em todo easo, nota-so urna SCflS!-
vol dirninui9iio nas dospesas feiia
no anne do 1915, relalivarnento aos
antorioreS.

0 exercieio do 1914, encorren-se
corn o debito de 1.248:699$578, so-
bre a rubrica - "Contasa pagar".

Estas contas ropresentavam divi-
da exigivel e flutuante; a maior

parte del1a era do ornpreieirns o
operarios. Naquello exercicie do
4914, a totalidade dos comprondssos
vorificados andeu a 	 a do
3.207 :363$488.

Jia esso o "df :t" proveine'ile
passive, qU SC 0111i aicunuIau-

dG do exercicio a exercicio.
SO na verba - "Obras Publicas"

- orada em 203:000$000 - no
exerciclo do 1914, a losposa elevou-
so a 1.037:311$369.

Sondo do 480 :371$342 o "deficit"
total verificado no exercieio do 1915.
ye-se hem quo houve urna grande
roducçOo nas despesas.

EMPRESTIMO MUNICIPAL

Para. veneer as difficuldades da
sitiiaiio e consolidar a divida liii-
tuante e oxigivol - do cerca do
3.297:366$488 - o Consciho Dolihe-
ralivo auciorizon a cmissiio do a pe-
hoes alO 5.000:000$000.

Est.a emissão foi foita na inipor-
tancia Oc 2. ,500:000$000, auctorizada
per acto do Preteito e garantida p0-
16 Estado.

Corn esta operaçiio, a Prefeitu-
ra eomeou a saldar os sous corn-
promissos, tondo pago contas cxi-
giveis na importancia do ........
1.557:078$457.

Do exposto e da analyse do ha-
lanco gerSi da Prefeitura, resulta
uma economia approxirnada do
004:109$1 115, no exercicio, ciii con-
fronto coin o cxercicio anterior.

A cUvida actual, constantc do ha-
lanço - 6:
Contas a pagar do

exereicios 'antorio-
res......

-CI do Banco do Bra-
sil.......

CI do Banco do Crc-
dito Real. .

"Deficit" do exer-
ciclo......

4.752:664$910

SERVIçOS MUNICIPAES

Nile estCo paralyzados completa-
mente as obras publicas e os servi-
os rnunicipaes. Os quo mais avul -

tam so; - o.cic calçamento, oem

struccio do pontes, gaicrias do
aguas pluviacS, rOde dc esgotos e ii-
gaçOeS domidiiariaS.

DESENVOLVIMENTO DA GIDADE

Apesar da criso, a cidade cbntinda
a. desenVolvcr-So. Foram construi-
daS 207 casaS particulares, sendo 94
flazona urbana e 413 na suburbana.

Corn os sous proprios rccursos, a
Prefeitura ficará naturalrncnte
aquem do crcscimcnto da "Urhs",
no podendo satisfazcr a todas as
suas necc.ssidades.

Para resolver cola slluaçio, o p 
der legislalivo adoptard, scm duvi-
da, as providcncias e modidas no-
cessarias.

AGRCULTUHA
-ri 	 I
Tondo em vista dcscont.ralizar e

disirthuir ;rnolhor os sons serviços,
a ecreiaria daAgricultura, 101 re-
forrnadapelo doe. p.4.351, do 27
do marcolo 1.915 ,. A rcfOrma, an-
otorizada pcla Tel n,- 643, de 1 do
utubro do .1914, tel Icita, coin di-

minuiçio do desposas.
A Soeretaria Iicou classifiada cm

iresDirectoriaE:
- a do Agricultura, Torras o

ColonizEtcio;
- a d, Viaço o Obras Pub1i

.I,I_
3. - ado lndutria c Cornrnereio;

—0 orqarnento dadespesa dosa Sc-
cretaria tot: 	 -

Em 4912-. . . 3.458:900$000
Em 4943. . . . 3.519:130$000
Em. 1914. . . . .3.855:313$000
Em1915. : . . 2.867:983$000

i Em4916. . . . 3.439:500$000
-,- l-lciuve,, portanto,urna sensLveldi-

niinuicilöna despcsavotada,rdoPoiS
dà refOrm a da Seeretiiria, feita polo
citatlo deereto : 4.351. -
• Edtre outros services, foram sup-
n-itnidos:

( . nmiiisOo ilb aguas e eS94NOS 1a
Capital e Coniinisshio d 1\lelhora-
montOs Muhicipaes. 	 I 	 ' 	 . -

AlOrn' dos servicos siipprimidos,
foram dispensados os eiigenhciros c
cOnduetores intorinos 0 ot eollahora-
dorcs cxtra-ii%lTierani0S.

• Nito love 'mais nildainento grando
partc das ohms Superintendidas pc-
has cornmlSSoeS supprimidas, e ou-
iras dispendiosas foram suspensas.

Em 1914. assim como nos annos
hhteriore g,l hOUvo urn excesso cairo
a clespesa orçada o a offectivarnento
rcalizada.

Em 1915, a despesa feita iilio ox-
cedou 0 orcada pela lei do oramen-
to n. 646' do 8 do outubro do 4914.
- Do sorto quo a Secrotariada Agri-
ènitura rea.lizou profundas coono-
rfhiSs em 1915; cumprindo, destc
mixlo, 0 programma do govorno.t.
ENSINO •AGITICOLA E PROFISSI 0

0 govcriTonuito so preoccupa
corn 0 problema do ensino agnicola
e tern procurado encaminhar-ihe a
soluço tondo em vista as condJOoS
do nosso rneio e ostado da nossa
educac-ilo. A unica 1azond-rnode10
quo mantm,,O da Gameiheira. Do
accoaio corn auctol'izaçOcS. legislati-
vi-,, foi vcndida em Jista publica a
fozenda da "Fabrica", no Sorro.

Tarnbcm mediante hasta publica,
fram arrendadas as fazendas "Di-
nix", em itapoc-erica, o "Bairro Al-
to", em Camptinha. 	 -

Sobre a' fazonda "Retiro do Re-
c-yeio", em Santa Barbard; euja don-
.io no Estado era nulhi; o govornO

entron cm aceordo corn a Camara,
sendo a mesnia vendida e rocol)ondO
o Estado a parte do preco cor-
respondcnte} is bcinfeitoriâs.

Afazenda di "Gaii011cira", situa-
da nas proximidadcs da Capital,
niais bdm montada e moTher fiscali-
zâclaonthni1a 0 fuieciofiar regular-
monte. A snt'a- 'OrcaO aetnalmente
do 2.404.853 metros c[uadradas,
di'C'-qüai so cultivam 450 0O0m
send o & terronO itvtado. cl.
050000m2. 0 custeio da 1aenda,
compiehendcñdo pcssdal t1tulado,
opraiioS o manutonçio do apppren
diz,ifoi do -18 :I00$430, -c, tondo ha
yjdo unia!ronda do 6:261$270, eon-
eiw-se--'0Ue a despesa real lot do
-i1:848$100. 	-,

No pequen cairqio do dem6nstra-
cOo quo a goerno mantOm em Ayu
ruoea: Thrarn eultivados no anne
pssido -12 hiOctOro s Ofti coroacs,

429:214$768

500:000$000

337:07V$800

486:371$342



forragem, algodäo e I ruotas. A
despesa emportou em 1:019$100 e
a receita arrecadada em .....
378$000.

Para o ensino médio subveneiOfla
o Estado as esoolas "D. Bosco" em
Cachoeira do Campo, e a deLavras,
dois estabelecimentos quo vile pros-
tando bons services ao Estado.
• 0 ensino ambulanto teve o anno
passado major desenvOlvimcntO.
Conte e dezenove foram as lazendas
visitadas poles mestres de eultura
ambulantes para o onsino do mane-
jo do instrumentos agricolas dis-
tribuição do sementes, tratamento
das plantas e animacs e conseihos
aos Iavradores.

Val o governo insalando a insti-
tuicao dos campos praUcos nas 1cr-
ras dos proprios lavradores, sob a
direeçäo do mestres do agricultura
pratica.

Alóm do sr. Grangior, espoeialis-
[a ciii fumos o fruetas, contiaetou
o sr. Haddon, para o ensino do al-
godão,. ouja eultura atravessa, nes-
to momento, uma phase do renova-
çdo o rojuvonecimento.

Foram ins tallados este annoos
iiprendJzados offioiae g, quo- se 'de
tinam ao prepare do trabaihadores
praticos para a vida dos campos;
urn em Ouro Fine (apprendizado
,Josd Gonçalves), e outro em Ubera,
in (Apprenclizado Borges Sam-

paio).
• 0 Estado subvenoionava ainda os
apprendizados "Itambacury", do Ly
ecu S. Liñz", "S. Jose da . Sapu-
aia" e do "Ilyrnnasio do Leopoldi-

- No corrento anne, so mantevo a
subvenção do pImeiro, j do accorilo
corn a id do p!çamento. -

Continuam a l'unccionar regular-
monte os Institutos - "João Pinhei.
ro", Bueno Brando" o "D. Bos -
co". Ha internados no institute
Joao Pinheiro 90 alumnos.

A despesa corn este Jnstitiito fol
em 4915, de 60 :046$464, - A reed-
ta fol do 7:098$140, da qual foram'
deduzidas as importanejas do gala-rio dos oducandos, quo tiverarn o
ciesfino legal, recolhendo_se o gal-do liquido do 5:877$381.

Corn o complement o do servico
do ahastecimento do agua no Insti-

luto, despenderam-Se em 4915,
9967$609. Corn este servico, mi-
ciado em 4912, 0 dispefldio total 101
do 262:860$464.

o institute Buono Brandäo mail-
tern 45 alumnos. A despesa total
foi do 29:383$460.

A ienda foi de 4:448$980, da
qual foram deduzidos os salaries
aos educandos, sonde recoihido 0
liquido do 3:399$747. 	 I

No Institute D. Bosco estAo in,
tornados 45 alunmos. A despesa
101 do 33:265$302. . A receita impor-
lou em 6:311$892. -

0 Estaclo subvenciona ainda o in
stituto Electro-Technico do Itaju-
ha, o Institute Polytechulco do
Juiz do FOra e a Escola de Engenha
na da Capital.

DISTRIBUIA0 DE SEMEN-ES

0 govorno tern ligado a est ser-
viço o maior intorosse e o tort des-
envolvido consideravelmente.
• A Seoretariá da Agricultura so

esforca sompre para fornocer, no
devido tempo, boa sernente e Os la-
vradoros ostão em gcrál satisfeI-
tos corn èsta di$tribulcäo. I -

Em 1915 foram distribuldás as
seguintes sernentes e mudas:

Arroz, 440 ks. pertenconto as va
riedados Carolina, Agulha o Hon-
duras: mllho, 3.150 litros— Ama-
1db, Cñnha o cattete; trigo, 2.365
ks; - covada, 395 ks.; avela, 262
ks.; ceholas, 55 ks. ; consoilda do
Caucaso, 340 ks.; algodao, 5.580;
alçara, 154 ks. 	 •	 -

', MACI-LINAS AGRICOLAS
A distribuição do machinas agri

colas continua a ser feita pela Se-
cdtatia' da Agriciiltura, qu man-
tm - urn "stock" d& machinas para
cedel-as' aos particililares pelo res-
pectivo custoe para uso dos esta-
]wleeimentos Offieiaes.
Ern.1Q15, o total ,le,rnacfflnas.1n
diizlq rio territoçio mineiro por

iniciativa do govern afOra as ad-
qutridas particularmente foi do..
t29.

' A coniecar do 1907, o quairo do
inovimento 6 o seguinte:

Annos

1907 .........................................
l90 ...........................................
1909 .........................................
1910 	 ...................• 	 ..............
1911 ..........................i 	 -
191? ................................	 ........
1913 ................................ .............

PlEMI0S A•GR1COL1 S , 	I
n Nostermôs .da 1ein. 655, de Al
dc setihbrO do 1915, fothin creaa"s
premlos de animavão nara os agri-
cu1toris mineiros quo pioduzirem
thoz' milho, feijão, aucar, aIgo-
Uão, alfafa e fono (10 capim.

Fojabrto o concurso, c, distri-
bhidos ä1uns premios rn€noros, -
fifnt pära animai o 'desinvolvi-
menlo das culturas 	 '

C, 1 7' 	 IMMIGRAcAO
Per caiisa da conflagraçAo our-

pia, paralyzou-se esse importante
ramo do i serviço publico, tao ne-
bessario i ao nosso paiz. Mesmo a
Ituião suspendeu o sorviço dè im-
iiigraçao 1subsidlada.
Deante da impossibilidade do so

obje - corrente imrnigrátqria na si-
tuiçao anormal ereada o pela fal-

mo

o.
(1

Total

Ei-

• 	 0'-
:

-	 799
	 799.

	

1.743
	 1.830

	

• 1.874
	

218
	

2.092

	

1.636
	

72
	 I Yios

	

1-1.3O4
	

95
	

1 .399

	

1.240
	

54
	 194

	• 	 1.304 	-	 1'3
	 1.444

	

1.965
	

122
	

2Q87

pala iriclhuies tornpo. 	 .
CoLoNIZAct)

São em numero do 10 as esoolas
do , Estado, a saber:

1 t'Vaigem Grafide' no' districto
tia Capital; 	 .	 . .' 	 • .
• 2 "Wenccslau Braz", old 	 Li
Oas' 	 •, 1 '1 I
3 ,flodrigo Silva eni Barbace
rut; ,,'' 	 '	 '•

4.... ' huidoval ", ' em SI . Domingos
do. Prata
'S "Rio Doce", no municipio do

Ponte, Nova; 	 •
6 "Vaz do Mello", no districto do

Vicosa , 	 •	 - .
- 7 "Santa Maria", - no rnOuicipio
do Cataguazes

"Major Vioira", no districto da
ejtl'de do Cataguazes;

'9 '"Constna", no districto da
cidarle do Leopolthna; 	 ' -

15......... ... ,..................2.243 ',	 . 	 - 	 . 	 2.298

1418- - 	 843'-I - 	 14.951.

•- 	 • —
N'io so coñtam as machit s lii- ta dc numerirlo ou verh orçemen

IiOdu7idaS polo comnIeiciO puUcu- arn o governo spIcu ii to mu
lar, ali6s bastanto iii 'omen_c10 noa gural 't Hospearia (10 Imungi -t -
uitirnbs tempos, no 1 tocanto a' ësse tes coliocada nm, visiidancas ta- 	 .	 . .	 .1	 T\_.,. 	 ..,;...t............

I,

I

I
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40 "Baro do Ayuruoca", no mu-
niciplo do Mar do Hespanha;

41 "Pedro Toledo", no munici-
io do Carangola;
12 "Nova Baden", no munloiplo

do Aguas Virtuosas;
13 "Consolhciro Joaquiin Delphi-

no", na Christina;
14 • "Itajubá", na cidade do Itaju-

bd;
• 45 "Francisco al1es", em Pouso
Alegre;

46 "Jtarnbacury", no municipio de
Theophio Ottoni.

Aldm (losses 16 nucleos estadoaes
existiarn no Estado, atd o urn do
cxoreioio proximo passado, dois nu-
eleos federacs donominados "Nu-
dee Colonial Jolla Pinhoiro", no mu
nicipio do Seth LagOas, e "Nueleo
Colonial Inconfidontes", no do Ou-
ro Fino. Foi, portanto, (10 dezoito 0
numoro do colonias oxistentes no Es-
tado.

Par dec. fed. n. 41.874, do 42 do
janeiro do corronto anno, o "Nu-
cico Jolla Pinheiro" foi emancipado,
ficando reduzido a 17 0 numero to-
tal do colonias activas. -
• Afundaqllo das denorninadas "Pc-
dr Toledo" a "\Vcnccslau Butz"
athd nb foi concluida, nllO tondo
siquer corneçad a do "Guidoval" e
do. "Vaz do Melia";

No exercicio do 4015, desponc1eit-
se cOrn o custeio dos quatorzo nil-
clecs quo estbo funcionando regu-
Inrinento a quantia do 97:023$702,
c-ndo:

"Vargeni Grande" .' 	 7 :034$930
'We.nceslau Braz" .' 	 40:771$721
"Rodrigo Silva" 	 3:307$300
"Rio Doce" . .......... 6.:357$841
"Santa Maria" ....... . 5:019$700
"Major Vieira" ...... . 49:362$970
"Constana" . . . . ......3:5518950
:'Barâo do Ayuruoca 	 4:214.$254
'Pedro Toledo" ........ 5:942$375
,'Nova Baden" ., ....... . 6:837$725
'TonselheirO Joaquirn
.,Delphino ........... 7:8458700
"Itajubd" ............ 	 6:85$274
'Francisco Salles" .... . ,4:659$386
"Itthihhcury" . . '.... •522$558

corn o zOló"das pOpriedades em
quo foram creados os nucleos eiijas
bras de fundaqbo ainda nb 'foram

inic.iadas, 0:886$200, sndo:

'Guidoval" ........... 5:502$100
"Vaz do Mello ...... . 5:384$100

Nestes 16 micleos, exceptuados os
2 ultirnos onde nba ha colonos,
acharn-se localizados 25;800 mdiv!-
duos, assim discrirnmnaci Os:

Vargern Grande ..... . 371
Rodrigo Silva ...... . 4.533
Rio Porn ........ . 123
Santa Maria ........ 	 833.
\Vencoslau Braz ..... . 489
Major Vieira ..... . 534
Constanqa ...... . 836
Bara-o do Sapucahy . . 	 29
Pedro Toledo ...... . 84
Nova Baden ...... . 41.0
Conseiheiro Joaquirn Delphi-

no ........... 454
ltajuhd ........ . • 471
Francisco Salles ..... . • 360
liambacury ...... . 20.000

Sommado tciucl10 riurnero a do
1.899 induviduos dos 2 nucleos fe-
deraes, acha-se o total do 27.780 co-
lanes localizados no Estado.

A producc.ho dessos nucleos cola-
niaes —devon-se a,3.155:236$893,
em 4015, e o valor.: das propriedades
-oxisientes nos mesmos ---(nbo in-
cluidos '4-Guidoval, Vaz do. Mello,
Pedro Toledo o itanThacury) d do
t.035 :507$423.	 •

A r€inda airecadada, duiaiite 0
anno, para pagamenfo do prestaqöes
do lotes, elevou-se a 138:281$4.33, a
saber: 	 .

Vargern Gi'andlc...... . 43 :446$400
Venccslaii Braz ....3:698$695
Rodrigo Silva .,,,. . . 	 2':000$000
ftio Doce 	 . •	 5:487$405.
SantaMaria ....... . 22:466$152
Iajor Vieira ......... 9:605$394

1onsfanta ....... . 7 :006.$938
lLiria do Ayuiuoca!:rt] 4:611-$980
'\1Va Baden ...... ..171$765f,
IMflsClheiro •, Joaqriim . ,

,Delphino ,. ., 	 .IQ:550$114
itajul)(t 	 ......... 9:583$280
Francisco Salles . . . . 	 O:31O$610
I!ambaeury ...... 922$912
S. Jodo cl'El-F9j ... . 15:626$194
Maria Custodja . . .' .	 1:702$255
Affonso Penna . . '. . 	 2:9148442
Was Fortes 	 . . .. • 	 440$400

CATECHESE

• 0 g6verno tern empregaclo esfor-
qos para . trazer a .civilizaçbo as ul-
timas tribus do' inthos oxistentes
nos valles do Rio Doce, S. Matheus,
Miieüry c alguns dos ' sous afiluon-
Los. Para esse ftm, mantcim a cola-
nia iñdigena do Itambacury, ondo
oxistê Um colleglo e asylo Para me-
ninas e urna escola cam ensino pra
Roo 6' agricultura.

.A creanças do sexo masculina
.são recoihidas casa cia scido cia co-

Ionia a as meninas ao ColIeglo e
A sylo Santa, Clara.
• A fundaqbo da nova colonia para
loealizaqao, e cateches do g indios
"Crenac"— estd dependendo da me-
diço da terraso clue nile -poude ain
G ser effectuaclo.

'.SERvIco METEOBOLOGICO
unFccjOnarani regu1armeit 	 as

30 estaçOes, quo constituem a redo
nieteorologica do Estado, e foram
feitos corn cuidado Os trabalhos do
ehservaçao do tempo.

A. des 	 opesa corn esso servi 	 ole-you-se a 48:74-18152. recebenclo 0 EsFa thi o auxillo federal do .
n:i9Q$0OO.

TEBRAS PUBLICAS
'co;.anno passado. foram approva-

'da 450 rnediqöes, -son-do 144 para
venda a vista, corn a drea do
99.476 &10rn2 e 6 'pam I egitirna-
Cab corn a area do 48.683.500,00m2
perfazendo 0 fatal do ......
1l8.I6O,4l4m2.

A rencla total, liqüida, arte at-
recadada, parte a arrecadar, 	 do59 :035$156.

0	 Foram expedidos 136 titulos do
terras, cujas methçöes so roaliza-

6 ram em annos anterjoreg.
-	 Destas, 110 são do concessog

vista, 12 do conessö g a prazo o 5
de 1egitimabo.

o total cia drea represontada par
estes titulos 0 do 153.769.308m2 e
o valor das vendag ci do ......90:664$632.

,Neste anna, entrou em vigor a
nova organizaao do serviqo do
terms creadla pela lei n. 654, do
-Il do setenthj'o do 4915, e regula-
montada polo (lec. m do 5
i o ianeiro do 4916.

E' cedo Para juigar das vanta-
gens desta rearganizaçao, mas des-
do j pOdo affirmar-se quo tern
51(10 muito mais efficaz a defesa
das terms publicag, quo represen-tam ium grancle patrirnonio do Es-
tailo.

• I' - CONCESSOES.

1)nrnte o anna do -1915, foram
feitas as seguirites concessöes:
. , 4. 1 Ao sr. coronel Manoel Car-
"ca lUheiro, nu elnpresa quo orga-
nizar, • privilog.io Para, cOnstrucçba,
uso e goso de uma linha do bondes
ontre a Villa Nopornucono o La-

• vras. Dec. n. 4.422, doe ( 22 do ju-h-ho dy 1 49-15.
.2." Privileglo ao cidadllo Fran- -

cisco Jose Leite Guimaibes , para
coiistruccao, nsa e goso do uma Ii-
qha ferrea entre a cidade deCata-
guazes, e a Usina 1laurjcjo. Dec.
n. 4.436, de 23 do agosto do 1915.

?,.' Privilegia ao sr. Francisco
Leite do Castro para construcçllo,
vso e goso de uma estrada para
atitonioveis enlre a districto de S.
Mntheiis. no nluruicipjo do Caran-
gala. o S. Joo do MatipOo. no mu-
nielplo do .thrc Campo.

- ' Q1JEDAS D'AGTJI

Aconcessi3o das quedas d'agiia
estO regulacla pela .loi estadoal n.
a73, de 49 do sqtem]ma do 1911, 0
pelo• regu1arnef0 n 3.735, de 19do sptornjji-o do 1012. flesfe macia,receberi a a provojfamef das quo-
tlas d'agua llo[a%'el incl'ementu, 0

Cretlitd votado Para co-
lonizaçbo .--. (lei n.
646 - 8 do outubro
do 1914) . ....... 300:000$00

[1espesas feitas corn a
eusteio dos nucleos 	 105:125$47 '

- Saiclo ....... . '104:574.$52
Esse -sal cia •passou pa-

ra reforço cia vor-
ha "Obras Publicas"

nairnportanoja do 147:03Q$900

fieando 	 rOferido sal-
do reduziclo a . -. -. 47:543$624
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as suas consequerleiaS ahi estdo
.,rc i.ificáda. A estatisiic7. nos apre-
seiita 1.100 quedas d'agua em Mi-
us GeraeS, mas posso aflirmar
itue é inuito dofleleflte e fa11a a
estat.istica apresernada. Estas quo-

s uaidatn urna grande provisãO
ile energia hydraulica, aproveita-
vol para a expaflsão industrial e
pars aIutur& e1ectrificac.O das
noSa5 esttaclag do ferro. Uma
grande parte das oldacles rnineiraS,
o meSmo distriotos, já possue iflr

'a1Ia6es do foroa 0 1uz, 0 qUO
tern rMñmadO a vida local.

.MEfLHORAMENT, MUNICIPAES

I.
Attendendo As aperturas finan-

#iiaS do momonto, a elevaqäO dos
0i86S dos' niatoriacs;' ao estado do
1pertuibaao dos iñoroados, diffi-
u1da4es do ithpcutao o oscillacao

do carnbio, o governo, de accordo
corn o peisamnto da lei do or-

• çamento vigente, resolveu, n.o sO-
iiiMe deixardo fazer novos em-
presfirnos, coino resothdir ou bus-
ponder aqiielles quo no tivessem
eIdra(1O 1ern execucão, agindo sern-
pre de 'harmonia coil Os munici-
;.pios tinVeressaos e sem prejudi-
-cal-os.

fol !pessive1 una isoluçäo
radical— suspensiva do to'dos' os
tfielhoramhtOS,' porqiie -'hlgnmas
obfas já 'Otav'am iniciadas" e ou-
tfas' contractadas, do sorte quo
m'aidr seria o prejiilzn provenien-
te"las indemnizaçSo o da inter-
rujição dosrespect.ivos contractos.

0 govorno, para. o urn de redu-
zir dospesas, supprimiu a corn-
rnissão technica, qUo ostava en-
carregada do estudo, orientaqo e
exernço das obras do saneamento
o outros inothorarnentos dos mu-
nicipioS, o annexou esse service a
L)irectoria do Viação o Obras Pu-
blicas.

Nos relatorios cia Secretaria e
Dirtpria do Viaão, serão encon-
'iradàs as mais 'abundantes infor-
ma6es sobro Os "Servios 1 Munl-
npaes": divitht muiiicipal, arroca-
thtbAo Jb , impostos etc.

PECU ARIA
A guerra européa veiu impulsio-

nar fortornente a nossa industria
pastoril. Os paizes em lucta, obri-
gados a suspender, ou, pelo menos,
roduzir. a producoãO pastoril, pro-
cisarn do graudes supprimentoS do
aincs para Os seus exercitos e es-

ISO r000rrendo aos mercados ox-
trkljigeirfls.

'Esse facto voio rearilmar a in-
dustria, atci outdo lirnitada ao con-
sume. interne, .e fazer della urn
conidera"ol 'factor economicO.

Temos cohdicOes naturaes moon-
testaveiS para' a driaço, em gran-
_de'Oskala, e onofkla do gado°em

cral, e a eventualidade actual está
nos favorecondo corn '0 augmento
dk) COflSUTflO -

A '(,stktistica assignala quo no-
nlrnni producto tern lettO srto' 'e
'desenvolvimqrdo tao rdpido como
a carne congeladk.

Eth '1914, teve inieio a exporta-
cao corn urn carregamento de
1.415 kilOs, no valor papel do ...

,1 : 100$000, partidq l de Santo's pa1a
'a InglateiTa. 	 ' I

'Em '1015, 6 móvithento do
tação j a foi o seguinte: 	 1

Mezes 1 ailds Valor pos a bordo

Janeiro, 563.63 kilos, no valor do
379:687000. A exportaçao fol feita
para os seguintes paizes:

Kilos 	 Yalor,a lrnr-
ci') (1 papul)

E Unidos 1.996.949 1.-177:18`1$000
Franca . '101.323 ' 74:4900
iiglater-

ra .... 4.360.284 3.151:138$000
Italia .. . 	 2.056.41 	 1.418:831-6.'J

No anno ,flucnte, : rnoimno
cia exportaOão continUa jusitieai-
do as mais lisoiijeiras perspcfivas.

il-o,, nos quatro . prirneiros rrees:'
Eni 1916—(4 mezes) io, movirnen-'

to 0 do: 	 ' 	 .
1916 ' ' 	 Kilos 	 Va16i' a bor-

dthii' 1$
I , I	

ap€1 ,
Janeiro" •' 1.'179144!':934:136$000
Fevereiro '11.797.794 3.304:409000
MarçoiL . .L299.794 4.037500(j

Abril ' .. 4.951.377 , 1.561 :104006

TOtal'. 	 "6.228.209 4.840:02'I$OOkJ
Desses totaes cbem a Sañthd

4.68073 ,kilos, no valOr ',de.....
l.738:078$000,e ao Rio dO Janeird
1.544.136 kilos, n6 valor do. ......
1.101:943$000. ' .,,.	 ' .

Seguirarn para" us Estados Unidos
1.105.547 'kilos,' no valor, de'..
B84:438000; par& a' Franca,. .'.
2.470.746 kilos, no valor "de';"..
1.842 :712000;. 

rid 
,a , Inglaterra4

.020.482' I kilos,	 o valor do.....
1.607:725$QO0,, 0 iaia .a Italia,.....
031.434 kilos, no yalor 'e.'.......
505:146$000 

Acifras 'dorrionstrarn'I evidene
ineilte quo a pecuaria 'thrá 'extraor
dindrio desdnvolvimehto eni no'ssd
paiz e prin6ipalrnent em riosso Es-,
tado.

Dessö gado, transformado em
carries, grande pane vat ahindo
das invernadas e dos cainpos do,
cniaçSo de Minas.

A construcção em nosso paiz dos
matadouros frigorificos vein' dam"
novO 'incremento a' industria, pelâ
certeza adqiiirida ' do quo ' estäó
ahertos vstos o novos m'ejuados
do cUnsumo.	 :' 	

''

ja estamos exportando para Os
EstadOs Unidos o para a Europa,
carues congeladas. E' urn producto
novo quo sO' agOra figura no qua-
dro geral cia exportaao do Bra-
sil, tomando, desde logo, posição
do destaque entre Os dernais ge-
neros de exportaçao.

0, crescirnento desa considora-
vel riqueza 0 actualmente uma das
grandes preoccupaçOos do governo.

Alas, para quo possamos ter so
lução pràtica e efficaz, devemos

seguir imma rota .ou pi'ogiamiila
previair1ente. traçado. A inteiven
iSo ou 1 accdo official dove se exer-
cer principalmente, corn firmoza e
constacia, sobre os seguihtes pon
tos:

'l.° Selecão de ragas puras e
cruzarnento. , importaçao do ant
ram do puru sangue, corno pro
cesso mais rapido e do breve re-
sultado, ap passo quo a selecçao
O, aprcsentard resultados, no firn

do largo, tempo,.
Applicaao.....e adopQãO . 'dos

oovds proccssos cia , zootechnia;
3•o Desenvolvimento dos postos

zootechnicos o estacOes do monta;
40 Defesa sanitaria, 'dos reba-

nhos kestudos das
tr 	

molestias,. dis
thuição do rernedios e vaccmas),

6 10116'ralizacEo dos banheirOs
barrajatibidas` , '
''6 	 lntrodueçdo e imIttih do
nOvdsfOrrdgons e" distribuicdo' do
SO 1 nIe	 '

A imp ortacao , dO 'reprodtmctores
de" ia'a' deve obmpotir ao govetno,
qdo lOrd tarnbem Os onerOsos en-
10argos di hcclimatacao.

Essa irñportaçao e acclimatação
req'O'erdm r'hde desposas, e os
particulares hem sempr stãb em
eondiçOes do fazer esscs gastos.

A iccão dos podores publbcos
dove'scr inantida 1 ihtensamente no
entido do facifitar a introducqão

de 'exOmplares do 'puro sangue,-
'no sO 'p'ara rovendel-ps äos dna
dores, polo custo,' como tambem

, Para distnibuil-os pelas estaçoes do
monta e postos zooteclinicos.

0 eruzamento continuado e re-
gulai'izadO duranto urn dccennio,

COOPERATIVAS AGRICOLAS
No relatorlO da Secrotaria cia

AgridultUla sdo minuciOsOs os da-
dos sobre o servioo das Cooperati-
vas AgricOlas.

e	 elm 1$ jap
Janeiro'.'. 0 10.759 	 15:369$000
FevereirO 	 75.655 	 46:200$000
Marco '.. 	 ' 49.279	 29:544$000
Abril .. 	 210.000	 135:000$000
Math .. .	 35.572 	 24:900$000
Junho ..	 . 573.461. 	 409:022$000
Julbo . ' 	 280.604	 '189:280$000
Agosto .. 1.410.441 	 986:553$000
Set,dnOHu 	 710.140 	 530:605$000
Outulu" . 1.213.723 871:2%$000
Novuu1lo 2.105.173 1.161:886$000
Pezembro 1.838.970 4.431:937$000

Total . 8.513.970 641:599$000

Polo portti do Santos, foram re-
inottidos 7.946.745 kilos, no valor
de 5.789 : '112$000, o polo do Rio do
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1912 ................
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1914.. ...... ..-- .........

1915 ......................
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M ada Companhi5A Thua 	 Wigg

-	 - Tojieladas
•	 ,	 .9.,

42 245 00( 62 400 O0( 26.435,00(. 34 020

2684500€ 43.7O,00f 1t6.130000 ' 28.230,

49.310,000 52955,OdO - 23.&)5 	 60,18.4
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inodificar, pie Ii uidaineii to, os
nossos rebanhos e coucorrera pa-
ra o aperfeicoainefltO do gado na-
cional.

Aitida seine p SO assuiiipto as
camaraS municipaes poderan en

tray em ac.c.ordo coin o governo do
Estado para a inanutencão e a
inultiplicacãO qas estaçOes do mon
ta, onde flqueffl temporariamente
deposititdos Os reproductoroS do
sangue puro, e, àssini, so operara
O lévantarnento das ragas sertaoc-
jas, pelo cruzamento feito corn Oft-

tcrio e orien{aç5.o pratica.
A selecç.äo a urn processo mais

lento e demorado, cxigènto dos
• i-n-aioro g ,claidados e attençOes.

ErncruantO näo podermos obter
a fixaoäo do raças puras, polo
iono' i.rabalho da selecio, o orti-
zarnento fadiitarO. a tarefa do trails-
1ormato em quo cstauiOS empe

• nhados.
- A acSo verdadeirarnente hide

clinavel quo dove caber ao poder
publico, per ser insuffjcieflte a ca-

'Ørnidade particular, 6 a quo diz
reseito a defesa sanitaria e ao
processO longo da selecção.

INDUSTRIA IFABRIL
• Em Minas o snsivol, de ahio
para anno, o desenvolVimento da-
inddst.ria fabril, priñcipalmento da
do tepidos. Ainda, não foi posivel
c-olherern-SO dadOs estatisticOs a
respeito do todas as installácös1
existeiitS Q variadas e do sea vä
Ipr • cconprn 	 O1iC ; JUiZ do Fa, Ca-
taguazes, , S.. , !oã0 NepomuceflO,
Bello Horizonte, Lavras, S. Joäo
dE1-Rei, Barbacena e diversas ou

• tras cidades mineiras fizeram, ha
muito, a sua inieiaoSO nossa in-
dutria.

As fabricas.. tie ' tecidos, forani as
unieas quo, fornecerarn dados para
a. etatistiea.

0 numero do fabricas do tecidos
,exstentes no 1 Estado 6 do 00, corn
urn capital do 25.I45 :00O000 a
producçip no ,_.valor .1e.............
23.500:00Q.0Q0..
• A expoilaio do tecidos em 101
N do 2.781 A77 kilos ou.........
27.811.770 metros do panno..

•As fabricas disji6em do 8.864
cavallos vapOr, e clão emprego a
8.572 operariOs.

A produccito algodocira em Mi -
nas tern já urn corto vulto.

Em 1915 a producção attingiu a
699.000 arrobas, riSe contemplados
na estatistica os rnmiicipiOs do pro-
ducçSo inferior a mil kilos.

Os municipiOS quo mais produ-
zern s5o: Pitanguy, 100.000; Cur-
ve1lo 80.000; Montes Claros, 60.000;
Arassuahy, 55.000; Tremeclal, Vil-
la Paraopeba c Sete Lagoas, 50.000.

NãO 6 aincla sufliciente o algocitto
preduzido para alimentar as fabii-
cas, pois ha ainda urna importaçao
do 2.000.000 do kilogrammoS..

A cultura vai so normalizando o
so extendendo polo Norto, Sul. Es-
to o 06sto, havendo produccão na
Zona da Matta o Sal do Minas.

'Per todos Os modes, o goveriio
mfavoreco o moviento da produ-

cSo algodocira, cedendo machinas
polo custo, distribuindo somentes e
instrucdeS contra as pragas e mo-
lestias.
• Acaba 0 goVeflo do contractar
urn techiiicO, o sr. J. \V. Haddon,
para o onsino pratico dessa cultitra.

Vao ser. organixados campos pia
ticos nas zonas apropriadas, nos
quaes so 61-1sinem os processes do
plantio, a dofesa, o prep aro do pro-
ducto co USO das macliinm e Id-
strumentoS. 	 .

nullauio do umas pelas oufras c[ue
forein ereadas.

o Estado pode ser dividido em
zonas de feiras, sendo erearla ijma
em eada rogiao.

Funecionani actualnien to no Es-
tado 5 foiras, a saber:. n

A . do Tres CoraçOes,' d margoin
da F. F. ROde Sul-Mineira;

A (10 Bemfica o Sum, 6 iiiarom (la
F. Central do Brasil;

A do Campo Bollo e a do Lavras,
a rnàrgern da 06t6 do S1ifìas.

- MOYIItIENTO -DAS FETRAS
.0 resumo do movimentO da

feiras quo funecionarn no Estado,
foi em 1915: ' , 	 •

Rues vendidas:
Feira do Tres ,CoraçOts 12701 c.

S.itio..... 	 35.067 c.
Bomfica. . . 	 17.673 c.
Lavras... 	 ' 	 2.874 c.
Chrnjo , Bello 	 9.681 C.

92.336
Ha muito gado minoiro quo . ndo

passa pelas foiras o soguo clireeta-
monte para S. Paulo e Bahia. Esso
gado pode sor calculado em ........
50.000 oil 60.000 cabeas na rnó-
dia. . 	 - 	 ,Persistindo as- . reolaniaçöos dos
interessados e roprosontantes da in-
(lustria pastoril, o feita iirna inqul-
rição . a rospnito,-verificou, 0- ovor.-
noä uecesidado d- scindi o
contiacto das I6lanas, o, ,quofoi
feito rocentemento. 	 .
EXPORTAçA0 13OM4NERIO DE MANOANE:

MINFRA GAO

jazidas são - abund autos o' providar
inei-o do optima ,qualidade

,hllara sitrfazer5unia id6ado cres
cimonto- da"exportaçSo vejase, o
qhadro seguinto:; ' 	 -
,. RELATIVA iOS CINCO ULTIMOS ANN0S

--

Corn panhia
Metallur- 	 Total

- 	 gica

11.795,000 303060,000

4.950,500 994078,0(4)

.FEIRAS DE GM)O.
Desde alguns 8imos quo o gover-

no do Mina tornou a resolução do
crear leiras de gado no interior do
Estado, corn o intuito do amparar
a causa do invernista, at6 então
obrigado a levar o sell gado ao ma-
tadourq, do Santa Crux, ondo rece-
hia o pre(o e a scuba.

As feiras agora enountrarn cabal
justificativa e jS prestarani graD-
des lonéficius a industria.

E' psivel quo ellas nSo so jus-
tifiquorn dentro do pouco, quando
se mo(lificarem os prucessos e eon-
dhôes da oxportaio do bol.
• Per erncivanlo 6 mauifesta a uti-
lidade das feiras. A respeito do
assiiinpf 0, cumpro rNluzir o mime-
ro do feiras, ao estrietamento no-
ccssarii, para quo n5o so dO a an-

rninA	 eraec5o ainda voltai-d a sei
uma grand industria em 	 MOms,
depois f ie, reselvido o eonflicto en-
ropeu o iniciád c periodo recon-
struclivo 0 normal.
- Então voltarSo a for iiscus5o

intoressante OS problemas (Ia sub-
rurgia, da expOrfieijo do rilinelmo
do terra, da n1anixaç56 das usinas
nQ paiz' o do 'cOnmdstiv6l ilecessa-
rio.

0 governo federal jd fez grandos
concessOcs em leis, e o governo do
Estado jã discutia a qucstão daS
usirmas e tevo grande pendor para
abrir o carninho a ossas concessOes.

Posuirnos em Volumoa cuanti-
dade b nielhflr minerlO do form,
que serd a rkpiez'd futura (10 M
n	

i-
a Actualmerite, em' TOed a inteui-

sa°' con f1agraão eltropóa, imp ossi-
vol será a organizaedo do cfualquor
exp1oraão, dado, o. rotrahimento

9105. capitaes
- Tomoti umorto incremento em

19-15 a exploraçSo do manganez,
cuja oxportaçiiocrescou.

As exigencias actuaes do mercado
mundial cleierminarhm' a aba do

o augmonto (10 cOnsumo e
da exporl;açaO do ith.nganez, cujas

- 	 1510,000

5900,000 120.175,000

10.215660 158.945,000

,.79,4O5I0 246.195,000

I
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Acualmento estão em exploracäo
as fontes minoraes do Poqos do Cal
das, Caxambu', Aguas VirtuosaS,
Cambuquira e S. Lourenqo

As aguas do Araxa; reeontemoi
to doadas ao Estado, estão sendo
conveniontomonta estudadas para
ama proxima organizaQn' de servi-
qos.. 
AGUAS DE pocos DE CALDAS

As tofltds form arrendadas 'a
companhia "MeihoramontoS de Po-
ços do Caldas", por contracto do 24
do dezombrO, de 1912. Por esse
contgacto, o govorflOentro goU a re-
fonda companhia as fontos, prédios
e outros hens do propriodade do
Estado, situados naquella prospera
cidade..

Estd em estddos u-rn nova pr'o-
posta para a mothfieacão do con-
tracto anterior. 0 governo, na no-
vaçäo, ford o intaito de saiVagua,r-
1a.r OS intereSseS publicos ligados' a
cnce.ssao e os da cidade, quo dia
a dia. se vai transformando.

AG1JASDE CAXAMBU'

E' do 4 do abrlldo 1913 o ijiti-
nm contracWfeitlD Corn a "Empre-
sa das Aguas do CaxambU" para
xploracãO' daqudllaS tontos mine-

raes. A emPresa, em troca da con-
ossão, obrigoU-SO a bazer diver -
as obras de rnolhOramefltos lo-

taos, quo väo sendo executadaS corn
coita morosidade

ExpoRTAcAoDE AGUAS
Em 1913 . . ,. .,. 68.735 caixas
Em 1914 . . . 	 . 48.482 caixas
Em 1915 . . . . '42.522 ólxaS

AGUAS MINERAES DE'LAMBARY
Continua a situado litigiosa da

estancia, e, pOr 1550, estäo 'parados
I'odOs. Os serviCoS de construCoS
c rnolhoramefltoS Pa'deciS.O do
uzO, arbitral contra 0 Estado, 0

gbverno entendeu, no cumprimefl
to do sons arduos dovres, appellar
para o 1 julgamento do Supremo Tri-
bunal Federal.

0 contracto foi rescindido, por
mutuo accor.lo das' partes, e esto
sendo preparados' os papeiS da ap-
polIacio.A oxportartp do aguas foj de...
3.600 caixas cm 1914, 'e 9415'em
19-15*

AGU&S'1\11NERAES 1DEICAMBIJL
F' (YUIRA,CONTE NI) AS' I'S. LOU- 	

' 	
1;:

RE NCO"
EsUlo . arrendadasoas ,duas pri-

meiras, mas os contractantes ainda
n.o puderarn cumprir as clausulaS
do contracto quo os ohrigama obras
j meihoramontoS locaeS' "

Os melhoramefltOS dos aguas de
Contendas dependem do desaprO-
priado do prodios na Villa.

As aguas mineracs do S. Louren-
cc contirniam a ser axploradas pr
uma empresa particular.

Em 1.914, Cambuquira exportoU
10.549 caixas, e em 1915, 13.745. S.
touronco: cm 1914, 5.273 caixas, e
cm 1915, 4.670 eaixas.
PREFEITURAS NOS PONTOS DE

•	 . AGUAS MINERAES
Creadas por leis do Estado fun-

coioMm, corn reghlaridade, as - Pre-

feituraS do Poços do Caldas, Ca-
xarnhiL', ,guas Vintuosas e Cam-
huqith'a.

Ha pouco, foi creada e está son-
do organizada a prefeitura do Ara-
d. 'rondo-se esgotado o credito

do C) .21 81:664$000, já gasto corn a
'x peuiio do obras do rnelhoramen-
los nos pontos do aguas mineraes, o
governo' susperideu essos servios,
aguarcuando meihor opportunidade.

áOntinuam no exercicio de sêus
cargos "o prefoitos dr. Polycarpo
Viotti, do Caxambu'; -Francisco Es-
cobar,d Pobs do Caldas; dr. Pi
mëntel idniOr, do Aguas Virtuosas;
dr. Thornó Bi'ando, dé Cambuqui-
ra. Rccriterriënte, foi ñomoado pa-
ía r'l5r€fóitiiri'a creacih em Araxâ o
di Raul Franco

Pls reltorios apresentados o
no1a coihidas pèla ,$cretaria 'da
Agrioultma, sobro o andarnentO dos
servids publicos o a situaçäo fl-
hanceira

1
 das 'cliversas Prefeituras,

perc,ebç-se bcn'que so tornaram di-
gno di confiap a do governo as II-
liiStre chébes - dcssos departamentos
administrativos. -

TRRENOS IAMNTINOS
'PIo'dé&. 'rL 4050, do 22de no-

velllbro' dO 1913,' foram regulados a
cdncessão I e ll ariendamentodos ter-
reho duaManfinos, sob a direeção
do uma ropartição eSp'cial encar-
ra1a da guard ak 0 arrendamerito.
A oxploração dsseS terrOrioS con-
tinua . cstaoicin aria; observou Lso,' no
mtanto, uni'bortornovimontô das

pecuenaS explonaOes, estimuladas
pela alta dos preos c pela procura
quo se desenvolveu, p.ojintermcdio
do.- directos omissarios- (los - Estados -
[nidos. No relatorio dii Sooretaria
dii Agriéultura encontram-se dados
interessantes sobre 0 assumpto.

ARMAZENS GERAES
- Para a execuçdo da Ic-i n. 606, do F
18 do seternbro do -4913, o governo
confractou, mediante, hasta publica,
om a "Compagnie des Magazins

Generaux e Entrepots Libros d'An-
vers", , o estahelecimento de arma-
zens geraes, na praa do Rio do Ja-

neino, IlOS precisos moldos da lei
federal ii. 4.102, do 21 de novom-
010 do I003.

A Corn panhia concessioraria mi-
cioti' stias operaçOes cm 1 10 de mar-
co de 1915. e, por ernquaiito, Os ar-
inazens ni 16m recebido cafO. D-
nantn.o anno do 1045, as entradas
foram! do 285879 saccas o as saM-
das de 246273 saccas, sendode.
39.606 o stock1 existente. no dia 31
-do (lezemhro ultimo.
'Ha no Congresso Federal urn

projecto (10 lei modificando alga-
rnas disposiçOes da lei n. 4.102, de
.2-1. doe novombro do 1903.

iGENCT\ I)tS COOPERATIVAS NO
RIO

A agencia das cooperativas no
Rio passou por uma transformacäo
radical, perdendo o seu caracter do
nepartica.o publica, para 96 transfor-
rnar num doptamento' commer-
ciál. 	 .

Assumiu a direcçSO da'agoncia a
"tnido Central das Cooperàtivas
Agricolas", e 0 governo1'suM6nejo_
na o estabelecinjento 'corn. 80:000$
no primeiro anno, 60:000$000 I no
.segundo e 40:000$000 nd terceiró,
mantendo durante esso prazo urn
director do sua ftomsaçãó 	 'I

Continda este iegimei;' teñdo' -hi -
vidO uma proposta de- modifMaiio.

'quéO'std sendootuc1ada.-I' lLio,

'-' VIAcA0 FERREA
Actualmenie 0 -niimero del kilo..

,metros deostrada de ferro , cm
frafego dntro do territorio mine!-
no é do 0.035ks,895, assirn distil-
hitidos:
E. F. OOste do Minas.-.-- 4.356.205
E. F. Leopoldina ..... 1.151.501
E. F. Central ....... . 1.034.797
Rude Sul-Mineira .....- 	 976.972
E. F. Mogyana 	 555.092

- E F. Victoria a Minas 	 385.862
F. F. Goyaz ......... . 290.596
E. F. Bahia e Minas 	 233.870
E. F. S. Paulo e Minas	 34.000
E. F. Panaopeba 	 12.000
E. F. Morro Veiho .... 	 8.000

Somrn. ......... 6.035.895

A exp1oraciO da rnineracäo auri-
bra rnantóm-SO a mesma, corn pou-
co augmentO.

Funceloflam regulalmonte as
Companhia do Morro Velho c da
Passagern; as demais •sto do peqüe-
no vulto o algurnas continuarn pa
ralysadas. -

o valor do ouro sublu; e, por is-
'so, o imposto, sobre a exportac5O
deste metal .tamborn se expandlu
inn pouco, no oxercicio do 1915,
comparado corn Os anteriores. Os
dados ostafisticos demonstram que
a produc . ito do ouro nas duas em-
prosas mais importanfes tern au-
grnentado.

O commercio de pe4ras preeio-
sas o coradas, antes da, guerra era
foito corn a Aliomanha em certa
esoala; actualmente est(t - em vias
do organizaäO' a exporta9O .para
a ' America do Norte.

No north do Minas ha grandes
depositOs das pedras coi'das— tUJ
malinas, aguas marinhas e ouiras.

AGUAS MINERAES



Esses dados demonstram a im-
portailCia o niqueza da rddo ferro-
viaria. 	 . 	 ,

0 gc4verno do Minas não poderá
deixar em ahandono os direitos do
Estado, no, quosG.o suscitada e pen-
dente. 	 I . 	 . 	 .

E. F. LEOPOLDINA

A oxtenso total em trafogo dos
liithas .da E. F. Leopoldina, C do

1.151k,591, tendo sido abertos ao
trafego, no orror do anno pasa-
do o dosto, T2k247, correspondentes
aos tre.chos do CaparaO a Manhu-
mirim, 1\Ianhumirim a Manhuassu'
e S. Pedro do. Forms a MatipoO.

Do quadro juqto, 1 C-e a, rnda
da redo mineira em 1915; o Ode-
so caleular o grando valor econo-
fnico da E. F. Leopoldifla.

Eis o quadr.

RENDA DA REDE MINEIRA EM 1915

Ciassificac8o
	 1914 	 1915 	 DiIferenca

1.299:906171
384:183170

3.523:497169

20:oIO$4n
110:834$09(

5.397:3121817

1.141:9881163 - 157:9181555
369:3711100 	 14:8121600

4.491:5491842 ± 968:0521152
47:7951300 -- 2:3961500
10:1961900 - 3:284$500
12:8311050 - 7:1791365

145:8171820 + 34:9831730

6.219:5501175 -1- 822:2371362
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Acharn-so em construCãO 	 . Subvenao kilome
1.25'1ks481 e s5o Os seguint.es: 	 Inca (do Sitio a

S. JoSo d'El-Rcl). 	 892:764$0Od

E. F. Central: 	 Garantia de juros
flamal do Piranga 	 32.000 	 para as linhas re-
itamal do Santa Barbara 	 3.000 	 stmtes ..........7.670:095$237
Bitola larga a Bob Ho- 	 Somma .....8.562 :859$237

rizonto .............. 136.609 	A 13 do junho do 1903, foram t
Ramal To MorltoS Claros 	 10000J praca os hens desta Estrada o arre-
Do Marianna aP. Nova 	 42.019 matados polo govern federal, quo
Do Bemuica a L. Duarte

	

	 50.000 passou a administräl-a do então em
deanto.453.619 	 Polo doe. n. 1.484, do 8 do no-

Oeste de Minas: 	 vernhr do 190'!, 0 governO rniieir

Ramal do Barbacena 	 10.500 declarou eaclucoS os priviegioS, ga-
Ramal do AbaotO 	 31.520 rantias o favoros do quo gosava 'a
Do Santo Antonio a E. 	 Companhia E. F. Oéste do Minas,

F.'GoYaz ............73. 031 doixando do.pagar, dossa data em
Do Itap000niCa a Formi- 	 deante, as gararitias do jun05.

11a...........4 .........49.620 	 Esse decreto, conyeniontemolte
torprettdo nao podia deelarar

164.680 c.aduea a coneesso da via-ferroa
Victoria a Minas: 	 scm indomnial-a.

Do Lseui'i 'io Valle do 	
Ficar'tm c'iducas as aiantias d

Piracica1v ..........37:000 	 iros, nvilogoS o 9litI'O fav9res;

Bahia o Minas: 	 ,	 nao a concessao.feita o Vormmada,

Be Theophio Ottoni a 	
as garantias do Juros e subvonc9es

Tremedal ............40.000 japagas, Waquella data, ouO di-
- , 	 re.iLo do revorsao dos trochos con-

Redo Sul-Minoira: 	 strtiidos.
To Làvi'â' it Tres, Cora- 	 Está pondonte do deciSO do go-

öes . ..04.882 verno federal a quostio da .rostittti-

E F G 7 	
çio dos juros e subvençeS pagas
pelo-Estado, parecondo justo af.fir-

Lmha tronco. (S. do For- 	 mar-so quo Minas tom o sous dirol
irnga) ..............230.090 los garantidos nos .'contractos fir

Ramal do Ubei'aha 	 220.000 mados, d vista dos par060res do no-
tavois advogados.

/ 	 .	 452.000 	 A extonSäo das linhas em trale-

F	 O'STF DE MINAS	
go,- dntro do t.erritorio minoiro, C,

F 1 	 ' 	 nesta Estrada; do 1.356.k205rn, o a
0 goe.rn0 do Minas omprogOn rondo das mosmas linhas toi, em

nEsta Estrada do c.oiicessao esta- 1ib5. do 3.970:328$087, sujeito esto
doal: 	 alganismo a altoraçöes. 	 -

QUADR DA RENDA DAS LINHAS MINEIRAS

Annos 	 - 	 .	 - Receita geral Receitthcpartemineira

	

3820 :8851870\ 	 4453

1912 ............................................................ 4.277:3171263 	 4.1817701918

1913) ........... ;1•, 	 .... 	 5.142:3161917 	 5.039:4701579

1914 ....... ........................................ ... ... ...... .4.397:7901849 	 4.309:8351033

1915 ........................................................... 4.269:1691986 	 3 970:3281087
4	 'I.

4.3.'

Passagens (inclusive cadernelas idlomeiricas).
Encornme,lda S... 	 ....... .....................
Mercadolias (inclusive coi:ta da Coinpanhia).
Te1cjrainmas .............. ...................
Arrnazeoager.S ................ ............ ....
Rendas diversas ............'......
ConirnissãO sobre inipostos rnineir.S ..........

Sonirna.... ....................... ......

Renda clas linhas 	 .,	 ,	 .	 Passagcns por con
- Porto Novo 	 ta da CornIA-
aq CataguazcS, 	 ,i	 nhia e cader- 	 .	 1101	 I
Recreio a San- 	 netas kilorne-
Ia Luzia e zeus 	 .-.'. 	 .n 	 Incas.. ..... ... ....- 	 71:930$363.
ramaes, 	 e m 	 .	 34ercadonias por
1915: 	 conta cia Coin-

Passagens. . . .	 512:794$900 	 ---panhia.'. .'- '-- - 34:220$072

'' 	 --

Te1egrah'inni4! 1 ' 	 22M04$10I 'I 11

Armazenagens. 	 4:3611700 dI,t1i}. l . . , - ,'iE:, -F. 1tDEaSU.L, MINEIRA1.
Rendas diversas. 	 3:994$600 2.870:287$670	 ,.	 ' ,,	 i I '' ' 	 .	 -. Excopciio foita do: ramal, do Piran-

. 	 guinho-.:Pal7aisopolisttedas ash-
Saude e,,ra- . 1 1, 1 0', t 	 I	 "has — obessadeflomiJiatO,
macs deJuiz 	 ,.,j, 	 ., i ,' 	 fazemparto da-r&dofederalo esti'io
de' F6ra. 'do -issujeias 	 clausuias,lo,1.dec.1ll.

Passageis: . . i557:262$990 . 	 .	 7.794, do 2de outuhro7 de 4909,1expe-
Encommendas. . 207:114$300 	 .,didp peIogyorfl fder1. A ,BCdo
Meicadonias 	 2 292:854$200 1	 111 	 Sut,Mmoira se, compCo 1das5antigas
Telegrammas. 	 i r7 25:391$200 linhas - Minas e Rio Muzambmho
Rendas diversas. . 1836S450 3.097:294$230 - e, Sapucahy, 	 .- pertencendo-ihe,

egulren.teaanavegaäçdo rioSa-
Somma 	 - 1 5 967 5S1$9 0 prfcahy entro ['ama o Porto Carrito

Commissao sobre 	 -
impostos rniii 	 .1,1 	 i1i -	 aAextensao,em1tra1og0deStES
neirOs. . . . 	 —; ,j 145:8171720 traUa,,emi territorib mineiro,'edlle



976k.,972, e a sna rnda no anno do Passageiros. . 	 486.017
1915 fo! de 4.756:374$905, sendo a Bags. encoms 	 .7.387 tonels.
de.Sèsa, em egia1 periodo, dc 	 Animaes.....i73 .028
$.499:892$622 	 Mercadorias. .. 	 141.725

I: 	 Os quadros abaixo mostram'o m6
0 movimento 1e transito nas Ii- vimento financeiro e de transito

nhas foi o sOguinte: 	 destra estrada nos ultimos 5 anncis:

AnflaS 	 -

/ 	 A/ , 	 L i	 I.
Em191rY.................. ............... .........
Em1912 ............................................
Em1913 ..........................................
Em1914 .............................................
Em1915..........................................

Receita

3.615:723$490
4 373:876$156
4.782:469$363
4 .385:991$702
4.756:374$905

Despesa

2851:2855897
2.917:257$884
3,857:527$427
3.340:870$675
3.449:892$622

I 4 L - 1 	 Passagei- Bagagbmj Animaes Mercado-
rOS. 	 e enc. 	 ,.	 rias

-nno: 	 : 	 .

Numero Tla- N5rnero Ton1a-

44 	 45—

Am1911 ............................................

Eui19i2 .- .....................
Ent 1913......................
Fm 1914 ....................... 	 .
Em1915............................................

IA) I dI

Goiioas Estradas de Ferro -Leo-
poldina e Oéste de Minas, a R&le
Sul Mirieita 61 iagraifde Empresa
ferro-viaria, d estinada, pela zona
-quo ierôoiTe,.a athp1ii4uturosi 10-
remI TesolVidOs 1compruc1eneia e cal-
ma todosntos 6 negoeios .. financeiros
'quo' a affeetaifl lireSelitemente:

peiocotitraètd d..21 denovombro
- do 191Q, o Etadb desistlu do dire!-

to .e' revisão que. tinha sobre os
treciös construidos da antiga Viaçào
Feireà'Sajiueahy,pelo preço do!...
4.000:000$000,, sO tondo recebido,
ate agora, por conta dessa reversäo,
a quantia 'd 660:000$000.

A1émdesta quantia 1 a Redo 'Sul
Miricira athda dove ao' Estado eon-

325.891	 4.304 	 148.754 	 95.651

431.707 	 6.068 	 169.296 	 109.764

490 325 	 8.540 	 168.401 1. 119.2

482.458 	 6.690 	 174.636	 105.918

486.017 	 7 387 1731 141.725

tas do deposito e. 0 eusto da constru-
cão do ramal do Piranguinhoa Pa-
raisopolis.

F. F. MOGYANA
A extensão das suas linJ7as 1 em

trafego, no territorio mineiro, 0 do
555k.,092, dos quaes sOthente {5 ki-
lometros são do coneesão ostadoal e
sujeitos a .fisealização do Estado. -

RAMAL DE GUAXUPE' (treeho ml-
neiro)

15 KILOMETROS

Annodel915
Movimento financeiro

definitivo: 	 .

Recoita.......157 :182$586
Despesa......... 106 :375$076

Saldo.......50:807$510

Distriluição dareceita:
.PaS5igons. 	 '.- -. . 	 29:790$400
Enpom±nendaS'e baga-

gens ......'.. .. 	 5:649$870
Animaes em trens de

passageiros........ 282$320
Arritnaes em tI'ds do

cargas.. ., ..... .. ..1:O55$€40
Mercadorias.. ... .-.j1 	 101:099$9Q0
Te legrajhp . . . .. . 	 5 :28$00
,Armazonons, rniltas,

,ec
etc................2144$150

Ar radac u!o'd Impos
to 	 II 892$73h

'Total. 	 .	 .	 157'482$86
1	 1

LINHA DE CATALAOt,t 	 . fkej, 	 iii I 	 ' 	 ji Ui' 1 	 I.
281 KJLOMEThQS,;' GI .. -

'	 Anno do 1915
' Movimnteo,L,fiflaflCeir0!I,1e11n1tlY0.

Receita ...........953 :853$041
Dospesa ...........1.050:671$30G

"Dsfitit" ........:. .' 96:818$259
Distr!buicão d& receita-:

224 :768$740
EncdthiridlaS laga
tgon 	 .. .'' ..............,t47:366$870

.Anjmflaeshern treris do cl 	 ,.. ".it
.,passageros: . - ......I 3 :69b'99O
-Aninhi.ibsuontreflsdo 9 	 i'II4L'
' cagas.i '' ,40:450$680 I
Meroadoriasi' . . ...'. .. , 582:1,26$200
Telegrapho ..........(,112:5O&$M6
.Arrnaztn.ageflS, I mul- 	 I

t 1s tte 	 lIjO 31Q$0O
iecadaão d 	 iITit.

posto .............32 :29$995

Total ..............953:853$041
R1DE -DE VIAA04 SUL-MINEIRA

203 KThOMETBOS

Anno de 1915
- MoVirnento, fiaibeiro definitivo:
Receita, ... 	 648:478085
Despesa .............512:394$617

Saldo	 ......... 136-.083$461

DistrihuiAo dá receita:

Passa'gens .- ...200 :047040
Encommendas e baga-

gens 	 ..............26 :7I3821
\nirnaes em irons do
.passagoiró8 .........	 ..1:93$29O

Anirnacs enr trolls do
eargaS ........... 	 6-06 $180,

Mereadorias .........346 :957$600
Telegrapho ............ _Q:4ZO$l 3 -
Armazenae11S, 	 mill-
I tas etc 	 1 $16 580$960

	

'',l' 	 IL, 	 I'I.lII 	 I)
ArreeadaaO , do irn-.,. --

posto ........... 	 :766$057

I 	 ..- 648:47W85
, '. "42 I I

-Ha- ainda outras estradas quo
percorreflv torritorio mineiro C sao:
E. F. Goyaz, E. F. Victoria a
Minas"-F-.1 	Bahtá) 6 1 Minks, Et' 'F
Paraeatü etc. / 	 '

F. 1. oX.A,z

A Estradä ties Ferro ,Go yaz dde
eoncossãO federal 1 nãO exetcendo
o Estado nedhujna fiscdiizaqão nem
erEhY'ingeroriaia alglim'd 1 eth'1sbus

negocios, 	
- 0

II 	 '. 	 iti	 I.	 -- 	 II	 III 	 II.
uO -numero do -kilOrnetroSnem
trafegQ, em territorlo do $stadq,
e, do 290ks 596 mi tendoial0m
disso, 452 kio,motros em Qnstru-
eão e 133 ,ki1ometr0sEj corn - estulos

'approvados-' .4 	 -ir' 
IiJIiil11	 II	 1

'E	 !ViToRrXA MINA S 1 -
1	 .?..	 I , 	 lb	 ,Idfl'II/.-I

k'' 	 I	 ,.	 -l'l' 	 Ill) 	 I$1 r (II 	 I
Tamborn, esta estrada se,rge or

urn contracto federal 1 qesá. 1ijei-
ta a fièalizãco 'Io 'g8vern'ô' da
União,. scm.- dependencia alguma do
Estado.

Tern a Estrada em trafego 385
ks, 862 m. e em eonstruccãO sus-
pensa 3 kilometros, não se coin-
putando ahi os estudos feitos na
extensão• do .12 kilometros. 	 •-

No trecho - de 148- kilometres
comprehen'dido entre Curralinho e
Diarnantina, a receita e dospesa,

-no.7u1t1fli6 5'anno8, brain
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Receita 	 I	 Despesa

1914.. ............

1911 ........................................................
1913 ...........................................................
1915 ............................................. .............

1912 ..............................................................
......................-•...................... 	189:464$515	 327:620$430

172:511$775 	 270:337$408

133r258$650 	 286:884$890

59037O35 	 8:098$85O
88:438$10 	 189:371$330

(i',. •.:, 	 -	 I

Como O sahido, a Estrada d&'Fer
ro Bahia o Minas, que pertencia
ao' Est.ado, fol vendida a0g6ve'rno
federal, ,em virtud do 'ziccordo' do
31 do 'dezombro do 4911, celelirado
entro a Uniii,o, o Estadb e 'a Nova
tompanhia E. F. Bahia o Minas
sendo dncorporada a liMe do . ,Via
çio Fe'rrea da Bahia. 

IA esdh1tu de tráiiniso foi
Iavrada em ddzonThro do 1912, per-
dendo o Estado, dessa data em do-
ante, o direitô do fiséalizaçiio quo
e*ercia'jt'lrltO 	 Esti1acla: 	 I.
1."

Do accorclo corn os dados quo a
Nova Companhia E. F. !'Bahia o
Minas fornecnu, 1 ha. 4ejm consEnt
eäo, au, 440 ks., 629 do linha, no
prolongamento' , para TremedaI1''
O'Desses 440 I 's.,. 629 m., -porOrn,
apenas está locado, o treeho ati o
kiiometro 420 e os trabalhos pre-
paratorios atacados at&io blame-
tro'75. 'Do kilomotro 140 em'deante
'ha 389 'kg., 371 m. do roconhecj
Thonto feito 	 ."

Theophulo Ottoni a Tremedal, Cm	 Eis. o movirnnto Iintmccjrd da
constr j cçao o bin' estuclo 'coni a Estrada Bahia , e Mms nos 4 ulLiexteilsith total do 587ks.; 200.'° 	 mos ,annos:*..	 .	 -.

Annos

	

'Receita'I 	 'lDespesã

	

I 	 '	 I	 ,	 I	 I'
1911........... 648-046$ 582	 479:678s6671912 .................................................:. 	 923:0835184 	 830:231$8551913.....-.............. ..................... .................. ..... ..- 	 893:779$140 	 778:570$6261914 ..................................... .............. ........753 : 0075984 	 9:522$40I

..'	 ) - 	 .	 .......... , I,t, 	• I 	 I	 - 	 -

L. F. PARAtATU

A eonoessa9 desta ostrada 101
ntfeita ao dr. Beo Dinard do Arau

jo, Jos-6 Antonio do Almeida 0
Empresa do Ohms Publicas, do
Brasil, poi contracto do 31 d
u	

o a-
oiro do 19-12, do overno ostadoal.
A nova estfada concedida, par-

Undo do Martinho ,Campos .o passan-
do polos municipiOS do Bores do
Lndayd, ou AbaotO, Carmo do Pa-
ranahyba o Patos, iria il povoac5.o
(10 Alegre, no , rnunioipkO, do Paraca-
LO e clahi ii Serra das KraraS, lii-rn
Los do Minas o.GOYOZ.

0 contracto do , 31 do janoiro con-.
hahn Qs seguinteS , fav.Qe5, em - re-
surflO: 3 	• .-	 ,
- a)' priyilegio poi 50 annos, a con-
tar d.a data em quo a csrada fosso
entrogue ao trafego em.- toda a sua
extcnsäo;

6) garantia., do juros. (ou.0) 0
ao anno durarita 30 . annos, sobre o
capital maximo do 30:000000 -
ouror por kiometro;
• C) .privilegio do.; zona do 30 kilo"

metros do cada-lado do oixo da-h-
tilsa; 	 I	 I	 101 	 1

d) proferencia pam constl'Uccäo
de prolongarnefltoS e ramaeS;

- e) iseniio do todos os impostps
• est-adonos sobre maehinS o - mate-

riaes destinados as ohms e, custeio

	

ostrada. 	 -,	 - -A Companhia organizoU-50' deli-
nitivamonte, em assernblOa geral do
27 do fevoreiro,.do 1912, corn.a do-
i-ionina4ä6 . do ." Companhia', • Norte
do Minas", quo lop encetoit os os
tudos cia linha, .113 etensãó do 220

	

kildmetrós. 	 '' I
Tieittio do prazo contractual, foi

corneada a construccãO cia primei-
i'a secio do 00 kiloinetros, quo ililo
foi coucliuda pot' lalta tie capitaes.

.\ppar000U. entho, a lei n. 590, do
10 do setembro do 1013, auctorizan-
do o governo a emprestar a mesina
Companliia a somma do ml con-
tos em apolicos da divida publica
do valor nominal do 1110 conto (le
F'iS 0 :uros do,  5 0 1 0 ao annO.

Tat ernpi'eslirno foi folIo, p01' es-
criptura de 1 .0 do riovembro dc
1913.

,\posar do empi'eshmo, • ([110 'r("
presenta urn grande sacrifieio bitt
pelo Lsta'Ju, a Cuiitpaflhia ndu COIL-

clitin ós trabaihos do '' 'eóristrucâo
daque-ilo primciro trecho, no prazo
estipulado, nio restituiu ao Estado
a importancia dO emprestlino. Qua-
siao tei'rniflar o prazo do pagarnen-
to (-1.° do maio' do 1914), a Compa-
nisia fez nova proposta ao governo
em qiie, soaggrivavam muito mais
as ornis dO Estado: A proposta nSo
foi aeceitä, o o governo irorogoii
ate 1 .0 do maio' do '1916 a prazo do
pagamento, da divida.. ExcedidOs,
do novo," Os prázos para a -constra-
cço do trecho c ,para o,pagarnento
da divida, o govorno, no cumpri-
mento do sous .devere-s, e dadi$-
poSicOes contl'aC.tuaeS,'- dccretou' a
caducidade cia conceSSao,I em decre-
to-' recentemente puhlicado.' c ' I

Eis, cm restimo, a - situat-W)-da
Companhiil cieanto do governo..
- - 	 GAR.\NTIA 1W JUROS

Nenliu,rua despesa fez '0 'Estado,
no airno passado, cornpaamento
do juros' garthtl,do as estradas do
ferro. Alias," die' hdjç sO 0 'respon-
avel,pe1os juros' 4 eoncedidoS a E.

U'. Paracatu' e estes mesmos ' e.Stão
uspensos - pOr fora , da escriptu'i'a
'd ernprestimo do -1,.000 contos fei-
to a CompmhYt Noite do i\Lmas

A despesa feita ate agora ' polo
1 Estade, corn a gai'antia, do juros,
nici'i1a a; , .043 :'i7$3,,n4,11,

- tA BOde -Sul-Mineira.
-.(.E. FSapucahy)-. ,-18398:238399

A' Companhia E. -F' - '•' 	 -
Leopoldina- .,. ;. '11.053 :-144$108

E. 1 F. OOste., do 	 '	 .
Minas ........7.670:095$237

A' E. F. Juiz do FO-
ra a Plan. .....t.518:463$563

A' F. F. Joilo Gornes
a Pirang'! .....- 	 383 :085030

A' E. F. Paraeatd.. 	 20:130000

Total ........042:i70337

ESTRADAS DE RODAGEM -
Folizmoflto o Congresso, comapre-

he,ndenclo o gmancle alcance 00000-
mico quo tOrn as estradas de roda-
gem de qiialcjuer eSpecie, votou a
lei n. 061, do 14 do sefemliro do
1045, regulando as concessOeS do
estradas iu'a autoiuiovei$, corn sub.

Ru 	 Annos

A.1receita 0Lát desjsa da" liriha
do Victoria ao ponto terminal (Ca
ehoeira 1Escur foram as ' seguirf
tes, no anno do.4915:
Receita . .........1.422:526$748
Despesa ..........4.367 :089$458

"Deficit" . ... 	 241562.$710
.1R1JE IEyIAçAQ iFEIIREA ,DA

BAIHA
Esta llêde so compOc . das segulu-

tes linhas ferreifs:
• E. F. Bahia no S. Francisco.

1. 1 , Tirn' a Prôpriá.' 	 /
F' E..'Gntra1' 1aBahia.	 I

ddo Mello a

Linha do Boinfirn a Sitib No'\o.
binha ule'Theopliilo Ottoni .a Tro

.modal. 	 '.	 .
Lrnha"d& Machado Portolla a1 Ca-

rinhanha.'. 	 -iin - . j 1
E'-'F. I Bahia'! o1\tinas;'l
Destas' linhas, porOrn, . apenas

duas esläo em territorio Inineiro
a Bahia,o Minas, em, trafego, na

lnsiir, d' 9 	 1	 cm 	 q
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venção kilometrica e outros favo- garnento de obras pub1ica, de mais
res 	 a importancia do ti :726$000, cones-

0. 1 regul. n. 4.501, do corrente pondente d parte do urna cauc5n
anno, poz em vigor a referida lei. ievertida do Estado, conforme o of-
Varias tern sido as concessOes fei- ficio n. 79, do 12 de fevereiro do
tas para a eonstrucção de estradas 1916, dirigido a Seeretaria das Fl-
do rodagem. 	 nanas.

Conviria organizar-se urn plano No quadro annexo, dernonstrativo
geral de viaão, segundo o qual se-' d6 niovirnento geral do' obras pu-
iiam methodicamente ligados Os hileas em 1915, verifica-Se quo 0
centros do produeçao. - cidadqs, comprornisso proveniente do obras
villas e povoados - as estacOes 1as auctorizadas, quo passa do exerci-
ylas ferieas inais,prpximas . 	 do do 1915 para o de 1916, é apenas

fflflA DTTPTIPtC 	 de'278:201$900.
Nestainiportancia estäo ainda iii-All

Corn os serviqcs de obras publicas cluidos I 08':000$000 :'d6 oonprornio
no Estado, fol despendida no exer- reforçte 	 •a estradas de LrodaeTn,
cicio do 1915, a.importaneiaie 	 eujoserviços, emvirtude do regu-
1.060:739$576, diseriminada pela 	 rnlaento approvdo polo dec. n.
seguinte f6rma:,.354, 00 27 de marco do 191,pas-

saram papa a Secao 'do Vb.çao,' do-194:195$729 srendo, no èxereiciO do 1916,1 ser ens-Edificios diver SOS.	 :080 	 teados pór 'nina \rba especialPontes. ..............• 	 .I78	 300:000$000 consigriada ha lei it.Estradas do rodagenl 420: •.38o$800 66k, do 18 do setenibr5 (IC 1915.'Obras thversas. •.. i . t34:297$175, 	 pO'tanto, rdduzido apenas a
Sndo iñhfficint, para tas' 180-201$900 o comprornisso referen-

despèas, a verba de 800 :0O0.0Q0to a eadeias, poll ts e edificios di-
consignada no n. 4, § 3', art; 4 vershs, quo passa do exéleiclo do
la let n. 646,

,
 do 8 de ouubrd d 	 1915 para ode 1916.

1914, foi all mesma reforçada cçm Esta importancia, mesmo addi-
147:064$286;, aldo da verba dos is. eionâhdô'-se-lh a d8 1 98 :000$000 do
1, lettras b o c, e 2, lëttras ae b,"q' comprornisso refereiitea estradas
mais '130 :033$86, taiithem. saldo da de "rodagern, d insignificante, corn-
verba n. 11, § 3 1, da referida let paràtivamente á importanciaS' dos
n. 646. -,	 J' 	 '. cornprornissds pie tCm pasado' de
'Aliás 	 foro da verba 'do urn para outro oxercicio nos quatro
obias'iIub1icii corn saldôs d6 ouj annosanteriorese pie forarn asse-
tras verbas, está pievisto polo arti guinte: 	 , 

	

3.1, da.loi orçamcntaria ri. 664 	 De/ 1911 pará, ,1912 	 741 :t3i1.t50
do 18 do setembro do '1915.' I	 ". 1912	 ,1013 	 1 )83 16t)$000

	

AIdrn do 1saldos aciinà ieferidosJ 	 " ,1913 i, 1914 it .2900
a Secretaria lancou mao, 1 para fa 	 " 1914 	 1915	 :014O0
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Nos annos do 1912 e 1913, prevale-
FINANçAS ceram a regularidade o normalida-

de das transacçOes; no de 1914, quo
SITUAcAO ECONOMICA DO PAIZ aguerraeuropóaalcaficou nos sous

mere-jo exterior toi extraordinaria.
Accentuarn-Se cada vez mais OS A irnportaco deoresceu na quail-

factos reveladores do urn restalbele- tidade e no valor-euro; no emtanto,
cimento economico geral. Nao pode- augmentou no sou valor moeda-pa-
mos apresentar algarismos a respel- pel.
to do nosso eommercio interno, por-
que elles ainda näo foram tomados 	 Os fretes e seguros rnaritj.mos tor-
ao certo. Quando o forem. est-amos nararn-se mais onerosos corn a
convencidos do que o volume e 	 guerra, sondo grande a porc.entagern
valor ultrapassariio os nossos calcu- dessas despesas no preço e valor
los	 dos artigos importados.

A eportacão em 1915 offereec al-
0 eomrnercio externo do Brasil, garismos mtis altos, em relaçao

nos ultunos anno$, of ferece os alga- quantadade, quo nos annos .,antorio-
rismos segurntes: 	 res. Isto revela a1gmento do volume
1908 valor global 	 o do capacidade productiva.

- importacao 	 Per causa da guorra, interrompeL
o exportaão. 1.173.062:274$000 ram-se, per impossibilidade, as ox-

1909.......1.609. ,166:197 000 portaçoes para alguns paizes euro
1910.......1 1.653.276:592$000 peus: - Russia, Allemanha, Austria
4911 .......1.797.GM:182$000 Hungria o Bolgica. No emtanto,o
1912.......2.0771.106:738 000 augmento das oxportaç6es para oi-
1913......4.980.226:000,1 3000 tros paizos. vein mats ou menos
1914.......1.312.833:000$000 compensar a 1 perda prpvisoria des-
1915.......1.605.630 :000$000 ses. mercados.

A importação, dujo valor ia so ap- Devcnios eonsiderar-nos folizos,
proximando da exportaqão IIOS an-- per termos encontrado salidapara
nos do 1911-1912, ehegando a ultra- 0S flosses generos do exportacao. 0
passal-os em 1913, decahin, em 1914 conflicto europeu poderia ombara-
e 1915, come se vô abaixo: 	 car, corn mawr violencia, .0 mter-

-	 carnbio commercial, e, ent5.o, flea-
Annos 	 Exportaçéo	 , Importaçao	 riamos em posic.ão ñuito iais an-
1911.. . 1.003.925:0005000 3793.7i6:000$000 	 gust.iosa o precaria. . 	 c
1912. . . 1.119.737:000$000 	 951.369:000$000 	 Os seguintes dados elenioiisftm

972.731:000$000 1.007.495:000$000
a'o913.

1914. . . 	 750.744:000$000 	 561.2-10:000$000 	 esescimen 	 (a expci - c- 	 0 1 0
1915. . . 1.022.634:000$000 	 582.996:000$000 prmcipaes artigos em 4945.1

Quantidades 	 1913	 1014 	 1915

Café (milbares de saccos) .....................................13.2U	 11.271	 17.061
Algod6o (tonefadas) .... . 37.42' 	 30.431. 5.228(1)
Assucar ..........................................................5.36 	 31.86C	 59.074
Borracha ....... .................... 	 ................... ........ .36.231 	 33.531 	 35.165
CacéTo: ........................................................ 	 4r.76 	 44.980
Couros .................................................. ....... .35.O7 	 31.442 	 38.324
Fun os ......... . ............. .. ........... 	 . 29.331 	 26.981	 27.096
Mate .............................................................................

..65.4I 	 59.354 	 75.885
Peiles. ......... ...................,- ...... ....................3.232 	 2.487	 4 573

I 	 .

(1) 	 0 artigu algudäu é coiisuniido tois fabricas de tecido naciouaea. 	 -
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E' do prover-se, uma considerave1 t oS aiida seiitimos, desapparecerio,
meihoria da nossa situacSo econo- dilaland0-se, Sub o regirnoit da paz,
mica. Restalielecida a norinaihlade, o nossu Iiuiizontc economic().
pela eessação da intensissima guer-
ra, Os paizes helligeranles ten-to do 	 FINANCEIR,\ DO PA1Zenlregar-se a urns grando obra do
verdadeira reparaçSo 0 rc-eonstri- Sijiiiciito corny ,elernento do iufor-,eçao, para o quo certarnenle preci- rnaçiio o rneio - do tornar publico ,osarao irnport.ar must.o dos produ- eforco atriotico empregado polo
etos naturaes, vegetaes e msneraes, gOveino da INaçSo no eaminho da
dos quaes o solo brasileiro proth 	 rganizaao e .reconstruec-ão das fi-

tiaiiqasgiosarnente rico. 	 - federaes,- silo publicados.
As causas doteimiriajites e inter- nests mensagern, Os seguintes dado

currentesjd conhecidas, cujos of fei- em resurno:
Exereicio do 1914: - . 	 . 	 Ouro	 Pape] -

0

	

79.002:71!0825!U 	 27-i 117:9355(,3neceita arrecadada...................
Despesa cif 	 lT'i3.898:569$l99ectuada...............

1.095:5005182 	 - 	 3.39.632:934$136"Deficit" verificado .............
Exereicio dc 1915: 	 ..Qujo	 lapel

licceita arrecadada . . . . ... . . . 	 351.874:1105917
-	 ' l;cS-15153 	 ,	 - 522.756:5i5$047Despesa feita arrecadada...........- . 	 . .	 -

Do confronto resultarn: 	
1J.19l.U5Ü588.3 - . -Urn saldo o 9ro de.... ... .. ... .- 	 - 	 - 	

167882424C130Urn "deficit" papel de .............
Convertido o saldo - ouro, em Pape], aocam-

	

bio de 16 d., tomes mais a qua ntia 1 de 	 -

	

22.265:983$152, Pape], que subtrahicla 1 	 i	 .	 .

	

"defii" papel, o reduziri- i. impor 	 . 	
- • l,	 -tancia cl ................	 145.510:41(J.$923

	lEa anida a liolar-so (1110 IIOSSO 	 $E1'UAçAo E(0N0M!UA'i)U ES-"deficit" so ailiilii'i ineluidas as sum-' 	 TADOmas do 30.136:363$644, euro, c ....
155.096:337$437, papel, de compro- 	 0 vale' rlta'e.vpOrtaciluj' Ile Minas,missos anteriores a 1915 0 quo i'o- no anne decorrido. apreseuta o al-rain satisfeitos 110 reterido exerci- garismos do 221.099:334$005, des-
cio. Feito ;o abatimento -demo sup- 1)rezadas as frac-cOes.
prirnento, a despesa -propria do 	 .
exerc-icio do -1915, dimitiuird 	 Nos ultuitos -k annos, (CSSO 11105mb
deravelrneiite. 	 -	 - Valor loi: 	 r. 	

-Coin esse descotito, a despesa 1912.........- - 237.43 :000000propiia do everciuo do 401 fie'mri jq 000000reduzida '1	
..

' 	 lie 6 7 5G:-E-, 22
-	 - - 	 Ouro

Despesa ...... .c0,66S:29Q$5 	 367. '6'60:227$6IO 	 NiiO t',tI ra n ' ca.loi1u diue valor
Receita 	 p r o- a giande litassa cia cirelilacio ante-.	 -. 	 -

pria do cx-
ercicio ...,. 93.999:310$836 354.874:1405917

Os simples algarisinos, scm mais
comrnentaiio, mostrarn bern a ye-
ieda percorrida e as difficujdades
A vencidas para a effectividade 'Ja
restauracao finauceira.

A. C.--

Ijut', do quo amda iiäo conipletaimts
a 'critics. E1 111 tempo Oppuituilo, - so-
iao public-silos os dados referentes
a circulacão interna. , 	 -

0 movimento do commercio corn
as praças cOnsurnidoras do. fira do
Estado, näo de to(lo o comrnercio
itilnOilo. alcançuu eni 491 a 'cifra
do iaclio acinla e dells so eiifiea
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a differenqa do 55.32:885$ I rn
favor doste aiino e contra o do
1914.

Dos gonotoS (10 eportacao aos
quas so dçve priiicipalrnonte o au-
gmentoiegis1rado, destacarn-Se 0

cafd e o gado; 0 prirneiro, concor-
rehIo corn a Somrna do .........
405855563$520 e o 'egundO corn
a do 34.747:800000.

Alérn d café do gado, muitos
orttros gonO1O e registiaiñ corn
SorlSiV6iH.l1gfflCflt0S na's ([uantida
des' èxportadas em ,491.TasIsäo

GENEROS DE PRODUCçAO
o feijão (coin

acerescirno do). 3.137.307 kiogs.
As cascas Para

corturne (corn
uin acerescirnO
do). ....... 1.730.055

A bâtata (coin
accrescimo do) . 1.272.94

o arroz corn
(coin 	 aecres-
cimo dc). . . . 	 748.870

o arroz pilado
(coin tiiii aceres-
cimo d&. .. . 	 740.301

A lenha( coin
acerescirno dè)222.230

A hdrraclia (corn -
lllhi s,acGreSOhilO!' ' I w: 	 I

do) ......oi/ j	 13.172

Ge1lcrQ . , rnaufdcturados II
I	 .	 .. i 	 . 	 .

Os. t. eeidcis do à1go 	 . ..	 -
dão coin 	 aq-.,.,
crescimo do. .. 1.064.270 kilogs.

Osmoveis corn urn ...
accrescirno do.. 	 136.435 "

A cervcj a coin
" àeEFèschno do.. 	 121.903
Os l thcldds. do juta

éom urn aclies-
cimo do. 	 86.111

As enxadas, fouces
• etc. coin

cr6soirn0 do... -.	 17.723
Os: tCcidos de Id

corn I urn aecres'
16.872'

As massas a,limen-
ticias corn lull

• aecrescimo dc.. 	 7.698
i\ .farinlia do, mail-

tivca corn . urn
acorescirno . de.. 	 5.107

Gencros do crtcicdo e productos
correlatos

O leito coin urn
acereScirno do.. 2.103.572 kiogs.

As ayes domesti-
cas coin 	 .	 .
cioscimo de.... ,937.720

A came do vacoa
coin 	 accreS-ji
cirno do. ......... '. 091.526,'

Os queijos c ic- .
qileijOeS corn urn
aecresciflu) do:. 	 560.678

Os couros salga-'' :
dos coin urn ao 
g rsirnn do.... 433.139

Os couros seccos.
coin urn aceres- 	 -
dm0 do. . . . 	 352.034

A sola com urn
acerescimo dc : 	 ZI044 	 I)

O seho, a graxa,
etc., coin 	 ac-
crescirno do. 	 :165. 87.317

Os ovos Coin
acerescirno de.. 	 147.238

O gado ca]rum a
lanigero coin
aecrescimo dc.. . 1 8.344 unds.

O gaclo muar coin........
urn acerescirno
do........... 	 2.395

G:'Jie,.oda	 iii. e;trcff.jvc

O niangatidz. •eona
am acerescirnO ........I
de: 	 . .. '.''. . 	 64.371.000 kilOs

	

Q.ferro'corn'um 	 ' --i!.' "
acoreseirno do. Ol Ali 44i !025 	 "'

O kaolirn eo talco 'III
-curniumlaceresci- 1"# .l

ff0 (10......261:d43
As arcias do mol- -, 	 .....

corn urn ac- . • 	 . 'i
crescimo do 	 237,000,\#

Os ocres Coin
aecrCscimo do.: 	 454.065

As areias do quar-
iso corn urn no-
crescirno (10 	 76.000

1)O Oui coin
accrescirno de.. 	 35.549 gis'.

nenie us 'prod 'uAtos dm ind\lS-
trim exti actu a come So ve, dos Al-
iamismos 'mhnhado 'icimi dst'mca
sC o 'mahganez cu j à eportaao j(t-
mais Imavia a1tOid ein Mimic a
urna qtiaiitidade tao considoravel.

Diversos' generos, corno é natu-
ral, não attingiraili a exportàção do
1914. Essa diminuiiiao, porCm, nao
preiudieou do maneira 'sensivel o
nosso rnoviincnto econornico, por-
quo em geralsc operou em relação
a gonems do rnenor valor official.

São estes Os principaes:
Genërds do pródirccao

	O rnjlhó,,cQrn urn	 .
decrescirno, do.,. , 1 .364.29(1 kiogs.

As madeiras. eorn
L1111 decrescimo
de	 I 22 iU

o cmrvão vegetaL,
coin
mmd de 	 ' 697 924

O amendoirn cOm e •
•casca c9rn ,urn; . ,
decrescimo do.. 	 158.990

As ñaentes'eom
urn" deciescimo' 	 ..	 , •

As tructas coin
docreseirno do.. 	 . 05.727- 

Generos do manufactura
A auardentc .com.

urn decrosoirnoi I	 ,

do.. . 	 .870'kilogs.
o assuc 	 grosso

coin 	 deeres-
dm0 de.....670.462

	

Oassiicar relinaclo 	 .
- coin 	 decres-
cimo de.......402 .632

	

o fmnio 'bm rob 	 -
coin 	 deems-
.cirno d9. . . . .	 331.773_

A rapadura corn
Pith,' deeresMrho - •

dO:' 	 :'- . '. 	 -' 	 72(r51.P
Geicros '1 1ritdo

- 	 '	 OrrCl(UO'S	 '"rmol
t 	 •	 h'' I ' ...I	 ' '

(1) 	 & •qamo , . do 	 "•'f""0 '
: ;porcQJ corn 1,urn1 

.0 toucinlo ci .iiorrl r. 	' '	 '	 .IJ.
iuii	 leCieSeilTIO
(ic........281.970.

Os (ISSIIS 00111 urn
deciesdimo ,ita... 	 4.624
s peinm do a- 	 'ye'S ,ç ,qfll'uTIi de1 	 -
ores, 	de. .	 4082

.j•. 	 1	 'I 	 ,'' ....
(1) 0 deereseirno cia, exportacão

do came do porco nao exprme it
realidade.

No quadro da oxportaçäo não Ii-
gurarn as camos Preparadas e ex-
portadas por •Moller & Comp., io
valor, do .770.372 kibograinmas, per
gosarem do isenção do impostos,
concedida polo Congrosso.
0 gado suirio corn -

urn deerescimo •
do . . . . . . . ..... . .3.328 unds.

GENEROS DA INDUSTRIA EXTRA-
CTIYA' -.

A calcorn urn do-
crescimo do. . 7.435.777 kilo,s.

A pratacorn umT 	 -
deoescirn

,.
O do.. - 6I6.77g1'S.

As aguas marinhas'" I . ' I
idem, idern. . 	 . 460.557

Os thine'rios diver-
- sos -idern, idern,
idern........, 11.851 kilgrs.
Na rolação dos gencros quo tm

sahida livre. do imp ostos estão men-
cionadas•t104,• especies' diversas, re-
gistra(Ias pela nossa estaUstica. En-
Ire elies figumam todos aquelles que,
nSo sendo do producção do Estado,

'iião são trihutaveis, e alguns outros
quo, ombora de:,pri duecao (10 Esta-
do, não pagarn imnpostos de exporta-
cão, por estarern no goso do isonQão
quo o legislador julgou aceitado con-
ceder no intuito de desenvolver e
incrernentar a iniciativa e mOvijhed-
tar a nossa vida agricola e industrial.

E' oeioso salientar quanto tern con-
corrido Para 0 progresso do varias
clas nossas indusirias a orientação do
legisladon e do governo ,,mineiros,
indo, poi',rneio dessa concesde do
isonão do direitos, 1 'o encdntro'das

c1 ses 'produetoimis
do %Fstadb.• i,	 •0')Vi I 	J.	 ,,'1'410 	 •
S 1T U AkJ AO ,Yt NANG ElBA I)O EST k-

• uiDO —_ . 490-r-. 1944 	 I 	 II • I
Ô'a'pqt3 ,t' a 'aëca'dttça1q da ri-

Ia 4pulilica ri q 	jic :do . ;o14 iñ-
erth ui-Se io1n1)rio P i!1qLIiP1(.(lOi, 0(1(m-

forne os iloeurnentos officiOes pit-
buicados rut 6c4asião. ,
"' A recita Oradm pelo Congesso,
- jiard "o" i1'tOrido exercicio, foi ' do
20. Qi3 ':i0$b0o, o a sna 'defiiiIiva
verificaçAo apreentoii: , r'esultado
d9 27.463 :103$935, eomrchendidaS
m renda ordiharia e a extraordina-
na. 0 defi cit orçathentario fixou-se
ciii 1588:596$065. 	--

.1
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Concorreu ainda para o augmen- na, venificou-se o deficit de	 .
to da rencla arrecaclada naquell 	 4.838:108065, no exercioio oncer-
anno (1914) a aliena .ão, durante 0 rado do 1914.
exercicio, de apolices do patrimo- 	 A despesa orçameritaria dO mes
nio do Estado, na importancia do mo exercieio elevou-se a .........
3.2-19:512$000. 	 33.974:512$84G, o qué dernonstra

Feita a rethicç5o dessa parte, 6 Urn oxcesso cia despesa sobre a no
resultaclo fob o seguinte: 	 ceita arrecaclada do 6.449:408$01I.

Concorrerani para isso os suppriHonda arrecada 	 rnento feitos ao oxerciclo anteriorda,-- (ordrna 	 .	 '	 do .1913, as dotaç6es orçarneriti'iasna e extraor 	 miufficitutes as despesas extraor.thnaiia) 	 - 	 4Jjjapis aticI riiatlas per leis eSpe-.Reijcia extraordi- 	 ,	 capt e iti iiic1uici:s no orçamentonalia a deun- 	 uidivanio . Prova tambern isto qui
. z br- o	 :	 :140O t.ijIianius urna duj)licicladb do oRenda liquid 	 mc	 cit'os o n to i uid 'cIt corno so

• 	 na naii so clesejar.orclinaria . ..	 211215:59l$9315 -	 •I,i. 	 ,.

Este ultirno total foi a renda pro- 	 F1NANCEIRA1 _11915
pria' do excicio, provenierite cia 	 A receita arrecadada em 1915
hrrecadaçio ordinaria. 	 I 

I.- 	 a do quadro aba.ixo,., disenirninada
Comparado esse alganismo' corn - em nenda ordinaria e extraordi

oconstante da-previsäo Orçaiienta- naria:

	

1. 	

, 	 .....

- 

-.Renda prevista Renda arreâ- Miior 4ec-
Renda 	 -, 	 para o exer- 	 dada noexer-

	

cicio de 1915 	 cielol de 1915

' 	 .	 .•	 f	 .	 . -
24.185:50O$CO( 	 32.645:8955O9 	 8.4€0:395509

4.436:838f829 	 5.691:7425155

28.622:338f820 38.337:637f664 	 9.715:298$844
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A neceita orçada foi do .............Para ésse oxcesso da collecta cis28.922:338$820 	 rendas, contnihuiu 0 imposto (be cx-
A arreeadaçdo das rondos ordina- portaçdo sobre u café, corn a sonim,

nias e extraor din arias sulilu a 	 do 8.343:588$497.
38.337:637$661, o major algarismo 	 Sun os seguintes os dernais 11fl-
ate hoje attingido pelas nossas an- postos (file lami)em contribujrair2
recadaçOes 	 pare o supci-avit venificado:

-.•---. 	 ----. 	 -
• .Rtnctiipre'sta Renda arrecathi- 	 -	 -Renda Ordinari 	 ' pSra o exérci-, da no cxerci I alor arrcc.1 a-

•	 -' 	 ij -1 cioclelCl5 	 cio tic lCl5 	 ;ç.o

--

Sellos, custas judiciarias C cICOh,rncntos. - 	 950:Cc0$000 	 987:491$486 	 -	 37:4915486Transn,issio inter-vivos ..................... ...I .i00OOfjs0ce 	 I 343:6'25126 	 243:6125126Parsagens cm estradas Sc fero .......... ...2G0:000S900 	 - 204:-!645113 	 4:4645113Tasa rctdiciona1 de lQ,'/ -sobre - novos e 	 I	 - - - , 	 -- 	 -
veihos clireifos, transrnissiio causas-mortis 	 -tIC 	 - 	 )	 (00 00°	 MK -7. 9 F 854 	 65 oostnlinposto 1 sobrc, expoctacao tie onro e din
in.tntes ...........................................2(0:' ('OfO0 	 372:4555424 	 172:4555424Indu InaS S prufissoes 	 I bOO 0(0 coc 	 i tOo 901 c SY	 215:90153"0lmpcsto territorial ...................... ......- 	 1.370:cEO5Oc{i 	 1.454:2535461 	 154:2855461

RSNrA 8XTPAO1(DINMOA5	 I
a) Rcndas 	 -	 - 	 . . 	 •

juros de dinheiros ci Bancos e div;dend q dc 	 -titulos per ten ,Centes ao Eslado 	 483:828.182r,'1 55u 197 	 249 .17 3 7
b) Muffin-

Contravencé'es ...........:...- 	 :	 1:itt; 	 - 	 146:1O9(13 12C:1095037
c)1?eposiçoes 	 - - 	 - 	 •	 t 	 ,, 	 . . 	 ç 	 .

Reposic6ese - resti(uiccjes ..................... 	 2.127:1695432 	 1821:1(954(2lndensnizaç)es (Iiquidacso tie debitos l tic res 	 - . 	 -- 	 'ponsaveis).' . ..............- 	 100:0005900 	 - 153:641$69 	 . 53:6415569Cobranca dâ div5da: adieu- Ortamenturia.!: 	 . 590:O€140iJ0 	 540:8835209 	 40:8835209Arnortizaçio decinprestinios ... ...................52:0068000 - '' 	 153:1765485 . 	101:1765485Vendas de terms] c proptids do Et5do 	 511:0005000 	 156:8565880 - 	 106:8565880Vend tie vacd.,r, tiinclu 	 xnas gricolas e si
inentes.................- .................-.--.. 	 ioO:óeo8coo 	 I lS;ç1975298 	 - 	 18:09$28

Sobresahe no balanço a quota da 	 •. 	 ., -
upigraplie - ReposiçOes' ejrestltLl- 	 DFSPESA - 191a
çOes, -- da nenda extraordinaria,
eOrnIiu4eifra-de'2.427 :469$402 , 'On .1 Si a. receita orçarnentaria arreca-
seja 0 svanço dO 1 827 169$402 so dada SUPCI'011 Os algausmos cia pie-
1)ne a previsuio onçamentania. 	 visdO en 9.'815 :298$844, a desposa, -

entietanto, contorvou-se apprOxmrna-
T3l augmento foi tleiclo - Inch- 1 cismento dentio cia lei n 646 pois

sap" ics't epigrapho 1 cie grmde p-u- sk e\cedeu to nurneio orçtmenh-'
to do imposth do expontaçdo e so- 'rio cm 1.054 :249$036, numoro oSlo'
bretaxa, cobraclos em ouro e appli- quo, pars. exprimir .0 'deficit'
ca 	

ri-
dos em câmbi'ies 1que figur'uain goiosirneiite oiçirnentario dee ser

no passaao ecrcicso como piou ledn7ldo a 4-10:519$792, gastos a
xesees a elle feitas polo ercicto tie mats pela eciefania do Interior, cia

4945 onde sO agora conhecidos cia 't insufficiencia d'is dotaçöes dis
foram clasmfteados come renda 	 respeetivas verbas

Ordiraria.... ........ ......... ..............
Exfraordinaria . .: ........................

to observadorpoueo attelito, se-
yia para..causar yordadeira surpre-
za o admiraçäo 0 quantum ,attingido
pela arrecadação do exercicio do
1915, nãd so tern relwAWA,previsio
cia lei ii. 40 como'éin confroiito
corn a arrecadaão dos annos ante
riores 0 espOcialmente cornpaiada
çdrn o 1 exercicio do 4914.

3d H niensaem , 'do anno passO.-
,llIo, salientou-se o grande stock do1
,0flC1O tie oporLiqto pualysido

110 firn do 4914, 01 niohvo cia on-
cc do trrnpoi Icc consequente ao
coiiflkto intci'iiaciuiial.quo tanto
tern perturhado a .via do paizes
corn us qua(,,; 0 flOSSO vem mantt'ri-
chi, de ha rnuito. èstreitas relaioes
ctilrilflcFclitCs.

Entretanto. em 4915, removidas
grandes diffiduldades e contra a
espqctativa geral, a guerra ndo cnn-
baraçbii dO mo.cth ábsoluto a expor-
taçdo do noso principal producto
do exportaçdo - d' café; ao Oontra-
rio, cooperon para°a abertura
mereaclos para outros prodnhito
quo ate onido iiib tinhaflt C0flSUfl1O
externo.

13' o, quo nos Thrn&n1)a aesta-
istica a da iossa producbib pxpOrta-

cia em 4915, cujo valor em numeri-
rio é repi'esentado pela sbrnnia do

221.009:331$005. Para cstO 1 algal-is-
mo sOmonte o café concorreu corn a
ella $fnportancia'ilc 405.985-:50350
(valOr official)
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• Mo fOra a dotaço manifestamen-
to insufuiciente do algumas verbas,
quo, por força das circurnstaflcias
costumarn for credito supplementar,
---corno a do soecorroS publicos,
presos pUbITS e outras constantes
do orçaineulo, teriamOS certamente
realizado o equilthriO orçamentario.
Per essas verhas do credito supple-
mentar corrern as desposas quo não
p0(1cm ser previstas, comO 0 au-
xilio do 50:000$000 para Os flagella-
dos do Norte.

Assim ó. quo o orçamonto da So-
cretaria da Agridultura; tendo si-
do do 2.867.983$000 dosponden ella
27G0:171$ 1 'I4, doixando. portanto,
mu saldo do 107 :811$886.

0 orçamento das Financas foi do
41 .509 :730$000. ton do-so realmen-
to despondido41.338:248$043, don-
do bsaldo dO 474:481$957.

No emj.anto, aprpareco a Seerotaria
da Agricultura, corn o "deficit" do
82:5795454. mas isso dove ser lova-
do a conta do pagamentos por ella
feitos do despesas do exercicio de
1914, no total do 290:391$340. No
orcamento das Finanças, oncontra-
so, entrotanto, o "deficit" do ......
4-19 :435$576,. provenionte do paga-
montq do garantia .do juros e outras
despesas do exercidios antorioreS,
no total do 590:617$533, despeSas
estas para as quaos não so votou a
mais pequenina verha oramonta-
na, relevando notar quo polo orça-
mento das Finanças, foram . pAgos,
do iuros da divida fluctuante,
839:9275120. quando a vorba vota-
da foi do 350:000$000 e paráö si-
vice da nossa divida oxtorna, cor-
rOspondonte ao 4:: ° somestre, pagou
so, a mair, 1dovido_ a dopressâo da
taxa cambial, a sbmma do
757:1795160., 	 ,,.11

P1o. .dádos coihidos e, considera-,
cries feitas, percebe-se irniitO hem.
(file o, govern o, .iañto cruanto,lhe oi
Dossive1,:esforp0U;9 ,para quo.. as
101' 'de,rniOS foern rigorosamen-
to cumpridas.

Calculado o orçamOnto scm opti-
mismos, incluidas nello todas as
dèspesas a quo a adiuinistac5o nao
pOde fugir,' 'ferpmOs, certarnente,
attingido o equiibriq oranientarlo,
scm o que imussivel 'será a

fauracio da normalidade finance!-
ra do Estado.

AnalyzaridO-Se 0 movimepto do
cjuadro da divida fluetuanfe, alas-
sificada sob as opigraphes Caixa
Economica. EmprestifllO do Orphäos
o Ausentes, CalicoeS 0 Fianqas o Cai
xas BeneuicenteS Militar e Civil,
observa-Se quo scm se computarein
Os juros pagos, maiores foram as
ret.iradas e restituiçOeS solicitadas,
do quo Os algarismos dos depositos
o entradas no oxordidio, do sorto
quo so lançou mao do recursos da
renda normal do exercicio, no va-
lor do. 2-91:422)$80,. para 1, satisf a-
zcl-os..

Si das operaçOes de creditO sail-
entar-so 0 endargo assurnidô corn a
emissSo do uma lettra do Thesouro'
do 2.000 contos, v8-se tambernl n 
despesa a remissio. do encargos do.
lettras do Thesouro e adearitamen-
los dos bñbflb total d
8.220:395$789, tendo sido. no Imes-
me exercicio entrogues as munici-
palidades; per coñta do qontractos
a cjuantia do 4 .723:794 5677, sum-
do, portanto, a 9.944:1875466 a im-
portancia coin quo a administriçäo
arnortizou, no exereicio de 1915, o

I dehito fluctuante eneontradoY
.E' cligno de nota. tarnhem apar-

celia do balanço Moviniento de fun-
ãüá, pois. quo evidenoiar'elIa a fa-
voi do exercicio do 1915"b encargo
que remiu '467'3.320:193 1,425, que'
constitue a difforença ontre os sup-
primentos que fez ao de 1914 e Os

•(Rio -recebeu--dlef-19(6.
i::'- 1 	 $	 .

• DIVIDA' FllNDAD' EXT1RNA

	

•	 '- 	 hi-. 	 _(

F Em 1910, Etado, por contracto
feito comes .srs.t Porier &. Comp,
eonverteu oSisous emprestimos an
teniores, constituindo-se, per ISSO
rsdüsavOI'aia"coin atiofls ban
queitos per 120 milhöes 	 Iran-
co. 	 I.	 ' 	 .

Em , 911' 'realizou urn outro em-
ilrOstirno do 50 ,mihies do fran-
cos (Emprestirno ' das..rnunicip1ida-
ues) .

Aotr, sap'170,rnilJ-i6es AeJ ran
cos, que, cOnvertidö' aci - - cambic

actual, em nossa moeda, darac.
119.000:000$600.

Esta 	 a divida externa.
Corn relacaO a ella, roalizou-se

urn novo accordo, nos termos da ex
po51Q que .segue:

])eqtre as medidas quo tonciona-
va pOi' em exeeucão para attonuar
os Omharacps uinaiioirqs corn quo
love d.c enfrentar n gQerno, bstav
a do urn gcoordo corn og itossos crc-
doris. no sntido do so usjlender,
per urn eertO lapso do tempo, 0
service cia iiO'sa divida oxterna.

Era uma providencia quo vinha
no so desafogar Os nossos orQa-
mentos, dando 0. 'admiñisträco mar
gem para. liquidar 'oeonsjdei'ave]
debito fluctuante I encontrado, mas
tambern poupar ao nosso Thsouro
grande sacrificio resultante da de ,

-pressão cia taxa cambial.
Para salientar (0 abeanee destá

cireumstaneia, bastante 0 dizerse
quo na i'omossa denhmerariO Ic!-
Ia para o pagamonto do nosso con-
on venido no 1.° somestre do

anne passado,- despendeu-se, a ma-
jor, dadaajliueda da taxa cambial,
a somrna 1e 757:1795169.
- Lovou. PO.15((O Estado a qffoito a
coiisllidacAp,1os juros cia ma li-
vid: p01 rneio (le,ltltulos... 	 -
• Dessa operaão foi enearregado o
sr. ,Serotario . das FinançaS., 1que,
.bendo .parfidopara 1 a Europa em se
tembr.do -anno .pasado, i aiim, do
negocial-a, poude, a 19 de. novem-
bro. dc poie do ter.. vencido serias
dii ficuldades,1 p, rqpriap do rnQfln-
to, ( a1signi, cOm,,çs srs....eriei &
Comj.,'Q' aceorlo ( em qiiestAo..

Em 'seas pontps . principaes, 0
esta a .eperç5p;realizada: ( durante
tres annos,., a partir. do jitiho. do
anno passado, o paarne.ntp de ju
ms cia nossadivicla extorna serO
feixy nm' segilintes. condiCOes: no
I o 'iirtiit, integraiiñente em. titules
—cAnslid'i'iO no 2 	 25 I em
especië; no 3.° 50 	 titubos
vencerad ösjurOs de 5 112 	 e
scrOd fesgatados em 25 adnos, a
partir ,	rido 15 do dezebro de 1918
incluivO. 	 -

No lre.laforio do sr. Secretario
das Financas, esse accordo corn os

nos-o5 credores serd exposfo em
todas as suas 1ninucia.

Estou horn certo do que corn a
cooperaçao patriotica do Congresso
podera ii goveriio enicamlithar a ad-
miriistragOo do mc do a preparar
o Estado para, na Opoca devida,
reeneelar 0 SCFU'O (be juros e
ainprtizao0o d no -a divida ex
lerna.

I)IVID 	 1DADV INTERNA
0 tOtal cia thvida fundada intorna

nO,o ' soffreii nenimma alteracaoLdu
rante o anne do 1915.4 " 	 b'
-Continua, pois, -ài-ser de:.'...A..

33.641:2005000 'a rospdnsahiidade
nominal em apolices.

A signilieacão da eotal7ão quo
eases titulos .vOo alcançando no
mercado a8igna1a a grandq con
fiaiiça quo morecern, e,,recqrnmen-
da o, credito do Estado. 	 -

PATRIMONIO DO EST DO

Na S i!etliiia cbs Fidiinitr SSM
in to o valor"do' giañdO iatri
noniou do Estado do Mindj Geraes
uja importandia so pOde 'vbrificai

iiv10 ciuitbcis ahaixo:t( 	 'fl 	 I	 I..	 ('H
tctivo: 	 F	 F

Prhprio 
-. tado I ..:..-... 11on:l885s173
Efleitos" è' 'alb' 	 '

res
0ividt i4tia' 

ral .'. . . 	 .'. 	 'f05:233$402
Er'cistfni o
-'mpml- ' 	 II., 	 1

I6.'54176i$42'9
Saldos em Badco's 	 10.871 :300d51
Salilbs eril poder 

(10 evactoies ' 	 0
rdi'ponsiivois -P: 	 . 3.90I4.8430

Divets1s ernilas.'. 	 1 .19:9185334
.. 	 ,- 	 it 	 • 	 • lit 	 F ' 	 -

Passivo:
.pivida . fiulliada ,

oxterna compre-
honcimolo 0 fun-
(1mg o no rnni-
bio actual . . 	 il9000:O0fl00

Divila 	 ' Iundafba
intérnh . 	 53.041:2005000

Divida fluetuante 42.275:2665760
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Divida convertida 	 2.376:000$000
Exerciejo do 1916 	 2.659:816297
Titulos diversos . . 	 29.275:719838

Do corifronto entre 0 activo e o
passivo resulta, pois, 0 activo liffili-
do do 106.75•i:037$398.

Proprios do Eslado.—Nesta epi-
graphe, deu-se. no correr do oxer-
cio de 1915, o augmento de.......
1.595:6618720, relativamente a no-
vas inscripçOes o rnelhoramento
i'ealizados nos proprios estadoacs
o edificios publicos já existerrte.

Elf citos c valores.— Nenhuma
a].teraçao.. houve nessa parte do
aetivo.

Divida àctit'a gerai.--Efn dezem-
bro d6 1 1914;era essa divida do
58;001:598i&6, polo quo foi liqui-
dada"thirante 1915 adifferena cl
1.148:400$172, 1 tendo neste mesmo
exercicio havido inscripcöcs no Va-
lor 'd 1 3.439:034$908. '•

Emyrqstirnos a rn-un icipalidade.
—Purante o exerciclo, anteriorrnen-
le a -lei n. 646,, .0 gov€rno ontregou

quantia, , (1e 1.723:791$67 7 por
conta do contracto colehrados, a
qtial adtheionacla a somma do..
15.953:696$057, representativa das
entregas Ieitas at6 31 do dezombro
de 1914, perfaz o total dé ..........
I6.854:761$429, quo exprimo os de
bibs-dos municipiOs contractantes

Em virtude da referida lei n
.646, .. alguns contractos foram re-
scindidos e modifleados outros.

Ji elli 4915 lol . iniéihdo 'jelas
• muiuoipalida&les devedurai o str
yiço do ainorlizaao.,

Saldos em Bancos.—No liciuido
do 10.871 :300$651, jA refctrido, corn-
prohnde-se a quantia do. 10.009
contos do réis, em poder do Banco
do- Credito Heal, para eniprostimos
ii lavoura.

Saldos Cm poder (IC c,mclorcs e
respons(wes. (*11.1901:184$308).
Figura nesta e.pigraphe os saldos
em poder dos exactores e produ-
do do arredltdaçiio do rendas d
1915. Grande pane dessa impor
tancia tern sido recoihida no con
rer do prente cx ercicio

Divida fundada interna..— Con-
servou-se a mesma quo em
1914, na importancia do ris.
53.64-4:200$000, a divida desta ori
gem, ate 31 do dezembro do 1915

No corrente anno, teve logar
emisSo do 1.500 apolices, destina-
das an emprestimo auctorizado
Carnara Municipal do Barhacena.

Para occorrer ao pagamento dos
jiiros correspondentes a essa ernis-
sS.o, O. nocessanlo ampliar a dota-
çiio orçamentania cent mais.....
75:000$000.

bivida fluctuante.— A parcella
correspondente a este titulo tern a
seguinte especificacS:,,
Emprestirno do or

phäos ........... 2947:170$612
Emprestirnos do

ausentes 	 248:836$746
Emprostirno 	 a a 	 .0	 ...

• -Caixa Economlea 5.946:414$42
Caiicöes e fian6as 2.925:834$778
Caixas Beneficen-

los ............ 	 171.'010$082

Somma . : .......12.275:2668760
E' do nolan-so' a' 'rednccao ope-

ra(Ia nas responsahflidades dest
itatureza, comparativamente corn as
existentes em dozcmbro do 1914,
quo oreavam por 12.409:7368085

malO do quo iia divida 'fluctuante
do 1915 so acham-inoluidos OS do-
positds das' Caixas Beneficente Ci-
vil e Militar. 	 •,

Dioida cOnt'etida.—Esta respon-
s abilidade,ni importindil do
2,37C000$000; decorre do &irnpro.
rnissdsva apurar fohulivarnentC ao
impres1iino-doiiversiio 	 . f.

Para' esse tint, toi foifaa neees
saria provisão c1€ fundos aos sr
Porier & Comp. ••

Excrcicio dc I916.--Os alganis-
mos dest.o titulo ---2.659:816$297---
represeirtam Os supprirnetitos - qiië,
por inbcrrnodio do Pafriinonio, . o
exorcieio do . 1915 recebeu do do
4916—pagarnentos do despesas 40
mesmo pertenceOtes. Convdm no-
tar-se quo, em contraposiao, to-
ram indemnizados o.s - supprimen-
to quo o exercieiô do 1015 fez ire
do 1914, no total do 5.980:0098762..

Tituloi e contas tliversas.—Sulmre
esta epigraphe, figuram no ba1ano
do Estado opéraOes de compensa-
çSo no activo e passivo, pois quo re-
presentam emiss5o do titulos pas-
sivos a collocarem-se nos ex'rcieios
rngii intes e a exp.rccsSo nomiaal do
contractos em realha5o iii reIrerL -
tes a exercicios anteniores.

Patrirnonjo liquido. - E' urn es-
peiho da gestão financoira do exer-
cicio do 1915 a cifra quo representa
o patnirnonio liquido onunciado no
sell halanço. - 406.754:037.$398.

Observa-se neste titulo o augmdn-
to do 8 .934:12 1$033, sobre os nume-
ros exarados, ao expirar do exerc.i-
do de 4914 vm ogual i epigraphe,
seudo 0 expoeiite d&i saldo derivan-
to dir gestsd ,fitithlcCfra;'e iiofnpro-
vado pour elimiiiaçiO do gratide
parte do ohnigaöes do passivo, quo
foram legadas por ,aqiiellc exorci-
ci,o. :'- 	 ,,. 	 ,	 fl 	 • 	 -

IESPESAS .FXTRAORDINARTAS

Todos osL dOcumentos • orriciacs
antoriorcs assigintlahi as d6spes63
extraordinthhjs, feitas corn obras
publicas e sorvios não contornpk -
dos nas léis do mobs. Foram e-
tes grandes cOmprbiilsSO's assrimi-
dos -- o prinelfial facti)f do g coilti-
nviados def ic its, quo vera pesando
sobre os orçarnentos. 	 • 	

-i\lnitas das bbras feitãs augmen-
tarârn, em verdade, o patn!monio
piihlico do Estado; rnas esso au-
gill ento- IlirO pitlo c9nlinuar a sor
tel to c9rn 1 a •rapidoz •desojhda, sinão
corn muita cautela .. o jruderrcia, 

Fpana nib. nos,obrigar a urna nova
aeciirnulaçiio do responsabilidados,

,,seiu quo estejam llcu!dados iu,
polo menos;, consolidados os corn-
prornissos anioniores. Ne.nt m 

11
para urna consolidaçibo em empres-
tirnO a iodgO prazo poderiarnOs ap-
pellar, prim' eiro porque ndo o to-
niarnos sinäO em condiçöes onO-
sissimas, 'ii vista do rtiahirnento
do . mercado, monetanio; • segundo,
poique equivalenia isso a urn âdia-
mento de diffiéuldades, quo devem
P podem son juguladas . o. vencidas
mesmo nesia. siIuaSo excepcional.

o idOal, em matenia oramenta-
na, consiste em votar-so urn ora-

-menlo em quO estejam incluidas to-
das as receitas e todas as despesas.
E' uma obra quo não so realiza do
ehofre, e sim per esforços successi-
vos, empregados de anno para
anno. 0 orçamento vigorante (do
4916), votado 0 •anno passado, no-
vebou os grandes cuidados e intui-
tos do legislador mineiro, em ir-so
approxiniaiido da verdade e do
programma adoptado. NSo so viu
mais vivaz interesse polas cousas
pubilcas do que o manifesFido po-
las commissOcs do Finanas, reuni-
das per occasiäo da discussSo dir
lei do rneios para este •exercicio.
SO a votaqao desSa lei de-melos mc-
Ihoroir sensivelmento a ponunia da
situacith t gera1 encontrada e aggra-
vada' pela guenra. Nestas conjuri-
• eturas áfflictivas, o quo nos salvit-
ra sera segitramento o esforço para
aperfeiCoan mais' essa onientaçao
legislativa e orçamontaria, aholin-
do do vez, a corrente dO prodigal-
dadis perturl)adQras dds nossas 11--
naneas.' ` - '	 , 	 ' •
' 0 poniodo 'do llqiiidaqãb ãá efise
'0 o vioradte, a ohra'realizada no
sdiitido :do opor-lho' therapeutica
deeisivajd 0 consideravel, attentas
as difuiOuldade do toda orddm, quo
so forani'v616endo' , abs poucos.

0 periodo a attbngir O—odo re-
rstiltoIe' irnonto dA nornisuidade e
dir coiivaie'ceriqa •j iniciada
- Näo convthn, portanto,perturbar
o tnlhalho teitO corn a aggravacão
das dOspesas actuae.s e'votaSot.do
outras extraordin arias. - 	 •1 ii

If .	 i	 '	 .	 I 	 • 	 -
DiVlDA Aç-TiyA, QIIfAAI.ENTARtA

Nesta ier1 1 d& recoita, foi 1e
40 1:811, 1.$209, o -super(ivit eorn qud so

IenerrouCO mexercicbci sobre a pre-
visäd' Oramentaria,.' n a importaiicla
do 500:000$000.' 	 t. •. -•
• Emborao o\ereiciô dO 1915 aprO-

sonte iima'iarrocadaçihl' - expressa
poromina mais modeta do qite as
dos -anños' antoriores,- a 'partir ito
910 'com:excepquio do 4914-toie1i

-o quo major esforqo ropresentou no
serviqo dir cobrança dir divida 'acti-
va orarnentaria, porquo 0 sell pro-
ducto C b quO attiriO rfiéior pOrcen-
tagern sobro 0 respeotivo, saldo lie-
vedor elei undo-se essa Porc.Thta,-
gem a 33,69 010.
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Este facto tanto ma is lisonjeiro
para o nosso servio fiscal, quanto
conhecidas 5A9 as eondiçes do paiz,
.a J)racos corn diffiu1dades do toda
ordem no son movimento economi-
eo e industrial.
- Basta attentar para o quadro dos
-saldos (Ieve(Iores do cada Urn 1OS
cinco ultnnos exercicios, para so-
centuar-so a esforçada diligencia
posta neste serViQo no oxercioio P.
p., durante o qual foram arreca-
dado 540:883$209, dos ............
1.605:204$850 a cobrar.
I Nos tres ultimos exereicios a at'-

recadaão dessa fonte extraordina-
na do roccita, foi:

...............701:577$3i4
.4th4 .: 	 75:317U4

... ........	 40:883$2)9

i- COLLECTORIAS o
I I I'l,-i• 	 1, 1

 sjj,J.,,.

omq.attsta a.arreca1acãq çIas
rendas, ,,, as co1lectoria -49,, Estado,
em nurnero do 177, muito concorre-
ram para . a , .f9rmaqao da rceita
propriarnente in e- na , qua So
v6 1 urna elevação, sobre os ilonti-
cos algarismos do' exereieio ante-
nipr, dqj 681.552$390,. pois quq, ton-
do ido. a rendareollectada. desa

.procdencia, em 4I4 do.
8.764:819$O8, em 1Q}5,regisra a
estatitica. O.452:37L. I,
Ai service do gestAo aeconomia

dessas estaçOos do arrecadacao,
aeha-se perfeitamente organizado e
em marcha airmi1,t.jáI1quanto As
Tianças dps exactoro,JA quanto ao
rgu1av icolhimentó dds sAldóitda

rop1acAç ,dq rP9,oS7
EU hem do observar-se quo: além

da arrecadaçAoda trthntação acima
enunelada, no exCreiciot d 1915. u
collectorias ainda reeeberam 'a im-

orta11eia1 de I :275:573$304. llqiaido
do- producto ida. eohrana ' dos im-
postos .munieipaes -a son, cargo e
quo fol egistrado na conta orea-
•mentanioldo Estado, como jurs e
amortizacSor dos emprestimos icn-
tractados.

RECEBEDORIA DE MPS
- 	

Rë('ebédoria d Minas, maliti&a
no MU ' de Janeiro continUa pros-

lando Os melliores services A arri-
cadaç. io c, A iiscalizacAo dos irnpcis-
tos iuiiieiFOS, al€n do solicitu des-
cinpenho quo sabe dar a outras h.t-
eumbencia g alheas A sna func5o,
propriameiite dit.a mas ligadas a
interesseS cominerciacS o financei-
ros do Esfadu na Cajital Federal a
no extraiigeiro 	 all
• 0 Irnlafico daN operaçöes verifies-
das iiaqnella •repartiçAo airno
,passado, demonstra a receita geral
do 21.t87:555$ 1-12e adespesa, do
20.894:422$943, passando pats; o
actual exercicio o saldo do ........
293:132$169: 	 I

Mostrarn asses algarismos,i aiiid;i
peip lado da responsahiidade;ma-
terial daquell9 departamento ad-
ministrative, quiiq delicada é a1ua

1 IA em 'miiTha ftin 1oth d5"ariuio
proximo findo, consignei a cone-
niencia,.de,dotaAO 1 orçamentaria,
destinadi A construcção ou equisi-
ça1i,dç prdio.proprio paraM,r9gu-

,1ar funceinnarnento da Recebedo-
na, pois a sua actual installao
dcia tudp a .desejar, estifido .-mes-

And ineorniiatiycl corn as ,neeessiØa-
de dq urna,T9P}rti6aO mrneira a
funoçiquar,trn centro ; dc tant a im-

- poi1aneia. . 	 d.
As modificaS 'qA fii add jtAr

-pci doc:' n 4.320,- d&4915,I0ra
'rneljjdéAenvolvimeiitO da vigiThri-
cia, mis portos --t-desembaiquC.
dos prOdiieldde '8xpbrtacdo mind-
Ia têm'pr(oliiido"o resultädö espe-

-rtidii;0 0nanido thais efficaz
dà h fisaliza5 externa-' I EJ

If;iid- 	 (4'	 1.114)

ILIO -TMPRENSA oFFrclAL 
'1	 *	 ' 	 •I'.0',	 •- 	 I-

Sob ' ci ApAosa thieècloU do
eli- 	 l	

n
aTh ( rvilhtq s1 do 1Puva oIi

tinua i fuccionar corn fodi a
gulanidade 1a Lmprensa ? Offieial : -

Pirase jjfflzar do crieriö"Cpf-
deradabniefltaçiiO imressa ' ésthi
ditec50 1 1 hasta -niotar o quadro jnrf-
ta;' n qual veth a nota da despea
do estahelecimnto nos eercic1oS
de	 44944 P,;4015
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LOTERIA DO ESTADO

Este serviço I alhou por completo,
O o governo estuda presentornonto
os meios do reorganiZal-O em nov05
moldes quo consultem melhor os
interesseS do Estado; é, porém, in-
dispensavel, a hem do son funccio-
nameito, a revogacäo urgonte do
art. 30, da 101 w. 440, do 2 do outu-
bro do 1906, quo deelarou exclui-
das a isëncäo do art. 12 cia lei ad-
dicional .n. 5 as lotoriaS estadoaos
contractadas corn particulareS.

JUNT COMMERCIAL, CORRECTO-
RE9 PUBLICOS E CAMARA SYN

DIqAL
Au4torizadO pola lei n. 636, do 20

do setembro do 4914, o governO pu-
hlicou. novo regubmonto. (D.c. n.
4.375.' do72 do mai& dc1915) - re-
organizando a Junta Commercial e
croando Os logaros do corroctoreS
puIi1ioS e a Camara Syndical.

Fullceiofla regularmonto a Jnrita
Commercial, sob a prosidoncia do
coronel Adoipho Maga1hieS

As outras jnstituicSoS, pordm,
croadàs polo roferido decroto, no
so puderarn ainda installar dolini-
tivarnente. Essos indispenSaVeiS - ap-
pareihos, quo desernPOflhalTl impor-
tantes funeçeS nas praS commer
ciaes, I aitida näo se puderam ada-
ptar ao nosso rneio

Seri naturairnento urn aadideiLte
rnomentafleO, quo so fills l crise
rniindial. 	 -
O govorno, no omtanto, continuar(

aprolnoVor a- execuclio., do clet. IL
4.375cit.ado.

Durnfe o anno undo, loram des-
pachados 388. roquerimCnt9s. arehi
vados 92 contractos, 22 alteracöeS
do contractoS, 31 djstraetoS, 43 -0_
cumentos do sociedades anonyrnas ;
registradoS, 63 firmaS cornmorciaes
o 31 rnarcas do labricas e do corn-
rnerciO; rubricados, 99 llvros; oxpe-
didos, 4 cartas do commercianteS
matriu1ados o 56 cortidoes.

A renda verificacla loi.........
48:172$1 40 (em. sollos) Para a
linião; 9:051$78 0 (em sellos do irn-
postos do novos e voihos direitos),
Para o Estado; 3:423$650 (emoiu-
mento) aos mombros cia :Junta

O movimorito do capitaes lot do
3.103:731$890-
3ANCO DE CPEDITO REAL DE MI

NAS

Continua a lunecioflar corn rogu-
taridado este aereditado ostabeleci-
menlo do credito. Os seus contra-
tos lorarn novados cm 4913, ten-

do sido relormados tambern OS CS-

tatutos do Banco approvadoS polo
doe . ii. 4.459, do 21 do marco do
1913.

As modifieacSeS leitaS, por esta
occa.sido, visararn todas servir sos
interesSeS das classes productoraS,
irorogafldO por tres annos os pra-
zos dos emprestirnoS agricolas jci
feitos 0 dotormiflafido o prazo do S
annoS para os nov05 omprostimOS
di mesma natureza.

O - gOvernO, devido ci tormentoSa
erise, peilsa em ontrar em novo ac
cordo corn o Banco, pars uma nova
prorogacio do prazo qiaiito aos
ernire5tir1iOS agricolas. 	 -

o Banco ostci sob a prosidericia
cautelosFi 0 intelligerite do Sr. civ.
Americo Luz, o val prestando asSi-
gnalados serviços cis lorcas econo-
inicas do nosso Estado.

A institnicio hanearia ainda não
stA porfeita entre flOss An contra-

rio, ludo 0 deliciento e imporT elto.
Scm a ac,-,ii-to, porOm, dos institutes
hanearioS existontos, a crise soria,
oao ha negar, mais penoSa 0 op-
presSiva Para todos.

Pc] os algarismos aI)aiXO publics-
dos. podern ser observadoS OS sd-
viços quo •jL prosta o e.stabeiernmell
to so eornme1ei o ci produoa.O.

1. ' npresjin1os realizados dtjranle o
anne - de 4915 a lovoura e ii in-
do stria

eniprestimos realizados durante o
anno de 4945 ao cornrnercio e d
industria.
Pela carteira commercial: ; ,; .

Ijescontos ......27.880:079$135
Ilypothecas 	 739:689-$9(3
Penhorec .....43:831$980
Lontas 01 gaiantidas 2.001:927$880

Sornrna total do

	

cinprestimos roa- 	 -
Ija ci o S. v i. p e 1 0
Banco ci lavoura,

	

industria o corn- 	 . L
inorelo em 4915 48-931:743$C49

BANCO AGRICOLA E HYPOTHECA

tom o Tim do auxiliar a' 1oura
nas stias grandes nocessidades, os
lmderes • puhuicos do Minas, trata-
i-sin, da organizaçdo do urn- Banco
Ilypotliecarlo o Agricola . Foram vo-
tadas as leis respedlivase a funds-
çdOO den 6m junhO do 1911' 1 c In.
a garantf a d f Estado: Ndd; podem
so y contsthdos os henoficios dire-
etos o indirectos quo mais uma in-
stituiçcio bancaria hem dirigida co-
mu 0 esta veto prestar ao dommor-
rio. ci industria e ci lavotira de Mi-
nas.	 'f

Tanibein e,,vertlado 9U0 fluilea '101
(lq . rI tpr.essionar e 1 loin diminuido o
moviinento cia sus carteira agricoa,
aggravada ainda mais essa situaçdo
polo , augmentci 4 das reSponsabjjjda-
des do;"q - no  ,nefle 1 uizeram empres 7

es
tilfios, duos pagamentos, , calcula-
do' em Tranc, estdo suj cites as
osdilaçOos camhiaes. .A bäixa , do
camhio, PreseiitoIriçnte, çstd çoope-
iaiidopara dnnuUarâ carteiri. agri1
6616' 4 qii6 alsoliitarnènte ricio
onvbii:o: 'si persistir esse ostado

:
Paraquo so jusLifiqtieñ o favor

AS do quo oa 0 Bancopreeiini,
ser levadas a effeito aigümas niodi-
ficaçoes no regimen desé' éstabeIe-
cirnento, no sentjdo 1 

do tornar-se
mais prOfjua a sna accão em favordi lavoun.

,Entre etas modifieciçoes, estd a
do serem os emprestjnjos ci lavonra

fli rrta pd na j o'ral,' em con-çOcs do piazhs illais favirav1S.

Estou persuadido do que a dire-
cçSo criteriosa do Banco Hypothe-
carlo, do pleno aceordo corn o go-
verne, procurarci uma soluçdo Para
o caso o envidarci esforços pars, do
meihor modo possivel, meihorar as
condiçOes dos emprestimos agrico-
ins, Tim principal pars quo fol crea
do o Banco. ,-

Seguem-so algumas operaçöes do
Baneoreiafjvas ao anno'de 4915.

CARTEIRA COMMERCIAL
Desconlos: - 8.649:727$100 na

sOde: 4.t19:628-$009. em Guaxup;
3.935:9803009 thWriaIiO; ó
1421:1733000 hi'Vcirginha.
• I A deàn( jn on,() em chntar cur-
 18.027:5313100 na sOde;

1.014:2223000 em Guaxtipo; ......
997:3423000 cm MuriahO; e .......
135:7283000 em Varginha.

Capital' 'eth egadö"è-ii /iypothc-
ens urbanas c ruraç.: .— .........
988:1693000. 	 •'I •	 '' It

• ,O sa1do, devedor dessa contaie,ie-
a-se a 4.457:4143773.

Benda
1.' seineslre:

Deeoiitos 1 	 . '"t73 :620$59'4
Juros do hypotho-

186 :20B230
Juros do cc ...... 	 - 196:600$2c16
ComniissOes 1 ...........60 :493$9ii
Otitras rendas .... 	 44:6603770

Total 	 C,31:581$809
1' 	 •-' 	 to .'

2.° semestre:
Descontos L .I : i.'?. : °-180 :074.3175
jun_s (IC - hypotlie-

 17'i 7)(i
JIUOW(]i' ('t 	 206: 43$ it0
I ornn'ussd p 	431.
Outras rendas 	 7:087$920

Total, .............703 :045$i5
Des pesas0 ,1I I

1.0 semestre 	 390 :077$"5
2.° semes Ire .. . 	 307 :8663004)

'total 	 737:9-13$3311

Pe1a carteira agricola:
Descontos . . ... . 8.542:503$830
IlypothecaS . . . . 9-.007:439$622
Perihores ... . . 76:964$370
Contas garanlidas . (S.288:032$168

46-914:94:0$168
Pelas carteiraS hy-

pothecarias . . 	 1.384:281$522
Sommal destes em-

prestiinO • , . . 48.296;22690
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Servico do capital, acçôes e obriga-
coes

4.° sernestre .....486 :813t2Od
.° sernestre .; ... 	 485:715$20(,'

	

Total 	 .,.'; 	 972 :528$4)0

Ren1a liquida
1•0 sernestre, 	 ''241:504!$%, 8
2.° semestre 	 335:179$385

.pjii;IIIfli''' /t'!i''%___

Total ..........576:683,$9 1t2
'I I 	 I

I j ^4 1 .antia suppletiva.do
:  Es1 thdo 	 -._I'

40, semestre .......
2,? semestre ..,. 	 i '150 :535$8'1S

• 	 I!1'l 	 1

	Total	 • .,. . . 395:844457

Movimcnto a caaLa da sdde
ill'!, 	 lilir' ('I 	 (hI 	 ,

l'rirnoiro ,semestre, .

Saldo ti) serneStre' 	 . '.

	

anterior 	 581 :028$'174
Elitradas 	 :''. ."41.62:037896
Sahiclas .....') 42M30:929$64'

	

Saldo 	 .	 173:136-$42()

. Segundo' sernestre

Saldo, anterior 	 173:136$4 20
Entradas .........l2.358:12885'

1 Sá4idas ............ 	 44.987;:t039(i

Saldo ......

''I '-'I' 	 1" 	 •. II

Caixa de Guaxupé

sernestre.- .
r d

Sald . anterior 	 28:817$0
Entradas.. ......... 2.849 :813$
Sahidas ...........2.994 :083$23:

	

Saldo	 94:548$00

'Segundo semestre

Saldo 'anterior 	 94:548$00.
Entradas ........4.460 :02429
Sahida 	 ..........3,924:30

	

Sado 	 .336 :238.$W(

Caixa dc Muriahé

Priineiro semestre:
Saldo anterior. . 209 :21-15$815
Entradas . . . 1.963:959$862
Sahidas. . . . ,2 .945 :058$170

Said .........128:117$5€7

eguado semestre:
Saldo anterior. 	 128:117$507
I'ntradas........:- 563:2008039
Sahidas. 	 '. 3404!.50$237

I _

Saldo.......... 	 286 :867$300lit 	 ,, 	 ........
taixa do Vargi.nha

	

I 	 •	 ii 	 •) 	 If 	 I'
Prirneiro sernestre:

Entradas. . . . 2.040:3908830
Sahidas. . . . 4.925I5$730
1 	

., 	 '1I15:'235$t0.t

Segundo' semesr:1 l_ , 	'1	 f' 	 '
,Sald 1 antrior. . ,' ,'1 15:23,58100

, Entiadas . 	 . .2.277 :'i$9$593
2.228:543$185

LU 	 -

11 Sahlo.. 	 104:4818500.-
IL I_	 ' •.l

C'ONCLUSAO

'eñlibosthethbrcs' 'diiIbnFeso
siaiti vo do Estado do Minas' Ge-

raes' 	 4	 I
U Corn' a possivel elaieza o miii-
ta sii'iedi'idade, alit' estão ré'su-
midas as in forn'iaçöes cuo ml-
uói' conve.r'ierite Lr ,ázer Con-

gresso Legislativo , 1 a i-espeito dos
negoelos publiros 1 ii administra-
tivñs do ESta(lo. Cm 'tIll., .Eas in-
Ioriaçñes. esthu 'eerlo,, n5ö deixàrio
impreSSaO pesin'dstt desale.ritdo'
ra: aÔ ontaiio, forIi('ceraO elC,'then-
tos seguroS pata so a,juizar da prQs-
peridath ft nossa sit.uaio ceononhi-
a,' do esfo'ro ' the'essanle. e Iceundo

do r mltad'os jiineoiiteSlLVeiS 4 0
OVidNIfOS. ' Corn quo OS poderes 'pu-
bileos ', io e'ôneirrndo para a nor-
maiizaiio 'cia ida financèira c or-
çamenlaria do Estado. Os lados e
estatistica iThMicaclos a respeito 'do
rnovimeiito oionothih. o halano dii
rver'ita C (lespesa do Tliesoiiro, em
1915, m 'eiificaio 1II1IIUCIOSU dub

rocurSoS, patrimoniu u- ha yeres d
Estado, a actividade progressiva d
trabalho productor, a Variedade da
riquezas do 56b e do ub-sdlo,
tudo estA a dCmonstrar quo s&ap
proimam dias mais felizes de'dal
ma, do honan e prdserjade g
ral. 	 '	 I.,

0 quo d iutlisponsave1no mornen
to, d normaiiza-r cdmpletameute
oramento, consolidar a divida flu-
fiiante per mein db oeração do ore
dito, on, polo processo mais seguro
quo consista em pagal-a.

'I.Confiado na energia c,qnorvadqra
cia direcção politica. d e, . Mina to
i'e,apolado no,seu grand' patrio-
tismo moral ,o no das riquozas ma-
tcriaes incontrastaveis, ,pririeipal-
monte auxiflado polo p'atriotjmQ
dos seus ifiusires repregntantes
do so" povo, 0 'nosSo Estado 'está
dstada tr jima proxima res-
tauracSo finahceirar o a sei urn po
ileroso elomento 	 grandoza para o
Brasil. 	 - 	 'lf 	 .' .11Maiscornpletas o, minuciosas serào
as informacOo g fprncldas pelos re7
1atoro dos, xneus 1 dedicados a1rixii
ITS - ?crptarios do Esfad ç CIi
Ic do Policia,. qs ,quaesconqñjs_
tam, todps odias. as hornenagens
cia 'minha ad,miracão e a minha
major gratidSo, pelos'relevantes ser-
vios quo yrto prestando a causa pu
blica.

PalaeicidaPreSideijcjado Etado
de Minas Oraç-s,n'i Bdllo HorizOn-
te, 1 do jufmho do 1916." - iI'I. 	 ' 	 1'f 1(1''

Deifim, Moreiia dáGosla Thbeiro..'	 i'I'l'/ 	 ,I
- hi Rresld9ntq1d91Esta(lo

-:'-
Em seguidui, . o.Isr. Presidente,

pondo-so (10 pd, no qile d acompa-
nhado .l por todos os presentes, do-
clara em altavoz: "Está installada
a 2 sessão cia 7,0 legislatura do
Congress'u) Mineiro."'

Na fdrma do Regimento- d'lida,
posta em discusão - e -scm dehat
aprovaclaa presente acta,e o
Sr. Presidente manda quo so extra-
Ma tima copia 'dii mensagem, afim
do stir rerneftjda ao- Senado, e

Levanta-se a sessito ,.

() 0. SESSAO ORDINARIA, AOS 49
0 ,	 DE JUNHO DE 4916

'J'rsidewia, çio cr. Edgardo da
Cunha

- :suMM-R10 -'--Acta. • —Fleião da
Mesa ----Eleieao das comntjsses
POinianenfes —Oi-dem do dla.
An undo ciba, foita a eharnada,1

aCIiani-so plesentes OS srs Edgardo
ciaCunha, Leopoldo de Luna, Pau-

; 10
,

 - Pmnboir0, Bias , Fliho, Jod Cus
• t(j, ., Retto .Junjor. prbertb' Lage,
Ilenriqui' Poi',tuugai, Baeta 1 Neves, Vi

I 'S
 i'ianb 	 aI1as1 .f9,estino ,Qonçalves,

ty 1if, Silva Fortes; Cicero, Lopes,
, Gabriel  Andrade. Josd Affonso, Al '- '

beito Alvards, João LLshO, 'Joäo Mar
nUliI U	 'Périole, Nels ji thi Senna,

I Pinto do Mom-a, Emilio Jardiin, An
Foniii - Moura. Clemente Faria, Aid-
des Conc,iilves o Argen-miro- do Re-
wueld. 4t1tani10 corn causa participa
da () A srs'Gefmuljo do-Carvalho' e' Jo.I
S( Mai-im' e,s olli-olla, 'oS irnais senhb-
i05	 •il	 - ii I	 •' 	 . ', j I	 •i.i,:

\Iu-o-sd 4' ssii,o. .1, ' 	 1 ' 	 'Ill
- 	 . tO 	 I
I ii as as ,actas La„ . ultimarsessito11

ireparatorja e no havendQ1uern,
sobro ohs facam ohservaçes ci a
mesrnji i1a' dP h app'rWãda Ybem
asSmrn,as (Ic 4 e9, de se,tembro, do,
UIII1O passado qu p, e aehavain den-

dentes dessaS formalidades.
• I 	 ,	 - 	 i 	 I 	 - 	 1'EI.icUo,1da ,m.e,sa

fa1orma cli, ' githi'i'ntO ci annun-
cl/ida a dieiqijiY'do residiite da Ca
Irma ar- ?jtd' /W re66hi'da27 6621
düliis' ' 1imeapuradas ” dao o'set

gili1itó'è/u1iltatIo OdllthT dd 'Andra
d 27°VOt/. 'E jirOelahmdô' Ip'iièi
dermIQ cia ,Camara,, reeleito o Sr. Odi
Ion tie Andrade.

Fm seguida recobem-se 26 cedu-
[as'pui-á ebeirão do vie-präsidont.
- Peitá a apurac/io, vorificao ter

sido reeibit9 0 sr." Cato11O 'Branc o'

por 26 vots. - numroeor?esponden
te aos srs. c]c-piitâdos presentos no
tecinto. 	 - -

F' prodlanlallo vice-presidenfe cia
Camara o sr. Castello Branco.
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Par a eleieäo de 1 . seeretarlo:
to reee1ithis 26 eediilás apu-

radas, (lao o seguinto resultado:
Edgaido da Cunha 2 votos e Leo-s
poiclo (10 Luna 1 voto.

0 u. Edgardo da Cuuhaj t1eia.
a cachii'a 1a 1)residencia.que 4 d oc-
cupatla polo, Sr. Leopoldo do, Luna
ue proclarna 1., secretario da Ca-

mara' 'releiti u si. 	 Edgrtlo (Ia
Ciiih''1 	 I	 ,

-  Eni S{iiIIa iie1&rn2SI' 1 2di
lag, pal 	 Ieiib di 2..° 	 èiëtatio,
damlo â i\'thas o	 uinte ieit1
Iádolebi cl ajMIrada':, Leopol-
do de Lu'd 	 e PauI Pinhei
rd 11 ,t.0hhI I 	 • 34f 	 I

3.	 1 	 f	 I

.	 proclaniado 2. secretaiio la
Camara, rèelpitci', , o ;F,1, ,Loopoldo,
LtLITIa. 	 , - 	 •
Para suppleiiles do secietarlos . são

r000])idas 26, cedulas quo, dpois do
apuradas, diioo seguirito resultado:
Paulo Pinhoiro °5votos e,João Mar-
linho 24, t-eudo OS SI'S. \ rgeimfl IO, (10
Rezende, Clemente F'tiia e Bias El-
iho obtido I voto oada urn.

São proclainados siij)pleiites (10
crseetariosos Paulo Pittheiro e João

3 	 14	 1 	 .j	 -
cut , scgui atinrutciada a

1'(cicãoiFài 'coiniili.soes • pL1 . i1100e?l-

Para 'i tic onstituicão. Legisla-
çao o JusIi'recebcIn-sd 25 cothi-
las 3 que apuradas di-to ci, seuin1e to-
u1t4.1,;l:- , , Pinto.  do Mquia ,Bias Fi-

1110 Costa 1 uz Cicero Lopes o Bae
ta 	 yes , ! 5, vo,tus, a cida urn, sea-
do.1 ses 4	1ures,p9clarnados
rneu1ros do .i'çferidas cbtiiiiiii

dI O,aii1i1lto I1 (
II

-" •	 0	 0

,'Para a coil 1115550 do 4 lrçai tot ti
o Cwjtas, 1receheni-sp 25 cod u1a,
quo 3 dao o seguinte resultado do-
pois de apuradas: JoSo Lisboa, Nel-
son do Señna, AWrto Alvaes, Al-
vs do Lethos d Emilio Jrdirn
cotos a cada urn, sendo ccscs cinco
senhorc plIjelullO I	 I '101111) tIS do
cojniuis,ão.

• Coniini-ssão de Forca Publica

Para it eornmissSo do. Fbria Pit-
blica recel)effl-Se , 25 cethilas (juc
IT1'OdlLZ0lfl 0 segwute reSultallIr
Gabriel AnthadQ Q Modestino Con;
Calves- li VIIIOS a cada urn: Rotto
Juinor, 16 votos. São proclarnador
membios desa. comrnissSo os trc
senhotes que obtiverarn votos.

I	 . 	 . 	 - if 	 .	 .! 	 4	 I'l. 	 Ps

(011110 issào 	 di' Repi''scntacocs 	 P

14('ti('OOS

Para a eotnrnissSo tie ilepreson-
taçOes e Peticlios são reee.hidas 2'
ceilulas qtI'. depois -tie aput'adas,
dSi ii ,;eguilite resultado : JulO' A
fi1iiio.' ineS(i Stylita, Si1"a For-
tes, Noi'hertb Lago 0 AntoniO Mni-
Mi 151 co to, i cida urn sendO o
cinco i ohdo' j)i oclaiwtdos inc'm-
1)1 OS dcss a, eo tit niissio

Coin 1Ittao th Caitici as iluni' pu

a euinrnissSO do Carnaras
Miiniciiaes C - Negocios Inter-Esta'-
iloiesrec-eliiii-se' 25 c'dulas 'quo
day	soguinto rsuitado, feita it
ap ui'o 1i.p : '1\1qiiia (Ia Iloelia 	 Ar-

gemilo lie Rl'zoilth', I i VOIOS a ('ada
o Alcides tiiica1'es, I) l'litlOt

Sao Ossrs tre Seiilior&4 1i'ocIania
dos iiioi(1i us cia eumnusSao.

(J'oinmissao de 	 .%411Wll1(l(1U
dustias

Para, it COflIII11SS Ill ili iie tilt tiia
o lndutiias São icolhidà 25'cedu-
(as c, seiido estas apui'adas, dSo o s-
gumte. iesuiltado: Jos/ Custodip, c
Montcli-o do Abreu, 17 votos a cada
urn, c' Gabriel l......ndrde, 16 vo-
los. Saui esses lies senhores pro
elam'rnlos I memliros da comm isiio

• Loin in iccro do 00mg Piiblioas

Para CI tOiflhIIiSSaI; do Qillas I'll-
blicas e Viaç. ão - são recebidas, 25
cedulas quo produzem o seguinto
iesultado: Pedro Laborne e Igna
010 Muria, 17 votos a cada urn, o
Julio Meirel1cs 46' votos; sendo Cs-
sos 3 sciihorc's pioclaulados unembiur
(Ia (illiiillliSSãO.

Commissâo do Instrncçáo Pub/icc,
Para a commissSo do lnstruc.ciio

Publica e CivilizaçSo tie Intlios, silo
iccebidas 25 ccdulas quo ddo o so-
gunte resultado : Demosthenes C-
sat, Julio Moirelics, Bernardo Gui-
marães, Clemente Faria o Viviano
Caldas, 15 votos a cada urn, sendo
esses cinco senhores proclamado'
;nenilros da conirnissSo.

Cornmisscio c/c Saude Pub!ica
Para a comrnlssão do Saude Pu-

h1ieaão recoihidas 25 cedulas quo
dSo o seguinto resultado: JoSo An
toiiio e Henrique Portugal. 17 vo-
los, a cada rim, e Francklin tic Cas
Ito Ii votos, sendo eses tres so-
nhoi-os proclainados membios th'
culflrniSSSo.

Coat iiiissdo do fled wcãu
Para a commissao do R0daccãc

do- Lois são recoihidas 25 cednla
quo produzern-o-- seguinte resulta
do: Paulo -• Piiilieiro e Gctulio (1'
Garvalllo, 47 votos a cada nut,
.Emilio Jardirn, 16 votos. Sao es
sos ties senhores proclamadoH
iuembros cia Commissao. 	 -

Coin in issão do flc'cw'sos Etc itoiae
Pain inembios cia cornlniSsao th

, ,Recursos Eloitoracs São reCeilidto
,.26 cedulas quo, apurallas, dão o so-
gtiinto resultado : Policies do Men--
clonca o Bias Filho, 25 votos a Ca
cia, urn, e Cicero Lopes e Pinto do
Moura, 1 voto it 	 urn.

São proclaniados membros do
comrnissSo - os dois enhorcs mais
volailos. Patti supplentos reeeh
rain so 25 ceditlas quo duo o so-
guinte resultado : John Mai-tiiilrn c
Alcides Gonçalves. 2-1, vofos a coda

- jim. lendo os senhoi'es Gabriel An-
iltaile (' .JOS( Afmoiso iilitjilii tim
VOIO cOca urn. Silo pioc1arnado
suppletites do referida cornrnissho
os serihores Joho Marfinho e Ale!-
des Gonçalves.

Nada mais havendo cuic tratar o
sr. Presidento dS para amanhS a
paito regimental da ordern (10 dia e

Levanta-se a Sc'sstw.
A C. — 5

TERMO DE REI'N lAO PARA A 2.*
SESSAO 0RDINAnI, AOS 20 i)E
JL'NIlO DE 1010.

Pi'c'sicicncia (IC) SO. 	 Ldtjet,d1 	 c/a
Cunha

Ao 1110i o dia, folk a clianuada,
acha in-sc prcscnts us si's. Eligardu
cia Cunha. Leopoldo do Luna, Paulo
Plitheiro, Baela Neves, Norberto La-
go, Antonio Moui'a, Alcides Gonçal-
yes, Viviano Calclas, Modestino Gun-
calves, Slylita, José Affoiiso, José
Custoclio, . Retto Junior, Tavares do
\Iello e Emilio Jarclim, laltaudu,

,corn causa participada, (iS. SrS. Ge-
tulio do Carvalho c José Maria., e,
sent 	 us mais senhores.

iNSo haverido numero legal, cleixa
do haver sessiio polo cuo cotitililia
9i11a aiiiaitIui ti 111C'SliltL ordoiti do
cia.

2." SESSAO ORD1NAIIL\, At' 21
DE JUNIIO DE 1910 -

I',esic('licia do sr. Eduardo t/ Ca-
il/itt

S[i1MA11I0 : - Ada. — Exj Mien-
to. - Votos do posar. — Di-
cursus dos si's. Ale-ides (iunçalves,
Alberto Al'aie, Bernardo Guirna-
iãcs. Modestiiiu Goiiçalves e Johio
Martiiiho. — Sutspdnsão dos tra-
ballios.

Ao meio dia, feita a chamada,
acliam-so presentes os senhores:
Ecigardo cia Cunlia, Leopoldo do
Luna, Joilo Martinho, Viviano Cal-
doS. Bernardo GuirnarScs, Baeta
Neves. Finillo Jardirn. liotto Junior,
Norberto Lage, Mudestiiio Goncal-
vt's. Antonio 1\loura. 	 Tavares 'le
Mello. Pericles, Stylita Argemiro
do 1lezell(ie, Aleides (inralves. Al-
heilo Alvai ps p José A Ifonso. faT-
tanclo. corn causa parhcipacla, is
si's. 	 Getulio do Carvaiho o Jos,"
Maria e, sent 	 as mats seriho
res.

Alire-so a scssSo.
Lida a acta da anfecedento e nSa

havendo quern so]ie 1la faca
uJJScri'auos flea - a nicsnia suhic a
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mesa Para ser approvada quan(L
houver nuinero legal.

0 sr. 4.° secretarjo dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Officios

Do Sr. Secretario do Interior
enviando corn documentos urn ro
querimento eri quo o oapitã
Francisco Ferreira do AndradO pe
de quo ihe seja contado, Para ef-
feito da reforma, o tempo em quo
estove fOra das fileiras da Força
Puljlica.— A' commissão do Peti-
öes.
Dois do mesmo senhor Secretario

envianclo requerimentos das profes
soras d. Ráymunda Evangelista
- dO Couto e d. Erdiia Joannita
Ferreira do Mesquita, dos grupos
escolares de Sabará e Marianna.
acompaiThados da re1aão de licen
ças as mesmas concedidas. -
mesma corninissão.

Do sr. Sdcretario da Agricultu
ra, devolvondo, informado, o re
querimento da Companhia Leopol
dma do quo d objeeto o project
ii. 42, desta Camara, do anno pro
ximo findo. A' comrnissão d
PetiçOes.

Do escriväo do 2. 1 officio do Es
trolla do Sul, enviando, por copia
o termo do audiencia do 45 do me
findo, em quo foi lançado nos pro
tocollos urn voto do posar polo íal
iceirnento do ex-doputado corone
Elias Theotonio Baptista. - Intel
rada.

Da secrotaria do Conseiho Deli
berativo do Caxambu', communi
eando ter sido approvado, unanime
mente, urn voto do solidariedade
apolo e congratulaao, ao Congres
so Minoiro, pela elevação daquell
villa a cidade e termo judiciario.
- Identico ilespacho.

1)0 fl.' Ernesthia liallold Vaz 1e
i\iiIIi, ()(1 1(01110 (Ia diroetwia, con-
1*kuo d o esta (aniiii-a para assistir
ii uiauguraçii, dii "Mat.eruidad
Hilda Brandão, em 24 do corren-
fe, us 14 horas.— 0 Sr. Presiden
to nrnneia a para represontar
Camara na ic fonda soleinnidade.

(is sm. Leopoldo do Luna, Argomi
ro do Rezende e Bernardo Guima
rães.

Do sr. I.'secretanio do Senad
comrnuuicando ten a mesa daquel
la casa do Congresso ficado i asshl.
constituida:

Presidente, dr. Chrispim Ja-
cques Bias Fortes.

Vice-presidente, dr. Levindo Fer-
reira Lopes.

I. ' secrotarlo, dr. JosO Pedro
Drummond.

2.° secretanlo, dr. Camif! Au-
gusto Maria do Brito.

Supplentes do seeretario: dis.
Levindo Eduardo Coelho e Urias
(10 Mello Boteiho e communicando
outrosim terem sido eleitos per
parto do Senado Para a commis-
são do Recursos Eloitoracs Os srs.
Levindo Lopes cJduardo do Ama-
ral e supp1ontes, os srs. Rtheiro do
Oliveira e Nuno Mello.—A Camara
fica inteirada.

Do sr. senador Levindo Ferreira
Lopes, trazendo ao conheOiinento

da Camara ter sido installAda a
Junta do Recursos Eleitoraesdo quo
trata- a lei ii. 649, do anno passa-
do, tendo sido elle eleito son pre-
sidente . —Idontico desp ache.

Do Sr. deputado Julio Meirelles,
communicando clue, por motivo do
forca major faltanã as primoiras
sessöes, compromettenlo-se, p0-
rpm, a coinparecer nos primeiros
(has do rnez proximo vindouro.-
A Camara flea inteirada.

Requerimentos

De. d. Sabina Rtheiro, professo-
ia do glupo escolar do Barbacona,
solicitatido 6 mezes de Iioenqa pa-
i-a Iratar de saude.—A' eomrnissão
do [let içucs.

-

Dos fitnecionarios da justiqa da
eoiriai-ea do Barhaoena, pedinde a
(100101 uLla() do voili iii, orrainunto
o( i -a 'aga 1(11 to (In qustas j udlela-

rias v p iwidas no 2-" tnirnestre do
anno proximo undo, conforme 0
mappa rernethdo a Seqretarla do
Interior. - A' cornrnissão do Jus-
t.i(uL.

TIc Alyrio do Mattos, collector
do nhiinieipio de Paracatü, pedindo
dils annos do licença Para tratar
tli' saude.—A' colnmissão de Pe-
1i,6eS.

7'ele grammar
Do cidadão Norberto Britto, pro-

sideitte do directorjo politico, con-
gratulando-se corn o Congresso
pela inauguração a 15 do corrente
da Camara do Aymords. - Intel-
rada.

Da Mesa do Congresso Legislati-
vo do Espirito Santo, eommdnican-
do terem sido reconhecidos e pro-
elamados president(,, o vice-presi-
dente daquelle Estado no- quadri-
dnnio de 1916 a 1920, o dr. JosO
Gomes Pinhoiro Junior e . coronel
Alexandre Calmon.— Iclentico des-
pacho.

Votos de pesar
0 SR.ALCIDES GONçALYES (rem

revisão do orador)-5r. Presidente,
ms ultirnos dhK do moz pässado
fallecou, no municfpjo de Pitan-
guy, urn honrado mineiro, perten-
cente a urna (las mais numerosas
o ifiustres familias do Estado, e
quo era por laços do parontesco
mul proximo, ligado, a urn dos
-lossos nohres collegas do repro-

ntaçäo do 5.° districto eleitoral.
Do accordo corn a praxe, desde

muito tempo seuida nesta Casa,
do so inserir na acta urn veto do
pesar polo passamento do pessoas
cilia illernonia seja grata a algurn
dos mombros do Congresso, venho
solicitar da Camara esta manifes-
tação do sentimento pela morte do
coronel Antonio Fernandes Alvares
da Silva, o quo signhfieará a segu-
rança da vossa solidariedade coni
o honrado doputado, Sr. Alberto
Alvares no rude golpe c'ue acaha
do soffrer, perdendo seu digno
progenitor.

Para juslicar este pedido näo
preciso salientar perante a Casa
as qualidades do quo 101 dotado o
illustre extincto; apenas d yei que
o sr. coronel Antonio Fernandes,
fallecido em avanqada edade, em
toda a sua longa vida, operosa e

honesta, fol sempro anirnado pelos
sdiltimentos do mais puro patnio-
tismo e Preston relevantes serviços
a- Minas Comes.

E' barn do vêr, portanto, que a
ma memoria ó digna desta home-
nagem por parte da Camara dos
srs. Deputados, tanto rnais quanto
'Jovemos tambem, ter em. vista quo
era o saudoso extincto progenitor
do distincto collega, cujo nome de-
clinei ha Ponce.
- Nesta condiçöes, requeiro a v.
exc., Sr. Presidente, eonsulte ii. easa
Si eonsente quo seja insenido na
acta de nosos trabaihos dc hoje
urn voto de profundo pesar pelo
fallecimento do Sr. coronel Anto-
nio Ferriandas Alvares da Silva.
(JInitO beni!)
0 sr. Presidente, interpretando

os sentirnentos da Casa manda in-
serir na acta 0 voto dt pesar pro-
posto.

0 5R. ALBERTO ALV4RES:
Seja-me antes permittido, Sr. Pre-
sidente, manifestar o rneu mais
profimdo reconhecimento a gene-
rOsidade captivánte de que teve-
iniciativa 0 men illustre companhel
ro do ropresentação nesta Casa do
Congresso, o nobre deputado, sr.
Abides	 Jonalyos, formulando
Lim voto de posar polo fallecimento
daquelle qile na vida me foi mais
caro.

Extremamorite sensthiizado agra
deco, portanto, ao rneu digno coile-
ga e a illustrada Camara dos srs.
Deputados essa prova do generosa
distincção coin quo acaba do con-
fortar-mo, evocando neste recinto
nina inemoria quo me 0 tao queri-
da.

Ha, Sr. Prosidente, nas espheras
superiores por ondo andarn as eo-
gitaçdes do p ensamento brasieiro,
dims maneiras, duas feiOes quo so
extremam, duas attitudes quo so
coiitrastam.

Do urn lado, os hastardos, filhos
espurios de nina espiritualidade
quo nos não pertence, nem pela on-
gem, nem pelas tehdencias, nein
polo calor da inspiraao, ziem pelas
at'fciçöes.



Sorvendo a longos hausios, hau-
rindo nas mais amplas proporçbes,
as vezes sent urna pausa para refle-
dir, ideas c pendorcs do uina civi-
Jizaçao hue I1OS VOm c1a mesina (U-
recão do sol do todos Os dias, sern
procurar siquer arnoldal-as. en-
grandecel-as dentro do iiorizonto
visual das legitimas aspiraçOes na-
cionacs, osses extrangeiros de espi-
rito são por isto thesmo os desalen-
Lados do todos os mornentos, Os pes-
simistas de todas as lioras, os do-
inolidores do todos Cs ensaios da
nossa instrucção material e moral.

Voltatlos a eada iiistante pam
fCra do paiz, n5io perisanda sinäo
Was jã por secullos e lustros pen-
sados, não sentindo sinäo o quo se-
cubs do con tliotos, quo milhares
do soffrimentos o dores nos torn le-
gado atravCs da historia, trazem
sempro nurn dosamoravel de.sdem
pelas cousas dii patria. 0 sorriso dii
arnarguna, onde rnora onstante-

monte o trio, o gelido scoptieismo,
quo é o primeiro e o inais deelsivo
signal da morte d'alnia.

A esles artificiacs produe.tos dii
alto dos boulevards, j anotas dii pe-
dauilonia intellectual, imrequietos
mas sempre pedailtes, pOde dizer-
so cJLIO so dove sern duvida, toda Os-
[a diuturra e de1tei-ia efferveseei-
via. epinitua1, quo anda de Iamb
tempo a c.onspirar, incousciente.-
monte contra a patria, a huirui
ihal-a, diminuil-a, corromper-Ihe
as mais tortes energias.

Do otitro lado, senhores, San as
quo Coin) flihus ;prefendos desta
tori-a do tantas gnandozas o proW-
gauidadc'a, sib so esforçam por en-
graudeeel-a anoint irais. Volladc;s
sempre para ella, sO a ella dccli-
earn o meihor do sua existencia,
kdos os seus meihores c mais t-
cnn dos pensarnentos e cogitaçOos
mats e.levadas. 	 -

Si dii Arte lhes pvamana uma in
spiracão, urn lainpejo dii elanidade
quo illumina ito verdadeiro genlo
essa inspiraão, esse larnpejo lhe-s
servo do outros taritos (lograus por
onde sobern ate C gratidbo cia mOo
commurn, do quo procuram sempme
o cala vez mais so conciic'gar.pama
beindizel-a c aindni minis a.iiial-a.

Estes são us pastorcs dii areliadia
nacional, on so cliarnom conçabvcs
Duos, Uruguay, Alcncar, Bernardo
Guiniariios, on  'anlus Gomes, on Jo-
s6 Bonifaeio.

irnrnortaes polo culto dos poste-
ros, a mono, entrctando. segundo a
natural conLingeneia do vida. Os viii
chamando a scu regaço, deixandu
cada vez mats ermo o campo da nos-
sa archadia, onde são tantas as me-
morias il1ustr dos quo jnt repou-
sam no solo da terra.

0 ultimo, sr. Prcsidcnt.c, a se jr
palo 0 descanço .Ini o inulvidavel
mineiro .\Ifonso Arhtos.

Dixon da suit inapagavel passageni
pela vidu seria repetir acjui, inutil-
meiile, porcine UldOS a tOil! sol>ea-
monte (10 CI)?, nina (las ill OiS hr-
ihantes pag!nas dii nossa li.tteratura.

Arinos mi, scm duvida, o ina
nacional dos consix adores dii arie
naciona.l.

A' maneira do Gcethe, SO husCdVa
inspiraão nas tonIcs otemnas cia an-
to, anatureza, sèrnpre nova para Os
cue a cCntemjilam cOrn os olhos do
alma.

Sob esto aspeclo, rile era bei '3
Cwtlie hrasileiro, aijuolbe do nOssos
Orcades quo nunea afinon a ma
fraumfa SiflaO 1)110 eoT(la dc pain)-
t.isnio, pela entonaçao (10 ionsann-
to do Brasil, ique sermpi'e irocurod
cnaltecr c. honrar, corno us quo
mais o hajOrn roalizadu em todas as
espheras da nossa vida intellectual.

Um dos IIOSSOS mais iliustres Jo' -
nalistas, noticiando a mono do Ai-
fouso Arinos, expnimlu nesua phna-
so synthetca, t o^do 0 icudor, ii id-
cOo (liSfiuiCti'ii (II) insqiuecivei ito-
ctuu' cIa Atuiaia IJdildCil'Ofll(' '01mb
gado a residnr. quasi sempre no ox-
tnauigei1-.nunC-d. entretauitu, ViVC1I
sliiOu i	 l3iasil.

Assini era. mealmente. sr . Iresi -
cbenti'. p orqiio morn a vasticiuia dos
miltias do Atlanhico, nem os luigo-
i-es da absonvente CSVIIJZii(iflO do Ye-
Ilin Miunlo, forum haStirnte porn -jib-
iiiais -sepamal-o (10 pensamonto do
seu pa i's

' ' AlIT)(N poderia affirmar-so o
(L ila OS douses iliziani do Anton: --
hastava 0 contacto corn a terra ond o.

- 111050-era Vora •lhe.-avigurar bOos- as
end-gins do corncob.

Os quo, ainda p -inCo antes do
sun paitila part a Europa, ouvi-
rarn-Ihe a pabavra quente e cheia
do coragem, do HO) 500 0 Santo otOi-
nhismo, (1 110 r o fin-On dos tonics e
dos buns; os (1 (10 aquui na Capital Ii-
veramn a folio-id ado do escutar a suit
voz do ovang.elixadur, naquelle vi-
goroso 0 prophotico chamnamento (Ta
mocidade C ohra tia unitbade do Pa-
lm-ia, bOo do dam a testemunho (IC
que a ultirna attitude do Affonso
Armos no son torrCo natal, o sell

 l)euISaflieuito publico lot 1)01)
Brash.

E', pois, part esta grande memo-
i-ia, sr. Presidonte, quo venho taut-
hem ronjuorer urna justa hornrna-
gem dii Camara dos Srs. Deputado.

Julgaudo inferpretar o seutiniento
unanime de todos Os membros des-
ta casa do Congresso, requoiro a v-
cxc. so digne mandar inserir ma
ae.ta do mosses trahalhos urn voto
lie profundo pc-sam polo trespasso
do immortal l)rasil,oirO, Affonso Art-
IlOS, e quo ao rnmo tempo so maca
eornmunicaçiio C illustro tarniia do
grande mono, desta. manifestacCo
dii Camara dos srs. Deputados.
(Ahiilo born.; muito bern!)

0 sr. Preskiente declana crue, in-
terpretando o sentirnento dii Casa,
fai-C lilsonir ma Ceta- 0 vofo do pesni'
i'oposlo, dando-so commuiuie,aoCo C

farnilia do extincto.

0 SR. BERNABDO GUIMARAES:
- Sr. Presidento, no anno passado.
dias apOs 0 onceI-rarnento dos traha-
Bios logislativos, faiiecii ma Capital
(10 Minas,- urn dos mats illustres, dos
mais niotaveis e dos mais eruditos
memhros do Tribunal cia - RebaqO0-
(10 flOSS) - Estado - o grande mi-
men-n, desembargador Aurelianc
\Iureira do MagalhCes.

Traqar a trajeetoria desse homom,
cuj ii oxistencia constitulu uma sC-
ne do extraordinarios actos cm
prOl do renorno e cia onrancboei-
monto do Minis Genes, é scm dii-
vida uma tarot-a quo exiginia mais
tempo, taos as referencias elevaIns
quo podoremos euloontrar na suit
vida puhliea, quo lartos o honrosos
subsidios, encerra pan-a o trace,ua-
mento do seu perfil de jornalista
vibrante, de repmnblico convicto e de

rnagisti-ado (II' flomo Cinsagi'aio nc,s
nieios juridicos nacionoes,

\aseido em ltajiihO, a foi-inusi ci-
dade serrana das nial-gens do Sn-
pucahy, do IC sahin part i'ecobje-
souu porgaminhio cm 1880 e ini'i(i'
entiio mmii vida do operosidado in-
cancavel, quo ioi 0 sell rmcipa1
caracten-istieci (apoiados) - Deputado
C Assembida Provincial, ahi enceton
a sua carreira politica: o taos foram
as manifestaqoes do sea hello talon-
to, taes as dernonsinacOes cia suit
alma do escOl, quo, nurna Cpoca era
quo para. so tér assento ma Assem-
blCa Goral mister so fazia reuuii' a
cousagraçCo dos votos - do todut a
provincia, c-lie os obtovo por nun-
nimidade honrosa o lii, no Panla-
mento do imp orb o, C ontinuou fir-
mambo a justa e hnilhanto atmos-
phera de sympathia e admiraCo
quo jã conquistCra - no Paniarnonto
dii provincia.

Bepois do insigne earreira parla-
mentar, inieiou a sum vida ma mm-
gistratura, con-to juiz ifllilliCbpaI ma
comarca do ltajuhC, sea herco, e
mais tardo, rim comarca do 1t,,-
tiaya e Christina, onde perduram
W hoje as impressOes do suit pa-
sagem pelcis postos quo soubo am-
plarnente thguuuicar.

Posteniormonte, nos govei'nos ;bos
eminentos republicanos o populanes
estadisuas, drs. Chnispim Jacques
Bias Fortes e Francisco Silviano- do
Almeida Brandão, a sua actividado
toi aproveitada nit alta administra-
cCo, no difficil- e espinhoso cargo
do chete do Poilcia do Estado. con-
go esse do quo so dosernponhou corn
a mosma galhardia quo jut hinha
sempre autos revolado. Tambem as
suns luzes e a sua eruciição foram
aproveitadas no logar (be sub-Pro-
eurador Geral do Estado, onde os
intoressc's pullicos liveram nelle
urn advogado conscieneioso e reto,
cujo principal len-tint era eumpnir
0 dc-v-er unicarnento por curnpnil-o
(apoiados; rnuito be)n!)

Si nao fossern todos esse pontos
dii vida do desembargador Aurelia-
no MagabbOes hastantes, pam justi-
ficarom uma hornenagem C sua me-
mona, por parto cia Camara dos srs.
Deputados, quo repnesenta 0 pensa-
mento do povo mineiro, porque 0

a



I.-

povo rninelro assim pensa, teriamos
a notar a sua attitude nobre, a sua
attitude altiva, ifuando Os prodro-
mos da emancipaçao dos eseravos
so manifostavarn em nosso pai.

Ao lado do espirito chammejanto
de Josó do Patrocinio, hraços dados
corn esse grande intellectual, corn
essa cabeça que todo 0 mundo ad-
irnra, corn o couolheiro Buy Bar-
hosa, Aureliano Magalhaes, no Sul
do Minas, conseguiu reunir em tor-
no de si elementos poderosos e corn
a sua operosidade invencivel, corn
o sell trahaiho dantesco, corn a sua
comprehonsão nitida das necessida-
des da época, pugnava pela extin-
cäo da escravidão o contrthuia corn
o contingente de sell accentuado es-
forgo em torno da obra quo so corn-
pleton a 13 de main do 1888.

A' mernoria de urn homem desses,
Sr. Presidente, todas as homona-
gens serão poucas; e reviver essa
mernoria d prestar dovotado eulto
civico áquelle que, pola somma do
sorviços ao sou paiz nas varias mor-
phoses do sua actividado, polo sou
trabaiho sorn dosfallecimentos, po-
la sua erudiqtio, polo sell talento
e pela honestidado conquistou o di-
roito a todas as homenagens e a
todos os tributes do sous concida-
dãos. (Muito bern!)

'A morte, immutavol o fatal, vein
colhel-o quando oxercia, cont a vi-
silo e firmeza do sornpro, dando-
ihe o rolevo do sua cultura roco-
nhecida, a sun actividado em urn
dos mais elEvados dopartamentos
da justiça do Estado o a consagra-
ção roconliecida dos sous eoostadoa-
•nos manifestou-so do modo frisan-
to nas dernonstra6es do pesar corn
quo foram acolhidas em toda a
parto as noticias do sou passamonto.

Assim, sr. Prosidonte, iñterprc-
tando 0 ponsarnonto do povo mind-
ro, ou vonho podir quo so consigno
Fambom na ada urn vote do sincere
posar pola porda do insubstitiiivel,
inolvidavel o saudoso desombarga-
dor Aureliano Moroira do Maga-
ihiles. (Muito bern; muito bern!)

o sr. Presidente doclara quo sorã
attondido o nobro doputado.

O SR. MODE STINO GONcALVES:
- Sr. Presidento, depois do ouvida
a palavra vibranto dos distinctissi-
mos collegas quo me precederam,

certamonte ou näo teria a coragom
do vir occupar a attençäo esclare-
eida cia Casa, si urn dover imperio-
so into me cliarnasse a trihuna.

Venho, sr. Presidente, satislazen-
do urn sontirnento intimO quo me
anima nosto mornonto, exorar da
Camara dos srs. IJeputados quo
niande corisignar na 'acta dos nos-
SOS trabalhos tie hoje urn veto do
profundo pesar polo infausto pas-
sarnento do general Francisco Gly-
cerio, emmonte senador da Repu-
blica polo vizinho Estado do S. Pau-
lo.

Dizer a v. exc., Sr. Presidente,
quem foi Francisco Glycerio, qual
foi a sua accão efuicaz nos negocios
publicos do paiz, é rnissilo hem Ia-
cil porquo ó do honteii a sua pas-
sagem polo Parlamento Naeional,
onde doixou traços inapagaveis da
sun oporosidade, do sell talonto e
da sua compotencia. (Apoiados;
muito bern!)

A biographia do Francisco Gly-
eèrio tern side feita, do mocLo bri-
ihante, pola imprensa (10 paiz,co-
me o tOi tSrnbcm no Senado da Re-
public e na Camara dos, Deputa-
dos Federac.

Não sorá, pois, o hurnildo orador
quo occupa a attençio da Casa
quom vonha dizer quo Francisco
Glycerin, urn dos grandas homens
deste paiz, so eievou no conceito
publico a goipes do talento e do Ira-
balho quo cue, humildo filho di
povo, pela correcto irnpeccavol do
sou piocodimento, conseguiu, não
ha muito tempo sor o oxpoente ma-
xinio tin politica nacional.

Francisco Glyeerio con soguiu scm-
pro, pela sua honestidade, polo son
amor a causa republicarra,pelo me-
do hrilh ante por quo defondia Os lfl-
toresses do povo, elovar-so no con-
ceito puhico. do modo quo a sua
morte foi goralmento lamentada no
paiz. (Apoiados; muito bern)

Nestas condioes, Sr. Presidento,
peço a v. exc. quo, intorpretando os
sentirnentos da Casa e do todo o po-
vo minoiro, mando consignar na
ada dos nossos trabaihos urn veto
do profundo pesar per tao infausto
aconfecimento. (Muito bern; muito
bern!).

0 sr. PresiclePte declara quO soya
attendldo o nobre deputado4,

O SR. JOAO MARTINHO. - Sr.
presidonto, solicitei a palavra para
(l1 continnaao as homenageits os-
tiumaS. (lice acabamos (10 i)restar :t
niemoria tie .liorncns illustres. pie,
eni sua trajoctoria brilhanto, illu-
minaram o noso quorido Estado ea
Republica, podir a Camara doe srs.
JJeputados urn preito tie saudades e
do gratidão par urn deputado nil-
neiro, represertiantO da 4 1 dijeula-
scripcao.

Hofiro-me, sr. Pres!dente, ao IIOS-
so saudoso camarada 0 eompa,ihc'i-
10 do jornada, o deputado Ellis
Tlieotonio Baptista, quo acaa do
desapparecer do scenario tin vida,
leixantio entregue ci desolag lvo Ii11a
farniia privada do sell ponto do
apoio e a 'sociedado privada do son
exemplo efficaz do homern honesto
o trabaihador.

Sr. Presidento, o anjo (Ia morte,
sempre implacavel, arrebatou do
seio do Congresso Mineirn not ilos
mais dignos reprjcmntantes do 1)6"u.
Veto sell extraofdinario patridfisrnu
o pela sun dedicaqilo aId o sae'-iiieio
aos interesses do Estado o do '[clan-
gulo Mineiro, do onde era natural e
descondente do uma famiia honra-
tin. Fllho do sell , osforqo, Elias
Thootonlo fez urn curso brilbanto
do humanidades no Seminarlo E pis-
copal do Uberaba, ci somhra tin he.-
nofica protecção do d. Eduardo Sil-
va, virtuoso o illustrado bispo tin-
quella diocese, deixando traos in-
extinguiveis do son hello talent) e.
do seucaracter sent java entre seus
condiseipulos.

Em Estrella do Sal assentoli a
sun olficina do trahaiho thdican-
do-Se. na advdraeia, ci tibfesada lus-
tiça, 0 prdcurando, em sun nuhre
profisso, a subsistencia tie sun bon-
rack famifia.

Na politica, era dotado tie urn Ca-
racter leal e suas iddas. quo cUe
manifestava corn verdadira convi-
cqilO, tornaram-n'o di!-,no d! invest!-
duma do cargo, em que a mnorte n
vein surprehender - presiclente cia
Camara Municipal tie Estrella do
Sul, tambem, em duas legislaturas
consecutivas, toi eleito cleputado pe-
la 4' circumscripciO eleitoral. Sr.
Presidento, si porc6rrermos os an-
naes da Camara dos Depulados, en-
contraremos Os bellissimos ref1exci

(10 son talento, do s pit eamacter p lu
sun tledicaa o UI eXCNlivt'1 cm proj
(105 i!1tCTOSSe.S gOl'1IOS lu Estado e di
circurnscripcao, quo di gnament re-
prcseiitai'a ,iesta Casa. Ainda estcl
na memor!a do totios mis 0 modo vi-
irante corn quo o nosso pranteadu
collega, an sessilo transaeta, hoiiran-
(to aquella eadeira. pie alli est.!. ho-
jo coherta do crepo (o orador indiei
0 lof/ar quo i'ra tJCeig(id? 7)010 ('1-
toulo clepiitado), por oceasião tin
relorma jo dioiarin, tiefendia OS fl-
terosses do Estado. pugnan1lO pcln
restauma(ao (IC divorsas comarcas C
reiviiitiieaudo COlflflOSCO Os dircitos
(Ins nossos ccmrnittentes.

Sr. PresicIente, foram os ultilnos
lampejos dO ou hrilho nosta Casa.
eorno (lOrradleira tespetii,1a par a
gmande viagem do aldm.

0 illusIve extineto scotia seal or
ganisiflo ininado por perfmaz en
ferinidade : ifl('Sflh() assifh, cUe quiz
loga 1-1105 1(111 1cllo exemplo do ope
rosidace, (i)liVdf101dO do quo a ho
111v in do hon voutalc, .ainda a cus-
in (los inaiores saerificios, dcv,
CIIU1IIIli' 1) sen dover,, custe o quo
cu star.

Sr. Pre.sidento, a caracteristico
principal tie Elias Thootonlo Ba-
ptista- era a bondade, quo, na bolla
expressao do urn illustre omador
contemporafleo, 0 a vordadeira
gloria do homern. 	 .

A humanitiade atirnira 0 talento
respeita o poder, presta homena
gem a riqueza, inns so ama verda
deiramento a bondade. - "Me
são as Iulgarades do genio per
inais hrilhantcs pie sejam, nom
as grandezrs tin posiciio, per mais
(1110 elLis desluthbretn, nern 05 ri-
vilogins tin riqueza, - por mais Se-
,luctores (1110 pafrarn, que arrasta
a culto real e sincere da humanida
tie. Este- culfO ella so presta ci bon-
(70(10.

E', pois, em nome dessas quali-
daclos rnoraes e civicas, Sr. Presi-
dente, quo rcqueiro a v. exc. se
digne do consultar a Casa si con-
sento quo, come penhor da nossa
ingente saudades so consigne na
acta dos noses trabathos, come ho-
menagem posthuma, urn vote do
profundissimo pesar pelo trespasSe
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di saudoso (lepi it ai 0, la ii o-se co-
nh'cinieiifii desswq hornenagens é.
ian-cilia do illusfre morto, C quo SO
suspenda a sesso. (Muito 6cm:
-mnito brm !j

() Si'. Prcsidenfr declara quo, em
signal do sincerum pesar polo pas-
samento do saudoso collega Elias
Tlientoujo manda quo se insira na
ada o vimfo do iu'sar proposto, dan-
(10-SC comilieciniento (lossas home-
nagens da Camara a farnilia (10
mom-to, e quo, na fdrma requerida,
levantava a sessão, designando pa-
ia arnanhé a ordern do (Ha regi-
mental.

TEBMO BE REUNIAO PARA A 3.'
SESSAO ORBINARTA, AOS 22 BE
JUNFIO DE 1916.

President-in do sr. Ed(/ardo da Cu-
nha

An mcio ciba, feifa a eaharnada,
aehain-se presentes os srs. Edgar-
do cia Cunha, Leopoldo do Luna,
Joo Martinho, Norberto Lage, Pe-
ricles, José Affonso, Moreira cia
Bocha, Tavares do Mello, Stylita,
Emilio Jardirn, Modestino Goncal-
yes, Bernardo Guiinaräe.s e Alberto
Alvares, l'altando corn causa parti-
cipada, ds srs. Gotulio do Carvaliio,
José Maria e Julio Meirelles e, so-nm
ella, os mais senhores.

Näo havendo numerolegal, doixa
do haver sessão polo quo continua
para amanhã a ordem (10 (Ha ji
ann unciada

TEIIMO BE REUNIAO PAL-IA A 3.'
t 'O ORDIN PI t \O 	 DI

JUNHO DE 49-16.

Presmclencict do sr. Edgam'do cia Cu-nha

An rneio cia, fda a chamada,
acham-se present es os srs. Edgar-
do cia Cunha, Leopoldo do Luna,
Joan Marlinho, Moreira cia Rocha,
Stylita, Norberto Lage, Nelson dc
Senna, Cicero Lopes, Alberto Alva-
res, i\lodestino Gonçalves, Argemiro
do Resende, José Affonso e Bernar-

(10 ciuimauiics, falfando, coin causa
paticipada, os srs. Getullo do Car-
vaiho, José Maria 0 Julio Meirelies,
e, scm ella, Os mais sonhores.

Nño havemido numoro legal, deixa
do haver sessao, polo quo contincia
Para arnanhé a ordern (10 dia já an-
riunciacla.

TERMO BE REUNIAO PARA A -3."
SESSAD ORDIrcARIA, AOS 2i BE
JUNITO BE 1916.

Prcsiclencia (10 SP. li'cigarcio cia- Co-
n/i a

Ao rneio dia, feita a chamada,
achani-se present-es os srs. Edgardo
da Cunha, Leopoldo de Luna, Joäo
Martinho, Moreira cia Rocha, Styli -
ta Nelson do Senna, Cicero Lopes,
Alberto Alvares, Modestino Gonç-al-
yes, Argemiro do Resende, José Al-
fonso e Bernardo Guimarães, fal-
taiido, corn causa participada, os
srs. Getulio de Carvaiho, José Ma-
ha e Julio Meirelles, o, sern ella, os
mais sonhores.

Ntio havendo nun-e.ro legal, del-
x, do haver sessão, pelo quo cord-i-
nila para arnanhd a ordem do cia
ci annunciada.

TERMO BE REUNIAO PARA A 3'
• SESSAO ORDINARIA, AOS 20 BE
JUNHO BE 1946.

Pre,ciciencia do sr. Odiio-n c/c An-
drade

An rneio ciba, l'eita a chamada.
acharn-se presentes os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo do Luna,
João Marthulio, Moreira - da Rocha.
Stylita, Nelson do Senna, Cicero
Lopes, Alberto Alvares, Modestin o
Gonçalves, Argemiro de Resende,
José Affonso o Bernardo Guirna-
riles, faltando, corn causa participa-
(Ia. os srs. Getulio do Carvaihu,
Jog, Maria e Julio Meirelles, o sem
ella, os mais senhore-s.

Näo havendo nurnero legal, do-ixa
de haver sossäo, pelo quo continUa
para arnanhã a ' ordern do dla ji an-
nunciada.

TI, j ,,.q0 DA REUNIAO PARA A 30

- 	 OBh)1NAIIIA .\O -S 27 BE
ur1iO DE 1016. 	 -

1(1 (10 sr. (h/lion c/c .4mm-
thacie

Ao n1eio dma, feita a chamada
achamSC presentes os sm. Odion

Andrade, Leopoldo (10 Luna, Jo[o
Marlinho, Moreira cia bela, Nd-
sun do S'nna, Cicero Lopes, Alber-
to Alvares, Modestmo Gonçaives,
Argemiro do- Rezende o Bernardo
(',ujniariICS, faltamido coin causa par
ticipada os srs. Getulio de Carvmm-
iho José Maria e Julio Meirelles o
sCiul ella, os inais senhores. -

Ndo havendo nurnero legal doixa
de layer sessüo polo quo- continua
para amanh[ a ordem do cia ia
ann iii ucla cia.

TERMO BE BEUN[AO PARA A 3.'
SESSAO OBDINARIA, AOS 28 BE
JUNILO BE 19I0,-

Presidencia cia sr. ()dilon do Andrade
An rneio (ha, feita a charnacla,

acham-se presentos as srs. Odulon
de Andrade, Leopoldo do- Luna, Jocio
Martinho, Moreira cia Rocha, Nelson
de Sena, Cicero Lopes, Alberto Al-
vares, Modest-mo Gonalvos, Argo-
miro do Resende, Bernardo Guima-
rues o Antonid hfoura, faltancbo, corn
causa participacla us srs. Getulio do-
Carvalho, José Maria e Julio Mel-
relies, e. scm ella, os mais senhores.

Não liavendo numoro legal, deixa
do ba yer se-sso, pelt) ciue continUa
mara a ciba 30 do corrente a mesma
ordem do dia jti. annunciada.

TERMO BE REUNIAO PARA A 3.'
SESSAO ORDINARIA, lOS 30
BE JUNHO BE 4916.

Presicii-ncia do sr. Bc/i/ama do An-
drade

Ao rneio cia, feita -a chamada,
acham-se presentes os srs. Odilon
do- Andrade, Leopoldo do- Luna,
Join Martinho, Antonio Moura, Al-
yes de Lernos, Nelson do Senna, Ci-
cero Lopes, Alberto Alvares, Mo-
dostino Gonçalves, Argemiro do Rb-
sende, Bernardo Guimarães e Mo-

nt'ira cia flocha, 'al lando, corn catm-
sa participada, OS sr. fletulio be
Carvaliso, José Maria e Julio Mo-i-
relies, e, - scm ell a, os mais ho-
yell'.

N[O havendo nurnero legal, deixa
do- haver sessäo, polo que conti-
qUa para amanhã a ordern do (ha
jil annunciada.

TEITIMO DE REUMAO PARA A 3."
SESSAO ORDINARIA EM 1 . 0 BE
JULIJO BE 4916.

Pi(Si(lCi?CiCt do sr. 0th/on do An-.
drude

Ao meio dia, f-ha a ehamada,
aeluarn-se present-es os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo do- Luna,

Jo[o Martinbo, Moreira cia Rocha,
Nelson do- Senna, Cicero Lopes, Al-
berto Aivaros, Modestino Gonqalvos,
Argerniro do Rezendo, Bernardo
(buimarães, Antonio Moura e Alves
de Lernos, faltando corn causa par
ticipada os srs. Getuho do Carva-
1Iio, José Maria e Julio Meirelles e
scm ella os mais senhores.

Nbio havendo mimero legal del-
xou do haver sessão polo quo con-
tinua para o ciba 3 do corrente a
ordem do clia jmi annunciada.

T-EHMO BE REUNTAO PARA A 3."
SESSAO ORDiNARIA, AOS 3 DE .
JULHO DE 1916.

Presiclemacia do sr. Odilon do Au-
c/macic

An rneio dia, feita a ehamada,
acham-se presentes as srs. Odiloui
do Andrade, Leopoldo do Luna,
Join Martinlio, Moreira da Roeha,
Nelson (1- Sonna, Cicero Lopes, Al--
berto Alvares, Modestino Gonçalves,
Argemiro do Resende, Bernardo
(iuimaräes, Antonio . Mourn e lives
ulp Lemo-s, faltaucbo, corn causa par-
licipacba, as srs. Cetulio do Carva-
iho, José Maria o Julio Meii'o-lles o,
scm ella, os mais senhores.

Niio havendo numero legal, doixa
do haver sessäo, - polo quo conti-
nUa par ainanhä a ordern do dia
já annunciada.
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TERMO DE REUNIAO PARA A 3.
SESSAO ORDINAIIIA, AIDS 4 D]
JULHO DE 1916.

Presidencia do sr. Odilon de An-
drade

Ao moio dia, feita a chamada
acham-se presentes Os srs. OdiPn
do Andrade, Leopoldo de Luna
Joiio Martinho, Moreira da Rocha
NelsOn 

do 
Senna, Cicero Lopes, Al-

bertos Alvares, Modestino Gonçal
yes, Argemiro do Rezencle, Bernar-
do Guimaràes, Antonio Moura o Al
yes de Lemos, faltando, corn causa
participada, os srs. Getulio do Car
valho, José Maria o Julio Meirelles
e, oem ella, os mats senhores.

Não havondo numero legal dot
xa do haver sossão polO quo conti-
nua para amanhã a ordem do dia
j( armunciada.

TERMO DE REUNIAO PARA A 3.'
SESSAO OFWINARIA, i\OS 5 BE
JULHO DE 1916.

Prcsidcncia do sr. Oclilon de An-.
drade

Ao meio ilia, feita a chamada
acharn-se presentes Os ors. Odilori
do Andrade, Leopoldo do Lune,
Joäo Martinho, Moreirada Roche,
Nelson do Senna, Cicero Lopes, Al-
borto Alvares, Modestino Goriçal-
yes, Argerniro de Resende, Bernar-
do Guirnar.es e Antonio Moura,
faltando, corn causa participada, cs
srs. Getulio do Carvaiho, José Ma-
ria o Julio Meirelles, e, scm ella, os
mats senhores.

Näo havendo numero legal deixa
do haver sosso, polo quo continu'a
Para amanM a ordem do ilia ja
annunciada.

TERMO BE REUNIAO PARA A 1'
SESSAO ORDINARIA, AOS 6 BE
JTJLHO DE 4916.

Presidencia do sr. Oditon de An-
drade

Ao meio dia, feita a chamada,
acham-se presentes Os srs. Odilori
do Andrade, Leopoldo de Luna,
João Martinho,, Moreira da Rocha,

Nelson de Senna, Cicero Lopes, Al-
berto Alvares, Modestino Gonçal-
yes, Argemiro (10 Resencle, Bernar-
do Guimarães Q Antonio Moura,
faltando corn causa participada os
srs. Getulio de Carvaiho, José Ma-
ria, Julio Meirelles, Ignacio Murta
o Paulo Pinheiro, 0, sem ella, os
mats senhores.

Não havendo nurnero legal deixa
do haver ses5ão, polo QUO. continUa

• Para arnanhi-i a ordorn do ilia já
annunciada.

TERMO BE REUNIAO PARA A 3.'
SESSAO 0R1)INARIA, AO '7 I)E
JULHO BE 4916.

Presidencia do sr. Odilon de An-
drade

Ao mete dia, feita a chamada,
acham-se prosentes os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo do Luna,
João Martinho, Moreira da Roche,
Nelson do Senna, Cicero Lopes, Al-
berto Alvares, Modestino Gonal'
yes, Argemiro do B.esonde, Bernar-
do Guimarães e Antonio Mourn,
falthndo, corn causa participada. :os
srs. Iietulio do CaFvalho, José Ma-
ria, Julio Meirelles, Igrdtcio Mitrta
e Paula Pinlieiro, e, sm ella, Os
mats senhores.

Näo have.nclo numero legal deixa
do haver sessão, polo quo eontinr'ia
pare amanhã a ordem do ilia jflt
annunciada.

TERMO BE REIINIAO PARA A 3.'
SESSAO ORBINARIA, AIDS 8 BE
JULHO BE 1946

Presidencia do se. Odilon de An-
drade

Ao meio ilia, feita a chamada,
acharn-se presentes os sr.. Odion
do Andrade, Leopoldo do Luna,
João Mart.inho, Moreira da Roche,
Nelson do Sonna, Cicero Lopes, Al-
herto Alvares Modestino Gonçal-
yes, Argemiro do Resende, Bernar-
do Guimarães e Antonio Mourn,
faltando corn causa participade os
srs. G'etulio de Carvaiho, José Ma
iia, Julio Meirèlles, Ignacio Murta o
Paulo Pinheiro e oem ella os mats
senhores;

No havendo nurnero legal del-
xa do haver sess,o, polo quo conti-
nua Para 0 ilia 10 a ordem do ilia
jii annunciacla.

TER-110 DE REUNIAO PARA A 3.
SESSAO ORDTNARJA, AOS 10 DE
•JULIIO BE 1916.

p,esidcnia do Sr. Odilon de An-
drade

\o melo dia feita a chamada,
acham-so presehtes os srs. Odion
(10 Andrade, Leopoldo do Luna, Joào
Marfinho, Moreira da Rocha, Nel-
son do Senna, Cicero LOpes, Alber-
to Alvares, 11odest1no Gonçalves,
Argemiro do Rezende, Bernardo
fluirnarães, Antonio Mourn, Paulo
Pinlielmo e Julio Meirelles, t'altando
corn causa participada os srs. Ge-
!ulio do Carva1l-. José Maria e
Ignacio Murta, e, oem ella, Os mais
senh ores.

No haverudo numero legal deixà
do haver sessão polo mie continua
para arnanliã a ordem do dia jd
annunciada.

TERMO BE REUNIAO PARA A 3.'
SESSAO ORDTNARTA, .iOS 11
BE JTJLHO BE 1916.

Presirlencia do sr. Odilon de An-
drade

Ao moio ilia, .feita a ohamada,
acham-se presOntes os srs. Odion
do Andrade. Leopoldo do •Luna,
João Martinho, Moreima da Roeha,
Nelson do Senna, Cicero Lopes, Al-
berto Alvares, Modestino Gonal'es,
Argemiro do Resendo, Bernardo
auimares, Antonio Moura, Julio
Meirelles e Paulo Pinheiro, faltan-
do, corn causa participada., os srs.
Gotujio do Carvalho, José Maria e
Tgnacio Murta, e, scm ella, os mats
senhores.

Não havendo nurnero legal deix
de haver sessão, polo quo continu'a
paraamanh. a ordem do dia jd air
rurncladd.

TERMO BE REUNIAO PARA A 3:'
SESSAO ORDINARIA, AOS 12 BE
JULI-lO BE 4916.

Presidencia do sr. Odilon de An-
drade

Ao mcio ilia, feita a chamada,
acham-se presentes os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo do Luna,
Paulo Pinheiro, João Martinho, Mo-
roira da Rocha, Nelson do Senna,
Cicero Lopes, Alberto Alvares, 1\lo-
dentlno GOnaJves, Argemiro do Re-
sende, Bernardo Guimarães, Anto-
nio Moura o Julio Meirellos, faltan-
do, corn causa participada, os srs.
Gotulio do Carvaiho; José Maria e
Ignacio Murta, e, scan ella, os mats
senhoros.

NAo havendo numoro legal, dci-
xa do haver sessäo, polo quo conti-
nUa para arnanhã a ordom do dia
jab annunciada.

TERMO BE REUNIAO PARA A
3.' SESSAO ORDINARIA, AIDS 13
BE JULIIO BE 1916.

Presidencia do sr. Odilon de An-
drade

Ao mebo dia, feita a chainiada,
acham-so presontes os srs. OdlIon
do Andrade, Leopoldo do Luna,
Paulo Pinheiro, João Martinho, Mo-
roira da Rocha, Nelson de Senna
Cicero Lopes, Alberto Alvares, Mo-
destino Gonqalves, Argemiro de Re-
sende, Bernardo Guimarabes, An-
tonio Moura e Julio Meirelles, fal-
tando corn causa, pamticipada os
srs. Getulio do Carvalho, José Ma-
ria e Ignacio Murta e, oem ella, os
mats senhores.

Nabo havondo numoro legal, del-
xa do haver sessäo, polo que con-
tinua par amanhab a ordem do dia
jd annunciada.

TERMO BE RELTNIAO PARA A :l
SESSAO ORDINARIA, AOS 15
BE JULHO DE-1916.

Presidencia do Sr. Leopoldo de
Luna

Ao meio ilia, feita a chamada,
acham-so presentes os srs. Leopol-
do do Luna, João Martinho, C1e
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monte Faria, Alberto ,\lvares, .\r-
gerniro do Bosende, Julio Meirei1o,
Costa Cruz, Nelson dc Selina, Fi, an-
Idin do Castro, Viviano Caldas, Rot-
to • Jun or, lIeuriiiiw Portugal, Bo!-
nardo Guimardes, Antonio Moiui c'
Norberto Lago, faiiando, corn causa
particlr;ada, Os srs. G piulio'de Car-
vatho, Jose Maria e Ignacio Mu 'to.
e, sthn ella, os pials senliores.

Ndo havendo uimero legal dc'.xa
do haver sessilo, polo tine contini'ia
para o dia . 17 a ordeni tin dia Jd
anniinciada..

3.' SESSAO OBI)INARIA, AOS 17
i)E JLLFIO DE 1916

Presidencict do sr. Leopoldo do
Luna

SUMMARIO: — Acta.—Expediente.
—TMscurso dos srs. Bias Filho e
Viviano Caldas.—Ordein do dia.

Ao i-nolo dia, Ifeita a charnada,
acham-se pre.sentes OS Si'S. Leopol-
do do Limo, Paulo Pinheiro, Judo
Marlinho, Clemente Faria, Viviano
(laldas, Bias Fillio, Julio Meirelles1
Bacta Nevds, Costa Cruz, Antonio
Moura, Norberto Loge, José Custo-
dio, .iEenrique Portugal, Nelson do
Senna, Bernardo Guimardes, Pinto
'le Mourn, Betto Junior, Modestino
Gonçaives. Alberto \lvares, Argo-
miro do Resende, Alcides Gonçal-
yes e Franklin do Castro, faltando,
corn causa participada, us sts. Ge.-
tuiio do Carvaiho, Jos-_4 Maria e
Ignacio Murtii, o, scm, ella, os inais
senhore.s.

Abre-se a sossdo.
Lida a acta da antecedente e rido

havendo quern sobre ella faa oh-
servacOcs, flea a mesma .sohre a
mesa para ser approvada quando
houver nurnero legal.

0 sr. 4 . 1 Seeretario dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE
Off icios

Do sr. Presidente do Estado, en-
viandu a meiisagem acoinpanhada
cia proposta do orçamento da re-
ceita e da despesa para o exercieio
do 917.—A imprimir-se, remetten-
do-se a commissño do Orqamento.

Do sr. Secrctario do 'loterior,
aciiipaiiliadu do ioensagem do sr.
Presiil pnte do Estado, srhre lisa-
çdo ia Força Ptiliiiea, para o futu-
ro eereicio.—]ie0tieo despacho,re-

ii coinnuissiio do F'ura
Puldica

Do mesino senhor, enviando nina
mensagein do sr. Presidente (in
Esladu, relalivameflte a um auxilio
quo devoid see prestado ao Estaclo
di' S. Paulo, para a e recç do , na colt-
na do 'piranga, do urn moo urne.nto
([UC peTpel1T1' a proclamaGw da lii-
depemidencia iN aciorial . --A' commis-
são do Orçarnento.

Do Sr. desembargador Edmun-
do -Pereira Lins, presidente do Tri-
bunal do PLolaçiio, do 7 do janeiro
do cori'ente anno, comniunicandlo
icr' sido reeleito son presidente,
tencio sido tambom reeleito Vice-
presidente o sr. desembargaclor
Hermenegildo Rodrigues do Baims,
o sendo cleito par precrieher a va-
ga do. supplento no Tribunal Espe-
cial o Sr. desembargador Jodo Pe-
reira do Silva Continentino. — A
Casa fica . inteirada.

Do mesmo senhor agradecendo a
eommunieaçdo quo the fern feita
da eieiçdo da mesa desta Camara.
—Identico despaclio.

Do sr. se'nador Yirgilio Martins
do Mello Franco agraclecenclo em
seu flume e no tie sun familia, o
voto tie pesar lançado na acta dos
trabalhos dessa Camaro, peia mflor-
to do sea filho dr. . Affonso Arinos.
—iclentico clespacho.

Do Sr. Ovidio Rodrigues dmi Cii-
nba, communicando ter sido robe-
mado 0 clirectorio politico do Ahha-
dia do Boiri Success'o, sendo o si-
gnataiio reeleitd sea l)i'CSidlefltO .-
ldentico despacho.

Do presidente da Camara Munici-
pal do Caratinga, enviando, para
quo sea approvada polo Congresso,
a lei municipal n . 226, ciuc fixa as
divisas do extincto districto do S.
Francisco do Vermeiho. —A' corn-
missuio do Carnaras Munieipaes.

Do Sr. major Castorino Maga-
lhdes, agr.adecendo, em seu nome o
em norne tie toda a lamilia do des-
ernbargador Aureliano Magalhdes,

as hwnemagens do Camaro a memo-
rio do prariteado magisimado —In-
tcii'ada.

RecjnerimenlOs

Do cidaddo Judo B. Guierres, so
licitando do CongrcSso auctorila-
ao do governo para lime vender as

sobras de terras dov011itilS cXiSefl-
tes no serra do Cobral. — A' corn-
missdo do Pot.içOes.

1)0 dr. José Gonçaives. do Sousa,
i.eciainando sobro a cobrança do
contrihuicao como socio da Caixa
Beneficefite dos FunecionariOs Pu-
lilictis. — A' mesma cornunissdO.

lie presentacCes

o su. BIAS F.i•LHO: —Pedi a pa-
lavea. Sr. presidente, par cnviar
a v. exc., aiim do quo tenha o dos-
tino regimental, ama roprcsoiita-
dO dos habitantes do districtu (To

S. Jodu do MatipoO, niuriicipio do
Abre Campo, sojtando do Con-
grcsso Legislativo tie 'iIinas Ge-
raes.mfia verba par a constmuccaO
do inn ostaholocimnento do ensmo
i1UiiI0llC (llStliGtO.

POcle parecci', sr. pi'csidente, a v.
exc. e aos mucus illustrados colic-
gas, quo 0 orador quo neslo , mo-
meuto dingo a paiavra ti Camaro,

ucmra so afastar, rio piesente SCS-

silo legislativa, do programma quo
so macon ao assurnir a responsahi-
Hdadc tIc manclato tic deputado, is-
to ii .cia mais rigorosa c00110mia,
par salvamento das finanças do
Estaclo.

Nem se diga que a miii'insageifl (10
him i'ado moço tine dingo os desti-
ios (1le Minas Geracs, mostrando
imma amrccadaciio - sobrernodo satis-
lactoria, possi influemiciar no men
espi'itu aIim (Ic quo oslo ammo on
V011ilO solicitor dos mous corn pa-
nheii-us mneiIidas tendcimtc's a so-
bmoeamnegai' in cofi'es public'os.

'A representacilo tie quo son iioi'-
tador noste momento so acha per-
feitaniente jiislifieada.

F ficetivarnonte, (IS hahitartos cia
uo110 floreseento distnicto vein un-

ploi'ar do Congresso tima modicla
quo ihes pameco, e quodo facto é,
sob todo 0 ponto do vista ThgitiiTia.

\llc'garo c'iIuo cuu aPi 	 falloci'u
umu liuuicui aljistado, pussiiidt'r dim

I ens cjue monhun a quantia tic 60
contos. iNdu Ictuto es , ]lot]homcm dpi
xado foul llsCClideiltCS, mmciii des-
cndentcs, ficun cssa liei'anca lid - -
teneedo 00 Es t-ado, o tine consti-
I lie ama 1011(10 eventual corn quo
0 -iflcsiiio, 0111 absohito, imlo con-
lava. Ora, 0 quo se pretcuito C (IflO
dessa renda soja desviada jima pp-
quona quanhia jiama a nunutelicio
do mini eSt.ahClCCimeflto do onsitmo,
destinado C educacdo tIle moru-
nail.

Confiado 'no ospiu'ito patriotico
dos srs. deputacios, quo nunca me -
gatciam applausos, norn dcixam do
tinest p m apoio C quellas m'oclidas quo
teolmani por urn a disscrninacao do
('IISL11O e o dp semmvolvimnnto intel-
lectual do flusso povo, ons'io i'm. me-
sa a ropmcsentaçiio, espomand`quo
a eornrnissdo do Finanias, depuis
tin eStimilo miulitado p aenrado do
asSiunpto, pruceda do accordo corn
a justiça, quo, no caso, C conceder-
S 111 a subvonçao solicitada.

O sm. Pinto do Monra: —Muito
hem! 	 -

0 sr. Bias Pilho: —\proveito a
oppoi-tumudaiIo do me achar no tn-
ituna para passor as rndos do V.
ex c. sr. prosiclento, aiim do quo
tenha o destino regimental, urn mc

-querimontu do Francisco do Paula
Santos, tahellido do comarca (10
Manhuassu', solicitando do . Cqn-
gresso 1res annos de licenca paro
trata tic saudc.

Fste . iequeniuiento, pemmso, dove
Sec attermilido, porquaut.o 0 POtiOjO-
nat-i) Junta, attestado medico, pro-
vamidu ostar. offecth'amonfc, cm
cullcliçéës do nib ijoder oxcrcor o
semi cargo. Aldin disso, a conccssdo
da Hcença ndo trard do nenhum
inudo "onus" no lEstado, visto cii-
mu so tmata tie urn serventuario do
julsl1c1 enja remuuenaibo so faz
p/P lailoi-e.

Era o quo tinima a diz.ei'. _d.I'ilui-

li/OfIttaIli-so —I) pi-inmiro it coin
.i ulssau dc Orcamnento e 0 scgiunlo a
coniinissdo do PctiçOes

0 SR. VJV[ANO CALDIS: — Sr
Prcsideuto, solicitel a palavra iva
eniviar a i' exc., aiim do que tenlia
Os fins regirn pntaes, nina repr p sm-
laC;lo la. C' ' mif goricio iii' S. Vivonlo
dc Paldu. do adoiumtadu dish-into do
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S. Cactano do Chopotó, pertencen-
to ao prospiro rnunicipio do Alto
Rio Doée.

A Conferencia do S. Vicente do
Paulo, daquella localidade, solicita
do Congresso Mineho urn auxiho
para crue seja adaptada, aos fins a
quo se propOo uma casa quo ihe
foi doada para Asylo do desvalidos,
polo padre Pedro Ferreira Pedrosa,
do saudosa nmoria.

Nd6 caroco, sr. Presidente, qice
on externe desta tribuna considora-
çbes a respeito do justo pOdido da
referida Conferencia.

Não O licito aos poderos publicçu
deixar do • cooperar, tanto quanto
possivel, para o amparo aos desva-
lidos, para o tratarnento dos mcii-
gentes o daquelies quo soifrem.

Per outro lado, näo d do so espe-
rar quo a Camara dos srs. Deputa-
dos deixe do tomar corn urgencia
medidas outras, que as do anna
passado, aIim do quo us hospitaes
existentes no Estado continuem a
receber deste o auxilto a quo tern
(liritito o quo jámais ilies ioi no-
gado.

Passando it Mesa, par intermedlo
do v. exc., Sr. Presidento, a repro-
sentação da Conlerencia do S. Vi
cente do Paulo, do districto do S.
Caetano do ChopotO, estou certo do
quo a digna commissio qno tiver
do emittir iareeer sOhre o assurn-
pto, nio deixarit do The ser favora-
vel, merecendo esse parecer a saii-
eçibo plena da Carnara dos srs. Do-
ptitados.

Tenho duo. (Muito bern!). - A'
commissito do 0ramonto.

Não havendo paree.eres das corn-
missSes, nem projectos, requeri-
mentos, indicabes, inferpellaçoes e
moçöes, a sereni apresentados o
continuamlo a falta (10 numero la-
gal para a vataçao das materias do
dise.ussibo encerrada, a Sr. Presi-
dente dit porn amanhã a, seguinte

ORDEM DO PTA
Prim cira porte

Ate I horn la tarde:
Leitura e approvao (in acta
Expediento.

Ate 2 horaS (Ta tarde:
Apresclihicao (10 pareceres ila

COflurniSSOeS.
Apresentaäo do projectos, re-

cjuerimentos, indicaçOes, interpol-
laçSes on rnoçOes.

Discussito do requerimentos, in-
dicaçOes, interpollaçOes ou moçOeS.

Approvaçibo do redacçOes finaes.
Votaçito ern terceira discussito do

projecto n. 6, do Senado, negando
provirnento ao recurso interpost
per Domingos Ribeiro do Resende,
de urn acto do Camara Municipal
dq Yarginha.

Votação do parecer n. 80, da
comrnissão do Legislaçito, opinanilo
pela approvaiio da indllcaciio n. 1.

Seunda pane
Atd 4 horas da tarde:
Prirneira discussilo (segundo tur

no) do projecto n. 26, do 1915, sc-
bro reforma constitucional.

Terceira discussito do projecto ci.
17, auctorizandu ci goverur( a trans-
ferir da estaçal( do Tiiyiity par ou-
tro ponto ccinveniente, nas proxirni-
dades do Muzarnbinho, a Teira de
gado ercada polo let n. 639, do 10
do outubro lIe 4044.

Levanta-so a sessao.

4.1 SESSAO O1IDINARIA, AOS 48
PE JULHO DE 1946

Pres-idencia do sr. Odilon dc An-
drade

SUMMARIO: - Acta. ---Expedion-
to. —1)iscursos dos srs. Pinto do
Moura o Bias Filho. —Ropresen-
taçSes. —Voto do posar. - Dis-
curso do Sr. Viviano Caldas. -
- Apresentaçibo do projectos. -
Discurso do Sr. Nelson do Senna.
—1." discussibo (2 . 0 turno) do
proecto ci. 26. de 4915. —3. 1 dis-

eussao do projeeto ii. 47, do 1915.
Orclom (10 clia

Ao meio dia, feita a ehamada
acham-se presentes os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo do Luna,
Paulo Pinhoiro, Viviano Caldas, Ju-
lio Meirelles, Bacta Noves. Cicero
Lopes, Retto Junior, JosC Custodlo,

Bias Filho, Franklin do Castro,Hen-
rique Portugal, Pinto de Moura, Al-
cides Gonçalves, Costa Cruz, Modes-
tine Gonalves, 'Clemente Faria,
João Martinho, NorbertO Lago, Al-
berto Alvares, Antonio Moura, 'Ar-
gerniro do Resende, Bernardo Gui-
rnarães, Nelson do Senna, faltando,
corn causa participada, Os srs. Ge-
tulio do Carvalho, Joó Maria o
Ignacio Murta e, sorn ella, os mais
senhores.

Abre-so a sesibo.
Lida a acta da antecedente e lido

havendo quern sobre ella faça, ob-
servaçOes, fica a mesnia sobre a
mesa para ser itpprovada quando
liouver nuniero legal.

0 sr. 11 secretario dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Off icios
Do senhor deputado Monteiro de

Ahreu, do 49, do mez p. undo,' hojo
recebido, cornmuic4ndo, , que, por
iiiot.iyp do inolestia, nito pOdo corn-
ilarecor is sessOes. - Inteirada.

Do presidente da Camara Muni-
cipal da villa Rio Josb Pedro, corn-
inunicando ter sido em 45 do mez
p. undo installado o tormo judicia-
l-lo. —Idontico despacho.

De Altivo Rodrigues Pires, corn-
municando ter side cm 15 do •mez
findo iristaijado o termo judiciarlo
lie Santo Antonio dc Rio José Pe-
dro, fendo o signatario nessa ocea-
ciaç) 0 eiHp siado do cargo do juiz
iniinicipal iulemmno. - Identico des-
uicho.

Uo secretario da Camara dos Do-
putados do Estado do Goyaz, de
13 do rnez findo, communicando a
constituiçito da rospectiva mesa. -
lclentico despacho.

Do sr. Secretario das Finanças,
eilviaiid( . in fommado, urn requori-
111011 to do cid aIäo Galdino Augusto
(10 Litz, vigia fiscal di Alto ,Tequiti-

- A' commissibo do PetiOe.s.

lie qi'i'rimevto
Do (irozimbo Gonalvos do Sou-

sa, 1 6 tabellião do termo do Itau-
ia, pedrndo dois annos do 1icena
para tratar do sauCe. - A' commis-

(10 P0I.içORs.

Communjcacâo
o sr. Julio Meirelles communica e

a Camara fica inteirada quo 0 Sr.
Alves do Lemos toiii faltado e falta-
ni a algumas sossSes par motivo de
molestia.

Rejresso do consciheiro Buy
Barbosa

0 SR. PINTO DE MOURA: - Sr.
Presidante, veriho requerer a v.
.exe. so cligne submetter b. conside-
i-aäo Ca Casa urn recluerimento quo
01-a aprcseiito no senticlo do que a
Camara nomeie urn delegado quo
represente esta corporaito no des-
inbarquo do eminento brasileiro,

o illustro sr. dr. Buy Barbosa, no
ou regresso Ca Republica Argen-

tina, onde, do modo o mais brilhan-
te, honrou o nome da nossa terra.
(Apolados).

Não preciso dizor it Camara dos
srs. Deputados a importancia quo
tern csta de1ogaito, porquanto, ella
assignala o interosse quo o Estado
do Minas liga ao rnovirnento inter-
nacional, its nossas boas relaOes
porn a naçito vizinha o as homena-
gens quo 011a presta a esso eminen-
to brasileiro, gloria da raça latina,
vultO quo se, salienta per todas as
•fOrmas, astio do primeira grando-
a no ecu da nossa Patria. (Apola-

AOs muio bern).
Buy Barbpsa elovou, do moo

.oxcepcional, ci noine hrasjleiro na
progressista i-opublica do Prata, otT-
do so fa.zia sentir a noessidade do
.laos estreitos do solidariedada. corn
0 Brasil, do modo a fazer quo des-
.apparecessem quaesquer resenti-
mentos, quaesquer manifestaçbes
do mit vontade, quo, porventura,
existissem da parte dos nossos vizi-
nhos para corn o Brash.

0 sen i diseurso, pronunciado na
Faculdade do Diroito do Buenos
Aires, foi urn hyinno .itquella terra
gloriosa p. foi, por outro lado, urn
.at.tostado 1)rilhante (10 valor, da pu-
anpa cIa intellectualidade brasliel-

-ra, represontada naquelle vulto he-
•roic quo -ó Buy Barhosa. (Apoia-
dos).

Requemendo a v. CXC., Sr. Presi-
.dento, quo so digrio nornear urn do-
legado quo reprosente a Camara
dos srs. Deputados no ehegada do
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dilustre lirasileiro, julgo in terpretar
os sentirnentos nao sO da Camara
dos srs. Deputarlos, cornu tanibern
do tudo o Estado do Minas quo, des-
te modo, rondo urn proito do home-
alageni ao eminente hrasileuo, ao
•grande embaixador quo acaba do
1e'ai tao alto, eni terias extran-

geiras, o norno do uossa Patria.
•(Mnilo born; muitO bern!)

o s. PPesiC1CiilC : - Interpretando
os senthuentos da Camara, defiro
:0 requerimontu apresentado polo
aiolire deputado e mando que so of-
.ficio ao sr. deputado federal Anto-
nio Carlos para representar esta
.Casa do Congresso no desernbarquo
do grande brasileiro o oonselheiro
Ray Barhosa.

o SR. BIAS FILFIO: - Sr. Pro-
suicide, podi it patavra -paPa enviar
:d mesa, aIim do quo sigarn Os tra-
liii Los reginlelitaos, duas represen-
taçOes do industriacs residentes na
cidade do Barbacona, soilcilando do
Congresso Logislativo do Estado at-
gumas providencias sabre a indus-
tria quo exploram.

ijevo cIier a v. exc. sr . PrOsideii-
to, aiim do coustar dos aunaes des-

.4a, Casa, quo urna tlas representa-
;Oes iiao pode, desde jé. o affirmu,
recher approvação da Camara 0 S 1
a apresento agora no expodiete 0
cbrno mais urn protesfo dacjuoflos
iito oil opportunidade do la-
viar dosta tribuna, na OSO (10
auno passado, contra o contracto
elebrado polo goveriio do -Estado

corn o cidadão Horaeio José do Le-
mos.

IJma das representaeoes, a quo
oslO. assignada polo industrial Hen-
rique Molter. solicit.a (10 Congresso
Legislativo do Estado a isenção de
ilipestos durante algum tempo pa-
ra a sun industria.

ISSa C011ceSsaO, 	 SI. 	 Pieitl€'iite.
esimo it logo vO, nOn pOdo sor
enuced Ida. porquanto, aeaireIa rO lu
in ms indenlniza000s po p pane do
Estado. urnct yea quo foi, corn sun-
PrOza para t.odrn nOn, roflovadO n
confracto 00111 1) comouel IEwaniu IA'
mos, suflocaiido destaite () (110110
do iudustriaes similares, JO. instal-
ladas no Estado, 0 requenimentd do
quo me oceupo entra nesto mornen
14) iia 1:fllnlima dos POJIOIThTOS, 001111)
0 protesto do urn industrial quO so

ye privado do explorar a sua in-
dustria, cutegualdade do condi-
cOos coin us outis, par se ter cia-
do nionopolio a ama eflipresa.

0 outro docuniento quo aqui to-
ililo (o orador in ostra m in a repro-
S('flt(qao ) 0 tanmiitni nIna iepiesou-
taçao do an outmo industrial. filimu
daquefle a quo lime melon, aVelltau-
do ao Congressu Mineiro urna me-
thda, quo, aliOs, mc parec.e jusin,
equifativa o reparadora dos prejui-
SOS, quo o priviloglo tnouxe, peando
I industria e coiceando a liberdado

do conlIIIerCio.
Solicita o peticionario, uma vex

quo nOo podemos conceder a ison-
ao do impostos, a atlencao da Coin-

missao do Oiçamento para a dimi-
niticão do imposto do expoitacan So
lao os prothictos da sua mdus-
lila.

o presento raquorimento contein
idOa.s cue, me paroco, dovom scm
ostudaclas con-i o cariciho particu-
lar, quO cada membro da commis-
são ten-i sempre preciundo dese.u-
volver no soio desta Casa; essa so-
gda face do probleina agora 1cm
hmada, quo é it diminuição do im-
posto do oxpoitacao sobre o xarqiic
reduzindo a 1 1 2 ou	 m -1a moso 	 •°i", 0it 	 ver, nina soluçdo park )j
caso. . 	 -	 • 	 -

Sr. Presicloitte, emhora - so Irate
(to uma industria (1 11 0 traga Stan-
des iesull.ados aos industiiaes, ella
dove scr tratada corn interesse, do-
vendo us poderes puhhcos voltaroni
as suns vistas pain ella. I)01cJiiO nu
trosEstados da UniOo, en-i si ha-
tando da mosma ('Sj)eCiC, id - estao
pasanclo adeante do Estado do Ali-
n1(5 0, 01111-C ellos PCCO perifliSSno
itma declinar 0 tie S. Paulo, nude
a orit'ntauao st'guida a respeifo 0
(L I (' II))') SI' (14)411' ci'utraliza m uas
iiaos do tiirt so houieui OS cidli)ssaes
ititercsses (10 ilu1r grando, iflipor-
Pluto e into rosa iudiistnia, o. mais
anida, pOrii0 i11IO Si coniprehende,
ma Republica, monupohos C 1011110

111011 IS 11101)) Ipolius (1110 liii nca p1)-
derani set- otunpridos ou executa-
dos porque as condicbes para it
sua exeeucão são muifo oncrosas
on-i urna situdcOo do aperturas, co-
mo it potqiue pasSa ad italnun Ic o
paiz, eui quo soid difficil no tao-

pmiotaiio do iIiOuup(tho conseguir o
capital sufficiejile 'ara iniciai , a
itdustria, nos nioldes estabelecidos
polo coritracto.

Sr. Presidente, confiado do quo
na dI)llhIIliSSO)) do Orcanmento exis-
1(111 deputados quo so preoccupamn
do 1110)10 extraordinaiio c coin pa-
triotisfllo intornerato pelas cousas
(10 Eslado, appello iara coda urn
delles cut part i cular o pain todlJs
em geral para quo ostudern mcdi-
ladamonte 0 assimnipto da reproson-
taçdo, procurantlo nina solucao quo
possa saivar as indust-nias do xar-
quo 0 fnigorificos em face do con-
traeto iioracio do Lomos.

Credo podor affirmar, desde JO.,
(1110 it solução 0 a reductio
da taxa do exportacdo do xaruie,
porquanto con-i taxas menos ole-
vadas os industniaes ton-to mais Ia-
ciidades en-i exportar os seas pro-
d tictos . 	 • 	 . 	 -

0 appollo q110)lgste mornento (S
limigido ii Cainara dos Deputa-
lOS o d corninissão do Orcamelito, 6

1111) p01 unia pessoa quoosLO. din-
1-jalIleute assistindo ao deseuvolvi-
uicuto do semnelhante iudusfnia 0111
set murncipio quo, actualmente,
cumita 15 xarqueaclas, todas e)lOs
trahaihanclo exclusivarnente corn
elernonto propnio c todas coo-
perando para. o ' engraiidecimouifo
10 ullmrucipmo lie Barbacena o do
Estado, porquauto, todas são con-
tnihuintes do fisco.

Sr. Presideiite, Si 0 Estado de
Minas não extender Os sells hrams
Os iudustidaS, nan procurar lavoro-
ocr aquelles quo eontmuadamentc
llICtilfli pain a manutencao daquillo
qua se charna apparetho adminis-
tralivo. en enteiido :tue o Congres-
s') não pratioa qhra do patriotisflln
odin quie o congresso nOo oslO at-
lendendo a reclainos iutellleratos 0
coiistantes do povo que repreSelila.
(4 p0i4(dOS comes; 11)4 ito 1)4)1) !

Sr. Presidente, a minlia moo,
(S pastoril,e cujo deseuvolvi-

imicufo (S ineontestavel, muito e 111111-
to ticcessita do amparo do Cull-
glesso.

E' natural, portanto, que, mdi-
rectarnente, so favoreca a pecuaria

A. C.-6 	 -

4' a inlitistria pastonil 0(011 jima illS-
ía diiiiiijuiiOo to imposto do expI)r-
t1I)14O. porquaitfo, dinlialudo ello
IOdine 4) xaFflIi P . some 0 hOle, 11(011-
tiga etc.. facilita, 1100 56 11 veiida
do product 001110 tafllhoul (0110(1).
() iuliustrmal cut melliores condicocs
do vautagcns o do iiegocioS.

Emt1C5i1mIdo, portauto, a V. exc.,
an. Presidento. estas
011 icquleiro ( 1110 Sojain as mtmsiflas,
antcs do. toieni 0 (1(1811111) idgilI1011-
taP publicadas no jonnal cia Casa.
(i1mi(o born; )ji into bern!) 	 -	 -

llepresentacdo (10 ilerniqite Elvir
Molte)-, solicitando sencdo dc Out--
posto.

'0)
"Exrno. sr. Prosidento do Con-

gresso Esladoal do Minas Geracs.
0 al)aixo assignado, proprietaiio

o industrial, residente cmii Barba-
ceua, neste Estado, o estahelecido
corn frigOrifico e xarqueada, vern,
coin 0 dovido rospeito, (I jresiiIca
do v. exc. o da alta coI' raitp hi-
gislativa, 8firn dO sulimissarncute
peg ueror quc so thgucin do con-
ceder-iho isencdo do importo para
todos - os seas productos, polo pra-
zo do dilidO annos.
Pede, por isso, pOrrnissdo para jus-

tificar esta suit petiçio, oxpondo a
situaçao do sea estaheleciinonto.

Q casIo do o-sta]jelocimeuto, suit
couslruccao c respcctiva iIlStallaOiW
do rnaclHnmsmos, dopois de rumple-
Ia, montara approxmladamcl Ito cut
I res nill e qlurillentos cont-os (10
rots, sericlo lucia esta imprtaucio
frueto 10 Sell activo C penoso traba-
iho ne-sta mesma loãalidade, loves-
hut polo ahaix)) assignado, semi-i sub-
sidlo official. SelIdo oslo Se-Il esta-
llelPdilllefli o provldo do machrnis-
0105. inais 11o)lernos C Pi'flijCO qll('
Se coilileceUl ato colOn ueste 101111)
(10 iiiilusiria, favoreeida aiiuhu it

coustrllcça) polo )I'11tli'il 1' (xpc-
1meIiCiil (IC Ini IgiS aIim 105 (11) ai)IIixt I
a ssigi lad)) i teste 111101. 0. 1 ) 1)11 ill) to.
11111 eStahOIIi(iIflelItO lilOdelU 1)0111
uILtLoS fuluiuus neste Estdao, cujas
eonstrucçoes ficarao, POP isso, mo-
(105 dispc-t!dloul8.

0 trigoritico, cont Os soils 1iSPP
etivos matadounos, estO. installado
(0111 0 capacidade para o aijatimen-



84 	 85

to thario do quinhentas a mil re-
zes ., Proporcionalmente estão e se-
rão installadas em suas proprias
dependencias machinas Para a La-
bricaçao do productos chuimcos,
como sao: glycerina, acido sulfu-
rico, carväo animal e outros; in-
sta1laião moderna Para a fabricação
do colla,que em nada seth inferior a
extrangeira; e machinas aperfeiçoa-
das Para a fabrieaão de aduhos
organicos, come s.o - fariiihas do
sangue, de came e de osso.

Ao lado dessas installaçUes sera
montado o necessario e competen-
to lab oratorio chimico.

Si hem quo a exploraao dos
productos de came deixará lucros
quo compensam o capital irrvestido
nestas dependencias frigorificas,
serão estes lucros, comtudo, corn-
pletamente absorvidos per longo

tempo e pélo menos durante o pra-
zo docJncp annos, quer pelas avul-
tadas despesas do propaganda Para
intrduzir os pro ductos chimicos
no merdado corresiiondente, quer
pelas despesas dë propaganda dos
adubos organicos, causadas pela dis-
trthuioão gratuita de adubos aos la-
vradores, a titulo do experiencia,
analyse gratuita do suas terras e os
devidos campos do expeiiencia e
domonstraçäo.

Em face do exposto, torna-se o
imposto demasiadamente oneroso
para o estabelecimento e motiva a
J)resente jetição.

Polo meihor aprovoitamento dop
gLLdo a1a1ido, poder,o IS srs. ella-
domes obter meihor preço para o
gado exposto a venda. A lavoura.
em son tumno, seth favorecida, ielà
fabricaçao dos aduhos organicos,

do iiue tanto carece, corn o decorrer
do tempo, e o qual d, dovido a alta
porcontagem do acido phosph Iko
o do azote, resultado da fahricaii,
esmerada, o mais proveitoso para o
IIOSSO s610

Os srs. lavradoios deste Estad
obterão assim o adubo por menos
preo, devido a diminulço do dos
pesas do transporte.

Finalmenie, o consumidor, em
geral, tirará proveito do fabricação
naeional. do productos ehimicos.

Deste modo, além dos vantagens
cciii 1:1 (X!1O5t1S. o 	 Ic) ci ccii iii' 4 1,

mesmo isento de imposto polo pra-
zo pedido, contrthuirá indirecta-
monte Para o augmento das rondos
dos municipios, do Estado e, pela
sua futura exportacä q, tambern do
Uniäo Federal.

Em virtude da exposição, acima
feita, o abaixo assignado, eonuitdo
na conhecida justiça de v. V. excs,,
que sempre tm manifestado vivo
inter'esse pçio bern estar 0 progres-
so da industria nascente do paiL e
do nosso Estado, am particular, es
pera quo por esta benemorita cor-
poracão logislativa ihe seja comic-
thda a isenção do impostos de ox-
portação, coma pede, polo prazO dc
('1000 annos.

lista sua esperança d nutrida polo
facto do os EstSdos vizinhos, Rio
do Janeiro, S. Paulo e barn como
os outros Estados, terem 'coneedido
o concedem Os mesmos favomes as
novas industrias.

Nostes termos pode deferimenlo.
Barbacena, juiho do 1916. --

Ilenrique Elvir Moller. - Publi-
qua-se o rethetta-se a eommissao do
Petiqöes.

Representacão de Otto Molter e H.
Elvir Molter, solicitanclo redu
ccdo de impostos.

Dizem os abaixo assignados, cx-
pibradores da inclustria do xarrnie
e annexas e exportadores de couros
o sebo, quo fazem em larga escaic,
(lUfi veni a preswia de V. V. eXt'S.
trazor uma roclamaao, em todo
Os pontoS justa e prIcodente.

0 desenvolvimento do écportaçäo
tie xarque o couros, consideraval-
monte augmoOtada do alguns me-
zes para cá, nonoorrondo para
progressu da industriC pecuaria 10

Estado lucia tie modo considera-
vel corn o emprego do grände eapi-
id, as mhis (las vezes insuffielento
para 0 moviniento, 0 a oste mal ac-
cresce a pesada taxa do exportaão
do xarque e dos couros. E' claro
(pie essa taxa, apijarentemente p0-
quena (4 0 1 0 ) ad valorem, eleva-se
na grande massa exportavel, estan-
do esta. muitas v(zes, On quasi or-
dinoriamento, sendo felts a eredito,
lii t'•iiui Ici i :lo o movimenlo rapido

das tmansacçOes e sobrecarregando
consideravelmento o produeto.

Era natural, quandO a exortaeao
so fazia em pequena eScala, quo so
mantivessem as tatTiactuaes sobre
xarque e produclos correlates e sO-
bra couros, mas agora, que ella
tornou gmande intensidade, se im-
pOe a sua modificaçiio, Para alli-
viar o produeto prOviamento ta-
xado. Semia justa qua as taxas al-
ludidas fossem reduzidas: a dO
xarque a 112 oo on a urna taxa fixa
do cinco rdls par kilogramma, a a
do couros a 4 0 1 0 on urna taxa fixa
do 20 rdls.

Como sempre o Congresso Mi-
neiro tern so mostrado ompenhado
no desenvolvirnento e incremento
dos industrias naturaes, concedido
mesmo isonqão do impostos por ii-
mitado periodo do tempo, esperarn
Os supplicantes,' corrfiados no alto
patriotismo e justiça dos repres2n-
tantes do Estado do Minas, que so-
jam attendidos na rec1amaão quo
era fazem, corn a quo terão v. v.
excs. prestado relevantissimos ser-
viços it pocuaria mineima.

Lembraräo a v. v. excs. quo a
medida solicitada devemit sam tonic-
da corn caractor de&le jit, porque a
dernora projudicarit os interesses
do industria, saamificanda mesmo
muitos dos que a exploram.

Barbacena, 1.° do juiho do 1916.
Otto MolIci' o H. Eivir MIller.--

Publique-so C remetta-so it 00i1 -
missito do PetiçOes.

Requerimentos

O Sr. Baeta Neves manda it mesa
tim requerimento em quo 0 Cl-
dadao José Luiz '\Tersiani, ose.rivko
do Paz do districto da villa dc S.
Manoel, cornarea do Muriand, pode
proroaito do iicena POT mais do
2 annos llama tratar tie negoelIs.
A' mesma commlssão.

o Sr. Joao Martinlio envia it mesa
Para ter 0 destino regimental inn
requerirnento do diversos offieiaes
do brigada policial, solicitando al-
teraçao do art. 1.0 paragrapho 2.
n. 12, da lei n. 664, do 18 do setem
bro do anno passado. - A' commis-
são do 0ramento. 	 0

0 nzesmo senhor, provalecendo-so
ainda do tribuna, communica e a
Camara flea inteirada quo o sonhom
José Maria aiuda nito cornparcceu
its sessOes per motivo do molostia
em pessoa do sua' familia.

Voto de pe.ar
O SR. VIVIANO CALDAS: - Sr.

Presidente, como V. exc. e a Casa
sabern, occorreu, ha pouco tempo,
o sentido passamento do dr. Ma-,
noel Joaquim tie Lernos, juiz do di-
reito, aposentado, da comarca de
Manhuassu', quo prestou relevantes
semviços ao Estado, Quer em cargos
e1ctivos, quer em cargos do no-
me acao do governo.

Na qualidade tie representante' da
1,0 circumscripçao eleitoral, do quo
faz parte aquefla Importante go-
Marco, venho requorer a v. exc. so
digne do consultar a casa si per-
mitte quo th lance na acta dos nos-
sos trabaihos do hoje urn veto tie
pesar polo passamento daquelle hon-
ratio magistrado (muito bern!)

O sr. Presidente, intempretando Os
sentirnentos da Casa, defere o re-
quemirnento do nobre deputado.

O sr. Norberto Lage, fazendo ver
'charom-se affectos it comrnissito do
PetiçOes divorsas materias e estar
a rnoma desfalcada pola ausencia
do ties tie seus mernbros, pode a
nolnoaçito do quom preenoha into-
rinarnento as 'izagas. Corn o amen-
timento do Camara, são nomoados
os senhores Alcides GOfl(a1VeS, .Iii-
110 1\Ioirelles e Joito Martinho.

No havendo parecores das coin-
missOes, passa-se a

Apres'entacdo 'lc pro jectos, i'eque-
rvinentos. indicaçOes, intcrpelta-
e mocOcs.

() SR. NELSON TIE SENNA: -
Sr. Pi'esidente, riesta hors asada do
flOSS(. regimenlo, vOnho apresenfar
'I iOn projoeto (10 lei duja jus-
tificacito 5114' ahstoiilio do Laser em
iscurso, por isso quo resolvi ex-

primir corn elaréza as minhas Was
nas consideraqOes e nos itens quo
se seguem e quo you br, pedindo
Para os mesmos a attenAo da Cama-
ra dos sm. Deputados.

Sem nenhuma pretencão, parece-
me quo procurei acautelar no pro-
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'tO,' coin a prucleticia devida, a
inudança radical quo Sc iilipuuha
cia hem da administraiO, Para
corrigir a deordeTh do duplicatas
de dcndmivacOeS, nascidas do humo-
ayrnia do nomes do diversos distri-
etos administrat.1VOS o localidades do
nosso Estado (1).

Pro jecto a. 35

0 Congresso Legislafivo do Esia
do do Minas Goracs:
- Considerarido quo, tanto Para as
rolaOeS do ordern administratiVa
quanto Para as communicacUes p05-
taes, tolographicaS o ferro-viarias,
o bent, asslili Para Os intereSSeS Co
comrncrciO, Para o fundarnento Cs
uma perfeita estatistica chorog'a-.
phic.a c outroS fins do boil inftd

ó do toda convenioncia corrigr
a homonyrnia oxistonto nas deno
minadds do dezenas. do localidades
espaihadas polo territoric mineiro,
principlarnonte entre Os distriotos
(10 It 	 identicamontn appeliidados,
crnhflra portonPafl a murdeipios e
zonas diIfcrerites, o qua acarrata
scm duvida alguma, os mais sdrios
embarços e gera confusöes larnon-
taveis, em prejuizo dos intorosses
publicos e dos proprios intoresms
particularos dos habitantes desses
logaros:

Considerando ainda quo, dontro
(10 ospirito tradicional da nossa le-

gislaçao, da nossa historia, da nos-
sa lingua, devem-.se procurar . on-
t.ras denorninadeS para as beau
dades mats novas do Estado, quo
scjam conhocidas aetualmont.e pc-
los me.srnos nornes do outras loca-
lidados iiiineiras mais antigas; e
conscrvando, comb regra -fl- part
estas ultimas - sous velhos nomcs
tradicionaes, devem-so, .entretanto,

mudar os nornes daquellas, por
meio do urna toponymia cuidado-
sarnente organizadd, tondo em at-
tenQdo t o cunho riacionalista, do
modo quo as novas dosignaçSes ox-
prirnarn quanto poSsivel a tradiiio
local, as accidenles o caracteristicos
do torritorio, no sea aspeeto phy-
sico, flora, fauna o riquezas natu-
raes;

mais -quo, an lado
dLSSU acertada preoedupaçao do

fazer quo us tupollyffiOS oxpalilialli,
ao vivo, o relovo, o aspeoto, a pal-
sagern, o trao physico particulariS-
to, do cada logar, O do intoira jus-
tiça recorror, na forrnçSo do no-
mes Para algumas bocalidadcs, as
origens bnstorieaS do coda nina dcl-
las, buscando-lho5 os fundado es
Oil Os sous filhos honernoritos, )ii
ext.inctos, o, excepcionalirrioflte, at-
guns vultos do niaior destacluo ou
renorno, mesmo extrangoiios, quo
corn a historia local tenham tide
contacto, Para, pôr essa fOrma, so
porpotuarorn taeS nomeS, na mc
mona agradoc-ida dos habitadtes do
varies logares;-

Consideraiido, Per cbnsognil to,
quo corn sornelhanto oricntaçiio so
justificard. o ado do logislador ml-
neiro quo, rospigsuido entro ama
centena do distnictos- homnonyrnos
do nosso Estado, venha, por exom-
plo, a fazcr as seguintos maCautos
do nomes:

l . a 0 districto do Agua Limpa,
do municipbo do Juiz do FOra, ho-
rnonyrno do volho districto do Agua
Limpa, no municipbo do Minas No-
vas, passard a -so charnar flat fcl-
burgo, sondo o novo nomo uma jus-
ta recordapão do engenheiro Hen

-rique Halfeld, a quoin o munieiiO
do Juiz do Fóra consagra as honras
do son principal fundador o deli-
neador. Ca nossa segt"uda cidadO

mineira, cm populacão o adeaimta-
mento;

2 . 0 dislnicto do Aymors, Co
municipio do Theophulo 0 ttorii,
Para evitar confusdo corn a nova
cidado e municiplo do Aymorbs, no

ex-co]itc.St.a(lo do Lhtc, ficarã seudo
chamado Indiana, valendo asia
1101110 por urna lcrnhraupa dos fti-
bus indigonas, tao nurnorosas quo
alli habitaram, entre _Minas e Ba--

hia, e dos ([nOeS o gentio Aymoré
o outros selvagons, como os )Purys,

- Os Pojichds, Mallalis etc., ainda são
seas vdros descendentes, muitos
delles mesclados hoje corn o sanguo
Ca rrossir rapa e assim nossos ir-
mSos; 	 I -

3." 0 districto do Barra (do San-
ta Barbara), terd o miome do Jnrmi-
/sy, evitando assim --a eonfusão corn
o mu homonymo Barra (do Cabo
\Terde., 110 frunteira do' Mines 	 S.

Paulo, onCe do nonhum ¶ulo eon-
vtrn altorar a dcuonuimiaçao Ce urn
Polito liinitroplie entro OS dois its-
taCos. 0 voc-ahulo Juruhy, Ibrado
da riquissima lingua geral do Bra-
sil indigena (o tupi), C adequado
a substituir o nome Barra, onCe
ha, intuitivarnente, a idda do mime
"lweca do rio", durna foz;

Ha dois districtos Ce Barrei-
ros o Barreiras,-no norte do Estado,
itill no muuicipio do S. Julio Baptis-
ta, e C 0 inaisvelhu,outro no do Ba-
cayuva:pois hem, a este ultimo, (1 110 C
cortado poba Serra do Cahral,dC-se o
nome do Cabralina, desapparecen-
do assim toda confusdo actual;
• , 5.'. Urn districto do murneipi)
do Ayuruoca e outro do Piurnhy
são conhecidos polo mesmo norne,
Bcaina; bra, Bocaina, -do Piumhy,
flea no esplendido pbanaltodas fon -
tes do ndsso - caudaloso uio São
Francisco, tao - hem descriptas polo
viajante francez Augusto do. Saint-
Hilaire, saliio quo fez a Minas Ge-
raes as melhores roferencias em
suas obras. Tenha, portanto, a in-
vocação do Santo Hilario o referido
districto, em recordação do nomo
do, colebre hotanbco europeu; 	 -

pa Jã oxisto no Estado a 'velha
cidade do Bomfirn, da qual C ho_
monyma a povoacão do -Bomfirn
cujo dis-triclo foi transfenido, cm
1944, do municipis do Pornba para
o do Palmyra. Nessa povoaqao ha
urn- mouth, o Morro Secco, quo, 'em
tuliy,bem so - traduz pela sonora
palavra Ityrapina- (o morro polla_
do, despido do vegetapão) - Ao dis-
tricto do Bomfim (Pairnyra) so Ca-
ni, p015, o born applicadonomo do
Ityrap?na;
- 7_a. 0 districtO do Born - Jardirn
- (municipio do Prata), Para evitar
.[confusão cont o do Born Jardim

(municipio de AyrnorCs), receherd
onorne do Gardenia, vocabulo quo
relernIra, no silo origem, a palavra
jardim o nada tern do inapropria-

(To para lmapt.isni o- - do imma loc-alida-
-do, sendo ate o norno do urna for'
lilosa SlOr;

8-.' Districtos do Burity, ternog
dois, urn no municipio do Sete La-
goas o - outro mobs antigo, no do
Paracatu' (Buritys) -. 	 .-	 -

DC-se co prirnoiro —Buri-ty (do
Seto Lagoas) o nomo de Maunicina,
oi'igh.iaiidu-se-llie u appelibdo Ca (l1'Si-
giiacdo botanica da nossa painleira, 0
hitrity (mmiritia vinifei'a, rainlia
dos doscanipados sontanejos e for-
rnadora dos oasis brasileiros, quo
silo us nossos capOes (to hurityzacs:

9." Nada mobs quo duas beau-
dados existent no Estado, corn o
mesmo non-to do Conceitão da Boa
Vista, e ambas distnictos, uma na
Malta, rnllnicipio do Leopoldina, on-
'0 00 sul, no municbpio do Cabo

Verde. Conserve-se a tradição lo-
cal parao nomo cIa -ultirna, restau_
rando-so-ihe. o - norne , prirnutivo
Divisa, Nova -, corno prirnoiro fol
conhecida Colnceição - do. Boa Vis-
ta (do Cabo Verde). Corn urn hy-
bridisrno, buscado no latirn- o grego,
sorb Ialvez mais abreviada a ox-

• prespbo Jinden Ca,. significando o
mesmo quo Div-isa Nova. Preforh
mos,. pordm, o nomo traclicbonal do
logar;
- '-40." A16m do novo rnunicipio o
- villa do Conquista, no 1 Triangulo
Mineiro, t-emos noj munieipio, . do
Etau'na o districto de Conquista, Coin
zona accidentada, ao - qual,bem.se
a-daptard a donorninação .• indigena
ltaguciva . ,(o habitanto dasorra, mo-
rador. -- dojplana1to) ; 	 - ..

11." Confundindo-se- corn a villa
da Exti'erna,. aosul do Estado, ems-
toThom- 00- norte . (o distnicto da' Ex-
t.rona, floe rnunicipioT' Creado 1 -em
19-1-1, corn- o norno Ce olliconfidencia.
Ora, a palavrd Ibiahy indiea '-appro.
ximadament.e, - o logar na exti'eiiia
Co rio; 0, naqitollo distnicto, C 0
majest-Oso São Francisco quo 'lho
barmli'tt, terutorio 	 I

12. iloibionymil do dislridto" do
Lãgo (rnunicipio do' Paracatu'), C a
bocalidado do egual nome,- no maui-
cujio sul mineiro 40 Villa Nova. do
Rezcnde. DC-sd ãpovoauio do Lo-
go., aosul,..o nome do Itapdva, quo
tern idCnticaiificação (a pedro
Plana, o lageado, a lage, ord syn-
these)

13." Distnictos corn a identica do_
norninaqCo do l\lprrinhos são nada
menos do, tres, respeetivamerrte dis_
tribuidos ontre os municipios Ce Jo-
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nhiäria, Montes Claros e Paracatu'.
Conservernos o nome do Morrinhos
para o do Jamaria, por sor do
urn conhecido Porto da escala flu-
vial do São Francisco, na linha do
navegação do Pirapora a Joazoiro
alteremos, porém, os nomes do dis-
tricto do Morrinhos (de Monies Cia-
ros) Para Mathisburgo, em recorda-
ção do intemerdo bandeirante do
seculo 17. *, Mathias Cardoso, quo
ahi fundou o 4. 1 arralal historico
das Minas Geraes, desgarrando-Se
da "bandeira" do Fernão Dias em
rumo dos sertOes virgens do baixo
Gualouhy o rio São Francisco; e do
do Morrinhos (de Paracatu') Para
Arinos, justo roito devido a urn
dos rnaiores oscriptores - patrios, 0
dr. Affonso Arinös, ha pouco fal-
[ecido e--fllho daquelle munieipio;

14.' Eitomos a confusão gerada
polo nomo Gloria, corn quo são co
nhecidos varios distrietos' do aiguns
municipios (Gloria do Muriahé,
Gloria do Quoluz, Gloria do Caran-
gola, Gloria do fliarnantina, etc.).

0 do Quoluz não tern apposto al-
gum, quo o distinga dos seus homo
nymos;io já cdsoü territorio porten
eon o I districto vizinho do Caran
dally; ora, esta'palavra provdm de
Caranahyba e born pódo sor eorr
ella donominado 0 thstrioto d
Gloria (municipio do Qucluz)j seni
daht surgir a menor eonfusão;

45•* Não cOnvindo deixar perma-
nocer a' homonyrnia do Oliveira
(cidade e imunicipio do. Odsto) o
Oliveira, (simples distrieto do mu-
nicipio do Pyranga), seth adequado
dar-so a esto uitimoo nomo do Pi-
ragudra, do certo modo recordan -
do— por urna quasi transposição
do alludido termo tupy, quo, alias
aperias significa a pala&a "pesea-
dor", - a veiha donominaão do
Guarápiranga, porque foi eonheei
do esso rico rnunicipio da alta bacia
do Rio Doce. Tambem so lhe podo
na dar o referido nomo do Guar't.
piranga, mais tradicional na região;

46.' 0 districto do Paraüna (mu-
nicipio do Curvel10) se contyndo
frèciuentomerite cqm o do Parañna,
no vizinho municipio do Conceição.
As auctoridades postaes da Repu-
bica 'já mudaram o nomo da agen-

ia do correio, da segunda beau-
lade, para llicira de Andrade; por-
anto, a inudança do norno admi
iistrativp do reforido districto 00
ParaU9a (Conceiäo) estã so im-
pondo, e a horneiiagem ao grando
medico c desprendido politico nor-
te-mineiro, quo foi o dr. Joaquiin
Vioira do Andrade, modolo do Va-
r4p virtuosi), das mais mereciclas
iue o legislador pOssa decretar;

17" Corn a mesma donominacãO
do Piedade ha nO Estado tros dis-
trictos, perteneonteS rospéctiVarnefl-
to aos ni tinicipios do Loopoldina,
Minas Novas o third Fino. Do do
Piedade (Minas Novas) foi vigario
urn notavel sacerdote mineiro, Ii-
iho daquelle municipio, quo morrou
eleito senador do Estado, depois de
ter ehegado a ser indicado para 0
episcopado catholico, monsonhor
Sergio Torres. E' opportuno, ten-
do-so do •rnudar o nomo da beau-
dade, chamal-a São$ergio, o quo

uLraduzird ma revordncia a memo-
na daquolle prolado Q serd urna
denominaão original, concorde corn
o sentimento religiOsd do povo do
logar. E em relação a Piedade do
Ouro Fino,born so justificaria o
nome do Chrijsólid, quo do certo
modo, no sou radical helbonico, ro-
eordará sempre 0 ouro, metal que
ernprestou fama o nmo a sédo do
bonn municipiO danossa regido me-
ridional, a quo portonco odistricto
em questão;

18.' Ao veiho e historico distri-
cto do Pinheiro (municipio do Pi-

• ranga) 'não convém arrancar-lhe a
mais quo secular denominacão ; em-
quanto quo, na zona da Matta, no
rnunicipio do São Manoel, ha outro
districto, bm novo, alids, e tarn-
bern chamado Pinheiros, a quo con-
vim mudar o nomo por urna pala-
vra hybrida - Piñhotiba, tiracla do
vernaculó a do tupy , scm corn isso
alterar a ràzão do sor do appellido
local na sua origem. Pinhal e Pi-
nhoiral jh são toponyrnos muito
usados em outros Estados brasilei-
ros: e, por isso, preforirnos o hy-
bridismo - Pinhotiba;

19.' Hornonymo da cidade siil-
mineira do Pouso Alto 0 ci-distrieto
do Pouso Alto, no municipid de
Diamantina, situado na regiao al-
pestro do antigo Serro Frio, conhe-
cido outr'ora peio expressivo nome

do Ivi(uruhy, quo, corn muita
propniedado historica e geographi-
ca, pode ser applicado no chamado
Pouso Alto .do Serro: 	 -

20." Esta1)eleceldo confusão corn
a cidade e- rnuni&pio norto-rninoiro
do Rio Pordo, e-dRfe ro municipio,
do Leopolilina o . distnicto dq Rio
Pardo, cujo teritorio é corta(lo pa-,
la Srra cia Praia oil srra do Rio
Pardo. Argy ria seria, pois, unia
palavra adoqudda para ddnQmin1r
o disfnieto d 'Rio Parcbo (Lc-Opoidi-
na), consey\ando b name &a pro-
poSto certmi 1tradiçdo local

21. Os çlpis Ilistrictos denôjnina-j
dosRio Prko, ' 	 rftuntdn no 'icipiO do:
Dimân

'
in btitrö no 	 a-nPaeatd,'

elreceiTn - mid ulitros nOtrnys, 'pdrquc
jd temos no Estadij'á cidatbe o
rlici)io do Rio Preto. -' 	 i.

Exprirnindo idda' senrielhaiite, to-
remos '01 vocabulo indigena Unahy

z^-para o Rio Preto (do Paracatu'; -e
em' re1açio o districto homonyrno,
no bortitoi'io do ' Diamantina, serã
hem lombrado w1 l novo nome— Santo
1'Ioriano, tirado do nome do, 1° e vim-
titoso vigario local, monsonhor, JoOo
1lorjano dos Santos Corrda do Si;
mine deixou a meihor recordaçdo no
distiicto,do,Rio Pneto. polps sorvi-
os affi prqstados ao poyo;,

22. 1 Jd existo, no murdcipio do'
0u0 Preto urn, ditrieto do Rio do
Pedras, lqca tidade mais antiga quo
a sua hômonyma, Rio das Pedras,'
distnietd - do lT1uflieipio dq Estrella
do §ul, 10 qual fol aqui. nesta Ca-
rnara,"dirctp, repi'dsiitaflte 0 sau-
do o depiltado Iilia' TheOtpnio, fal-
lecido rIo correr da 	 enproste ,lcgis-
latura'J-Iomenag

,
 eernos a sua me-

mona, harnando Santo 'Shag a urn
.distiicto do sua terra natal, mosmo
pbrciue a invocaçãd do dma orago
perpetda meihor e populariza' mais
faeilmenitê qdal(rder nqva dériorni-
naaão local, no interior do pain;

23.' Corn, a simples denominaão
— Rosario jd oxistern dois distil-
ctos do Paz no Estado, urn no mu-
nicipio do Juiz do Fóra' o butroi ibo
do Lavras; mas, em rela9ãô' aoul-

.timo,a'lein. 663, de 48 do setem-
bro do 4945, no sou art. 42;mudou-
the-a sOdepara a povoação 'Fran-
cisco Sailer. Por conseguinto, ease
deve passar a son o nome do'distri-
eto do ROsario (do Lavras), Para
evitar-se 0 ineonveniento do dois

nornos diversos: o do proprio mis-
trieto OM O de sua actual sédo. E por
es ' unifppiçlaUe do 'flomo quan-
to a.' citado clistnieto (10 Inuniciplo
do ,Lavras, tar-sq-a tambem folio

• qossar a homonymia corn 0 distri-
cto do Rosdrio (do Jiilz do FOra);

24.' i'tlm do distrieto do Soleda-
'do, pertqncento no municipio do
Caxarnbd, 0 que O , uin conhecido
ponto do. entroncamehto da rOde
ferrp;viariá, nO sul 'do Estado, ha
rth inuniciniO do OurO Proto outro

do- qua  I qxiste a estaqS' ferrea do
LbO Lcitendrflo polo qual jd o
povo d'alli so' habituou a dsignar a
refqrida sOdo do districto da - Soic-
dade,' convindo, 'Eportant9, cuo osLo
ultimo sjiatsO a ehhmar Lob'

25.1 Tambern corn a simplos do-
norninaqãb do Santa Barbara, scm
nonhurna apposicão particulariza-
dora, temos a veiha' cidado do San-
ta Barbéfa, sOde do municipid do
ou ndtno; 0 o districto ' do -Santa

Barbara, quo faz parte do muinici-
iO do Sao Jolla Nopomuceno. 0

ultim T thstricto eltadondo flea ion-
gO dã"sta'llo -fei'rea do Rochedo
(na 11]eopoidind- Railway) e a po-
voaqllo tern' fortes accidontes em
tomno, ' polo que, , appiieando-so-lhe
a donominaqllo ti— ltassii ("po-
dma grah4e"), tOr-e-á 	 ml1 dada
Santa Barh'ara 1 districto do , refer!-
do rnuriicipi da zona da Math,
urn nome srngelo 0 expmessivo scm
equn alente ou oual n't, c]aorOgra
phia patrrn segundo pmevhmonto
pxarninamos no Gulas Poaes da

-, Republica, 'tanto para este 'caso,
quanto Para os domais nornes nor
nOs proostos riejte projOcto pelo
menosna sutt malomia;

26.'Ao lâdo. do,ditricto do San-
- ta Isabel, no rnunic!pio sulista do
Sao Gonqabo do Saueahy, ha,no
nuadro da nossa di'visllo adminis-
trativa outro distrieto - do paz, cOrn
identico Home -' Santa Tsabol, no
Ipuniciplo do Leopoldtha; Opa!a o
ultimo qchamos quesoiO acettado
desiguabo per disfrictode Santa isa-
bel dtn'Matta, para,diffqmenqal-o do
se'u homoiiymo'd'9 'ialle do Sapu-
eahy;' 	 -

• 'Aasim acontece tambem corn
A dupiicàta' do distrietos appollida-
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dos - Santa Maria, urn no muni-
cipid do Uberal)inha, Triangulo Mi-
neiro, outro no rnurncipio do Ha-
!iira, na rondo (10 Matto Dentro.
Non inn iiiniiypni pflti iiaveria em
(Mr ao distiloto do Santa Maria (do
I tainra) urna outra (les1gnaao,
çiier polo dirninuitivo portuguez da
palavra - Itahira, charnando aquel-
to distnicto de Jtabirin/ia, quer p0-
(llfldO ainda ii 'ingua tupi a sonora
cxpressao Itcthiretaiiia, que signifi-
cania "a regido do itabirito" tao rica
rn miricrios do ferro. AdoptamoS
neste projecto a expressdo indigena
por nos parecer mais original C

viva;
95' Innitmeras povoaçdcs do San-

ta Rita ha no territorio do Esta-
do, umas sddes do dist.rictos do paz,
o outros simples districtos poll-
ciacs on insignilicantes logarejos e
pivoados em comoço, cilia incon-
'oiiieutissirna homonymia seria thf-
iieilimc, extirpar-se, do uma sO voz
E lal ohsorvaçdo so poderia ex-
tender as dezenas de pequeninas
localidades ruraes, oxistontos polo
interior do Minas, c quo tern como
orago—S. Sebastião on Nossa Se-
nIiora, S. Jodo ou S. Francisco,
Santo Antonio on S. José, etc.

Deixando d1ado os. districtos
• do paz denominados Santa Rita, quo
ja so distinguem .iins dos outros po-
Los comple.rnentos rostnictivos, quo
[has ddo denorninaçOes , tao longa,
(por oxemplo: Santa Rita do' Sa-
puahy. Santa Rita (10 , Jacutinga,
Santa Rita do Cassia, Santa Rita do
Rio Abaixo, Santa Rita do Ibitipo-
Ca, etc.) ; queremos apenas propor
o retorno ao sea nomo primflivo,
quanto ao districto do Santa Rita
(no lnunicipio do Tremedal), quo
U'antes so 6bamava Pedrinlias e
cujo nome aopd da letra se traduz
em tupi por Itam rim, quo hem 1110
asson Ia, euphOnica e trCclicionalmen-
to, torn ando-o inconftmdiv pl entro
os doinais mhstrictos (10 Estado;

29, Temos dois districtos do S
I'raiiciseo do Paula, urn no munici-
j)io do Jniz do FOra, mais anligo, e
ouiro no do Oliveira, a odste, ha-
nhado polo rio Jacard; d'ondo viria
caber ao segundo districto citado a
expressiva denominaçao do Jacaré-
n4y, proposta no proj edo o quo

dard idea do povo quo habila as
margens daquelle tt'ibutario do val
to do Rio Crane;

30 Em abso]ita confusiio corn
0 sen perleito hoinonyrno da regiao
do oCstc (districto do S. Joäo Ba-
ptista, pertencente ao. rnunicipio do
Born Success), ostá a cidacle nor-
usIa do S. Jodo Baptista, que ia
foi caheCa da cornarca do llama-
randyba, norne esto tirado do
110 quo a hanha o quo sendo rcsti-
Luido it bella localidade, a quo nos
reforimos, não poriTlittirit no-
nhum equivoco entre as duas p0-
voaç6os xaré.s, atastando tambern
ivalquer idea do identiclade ontro
S. Jodo Baptista o S. Joao Evange-
lista, ambos municipioS da mesnia
zona o fazendo parto ambos do

mesino districto eleitoral;
31. Para os dois (listrictos, am-

bos simplesmento donorninados S.
Lutz, urn no mnnicipio do AlCni
Parahyhii o outro no do Manhuas-

';' propomos nesto projecto so-
jam , assirn distingüidos: S. Luiz do
Parahyba e S. Luiz do Jfanimuas-
sit;

32a Ha, no muinicipio de Ai'axá,
o districto do S. Pedro do Alcan-
tara, hojo muito em fOco por ser o
ponto do entroncamento do impor-
tantes linhas do ostrada do terro
de Minas a Goyaz, não convindo por
isso mudar-Iho o nomo quo já Ii-

'gura em tantos mappas do syste-
ma do viaqão gorl da Republica.
Has, no municipio do Juiz do FO-
ra, one ha outro districto tambern
charnado S. Pedro do Alcantara,
nome moderno quo sul)stituiu 0 tra
dicional nome la froguezia do Si-
)0o Per:ira, croada por alvarit
reglo em 1752, dove o logislador
restitnii'-lho a deiominado prim!-
tiva, homnCnagern ao son fundador,
nos tempos coloniaes, on entito ap-
pellidar ao dito districto Por outra

• fOrrna, verbi gratia: S. Siniiio. do
Parahybura, rio em cujo valle estit
olin situado;

33. Egualmonte, lois districtos,
UM no municiplo do. 'Arassuahy,
outro no do Piumhy, so denominam
Silo Roque, cbnvindo alterar-se, do
profrencia, 0 pertencente ao pri-
meiro municipio citado; porque
sondo o son territorio oncravado na
opulonla bacia do ,Joquitinbonha,

celebro pelas riquezas mineraes das
turmalinas verdes o outras pedras-
coradas, quo outr'ora formarani ciii
nossa historia o cyclo epico las pro-
tensaS e.uneraldas a sap/i iras, hem
The vai 0 nome dc ltaobim (a 'pc-
ira verde")

UnidO so chama urn dos dis-
trietos do nuiunicipio do Barhacemia
o quo jit conquistou essd norno pa-
ra apagar a sua tntiga dedomina-
cAb (Quiombo) ; e Unido C tambern
o norne actual ,da veiha povoacilo
'la - Viifva3 hbje distriCto do muii-
: lpio do CaetC, c a quo convCrn dar
outro ulorne, scm quo, ontretank',
donsèlheinds o ,rotorno no primid-

• vo o inexpressivo toponymo do
va. Ora, ontro as inais suaves -Ira-
diOes do CaetC, estit a mystica Ir-
nit Germana; quo, nos prineipios
do soculo 10, enehOn corn a fama
miosuas virtudes dethaumaturga a
terra ñiineira: Porque nAo rolem-
brar-ihe o nomo, pondo urn polo-
ço do son munieipio - o districto
do Unido, por oxemplo, 50]) a invo-
caqilo do Santa Ger'nana, e evitan-
do-so por tal modo a hornonymia
eom o districtO'harbacenense?

• ' 35.1 Flea no "rnunieipio do Theo-
philo Ottoni o districto do Tjrucd,
tambem servido por urna • ostacito
da Estrada do Ferro Bahia o di-
nas,

'
 o ao , qual nito (love ser muda-

do 0 nome, por essa razAo; ao pas-
so que, no mtmicipio do Ponte No-
,va, onde existo outro districto' do
UrucU, sent men os, inconveniento
rnodificar a denomin'açdo da beau-
lade para Urucania, conservando,
a'sim em nOmo, mats ouphonico a
origern do toponymd e resal:thndo
a possivel etyrnologia local: yegiAo
rica 'da apreciada materia corante,
dessa nossa planta conhecida scion-
tificamente por 1/ira Orelirmna;

36.a Entre os lois distniclos do-
nominados - Veredinha, - ambos
no none do Estado (municiplos do
Minas Novas e Rio Pardo, rcsjocti
vamente), opinarnos no projacto,
porque sa, dC it Veredinha do 1IPI
Pái'do o noni'o de Navarro, render-
do o Congresso l\lineiro, Cee tal arte,
o preito de rne'ecida homenaro'rn
ào inelyto companheiro da asperri-
ma "entrada" do Spinosa, no torn-
tonlo daquella regiio norte-•rninei-
ia, primeiro ponto do nossa terra

pisado por gento ponlugueza, en
1553, c do cuja viagem atusuieia-
la fol o jesuila padre Azpilcueta
Navarro o beanie narrador. U mu-
uicipio de Rio Pardo tot exact.-
rneiile 0 prnflciro por cUes atrnvs-
sado, ncss.a. ,jornada do seculo 16;

37.1 Cohfuridindo-e froqucnta-
monte coin-6 dislricto q estado for-
rca do Volta Grande, no munici-
nici do AlCm Parahbay o ,distni-
'Ao do Voltd GrandO, porteiicent3 an
mun jai pio do São Gontlo do Sapu-
aliy, faz jus a rece]nir urna dorm-

minacAo: - propornos o nomo Al-
ear çngaia, quo lraduiirit revmrente
ovocacio da figura varonil do dr.
[gnaeio JosO do Alvarenga PCixoto,
o poeta inionfidenlo, o quo alit na-
quelle rico municiplo sul-mineiro
yiveu , alguns annos, lit pOSSuindo
minas do ouro o avultados cab'--
dacs, de tue atroz infortunlo o pit-
y ou a ella o aos antes quo .lhe ciari
mnáis quoridos...

—F, assim, finalmonte:

Considrando quo nap C do so-
then9s irniortancia, por ohvips mo-
tivos,—além das 'razOes jit expos-
tas como justificativas deste' pro-
jecto, a tarot a - logislaliva do alto-
rar nornOs. do variOs districtos ad-
ininisti-atlyos do -Estado; '0, muito
polo contrario, ó do toda evidencia a
vantagem docorriir-lhes as dofol-
tuosas c, con fhas den omit) aças,
devendo 1 ir a esforqo do begislador
atd , mesnio ao extremo do apagar
do , Maipa. Choioraphico do.Esta-
do os, itomes e.'designaqOos, (lue
acarretain 0 nithculm ou trazem
conceitos poj orativo para muitas
localidades, como, ,por exomplo,
aponas estos nomes 'do algamas lo-
calidados e distrietos mineiros: Ca-
tinga, Escararnuça, DOrcs cia Vi-
ctoria, Ccmiterio, Jesus Mai'ia José
cia Boa Vista, (oil Aranha), Madre
(to Deus (1O Rio Grande, NOssa . Sc-
nhoa cl'Abbadia, d'Agua Smmja,
-Once, Pçdras de Maria cia Cruz,
Pan Groslo, Pouca. Masse, ole)
per tudo quanto vent expendido, e
atlendo-nos, nesto projeclo, lAo so-
incite a questão da hornonymia,
na nomonclatura do varios distri-
dos do pai deste Estado, apresen-
tt'mOs o seguinte projeclo do lei:
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o povo do Estado do Minas Ge-
raos, por sous represenfantes nesto
Longresso Legislativo, deereta:

Art. 4. 1 Os actuaes distrietos do
Agua Limpa, no municiplo do Juiz
do Fóra; do Ayrnords, no rnunicipio
do Theophio Ottoni; do Barra, no
municipjo do Santa Barbara do
Barreiros, no mu,nicipio do Bocayn-
Va; do Bocaina, no municiplo do Pi-
urnhy; do Bomflm, no municipio
do Palmyra; de Born Jardim, no
municiplo do Prata; de Burity, no
rnunicipio de Seth LagOas; do Con-
ceiio da Boa Vista, no nTiunieipio
do Cabo Verde; do Conquista, no
municipio do Itañna; de Exf.roma,
no munieipio do Ineojifidencia; do
Morrinhos k1. 6), no municipid. do
Montog Claros; do Morrinhos, (2.°),
no municipio do Paracatü; doGlo-
na, no rnirnicipio de Quelur do
O1ivoira, no muuiciplo do, Piranga;
do Paraüna, 'no,inunicipio, do. 'Con-
eoição do Sorro; de Piodade
no munieipio do Minas 'NovaS do
Piodado (2. 1), no municiplo do
Ouro Fino; do Pinheiros. no muni-
cipio do S. , iManool ; de.Pouso Alto,
no rnunieipio do Pláiiaitina.;, do
Rio Preto (1.°), no mhnicipio'"de
Dananlina; . do Rio Preto (2- 6), no
inñnicipio do Paraeatd; do'Rio Par-
do, no municipio do Loopoldiria; do
Rio do Pedras, no municiplo do Es-
trella do Sul; do Rosario, no mu-
nieipio 'do Lavras; do Seledado, no
municipi'o do Ouro Preto; do Santa
Barbara, no rnunicipio do S. Joo
NeDomueono; d Santa' Izabel, he
niuniciplo do Looldiria;' dè Santa
Maria, no municiplo do Itabira do
Matto Dentro; do Santa Rita, 'no
municiplo d6 ., Tremedal: do S.
Francisco do Paula, no municiplo
do Oliveira; do S. Luiz, (I0). do sg0
Luiz (2°),, no muniôipio do Ma-
nhuassd';do So Pedro. do 'Al-
cantaia,.. ño municipio' de Juiz
do Fóra; d'o S. Roue, no mu-
nicipio do Arassuahy; do thnrto, no
municiplo do Caothb; do Urucü, nO
municiplo do Ponto Nova; de Ye-
r'edinha, no rnunicipio do Rio Par-
do' e do ',Volta Grande, no munici-
pio de S. Goncalo do Säpucaly;
passarn a ter, respectivarnente, as
seguintos denominaOes:
Halfolburgo, Indiana, Juruhy, Ca-
bralina, Santo Hilari, Ityrapina,.

Gardenia, Maunicina, Divisa Nova,
Etaguira, thiahy, Mathisburgo, An-
nos, Caranahyba, Piraguára, Viei-
ra de Andraae, S. Sergio, Chrysólia,
Pinhottha, Ivituruhy, S. Floriano,
tJnahy, Argyrita Santo Elias, Fran-
cisco Salles, Lobo Loite, Itassu',
Santa Isabel da Matta, Itabiritarila,
Itarnirim, Jaca'rdguay, S. Luiz do
Parihyba, S. Luiz 'do Manhuas-
sd, Sjmão Pereira, Itaobim, San-
ta Germana,' Urucania, Navarro
o Alvarengaia.

Art. '2.° Acidade, districto e mit
nicipio do S. João Baptista tero a
commum denominaçao de — Ha-
marandyba; o a iovoaço de Lage,
no municipio do Villa Nova de Re-
rende, flea corn o norne mudado pa
ra Itapeva.

Art. 3.° Revogarn-se as disposi-
odes em eontrarjo.
'Sala das sosbe, 18 de jfilho de

1916. —lNols6n' 1 de Senna'
Mardando V. 'exe. '0 Proj octo,

Sr. Presidente, o pedindo desculpas
a Casa pela leitura dos copsideran -
da quo ao mesmo precedem e qqe,
do proposito, reuzi.a esthpta pa-
ra evitar tbmar tempo a Camara,
jusificandd;em diseurso urn 1 pro-
jecto de semeihante natuiez, quo
precisa ton, nos seus fñndamontos, a
refloxao ama1urecida do umd idda,
conto corn as luzes oselanecidas dos
srs. deputados pard' t cjuo, rotocin-
db-o e additancjo-o 'naquillo quefOr
rieessario, possarnos oliminardo
Inappa, Politico, , administrativo ' o
ehorographico do Mihas Geiads ,os
inObnvonientos quo noaltam de uma
simples leitura da nosas 'carta geo-
graphica.

(Muito bern; muito bern! 0 ora-
dor é calorosarnente cumprimenta-
do).

E' apoiado o vao a imprimir.
Nao havendo numoro legal para

a votaqdd das matorias duja discus-
sdo so acha eneorrada, passa-so a

2.° P \J!hI 'DA ORDEM DO pTA

I.' discussdo (2° turno) do pro.
jecto n. 2, de 4915

E' lido e 'posto em 1.° thseusso
(2.0 turno) o seuinte

Pro jecto n. 26, de 4945

'rt. 40 o Congrosso. Leislativo
(10 Estado de Minas Gcraes, publi-
eada esta lei, poderd rover a divisão
administrativa do ternitorio, , que I ol
objecto do litigio corn o Estado do
Espirito Santo, para os fins do art.
67, paragrapho 4., da eonstituiqão
esta1oal.

Paragrapho unico. 0 decennio es
tahelecido no art.. 442 , da mesma
Constituição continuarã, a sen, con- '
taclo cia data da pub1icaco da lei
n. 556, do 30 do agosto de 1914, de
contormidade corn 0 art. 18 da lei
acldicióral n. 5, do 13 de - agosto do.
1903.' 	 ,

Sala das sessöes, da Camara dos
Deputados, 42 do agosto do 1945.—
Leopoldo do Luna. —Moreira'da Ro
chit. —Silva Fortes. - Bernardo
Guimardes. —Josd Maria. -' Ge-
tulio do Carvaiho.. —Clomente de
Faria. —Bias Fortes. —Alvs do.
Lomos. —Viviano Caldas. —Demos
thene.s Cesar. —Norberto Lago. -,
Alcides Gona1ves. —Baeta Nees.
—Retto Junior —Ignacio Murta.

Ninguern pedirdo a palavra,en-
corra-so a diseussão, uicando a vo-
taço adiada . por falta do numero.

.° discussão .d projècto n. 17 'de
4945

E" liclo o posto em 3. 1 dicusso
o seguinte 	 -

Pro jecto n. 47, de 1915.,

0 Congresso LegislativO do ' Esta-
do do Minas Geraes decreta:

Art. 4.° Flea o, govrno 'do Esta-
do auctorizado a transfçnir da eta-
çTto do Tuyuty para outro ponto
conveniente, nas . proximidades. de
Tvluzambinho, a feint de gado erea-
da pelt 101 n. 639, do 4. 0 do outu-
hro do 4914.

Art. 2. 1 Revogam-so as disposi-
ides em contrario.

SOJa das sessöos, 5 do agosto de
1945. —Joan Martinho. —A. do Re
zonde Costa'. —Job Chstoio
N.lspn do Senna. a'—Julio MeirdllOs,
—JosO Maria.

Ninguern pedindo a' palavra, en
oora-s'e a diseussão, ficando, 'p01

falta de numero, adiada a votaqo.
Nada mais havendo a tratar, 0

Sr. lroSi(Ieflte designa para ama-
nliii a seguinto

ORIJEM DO DIA
Primeira parte.

Ate I hora da tarde:
Leitura e approvaqão da aeta.
Expethonte 	 II

AM 2 hras da tarde ....
Apreseñtação do parocores das

commissOes.
Aprosontaçao do projeetos, reque-

rimontos, inclieaçbes, intorpellaçbes
on moçOeS.

Diseussão do roquorirnentos, mdi-
caçdes, intorpellaçOes ou moç5es.

Approvação do redacöos firiaes.
Segundaparte	 4

AM 4 horas da tarde:
Votaão do aocer , n. 80,' da

eomwissäo' do Logislacao, opinando
pelt ,approvaçiio da indieaqão n...4.

Votaçao em .4 .. diseusso (2.°
turno) do projocto n. 26,, de 4915,
sobro reforma constitucional.

VotaçIo em 30 diseiissào do pro-,
joeto n 47, auctorizando o g&verno
a transforir -da" estação do Tuyuty
para otitro ponto convenionto, nas
proximidades do' Muzambinho, a 1.1
ra do gado ereada pela lei n. 639,
do 4. 1 do outiibro do' 4914.

Levanta-se a sessào.

5° ,SESSAO ORDINARIA, AOS 49
DE JTJLHO DE 4945

Presiclencia do sr. Odilon' de An-
drade'

SUMMARIO.. — Acta. —Expedien-
to, —Apresentaqäo, do pareceres.
—Ordom do dia.
Ao mcio dia, foita' a eharnada,

aeham-so presentes os sns. Odilon
do Andrade, Leopoldo do' Luna, Pau
10 Pinheiro, Alcides' GonalvOs, Hen
ri'quo Portugal, Biag FiTho, Argo-
miro do Rozende, Franklin do Cas-
trô Norberto Lage, Vivianb Caldas,
Jo Custodlo, Retto 'JuniOr, Costa
Cruz, Cicero Lopes, Baeta Neves,
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\Eodestino (ioncalvcs, Antonio 1\loit-
ia, Clemente 1'aria, Bernardo Gui-
mardes e Tavares do Mello, faltait-
(to 00111 eausa partieipata Os SI'S.
Geiulio (11' Carvallio, los Maria,
Ignacio i\iiirta, Alves de Leirns C

Munteiro do Ahroii e, scm ella, os
Ii 1(1(5 siilio 105

Ahre-sc a S(SSO.
Lida a ada da antecedenle o ildo

havendo queni sohre ella faça oh-,
se1\'a(6es uica a iflesilia subro a
mesa Pa1'l Si'! app rovada cjuanc10
tiiiiiver nil IflOrt) legal.

() s. L ' SCL')'etario 11(1 conta (10
seguinte

EXPEDIENTE

110 queiiin enIo'

Do Ft' l vina Lopes tie Sousa, pe-
dindo Os heflel'icios da Caixa Bone-
ficenti' Militar, na qualidado 	 (13

do solilailo .Joli Francisco ho-
pes, j fallecido. - A' coiflittissilo
dë 1,egis1aiiio.

Do Rasehni-a has cia Conceiqilo,
faze tid u ide it iii P (i ido, na q i tal i-
dade 'dc viuVa do- aiisjlessada Gui-
thenilo Mariano tia Silva. -'-A'
mosfla comrnissiio.

ih'picseiitaçdo	 -
Do pharmacNiticos, Pedindi a re-

vogao da Rd quo concede llcoiiia
A praticos do pharinacia. - A'

fl111iiSS0 do Sande Publica.
Api'i'cenlaçdo de pal'ecei'cs dos

eont-inissOcs

'O ci'. Antonio Main-a, pela coin-
nisio (th Repiesenfaciies e Peti-

- cOes a)resenta Os seguintes pale-
OCT'05:

'	 Pro jecto n. 30
A comm isso de ReprosentaçOes

e PetiOos, a quo foram presentos
diversos requ erunenios do funccio-
narios pi-iblicos, solicitanclo conces-
são do liconcas, tChdo verificado
quo todos justificararn cont docu-
irienfos a suit pretencilo, C do pare-
cci ciuc sejam dOfetidos C quo so
;adloplo o seiiiute projec(o -do lei:

0 Congresso Legi slat ivo ( do .Esta-
do do Minas Geraes decrota:

Art .1.0 Fica o govorno' auctori-
•zado a cp,nce/ler as seguintes licen-
ças: 	 ,,, 	 , -

a) ao cidadao Alyslo do Matios,
collector estadoal do municipio do
Paracatil, dois annos de licença pa-
r1'5 tratar do sna saudo;

b) ad.' Ercilla Joannita Feireira
do' Mesquita, fiipfessora do grupo
escOlar tie Maiihnna, dais annos do
lice-rica, a contar (10 1. ,, dc marco do
-corrento anna, para hatar do san-
(to; 	 -

c) ii 0. Rayinunda Evangelista do
• Couto, prof sui'a do grupo escolar
de .SabarO. urn anno do Iicença pa-

ra Ira-far do negocios,em proroga-
cCo d)t quo the foi conc-edida a727
de Qufuhro de 1915; - 	 -

d) a 0. Salvina Rtheiro, profes-
sora dO grupo escolar de Ba.rbace-

na scis 1i1Z0S do licotica pal-a. Ira-
laniento do sua saudi-', a coutar do
4 do junho deste auno.

Art. 2.1 Ilevuganl-se as disnosi-
çOes 0111 contrario.

Sala dos sessCes, 19 do julIni di'
1010. - Antonio Mocira. - Alcides
Goiiçalves. - Norberto Lage.

Parecci' e ret/ac cão para 3" discus-
silo sobre a Jrojecio n. 12, de
915.

A cornmissão do ReprcselltacbeS
P, Potiçbes, a quo foi presente o
projecto n. 12, do -1915, approvado
corn ernendas em 2" discuss,-to, C
do parccer quo •seja sithmettido C
30 discussdo e approvado corn it so-
guinto redaeçCo:

0 Congresso Legislativo do Esta-
cia de Minas Geracs decreta:

Art. 1.0 Fica o governo auctori-
adoa conceder ao cidaddo Joactuim

Theocloro Gornes, contador, parti-
dor e distribuidor cia comarca tie

h0n Paralty]ta - quatro annos Ido
ttcença, em prorogaca o, Os (1110 The.

foi coitcodida pela Rd it. 502, de 6
do setembro do -1912-. - -

Art. 2.1 Revogam-so as disposi-
roes em- contrarlo.

Sala das cornrnissOcs, 19 do in-
Ilio do 49-16. - Antonio Moura. -.
Alcides Gontalves. --- Norberto
Lage. - Irnprmiarn-se.

NCo havendo numero oars it Vu-
tação das matei-ias do diseussCo en-
cerrada. constantes da ordem do
ilia, o Sr. Presidontc diz quo conti-
nuarn para aman]iC as mesmas da-
da pars lioje, o -

Leviuda-se it SeSSau.

0." SESSAO 011DL\\fltA. ADS 20
BE JULIIO BE -1010

Presithncia do ,ci'. Odiion dc .4n-
tirade

SUMMARIO: - Act-a. - Expodien-
to. - Aprcscuiaiao do pareceres.
- Ordern do dia.

Au mob din, atiorta it st's0u,
acharn-so prosentes Os srs. Odilon
de Andrade.,, Leopold - tie Luna,
Paulo Piiilieiro.J oiio Antonio, \lci-

lies Goeçalves, Viviano Callas.
Bias Filho, Bernardo GuiniarCes,
Julio Meirelles. Clemente Farm,
Costa Cruz, Bacta Neves, Ileurique
Portugal, Pinto tic Mourn, Argenu-
ra do Hesend,e, Antonio Moura. Nor-
horto Lage. Franklin do Castro No!-
son do Senna, Garibaldi Mello, - liet-
to Junior o Alberto Alvares fiij-
tando, corn causa participada, us
ars. Getulio do Carvalho, JosC Ma-
ria; Ignacio-Murta,- ,m.Alvcs do Le-
mo e Monteiro de \hreu, C, SC
ella, OS - mais senhoros. 	 -

Abre-se a sessão. 	 -
Lida a' aCia da antecedente e uSo

havendo quern sabre ella faa oh-
servavues, flea it mesma sohrc a
flOSS. pars ser approvada quando
tiouver numero legal.

0 cr. 1.' seciutai'iO dc'i eduta do so-
guinto 	 ' 	 ' -

EXPEDIENTE
Officio

Dos srs. tmresidontes dos Estatlus
ri p 1-ão Paulo, Rio Grande do Sul,
Espirito Santo, Rio do JdnOiro,
Bahia o Santa Cathdriiia, agradeccu-
do a - communicação da rinstallatão
do Congresso deste Estado e da con-
stituiç-Co Os respectiva Mesa-. - In-
teirada. 	 -,

Do Sr. 1. , secretariu da Camara
dos Deputados do São Paulo, sot'c
o iiesnio assumpto. - Identico
(lCSl)aChO. 	 -	 -

lie tj tier i in edOs
Do director Os Eseo l a- Agricola ite

Lsvras, pedi-udu seja elevada a
95:000-$000, it vt'rI$a do 10:000$000
cone-cOlds peip Estado. - A' coot-
rnissao do Orçarneu-to. 	 , -

Do 111051110 senhor, pediucto (1 110
the seja facultado cunferir diplo -
muas tie agrononlos aus - alurniiu

colicluirem o respective. - cuisc.
- A conmrnlssao do lnstrucção Pu-
lilies.	 -	 -

- Pass a-se a 	 -

APIiESFr1TMA0 DP PARECE1IISS Dvi
-	 (ioaIIulssoEs 	 -

0 sr. Ale ides Gongaives. peia
eonmiisCo (to , Caniaras Municipacs,
apresetita o seguin to 	 -

OfficiOs

])a Camara Municipal do Turvo,
en vianclo tuna inilicaçao pedind 0

seja desaunexada cia comarca dc
Ayuruoca a. delegacia do policia
eroada pela lei n. 552, (10 1. 8 c1e so-

'tornhrO do 1911. - A contnhisid
.de'Legislação.
'Dois To Sr. presidente e do vice-

tiresidente cia Camara Municipal do
Jacuhy, corn relaão ao pedido fei-.
to pelos cicladäos José Peciroso do
louto o Joaquirn Virgillo dos Sari-
.1 us sobre transferencia, do suas F
zeudas para o. rnuniqipio (to S. Se-
bastiäo do Pai'aisu. - Aguardetu
opport.uuidade,.

Da Camara ',Ali micipal  do Pont
,Nova, peciinclo it decretaeüo do ama
lel quo regule a clistrthuiçao equi-
tat,iva do prQclucto ic taxa de via-
•ça6. - \' , carninissad do Ora-
menlo.

Do directorio politico do Rio Do
ce, sobre roctificacio do divisa
(corn o do Sent Peixe). - A' coin-,
rnissdo dc Carnaras .Municiptes.

Do directOr do grupo escolar do
Cal]no do Rio Clro, sobré a ohri-
gatorieclacle do ensinu o oufi'as me-
didOs quo reputti salutares cm horn
da insruccdo. - A l eommissäo do
Edst'uciad Puhilca.

Da Camara Municipal e do dire-
cforio politico do Piranga, olici-
tando verbas no futuro orarnento
para ,restaurat .ão da respectiva co-
marca. - . A' cornmissäo do Orça-
:menfo. 	 -
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Pro jecto n. 37
A cornmissäo de Camaras Munici-

paes, considerande quo a lei n. 663,
do 48 tie setembro do 4915, extun
guiu o districto do paz do S. Fran-
cisco do Vermeiho, no municipio do
Caratijiga, dividindo o seu territo-
rio pelos districth .de Born Jesus do
Galho e Vermeiho Novo, e detor-
minando quo a Camara Municipal
traasse as divisas dos dois ultimos
districtos e as submottesse a apro-
vação do Congrosso (lei cit.,
art. 10);

Considerando quo a Camara Mu-
nicipal de Caratthga votou a lei n.
226, do 7 de j aneiro deste anno,
Para os fins da referida lei n. 663,
do anno passado, 6 de parecer que
sej a approvado o seguinte proj ecto:

o Congresso Legislative do EsLa-
do de Minas Geraes decreta:

Artigo unico. Ficam approvadas
as divisas entre os districtos do
Born Jesus do Gaiho o Vermeiho
Novo, traadas na lei municipal do
Caratinga, n. 226, do 7 do janeiro
do '4916, do conformidado corn o
art. 10 da lei mirieira n. 663, do 48
do setemliro tie 1915, rovogadas as
disposiçOes em contrario.

Sala das commisses, 20 do juiho
de 1916. - Alcides Gonqalvos, re-
lator. A. do Resende Costa. -
A imprimir.

0 mesmo senhor, em Home cia
comrnissão tie RepreseiitaçSes 0
PctiiOes, envia a Mesa o soguinte

a) per tres annos, Para trataman-
to do •saude, ao primeiro tabellião
cia comarca do Manhuassil, Fran-
cisco do Paula Santos;

b) per dois annos, Para t.rata-
monte do saudo, , ao tabellião tie
primeiro officio do torme - do Itai,I-
na, Orozimbo Gonçalves tie Sousa;

c) per dois annos, Para tratar do
negocios, ao escrivtio do Paz da Vil-
la do S. Manoel, .cornarca do Muria-
he, João Luiz Vorsiani.

Art. 2.° Revogam-so as disposi-
qSes 'em contrario.

Sala das sessSes, 20 do juiho t1
1916. - Alcides Gona1ves, relator.

Norborto Lage. - Antonio Man-
ra. - Julio Meirolles. - Impri-
ma-se.

0 sr. Norberto Lage, ogualmento
pela commisso do Potiçbes, apre-
sofIa o soguinte

Parecer n. 81

A cothmissão do PotiOes, a quo
foi presonte o,requorimento da sIa.
d. Etelvina Nogueira Reis Sena,
v-iuva do oscripturario da Seóreta-
na das Finanas, Julio Cesar do
Airneida Senna, tondo-o visto e at-
tentamente examinado, 6 do opiniiio
o re'quer quo, ouvi'do o Sr. Secrete-
rio das Finanças, Para as devidas
inforrnaçOes sobre o allegado do
alluclide requenirnetito, voito (I rnias-
mo a coirnissão, Para quo ella,
ajuizatido do son conteüdo, possa
dan urn parocor torminante, justo,
legal o decisivo.

Sala das commis'sOos, 21 do juiho
do 4916. - Norberto Lage. - Ar'-
tonlo Moura. - Abides Gonçalvr's.
- Julio Moirdlles.	 A iniprimir.

Não havenilo numero legal Para
so proeetler ti votaäo das niaterias
(10 iliscussSo encerrada, 0 sr. Presi-
ticiide dfsigiia Para- arnaiihã a se-
guinte

ORDEM DO DIA

Primeira parte

.Ate 4 hora da tarde:
Leitura e approvaço da aeta.
Expedicnto.

Ate 2 horas da tarde:
A-presentaçäo do pareceres ctas

eohflmissOes.
Apresostalão do proj ectos, neque-,

nimentos, indicaçbes, interpelta-
Oes ou moçöes. -
Discussto do requerimentos, incH-

caçOeS, interpellaJOes ou moçOes.
ApprovaSo do redaebes finaes.
Votação do parecer n. 80, da corn

missão do Legislaão, o'pinando pela
approvacão da indicaão n. 4.

Votação em pnimeira discussão
(Z.° fume), do projecto ii. 26, - do
4915,' sobre rofonma constitucional.

Votação em terceira discussão do
projecto II. 47, auetonizan-do o go-
verno a -transterir da estaão do
Tuyuty, Para outro ponto conve-
nionte, nas proximidades do Mu-
zambinho, a feira- do gado creada
pela lei n. 639, do 1.0 do outubro
do 4914.

Segunda parte
Ate 4 horas da tarde:

Primebra discussäo do projecto
n. 36, sobre coticessão do licenças.

Terceira do do n. 12, do 1915,
coneedendo pronogaão- -de licenqa
ao cidadão Joaquim Theodoro Co-
mes, contador, partidor e distribui-
don da comarca tie AlOm Parahyha.

Pni-meira discussão do projecto n.
35, mudando a denorninaçãe do iii-
verses locaildades do Estado.

Lovanta-so a sessão. -

7. 11 	I'_-'SAO ORJJINARIA, AOS 21
DE JULHO DE 1946

l'i'i-'stdencia do sr. Odilon fie An-
drade

Dl IVI A I i(): A eta. - Discuro
ilu sr. Costa Cruz. - Represdn-
taqão— Apresentaçäo de parece-
i-is. —I.' thscussao do projeoto
n. 36. 	 -3. 1, do do ii. 12,.de 1915.
1.' do do n. 35. —Ordern do dia.

Ao meio dia, feita a chamada,
a(,ham-se presentes os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo tie Luna,
Garibaldi Mello, Viviano Caldas, Ju
lie Meirelles, Retto Junior, Costa
Cruz, JoSe Antonio, Abides Gon-
çnlvee, q ieeiii 'Lopes, NorhCrto La-

go, Clemente ?Faria, Tavares de
Mello, Baeta N eves, "Franklin de
Castro, Pinto 1. de Moura, Antonio
Moifa e Bias Fllho, faltando, corn
causa parlicipada ds srs. Getulio
do Carvaiho, José Maria, Ignacio
Murta, Alves do Lemos e Monteiro
do Abreu, e, sorn ella, Os mais so-
nhores.

Abre-so a sessão.
E' convidado Para occupar o lo-

gar do 2.' secretario 0 sr. Garibal-
di Mob.

Lida a ada da antecedente e n.o
havendo quem sobreella faa oh-
servaçOes uica a rnesrna sobre a
Mesa Para sor approvada cjuando
houver nurnero - legal.

Sobre a Mesa não ha materia de
expediente. 	 -

0 SR. COSTA CRUZ: - Sr. Pro-
sidente, mandarn-me aqiii, represen
tantds do urna classe 'quo o Con-
gressO Minoiro, 0 Poder Eecutivo e
todo o Estado tie Minas, emfim;
tern, per estricitti, obrigaçäo de at-
tender nos sells reclarnos, visto co-
me 6 undulütavelmente a major con
tribuidOra Para as nossas nec6ssi-
dades phblicas, a base tie onde U-
ramos Os ' aigarismos -Para Os nos-
sos orçamentos.

Mandam-m'e dqui, e ao meu col-
toga coin residencia em Guarará,
corn uma rocornmendaão especial,
do quo não tenham as minhas pa-
1-avral, as nossas ieclamaçOes, os
inonuieS intuitos politicos, questöes
quo nIbu pi-osidiram as suas delihe-
rabe.

Minidam-me, come interprete do
seus sntimentos do justiQa; e cii-
mS collaboration quo Sou tambem
no Scie dome mesma olasse, en-
viarn-me crime representante da-
cjuellos quo são os agnicultores do
café cia zona léste mineira, e quo
pleitciam niedidas tendentes a sa-
tislazt'i- a tortes os productores no
Estado.

Sr. Presidente, ao seann molar
a primeira reunião do Conresso
dos Lavradores", em Cataguazes,
nSo faltaram Para elle, como não
tern faltado Para divorsas outras
-rio Estado, movimentos tendentes a
c1ipensai-as, dando a entender quo
us ffi)s tie tao patriotica 0

Projecto n. 38
A eommissão tie Ropresentaçoes o

Petiöes, depois tie examillar as pe-
qhs prbtoeolladas sob os nu 94
97 e 100, roquerimentos do tabel
liâos 'o escrivães, solicitndo licen-
qas, e conSiderando quo o deferi-
month destos podidos no traz onus
ao Estado, nern projuizo ao servio,
preenehidos Os logares per hiteri-
no's competentomente nomoados e
empossados, 6 do parecer quo soja

J 'approvado o seguinte projocto:
0 Congresso Legislativo do Esta-

do do Minas Geraes docreta:
Art. 4.° Fica o govorrie auctori-

zado a conceder as seguintes iteen-
as
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sirias assenililcas cram ouli'os, hem
(lIlielelItCS dos legitiillos e puroS
int.eresses clii Estado.

Não viugaram, einfi;n, as ideas
assirn espaihadas.

Fez-se a prinleira relunao; deter-
minada a segunda, ella so fez tam-
bern cia mesma fOrma, corn us mes-
rnos principioS do reclaino c do
justiça, para acjuella classe, clue
pOSSO dizer hoje torturada em face
dos grandes e pesados tributos a
flue estci obrigada, accreseida cia
enornie c1uebra do scu produeto.

No pequeno espaço de tempo clue
determina o nosso regimento para
justificar a representhcio quo ci-
los apresntam, clevo saud tar, it
Camara dos srs. Deputados ciuc a
ha$e principal, unica, poSu dizer,
(las rendas do nosso .Estaclo, estd
justamente na, agricultura e cspe-
cialmente na cuitura do café.

Pois hem, sendo oslo o producto
da maxima importancia, senclo ella
o niaioi factor para a nossa organi-
7ilçao finariccira, outendo do jusli-
a tuq, tiara cue clove ser onearittla,

corn mais cuidado, dove ser volta-
(Ia coin mais presteza it atteniio do
legisladur mineiro, para clue niio
ficiuCmos na posiecio do, polo exces-
socle impostos, polo exce.sso do fre-
tes 1 e falta do auxilios inclispensa-
veis, sermos ohi'igados. a diminu-ir.
oilo ahanclonar essa cultura, quo tern
sdo a nossa salvaçcio.
o sr Bias Filho: - Perfcita-

ftiCute.
o sr. Costa Cruz: - Visa a repro-

sentaçiio ciuc offereço, tres pon-
los: sobro-taxa. fret es fe.rro-viarioS
o Credito agricola.

o prirneirb, jci .o disse, refere-so
ci sobre-taxa do café.

Creacia corn intuito do proteger
a lavoura: creada, ndo duvido, corn
us melhores e mats ardentes do-
sejos dc amparar esse grandle pro-
undo, P0550 flSSt'gUl1.1l' qiie tern si-
(10. desde o ituicio do sua execuiia
ate ho.je, 0 motor saerificio clue pe-
5a s0])rO ii café mineiro.

o $p . Julio M'.'irclles: - -\poiado.
0 cr. Costa ('in:: - 'i1.1() puuW

ilugar o hCU intmto puucijial, - a
rotcëcio ci laoui'a do café - mais

tim motivo quo dove contrihuir pa-
ia a sna iicio coiitiiiUatw 1108 dis-

posihvos To nossas lois e sua conse-
queiite eliiriinaçiio.

Estaijeiccida na lazibo do 3,00 (3
francos), ao caniblo do 560 rCis 0
franco...

o so. Pinto do Moura: - Modida
provisoria ciue so tornoll definitiva.

o Sr. (osta Crux :-... pagam-SO
hoje, esses 'mesnlOS 3 francos ci ra-
alto (Ic 800 réis calla urn.
iMeclida provisoria ate quese I a-

cilitasse a collocaçlio cl-a cafC, foi
transformada em medicta clefiniti-
Va, hole presa ao orqaineiito, C cis
o argurnonto para. (lue so lOmb d.if-
ficil a si.ia retirada. (Apoiados;
niuito born!)

Mac, S,! C diffidil a sna eliiriina-
ceo, a propria represeiitaCito ostaho-
lore rnodos e inoios cia sue p ibu mais
exccuçibo.
• Ella pede, para contrabalancar a
cleficiencia orçamentaria. Outras
mediclas tambern referenles 0 un-
postoS, 'nas ciue , nhto vbrn gravar,
exclusivamente o café - o nosso
ouro verde.

Eu poço pttOiihtO cia ilusirada
nmniissao a cruo tern do ser f affo
eta a iepresentaibo o tambern a ca-
Ca urn dos meus ilusttados có11e-
gas, pama o assunipto, porque, Sr.
Presidente, as deiiberacCes estahe-
lecidas no congresso quo teve incio
(,lit CataguazeS devem so ropotir

cm todas as zonas, can toclos us mu-
ucipios do l3stado, e o Cungressu
Ilinciro, procuratidu atteiicter is
oxigeucias cia represe-ntaçaO, plot i-
care, inn ado c!ue sara ])Cii@fid')
CO A propria ordcnl publica do Es-
tacic, necessitado talve: maiS cjue
nunca, do trahaiho e ordem.

Entregando a v. exc., Sr. Prosi-
ConIc, Para quo tenha a dostmo r-
Cnienta1,ar epresc'ntaçao, en soli
cut. tambem, quo SOJI a. mesme
puidicada no jamal olficial. aiim
do eselarecer a cspii'ito dos srs. do-
pill atlus a respeito de a Iguns dos
500S Iopieo q, ima VOZ ([(10 a c'xigui-
dade ([a tempo (1110 (11sf ( 1Il lit) j) ara
usti1ica1-a, 115t0 piiiiittii a])urdar

outiOS IIOIIIOS eSsoliclees.
'J'crminanclo estas c'ousidcrabos,

itun cicuie (3110 0 Potter Legislati-
a tornard em consideracibo ii pedi-

do - quo ora apresento e fard acjuillo
iiu	 jib. tieveria ter folIo, isto C. it

substitui(hto cia sobre-taxa per urn
1101) iiiellior, e, p0550 dizer, mais
tIe accordo coin as nosSas coi,dies.
por Hifla outra-- lemma que n5o 0 do
imposto directo sobre 0 - produc-to
quo constitue a riqueza e quasi tim
monopolio quo nos dotou a uatureza.
(Mu-ito bern;, mrito born!)

o sr. .Prcsidcnte manda quo so re
nietta ci conimisshlo do Orçarnento,
depois do puhlicada.
Bepicscntaçdo do Cojiv'sso dog

1avi'adorcs de café, reunido cm
Cataguazes, solictando indictas
ciii favr desa classe.	 -

I Exniog . si's-. "niMnhros d'O Con_
giesso Legislativo do Estacto do Mi-
iias Geraes. 	 - 	 -

o Congresso" do' Lavradores cEo
café cia zona: cia rriatta, geunidos
em- Cataguazes, eonsidrancIo:iq,

1.0, quo não tendo o Converilo tie
Ta,ibatC protluzido us l'eSUltadoS
piaheos Colic espeiaclo pal-a emit
valoiizaçao do prlyducto coires-
poiidente aos sacrificios impostos (i
lavoiira;

quo nhtq o]istaiito a faflencia
tlesses resultados praticus, conti-
11110111 us produCtores do café ag-
gravados corn. 0 pezado 01Iusc1a sm
bre-taxa do 3 fl's. e niais elude elil
cerca do 35 0 1 0 , am consequencia
da- haixh do oathhio;

3. 1, quo a lavoura aceitaiiclu do
horn grado esse onus 001110 retri
huiçhto (Ia vaioriza05to regular e
perma-nenle do cafd, assegurada em
prornessas formaes do goveriio, quo
lilt boje,li5w;a g poude cuinprir ef
fieazlnei!te,.deve pur ' doI1Seqileli-
cia. scm tide exonerado:

4-.': ff110 0 regimen tribulario Ido
Estaclo. assentaclo quasi quo exelu-
sivamente sabre aL bases -clso impos
los (10 expoi-taçhto, estaheleeeu nina
verdadeita tendenela pa ia a 01)-
tenehjo (10 reciirsos oremaeiitaritis,
do profereneia sabre a pro i1icCibO
do cafC, gravada hoje grancLemenle
cont it alluclida Sol)rC-IUX1I, além
tics 8 112 T'  "'advaiureuu', qItando
as proprietario g das terras ja pa-
gain impostos territoriaes, per yen-
.\ C.-7

Ittia SUpPriuleSaos tias j uLras 	 j..
- has do lsIado ; 	 -

D.- °, (ftlC tendo 0 gor y '10 augilicu
lade recontem-eiite 0 iinpostu ter,-i_
loi'ial cm 30T sobme as faxas au-
tigas1 scm reCuzir paralleiarnelif3

'0 impost) 	 "all-Val))relil" do caIC
- come OF1L mister. em face dos com_

prhn1isOs asgtiiiidos qilailtI)) I'ai
cl'eid10 aquelle inp&sto.o -tendo
em vistaque iiestes30° I" do ad
iiinuto quern \ ui pig ii ' iii 1101

sonima tdta1 aoiliesouro C a,zo
na citfeei ga, em raicid tie maior Va-
ioi dcto polo fisco as Suits terra
- 6 0, quo, otitrosini, o Etadui, em
trocados grancles tributes lqvados

- We vinte e tantos. niunicipios do zo-
ne quo mais concorre 1)011.1 0 ahas-

- tecirnento do recursos ao-eralip
pulilico,, nhto torn podido comp en-
sar razoaveirnente as sacrificios
exigiclos corn medidas -tetideriles a
thu veruatleira expailsibu 110 CroCi-
to 	 gi'icola, iinpecqhto rigolosa
Justa tias taiifa-s - (to transporte, quo
na iiiesina asirada tic fcrru, lii

- tmo cla mesina zona c seivida pela
mesma companhia, são ituns altos
pare timas procedencias, quo paia
outras equidislantes o hem assiin
1)-cia eoCsti-iicçhto do estradas do to
dageiii - e , 1 ca1.minhdis vicinaoS Ca
cornjioteiicia do Estaclo, senclo ocr

- to quo pCra outrds fins se nab pa_
- i-a toes cOinpeilsacoes so puCe corn-

nleilcu;!e1- ) : allos inipostos cobra
dospolo Eslado aos coutrihuiiites
desia, 

70, Coiisitterando, funaluiente.
quo a v. V. exos., e ao governo nhio

- joule soi' illdliffereilte 0 esludo do
Inaws segm-os e efficazes pta ic-
mediar toes males. a Congi-osso do
Lavvadores. , lu Catagu ares, resod
ye Sejain pedidas viusas atteucOes
para as ujuestoes seguintes-:

a' . ])(, III dos mais altos puiiic-
pius do u'quiclade e j tist l.a ciii [a-
.or do lavou ra do cart". lbo1ir o
imposlo cle 3 francos cubradus so-
Inc coda sacca do café exportado;
- -IC Cugituu tie reduzui' o imposto
de 8 ,112 01 "ad-valorem" sabre. a
cafC, na proporchto do augmcnto do
renda publica aicançada pela ole-



100 	 101

.vaão actual de 30 0 1 0 no imposto
territorial;

C) Como compensaçäo do dese-
quillbrio a advir nas rendas publi-
cas, pela dimijiujção dos imposos
acirna citados, o governo •deve re-
modelar o systema de cobrana do
imp osto territorial, augmentando-o
ainda, si preciso for, de modo a
nãovexar mais as terras dos expor,
tadores do café do Estado, emquan-
to Os cu1tivadires do outros produ-
etos para son consumo interno, não
estiverem collocadcs, em posição
de concorrer na proporão de seus
lucros corn impostos equivalentes
aos pagOs por aquelles. '
d) dada a escassez do rocursos em

dinheiro, para as operaöes gri-
colas da zona do 'quo, provarn as
alIas' taxas dejflros pa'gas pelos,1a.
vrãd'órs, solicita 	 prôvide, Jnda W..
cia'ñd 'entidb do rerhod1ir o. Cré-
dito' 'A'griéol em vigor, 'dañdb-lhé
Hfif cunho 'eapado promovei'a 6
tradit do capita's bxt .ranhos 1paraa
bna, atim do' aUxiiar 	 oxpanao

do suç' 'riqueza 1	 ricola,entrei
ate' 	 1'esente abs bsfOribsisola.
don. 	 -' 	 - 

Assim consideran, o Conq.
so do Lavradores 'do" Cataguázes
confia na acão' cdñjuncta' dds'jo
'deros legislativOs 'do 'Estado dos
qüaes' esjerá 'ej&m' toihad' em
considraqao as theses propdta,
não vonIo outrOs iñ'tiW 1qii não
Os do oc1á?nrpra a 'elasse a
jbstiça cbrno ' iráior
collaboraçao cjue tern side' da
grandeza e prosperidado doste Es-
tado. 	 / 	 '

Sala das 'ssoo do Cmgreso
CafCsista cm Cataguazos, 2 do' 1 in-
lho do 1916.

São José do AlCm Parâhyba-
Js( Cosailo Teixeira do Iigu.oire-
do, Ottoni Dini Manso Moiiteiro,
José Joaqukn Monteiro de Castro.

Cataguazes— Francisco Augusto
do Barros, Feliciano Dutra Nicaclo,
Yirgilio Moreira de Rezende o For.
tunato Alves Pereira. 	 -

Juiz do FOra— Dr. Joaquim Ma-
riano Montiro., 	 -
- Palma - Jeremias do Araujo

-1'i-e11as. Manuel Miguel Lenten.

• Rio Branco — Coronal Antonio
Monteiro do Britto.
1.. Leepo1dina . - Dr. José Joaqijj
Moiitoiro Bastes, eOr0nb1 Francisco
Junior, Olivieti Fajar'de I Campos.

Caano1a."''"
Oaurarã — t BaräO d Cattas Al-

Ias, coronel Franëiseo de Paula
Retto Junior::ri -'

'Mar. do Hespanha' 	 Virgij0
Vianna. 	 1,1 m,!

Ubá - Theophio Teixeira da
Silveira.

Manhuassu -- Alfredo , j
Breder' Francisco Jose.Pereira é
Andrade. '
,Rio Npvq1,4arcoSCedijano iu

I I1OS.
Caratinga - Guilherme Alberto

Milward do .Azevedo.•	
i, , 	 'ItS. Joao Nepomuceno.

* RreseitaçOes Rio Novo Mar
cos Cediiano Nunds réirèsentante
d'o "cthYo'ñel Jàrb' l F11Ijeir6 u de Ca-tro'; 1111'
it s 'Joãoiuceril 	 coronel
Virgillo I1eOn.de; 	 Sre'entante de
José Mâiiã Freiià Campos.

Carangola— Coronel Viuiio de
Rezond, repr gientante' do' 'coronet
Manuel 'JOe' do Sousa.'

Apresentacao hhdeti 'pa'reres das•	 cornmtssae, 'I
I 	 ' i 'l 	 It'''.(ll**'t 	 I	 ' 	 .'' •
o Sr. Antonio Moura, ipela corn-

missão, de,ptesentaçoes, e
m

	 Roque-
rinLos 11 'tprcsenta o segumte

Pai'eber n. 82
A cemmissäo do Reprosenfaoes
oiiçéos-. a quo •foi .pi-csenf.e 0 re-

( 1llCrmento ir 	 . llari:L (Is "1I0
ia, proIeso Jo -grup) ascolar do
Pontha, iconsiderando quo. to do a
peticionarja solieltado eismezes do
I iCcila ,ar1,, tnLtanlontu do sia sat-
tie, a i6_ de agosto do 1915, o son
ptdido näo pouicle Sdr doforido na
oOcasião ppportuna i)or ter dado en-
tradinésta Casa nos ultirnos dias
da sessao do anno pasmdo e do
ptrqcer qije soja arch] vi a' 	por ter
tiOrdido 5 opportunIdde.
•al 'des cothmissöes 2'! do julh.
Ce. 19I6.—Ari1onie 1110tjra,_-A1eile

Norberto Lago.— Ju-
lio 1I'ira11es.-- \ iniprintir4

"são havendO projectos, requeri-
autoS, ijjdicacSes, interpellaçOes o

a serern apresentados e
, 1 jnuando a falta do numero pa-
l' votacão das materias do dis
jS5O encerrada, passa-se I

pARTE DA ORDEM DODIA

. discussão do pro jectb n. 36 -

Lido C posto em 1.0 dlseussãd,
,.ncerra-se esta scm' debate,e ficof
adiada a votaçao do prujecton. 36,(
5uDre coflcessSo do licencas. •

discussdo do profecto1n. 12,, de
	1915 	 1. 	 ,1

Em' segulda, lido e posto erh 3.'
discuSSaO, encerra-se esta sent do-
hate e flea egualmente adiada 'a
votaão do projoeto it. 42, dO' anno
j,assado, concedendo prorogaqão do
Iicena ao • contador, partidor o dis-
trthuidor do MOrn Parahyba Joa-
(1uim Theodoro Genies. .

1 . dscussdb do projecto n. 35

I"inalrnento, dispensada a leitu-
i-a, a requeimento - do sr. Bias Fi-
iho, 0 siimottido a.'i. dlscussSo
iue so eneorra sern debate, fleando
adiada a votaqãn do prujecto n.
35, mudando a, denominaqão do di
versas localidades do Estado. - 	 -

Nada mais havendo a tratar, o sr.
Pi-esidoite designa para arnanhO.
sguinte 	 •	 • - -'I-

- ORDEM DO DIA

Primeira parte

Ate 4 hora da tarde:
Loitura e O,ppnv:içiir ' 11 ,11, ada.
Fpedienfe. • 	 • -

Ate 2 horas da tarcie: 	 • •
ApresentSqão do pareecres des

e "umissOes.
Apresentaqão do projootos, reqiio-

rimentos, indicaçOes, tdntorpelraqobes
ou moçOes.

Discussão do requerimentos, mdi-
caçöes, interpeliaqOes ou rnoçOes.

Approvaçäo do redaeçöes lilacs.
Votação do parecer n. 80, da

eomrnissäo de Legislação, Opinandô
i'ela approvaço da thdicacäo it. !.

- Votaqão em 1- a diseusso (2.° tur-
LiQr do projecto it. 26, do 1915, so-
bra refprma constitucional.

,Yotaqao em 3' dliseussão do pro-
jeoto n. 47, auct'oriza,ndo o governo
a transferir d èstaão do Tuyuty
para outro p01110 convenlente, nas
proximidades dot- Muzamldnho, a
feira do gado Oreada pela lOi n.
639, de'd.° dci Outubro dc 1914.

Votacão em :1 diseussão- do pro-
jecto.n. 36, sobre coneessão do .li
cenqas. • 	 I 	 ' - 	 ' • I'.,'
• Votaçao em, 3:0 do do n. 12, -do
1915, concedendo prorogaão deji-
cenqa ao didadaoJoaquim Theodo-
ro Gçmes, contaçlçr,,partidor,e dis-
tribuidor di comarca do ATOm Pa-
rahyba. 	 ,, / ! - • 	 -

Votacão out 1.0 diseussão do pro-
jecto n. 35, mudando a denomina-
ão de cliversas localidades do Es-

Lado. I- -
Segunda parte,

. ; Atq 4 horas 1 da tarde
Disoussdo unica dc; parocer-n.. 8'1,

dc eommissão do PellçOes, solid-
tando intormaçOes do governo sobre
urn requcrimento em I quo • a - viuva
do cidaddo Julio Cesar de Almeida
Senna pede 'eievaqao do alcance
erifleado em suas contas, quando

gerhi a qo,Ueçtoriade Minas Novas.

	

Lovantasq a. sCssão. 	 -

8.0 SESSAO ORDINARIA. lOS 22
-• • I RE , JULHO PE 1916
l'resWcia ctp sr. Odilon ,d An-

	

drade	 - 	 -
SUMMARIO :—Acta . - Epediente
• Requerimento.-- Diseurso do Sr.
NolOn - do ,Sonna.— Roprescnta-

- ao. —Apresenta'qão 'do pareee
res.-])iussão do parocer n. 81.
---Ordem do dia
Ac 'meid l dia, fells a chamada,

atharnse reCéntes oh" si's-I Odion
do Andrade, Costa C-uz, Garibaldi
Melib,' Julio Moirellos, Viviano Cal-
das, Rétto Junior; Tavares do Melle,
Nrberto Lage, Modestino Gona1ves,
Meidos Gontlalves, Antonio MOura,
Baeta Nevés, Franklin dc Castro,
Bias Filho, Nelson dc Senna, Cle-
mente Faria, Cicero Lopes, Pinto
de Moura Bernardo Guimaräes, Al-
berto Alvaros o, Argemiro do Re-
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sonde, faltando coin causa parlici-
pada, Os srs. Getulio (10 Carvaiho,
José Maria, Ignacio Muria, Aires do
Lemos e Monleiro de Abreu, e, sem
ella, Os mais senhores.

Abre-se a sessão.
Occupam as eadeiras do :1 . 0 e 2.0

seeretarios, respectivameflte, a 0011'
vile do Sr. Presidente, os srs.
Costa Cruz e Garibaldi Mello.

Lida a acta cia aiitccedente, e nb
havenclo quem sobre ella Iaça oh-
servaçOeS, flea a mesma sobre a
thesa para ser approvada quanclo
houver nurnero legal.

0 cr. 1.0 secretario dci conta do
sogi unto

EXPEDIENTE

Off icwa

Do Presidente do Estado cia Pa-
rahyha. agTadee•endo a oommunieri-
çdo quo ilie fOra feita cia installa-
cdo doste Ccingresso e cia unstit.ui-
iio cia respectiva Mesa. - Intol-
radii.

Da Camara Municipal do S. So-
hsticio (10 Paraiso, enviando, inlor•
macia, a petiqan do Jotccjuirn Virgi
fflo dos Santos e outros, solisitando
transferencia do suas propriedades
para o r.eferido municipio: -
A guardern opportunidado.

(0?n in UflWacãO

0 se. l'acw'cs de Motto traz ao co-
nlicciinento cia Camara, e flea esta
luiteirada, quo o Sr. ilenriquc
tngl (ieixa di compar000r algumas
SOSSOOS. por doeiite.

() Si'. .ilocicstiiio Gouçali'es onvia
ii. Mesa. • e perle quo seja publicado
no orgcio official, ants do tor o des-
1mb regimental, o seguinte

lie qucrini ilt(i do i/o. Jose 7'eiio-
ra do Almeida, pedindo priviteqo
nor 23 winos, peru (F rxploracdo de
fibi'as tF'r(is. d.OS(iii(IJOS (10 fah;'i"o
ii' SOCCOS, cordas c. fios.

Exmo. Sr. Presidente e mciii-
bros do Congresso Mineiro.

0 aliaixo assignado, cidadio bra-
shim, w4dente na eldaule do &n-
fit muruciplo Ic' Santa Lttzia,
ucsle Cslail'o, rem rcqlierr do Cons

gresso Mineiru privilt'giu pot , vhdo
o Cilico amios do prazo, ala a e-
ploraçcio, uso e goso do fibras te-
tis, proveiiientes dos ai'bustos deno-
minados malvafsco, j angada, i in-
hirissü e outros siniilares, para so-
rem adaptadas ao fabrico do sac-
cos, cordas •e fios.

A observaçcio at.teiita C 0 CStll(10
severo dessas multiplas substauéias
trouxeram ao requerente a convi-
ccio absoluta do quo preencliem to-
das as -condiOes do resistencia e
dutrabilidade' e que, uma vez sub-
mettidas ci tecelagern, pro-thizirSo
nfl proclueto superior ao resultaitte
cia jula, tornand{)-Se, ipso facto, so-
]) ,,,v lucius cs ponies do vista, urn
l'antajosn succedanco cia materia
prima quo att agora impurtarnos do
extrangeiro.

A situaçiiu auormal cia Europa,
perturinindo a navegaçcio . intern-a-
cional, tern, ncio sO concorriclo par--t
a cliniintuçcio dessa impartaçiio.
c.omo augmentado do mtutos por
cento o custo, P,eiaS hfliculdiideS 0
riscos maritimos, o quo onena tie-
masiadamente o consunnidor.

ESSS difficuldades, porOm, SC-
niam dentro de relatiV& 1tThz& alto-
nuadas, corn a introducç(io, no men-
cado, de uma unciustria genuuna-
monte nacional, preparada por bra-
sileiros, do matoria prima, faeii-
monte i'etirada do nossa fecinida
flora, e por urn custo 5 n j o inferior
ao mesmo producto de origem in-
gloza on aulern(i. Todos esses muti-
vos juslificairi a procedencia dii
pi'etençao.

E como o reciuerente tern consci-
dciii da vei'acidado do quo affir-
ma e se mba animado dos mais no-
bros intuitos do cOoperar nos lirni-
los (10 sua capaciciado pelo dosen-
volvi menlo econombco desse grail-
do Estado. declarando quo tenciofla
instalhiu' no munbcipio cinde reside,
uma sacearia corn tocias as moder-
nas detemrninaçOes scientificas, pa-
ma a mais completa reauizaçcio dos
fins quo alrnej a. tern, a honra do
esperar quo o Congre.sso Mineiro
após 0 exanie a quo viii proceuler e
be accordo colil ii allo sii tei'io 0 1)11
triolismo tradiccional ms seus di-
gn'os k'gbslaciores, fau'-lhei't josh-'
ia.

Santa Luzia, 20 .110 julio ile 1010
—Jos(,, Figueireclo do \lnieida. -
Publique-se e remetta-se ci corn-
rnissho do Peticdes.

0 SlI. NELSON OE SENN%: -
Sr. Presidejile, tenho it grata Sn-
tisfaeçii'a do enderéqar ci Mesa, pa-
ma quo esta ihe dé o dostino re-
'inleutal i 0 opportunamente it Ca-
mara dolihere como do ,jnstiça so-
mu 0 assuinpto, urn pedido dii di-
mectoria cia Eseola tEe Agi'onomia
ìé S. Jo(id d'Ei-Rei, novO e futcu'o-
so iiitituto do educaçao profissio-
nal, destinado ci formaçiio de enge-
nhoiros agronornos, mediante estru-
dos serbS, feitos de, aceondo corn
urn p p ra,nDrna modelado polo do
instihito congenere existente, em Pi
nacicaba, no .Estado do S. 'Paulo,
sendo que a lisura e o modo cor-
i'eto Corn (1110 Yai funcoiooando
a mesma Escola Agronomica Mi-
noii'a são attestados por todas as
auctonidade estadoaes quo a tern
visitado, con forme consta dos do-
duillentos. annoxos ci represeittaçcio
o quq vim passar is mans do v
CXC.

Esse .podido ndo tern pou fim a
ohtenqao do favores tie oi'dem pe-
euniaria, caso ciii quo en mao me
ahalanqai'ia, no actual momento, 0
fazendO ' iianto cia comrnisscio do Or
qamento, a yin oncaminhal-o ci Ca-
tiara dos si's Deputados... 	 . -

O sr. Bias Fit/to: —Miilto hem!
0 so. Nelson de Senna..., mm

visa a])enaS a coosagraqao do me-
vito e cia excellencia do programma
do refemblo instituto, quo clove ser-
rio do inodelo pdra a creaçcio do
tiitros congeneres do quo Minas
Goi'aos nluito earecC para a oduca-
çcio pnatica dacjtielles dm0, uma VeZ
nello dipiomados, do do ir uncromen
tai' as nossas' niquezas agricolas, tor
riando-se corno que missionarios do
trahalho fecundo e unte1llgenIo de
rotear pmoficiiamente a terra eom10
emprego cia mechanica agricola,
indo onsinar Os melhores processes
cia iavoui'a iritensiva pehas diversas
regides do Estado. Apenas preten-
do a Eseola do Agronomia de S.
João d'Ei-Rei, an. Presidente, o
reconhecimento por parte dos po-
tieres puhlicos para Os tititlos ou

dliplornas quo della emanai'em, con
feridos ins moios quo alli hajana
terminado o sell durso debaixo cia
fisi'aljzach, do governo, 0 (Idle flcio
eiislara 11111 eeitiI no Thosrnn'o do
Esla un P P1 11 eaEsiiiia Ot'(iOl'l'in'(i
ci tuclas as ulespc'sas'neeesihi'iaspa_
ra esse, fitii,. Assirn, disputañdo o
i'econliecimento official, detitro do
flnas, pant Os difIlOn-las 'que baja

do oxpedui-, a Esoola do Agroiio-
miii- do S. Jocio d'El-Roi formula
O sen pedido. corn Os intuitos mais
nobros e dignos do severn attend-
dos por panic do Conigresso Legis-
lativo, porquanto. antoriormento, pa
ra oütros institutos profissionaes
creados ela iniciativa' particular
euro nOs, ja algiifnas leis do Es-
tado tern iuictdnizaclo a adrnisscio a
registro ilos respectivos diplomas
nas i'epartiOes competentes do Mi-
iliI:s Genaes.

A niedida sOlicitada hahiitarci
aos quo se consagrarem ci canreira
agroliOmica, a vèiem seiis (iipTh-
mas' rovestidos do ilnu cunho,' se-
nAo do puvilegiado officialismo pa
lo rnenos'de poi'thitO o legal reci5
nhecimento, pot pinto do Estado,
O quo mi'io deixarci do ser
urn forte estimulo e cdnsagi'aiio
cia carreira escothida' peloS - -portit-
dorm do taos tititios (apoiados
E' corn esseS intuitos quo a no tori-
cia Escol, fundada em S. Jocio ci'
E1-Iloi, o quo, em sen corpo do-
cento, conta professores corn peten-
Los, i toni turn programma,. sabia-
monte oi'gariizado, patenteianlo, en-
mo thsso, it i'egularidade do seit
funccionarnonto por mclii tie . attqs-
tados. emanados. tie aiietoridades
techiuicas c apresentanclo it Carna-
ra- o regnlarnento polo (lila! SO re-
go; C corn esso intuitos quo ella
apresonta a sua petiqcio ao Con-
gresso, no sentido do serem admit-
tidos a registro, nas repartiçbes do
Estado, os titulos dos agronomos
quepor ella forem thplomados.

,Solicito a v. exc., sr. Presiden-
te, que, antes de enviar a repro-
sentaçcio a, - comrnisscio regimental
quo tern do car parecor sobre o as-
sumpto, seja a mesma, corn Os do-
dumentos quo a instruem, publica-
da no jonnal cia Casa (Muito bern!)
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o sr. Pres'idente —O pedldO do
nobre d eputad serd attendido

liepresentacão da Escola de Agro-
nornia de S. Jodo d'El-Rei, pe-
dznclo o reconhecimento, pOr par-
te do Estado, dos diplomas pela
mesnci conferjdos aO alumnos
qüe tCrminarem 0 respectit'o cur-
so.

Exmos. srs. Presidente a mais
deputados ao Congresso Mineit'o

A cola do , 4gronoia " do :s.
Joo d'El-Rol, ja estancli comple-
tamete appareihada a satrstazer
Os seus 'ins o ehsino,d6 agriejil-
tura cqm applieaão' especial a pro-
dueçãd economica das plañth e dol
anlinaes mais ut4is e adapt eisao
Estado do Minas Getaes; o'cçIñhe
cimento de a1gun'a i1thltiia g . mMs
intimamenfe ligadas a agriehltura;
a habjlitaçdo paric exploracäo na-
cional, das propriedades agrieolas-
vein, .por.sua, eongregaito 11 abaixo-
assigiada, pedir a v. v.exe. a vo
taão, , 1do, juina icierri ,vitude,da
qual sQjam admittido's ,a,.ristio
uas t repâilicoes estado&es coiñpç

fiecj,.'\tha"vez 'cjue 	 tabel'ecimëri-
t6 l aquo sefcrem ieiuigraças [t
gild Ado aö 'neontro We
unia Vas mais palpitantes necesi-
dacles do Estado. 'Pbr já havesido
a 1seola visitadd polo dbigado do
instrucbdta zonà juntapi os
abaixd-assinados, ad lado do r&
gularnénto dds instituto urn dir-
tiI'iéado dhe ihe deu' Osta" auetdri1
(lade do enninoEspera, POIS,'O 66r1
P0 clocenfe da Escola dAgrdnoiriia
do S. Jeit od'El-Rei cpie o Congres-

Mineiro acoiha favoravehnente
e'ste pedido. , coneofrOndo aSsim pa-
ra quo' so diftundam nO Estadoa
noq6es indispensaveis ao iuitelligoni
to cultivo da'terra.

S. Job d'El-Rei, 19 do juIhocIe
1916. - Antonio Augiisto Ribeirb
Campos, director; Custodio Baptin.
ta: de Castro, direbtdrf Ahtoiuiô Lb
pen Balm, disretario; Thebbhuib
Silv6ira, At1tito das'Ch5gâs1Tie-
gas dr. Antonio 'dos Chagas 'Yié-

gas, Albert Thoreau. c- Publicfiie-
Sü 8 remotta-se a eommissão' de
Inctrucçito Publica. 	 i_ 	 i

Apre,sentacão de pareceres das
commissoes

0 sr. Julio Meirelles, pela cam-
missão de.RepresentaçOps e Peti-
cOos, envia dmesa osseguintes pa-
receres :,
• 	 ..1aecer,n.	 ...,j

A' cbmmLsSio a0 letiOes' b]Re-
4ueritheñt'd. tresente'umia r-
cIatiUItt dOs sfs., 0ttb i\16l1ei 4 6 W

'MolieiY'ilidnitriitbs' b'IW Bai-
bicen, 'fazeiiilo'bülèihcOh't'"ilb
efitido do set" reddzido o irdpdsfb

cjue 'etu'alme±itU'pttai 'sods pro..
duOt'o do 'xarqud' -""
• SerIdo assliniuitbpc 'dirdtO'men-
to se prOhdo 'ao Orçãmento' dci'Es-
t1o,' qü60 6 a bhsolapor Ohdodd-
i,' sèr I P, artddá a 1 rmSsa tëceit'a -a
despesa a commisãô roquer quo
srPja ouvida a de L0rqamenbe Con-
tan. 	 '' 	 '	 ,	 '1'	 •4I-tI';

0 INC): ! 'Jllio de°Soñsa' Meirel-
los. — Abides Gonqalves. — AriL
tonid Mourn. —±- Nbrberto Lage

	

Parecr n. 84	 .
A"commissio le Potiqcs e Re

querimentos fOra present  urn re
ciuerirnoUtódb siHéñriqué' Elvir
Moller, indatrial residnto ha cida
'de 'ic Bai'bacenasolicitan'de favores
para iseriqAo tie impostos em todos
on sons produetos, polo prazo do
cinco annos. • 	 ''

Gonsidorando quo esse assumpto
so prendo'mais direetämonte ao do-
partamento das finanqas, requer
quo seja rouvida a. cornmissãode
Orcainento e Coiitas. 	 •:',

Sala dascornmissOes,22 do u1ho
do 1916. - Julio ,de Sousa Meirel-
los •Alcidos Gonqalves. Nor-
berto, Logo.'--. Antonio Moura.
Imprimarn-se. 	 , 1. ,

0,sr. Modestino Goncal'tles, ,,pela
carnmisão do T'orca Publica, apre-
sonta o seguinte

I.,..,'
-	 •, Pro.iqcto (ll. 39

A'othhiissito de Foiqâ' Puiblica,
a tjuefoi, 'ptesorite ii' mensagem 'do
exmo .Cr; Presideute do Estado,

propondo a lixação Us forca publi-
cs pats o OXC('CiciO (10 1917, é do
parecer quo, pars base do discus-
sOo, seja adoptado o seguinte pro-
jecto do lei, ao qual, opportuna-
monte, ofterecera as emendas cjue
julgar convoniontes:

Pro jecto

0 Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Goraos docrota:

Art. 1.° A forca publics do Esta-
do do Minas Geraes, no oxercicio
do 1917, constara do duas null pra-
ças, inclusive canto o onzo officiacs,
distribuidas do conformidado corn
a tabolla annoxa sob n. 1.

Art. 2.° Flea o govorno auctori-
zado a dospender corn a manuten-
cao ila forca publica, no ref orido

exerciclo, a ouantia (10 dois mil tre-
zontos e nifeilla o quatro contos e
setenta o cmco niil reis, (10 acCOId()
corn a tahella annexa sob n. 2.

Art. 3 1 A forqa publica, soinpro
(1 110 0 goveruo julgar nocessario,
poderã sor elevada a quatro mu
praqas do pret o rospectiva officia-
lidado c organizada como ihe pare-
cot mais convenionto.

Art. 4,0 govarno podorã abrir
credito extraordinario para occor-
iou as despesas no caso do artigo
autecedente.

Art. 	 Ibovogarn-so as diposi-
cUes em cnotrario.

Sidla (las cOininissUes, 22 do jit-
ho Uc 1916. - Modestino Gonça1
yes. - Retto Junior.

0	
,,
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() cr. Pinto do,' Moura, pela corn-
missSo do Legislacão e Justiça, en-
via d Mesa os seguintes parocere's:

,
Prirecer. n.,8-

A commissãd do ConstitiucdO, Le-
is1adO e Justiça, a quo foi aprc-
entada a peCiçio do srjldaclo Mane-

de Mendes, do aèOordo corn Os des-
paelios contidos nds ilocumentos a
ella inclusa, - ii dl,, parecer quo
eja archiva4a.
Sala das eornriiissOes aos 22 dë

ulh& do 1916. 	 Costa Cruz. '-
Bias Fllho. - Cicero Lopes, 	 Pin-
to tie Moura. —BaetdNeve..

Parec-er n. 86
\ enmmiss54 do Legisiaçio e.Jus-

'ca, a quo toi preseiite urna potião
da Camara Municipal do Villa do
Claitdio, pedindq e.lvação a termo
judiciario do aceordo corn as dis-
iiosicSes da li n. 663, do 18 do so
lembro do anno do 1915, quo alto-
ron a Uivisão judiciaria- do Estado,
- d de parecer quo seja a mesina
archivada.

Sala das comrnissSes da Camara,
an's 22 do lulho de 1916. —Costa
Cruz. - Bias Filho. 	 Cicero Lo-
pes. - Pinto de Moura. 	 Baeta
Neves. — yao a irnpriJlir.

Ndo havendo numoro legal para
a vot.aiãO da malerias do' disèus-
são encerrada, pasa-se

2 PARTE DA ORDEM DO DIA

Pareccr n. 81

E' iidô e posto em discussAo, que,
cern debate, so eñcerra, 'o parecer
n.' 81, da commissiio do PetiçOes,
sobre n reiurii'nento tia vtl.iva do
eicladto Julio Cesar do, , Almeida
Senna.

Ninguempedindo a palavra, en-
cerra-so a 'disciissão. ficando a vo-
tacão adiada, por falta' de numero.

Nada mats havendo a tratar, o
sr. Presidente dii para o dia 24 do
corronte a soguinte

ORDEM DO DIA
Pi'irneira phrte

At6 I hora da tarde:
.Leitura o approvacSo cIa acta.
Expediente.

Aid 2 bras cIa larde:
Apresentação do pareceres daF;

commissOes.
ApresentacSO de projectos, reque-

rimentos, indicaccIes, interpellacdes
Oil 1TiOOCS.

Discussio de requerimentos, in-
dicacdes, in terpellacdeS on rnoçOes.

Approvaçimo dc redaccdeS fiiiaes.
Votacii,o em '1' disciiSSiio (2.° tar-

no), do projecto a. 26, de 1913 1 , so-
bro refdrma constitucional.

Votacito em 31 discussiio do pro-
jeeto ii. -17, auctorizando o governo
a transferir cIa estaciio do Taytity
para otitro ponto e,onvoniOflte, nas
proximidades do Muzamilinho, a
foira do gado creada pelt lei ri
639, do 1 do outubro de 1914.

Votaçiio em prirneira discuSsio
do projecto n. 36, sobre -conceSSSO
do"licenças..

Votaciio, em terceira do de ii. 12,
de '1915, coneodendo 'prorogaSo do
licença ao cidadiio Joaquim Thqo'
dpro Gomes, contador, partidor e
distrthuidOr da comarca deAldrn
Parahyha. 	 , .. , 	

•,

Votaçiio, em primeira discussiio,
do projecto rc. 35, mudanclo a. do-

I iorninäçiiO 'do' diveisas localidades
do Estado.-

Votaçiio do pareer n. 80,da corn-
missiio dO Legisiaiio, opinando pe-
Ia approvaçiio da indicaçiio h. '1.

Votaciio do parecer n. 81, da corn-
rnissão do Petiçdes, solicitando in-
formaçdes d6-goverlIo sobre urn re-
querirnento em quo a vulva do ci-
dadiio Julio Cesar do- Almoida Son-
na pode relovaçiio do alcanco verifi-
cado em suas contas quando goritt
a collectoria do Minas Novas.

Segun'da parte

Aid 4 horas cIa tardo:

DiscussS,ouflica do parecer n. 821
da cornrnissiio de PetiçOe, mandan-
do archivar urn requerirnento em
quo d. Marii cIa Silveira, professo-
ra do grupo eseolar do Pomlia, so-
licita liconça, para tratar. do andO.

Levanta-se a sessiio.
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sEssRb OBDINARIA,
• DE JULIIO DE 1946

Prcsjdc'ncja do sr. Odjion de in
•	 drade

UMMARIQ: — Acta. -- Expedlori
te. — Discursos dos srs. Bias Ti

iho e Nelson do Senna. - Apiesen-
tpço do parecer. — Discu5ã(
dos pareCeres ris. 83, 84 e 82.
Orclem dodia. 	 .

Ao meta -din, feit3 a chamaila,
acliam-se, presontes as srs. , Odilc,n
de 'Andrade, )jLeopoldo do,Luni,
Paulo pirihoipo, Viiiano Caldas, J i-ito Meirelles;, Retto Junior, ;Joiip -.
tonio, Nbrborth.. Lago, IFranklln de
Castro, i A'rgemjro do . Hesendo, Ole-
monte Faria, ,. Poriole.s,. Josd, Maria,
Bias Eliho, ,,jBaeta Neves, 114lbeTLo
Jvares, Costa Crux, Nelson deen-

pa, Antonio Moura, Abides Goriçal-
vds 'e EehaI aG haraes;'fa1fai_
do, porn aua pj' Thip'atIa, os1

ithlid 1 Ie Carvallib!' Ignacia 'Mile-
ía, 'A1fré 'do Jib'thb,s, ' MontCiFo'Ue
'Abbu' lIhiiqñ' Pdrtui, '' eui
ella, os mats senhores. 	 '1 I

oil
acta d ntedeh 	 n

EVndo quem sabre ellha ' 	 3ta 01?-sorvacOe fica a mesma sobro, a
mesa ,' pari S6r 1 Pv'ad. 'Qrianilo1thiver iiümord legal. '
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A0 sr,. 4° secrctarjo di conta 'To0 t

EXPEDJE1'flE

Officio

Do Presidene do Estado 'do Rio
Grande do' Norte: akradecondo a
eommunjcajjo quo Iho fOra fella
da installaçao do Congrosso deste
Fstado 0 da 'ronctjlui da respe-
tiva Mesa. — inteirada.

Dois (10 sr. SoeroLarjb (l(i'Jnto
nor, remettendo os reqIIorimant-
de d. Borénico ,ViOnlia Mai'tjn
do d. Olinfina Cobra' Olinto', pr-
fesoras pub1ias, respectivámonfe,
do grupo ,eseolar 'DarãQ do •fl10
Branco" e. .dg Escola lnfantjj "Bug-
nh Bra'ndo", pedinda licenqa.
A' eommjssão de Po4i6es,

•	
I

*	 1	 in 	 1	 I	 t
-DO An1h(gj ) ntonio (l0

da, pedindo .a clecretaçao do uma lei
quo bone aós l bscrivdes. do paz d
sédo , 1ras 0 fr111jiidjqj1_
rios,, o,lireitQ a metad das cust.
j udiciaij nos processes ,crimes 1eni
quo decahir a justia. 	 .!A corn-
missd,o do Legislaçao oj Juslla.

O SR. B] AS'FJLHO:-: i I1re-
sidente, podi a, .paJav' aa jieela-
rar 	 V. exo. e AAA

karnara7 qu€ ci
nosso iiusfte coflg, o sr.rMoles_ • 	 *1tillo Go.ncaives, 1 jor motive1 Jpscij,
deixa d' dotharecer a 'sessao -i0
hoje. 	 •

Aprovejianclo 0 ensejo de estar
na'tribtha,.,1'e 1 játOr iIll aesti-
'nO ' 1 githdhtaJ utñi .'ie&fltacao
eni#ia pMi kUrectiij jb pó1itho' e aClthtjri1 11fiTIlicijái t	 1iin	 1i_
citbndb thj ' C4afgie
ile ilma vOrbil thi

' dajuo1ib C0I
da pela'lbj*'ijó' jf

(file Seja jpntoao
0 • ifliLiS'dOëuhntl
qrpiva locaiidadó, atti' juè'," em
ilbi4'	 ti ' l ju'stifil- 	 o4 petØc
quo dependo db estiiclh, da Casa.
• Rpa1metQ, gT , Presidente, näo

rëcdxiatfi'end9 coma, osdelegados do
pdvo e especialmento as reprosen-
tantes do f. , districto, ao enfrentar
o probbemaj' dii' reforms jiidieiarja
em 4903, consentirarn quo so pra-
ticasse a o1imorosa 'hjusea de re-
tirar, do munieipio do, Pyranga, os
for'o decornarca. 	 *

1. np comprhendo, s.
ticnte pm-quo, quandose1djscufmipm1j j as do ,ilta, importaneia como
ei'a acpiella, era in (lisp ensavel que
iada cidaç1,o tivesse a franquozaide
('Xpor ii , eondie do vida, do des-

0n to c O Prpspe ridade dosrTinuiçipios 1 1I!i 1'ep,u"ciitavarri.
• Enfreianlo, srs. deputados,, estou
erlo, so naque1l oecasiiio, se' ti-
0550 VeniflaIf o assumpto, a co-
narca do Pyrangá' niid' teria sido
upprimida, e, annexacja a de Ma-
ianna, par ter movimentp !orense
Qatar. 	 ' •,1
o sr. Viviano Caldas:	 Miitoem.

0 sr. Thas Filho: —MOrn disso, ni
,r. preit1eiite, deputado polo dis- s
ti'ich do qilt' fa jititto O municiplo
do Pyraflga, eu posso aflirmar a V. a

o a Camara dos 'DeputadoS, d
(LUC rrao sO em ettdnsãO territorial, c
cOrno m'Thnsidade do populacäo ó tI
A) Pyraflga umii' oornarca quo t
eSt em condiqOosde ser amparada t
polo aeto justO db Gongresso,' instal
1ando-a. 	 iiilI, . 	 ' •

(1 sr. Viviano Caldas:! - Faço
talfll)qffl IBinha 01 ,afftrma'laQ de/v.

•	 ru" 	 •- *' •
0 sr. Dies Pjllio: —Como Ja Ca-

sa she, aquello munieipio que já
gozou durante,rnUitPn,temP 0, dos '
bros e das vantagens do ter a ap-
parelhtc_tu1rio dentro do 	 eu

e ache, no presente, mornen-
to, priya1odo1 direitp mats , sagradq
quq so, pdej confenir 1 ao ,cidado

0 o da justhia
O,0,,$r,... Ne l,SQn, de Se a: —Multo

herr. 	 •	 .-. 	 •
0 sr. Bias FlIho... e se solicita,

agora, do Gongresso *,LgislatiVO a
quo consta da representaeto quo
tO- bot presenteoa Gasaco .faz ipor-
quo- Os sons habitantos ostao ml or-
m5dos do quo a' 1atriotiSmdi dos
5onhoreS'doPutadoS e dignos sena-
dores, cogita do, ho ,present orqa-
mento, isto e, naqudlle. quo tem.de
vigorar no luturo exercicio, incluir
vet-ha para a mnstalla9rto do algu-
maS,C0rnarCaStlIi I / I Ii ii' .1

Ntio quero, Sr. Presidente. corn
estas minhas palavra affirmar
quo outras ectrna.rcaS do Estil.do no
sejam, . tarnibem, 1 rneece,dórs do
insti1lae.Q ,e de, restauado.

sr. Presidente. - Todos habi-
tante,s , o ,Estado do Minas, toas as1 .
populac Oos quo, residem nos recan-
los do nosso torritorlo onde nitose
encontra justiqa prompts todos tOm o
dirqito do exigil-a, e, nOs, PS reprqsen
tantes do povb,, ternos ,d' dcyEtr ' pri-
mordial do, por mob 'da jutia di-
seminada polo Estado, garantirmos
a vida e propn iedade do cidadào

0 sr. Paulo Pinheiro: — Muito
hem. 	 '

0 sr. Nelson 4e ,enva .— E a re
elamaqäo 0 1afltQ 'rnai justa fuanto
aqtielle inunicipid' 'o'fforoee rends
sullici ente, conborme OI '10 ' brite-

o adoptado polo Congresso, na
so 	 do anno passado.

parte' do meu ifiustre colloga,
[eclarO quo as 'dados estatisticos
onstantes 1 da i'epresentac.o jii exis-

isfaz a oxigencias ostabelecidas
tola let do anna ,'paadb; istb é,
ritenio do rends, e a bases da

e'nào, teri'itorial e"densidade do

. 0 ir 'Biàs 'Filhb : '-- Nesa bondi-

d]P
;
öaonto Lm,'eert0 dc quL'ex.
r fesidentb,' or one 'a'jucita4a dO
lqeumeflto a

O sr. Bias Fi(ho: ' — Aprovoitando c

ntes na Ca, mostrarri c1aramen
'qtiO a comarca 'do Pyranga sa-

onstituicäa do Estado; t'iSto Oç

popiilácäo. 	- •
o s 1 Vivian6 Ca 	 Aj,oiado.

estaprqqiu'aflUo pauLal' setts
ildos polos principiO,S inmrnuta-
.'ois da jusliça, o do,direito, ha d,
pela leitura dos, .1 rereridos docu-
aientos, propor no Congreso a in
iusãO, nd orqbmonto, do urns ver-
N ,p,á' 	 a' installa. iib cia ,iferiia
coma rca. (Miio..h'éiW! , rnuito bent)

0 , sr.1.P'esc1?tC . inenda,UC 0
doeum'entd - apresentadp, sbjâ, e,nvia
d 6 corrnis5iia rosHeetiva, para. 0
tim roquenido . - . ;,i" 	 -

,Osr. Alberto Alvares,' fazendo ver
achar-Sop desfalftd a, cornmissãO
do ,Orqameuto,, poles ,ausolicias do
tres do seusmernhroS pede a.no-
rneaçdo' de quem 1reeneham; into
nijiamente,' as vagas. • '- 	 -"
• Corn o consentirnortto' da Camara,
a! sr! 'ProSidflte' nomeift' os srs':
Bias Filho, JosO 'aria'e Clemente
Faria. 	 ' 	 ' - , A'- 	 ,	 ,

Revresefltçtcaa

o Sit. NELSON DE SENNA, apro-
veitando' ó enseid da li'Ora i'o npe-
diento, manda 4' Mesa, pars ter o
detino 1 regimental, urns ,roprosefl-
tajii. cia dirpetonia cia Associaqilo
(las Damas do Caridade, ,de, Belto
T-Iorizonte, em quo pedo ao Gongres-
so Mine ir a 'o restabelecirnento cia
pequena subvenO anal do urn

	

ctmto de t rOls, baf 	
im

a a dMa' Associa-
ào podçr e,ontinuar' a 'dist.rthuir os

soecarroS quo, do aigluis anflos a
eta párte, vrO discrete & proVeiti-

- samente 	 thdistrullldo' a pobrc'IA'en-

24
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vergoiihada, .levando o con forto a
tantos lares iecessitados, e, ao moo-
mo tempo, poder contimiar d man-
tei' a esola Parochial quo aqui fun-
don e d frequentada par mais (IC
.200 creancas, filhias das classes mais
desprotegidas da fortiina, quo, por
.carencia do calçado, vestuario e oil-
tros recursos, não podern vir no
centro da cidade freqitentar as gm-
POS escolares uffic.iaes.

Está cerlo de quo o Congresso
atlenderd, corno d de justiça, a ro-
I)Fesentacão que iho d dirigida, tan-
to Illais quanto reputa urn devor de.
honra e de graticläo do poder aegis-
lativO o effectivo restaheleciment.o
das slihv11ç6es para ,todas essas as-
soeiacôes do asistencia, quo so vi-
ram . p'rivàdas das rnodestisimas
c1i1otàs do adxilio annfial, quo con-
stavam 'do nosso orçarnnto e quo
ficarrnp ard ser custea'das ielo
producto iqéertissimo do maiiora-
do contraefô de loterias.-

1\1 10 tern c orad'r o menorerti1
palo 'de as'sègurar 0 seu apoid 	 ó
sell a pedidos do auxillo do
somlhanto naturoza, quo visIbm a
rnanuitençIbo dos socrros distrihu!-
dos por essaaOciaçoes do cIbHd-
do ii - po1uoza onvergoiihada,
classes desprotegidas dii sorto e quo
vivom' batidas polo mais atroz in-
fortunio, não querendo extender a
mIbo na via puhilca, pkra re.cehera
esmoha; e, ao contrarlo dissO, fur-
tam-so ii. triste contirigencia da rnen
dicidade, escondendo a sna miseria
e soffrixnontos nos lares. scm Con-
fo-r.to, a ospena, do soccorro salvador
do assoeiacOes henoficas corno a
(las Darnas do Caridado de Bello
Horizonte. - Vai a ropresontacilo
ii commissIbo do Orcamenlo.

Apresentacdj de pareceres ties coin-
missdes

0 sr. Co8tà' Cruz pelIb' commissIbo
do LegislacIbo e Justiça, apreso'ñf a
o seguinfe -

Pdrecer n. 87
-,

A comrniss5o do ,LegislaçSo, Con-
stituiiio Justia, a quo foram pro-
senles roquerimentos do Lemos . &
C., e outros, de Cambuquira, e, do
esorivio Roldo• Pereira e Sousa, de

Baependy considerando quo a ma-
teria dos rnosmos versa, em prinpj
plo, . sobro assumpto orcarnentariii
qIië, portanto, dove ser Olivida
respectiva commissilo, - é do p a-recr 0 requer riiio a ella sèjam tel-
tas as refericlas peas, voltando, do-
pats, a esta commissIbo.

$aha das commissOes jda , Camara,
is24 do julhi do 1916. - st
Cruz. - Bias Filho. 	 Baeta No-
yes. - A imprimir.

NIbo ha jirojectos, 'rolionimenfos,
indicaçOos, interpellaçOes oil 11)4-
-cOos a serem apresentados.

-	 ' Partcer n.'83

E' lido e posto em clisCusstio' quo,
scm debate, so' ëncerra, o parecer
o . 83 da cdrnrnitIbo do Reproseri-
tacOEs e PetiçOes, sobre urn reqijo-
rimento do Otto Moller e 11. Elvir
Móllè.r. Pdr falta (ic numoro fl-
ea adiada a votaçibo.

;i'i- 'Parece'n.' 84

Scm debate g o oncerna a discus-
sao(lo paercer n 84, tambem da
coinmissIbo do RepresoiltaOes e Pc-
tiçOes, sohie urn reqiiemirnento do
IIenriquo Elvir Moller. 	 A vota-
Ibo flea adiada. 	 .
Passa-so d 	 -

2 IIARTE PA ORDEM DO DIA

	

Parecer n 82 	 -

- Serr debate so eneerra a discus-
Ibo dh parocer n. 82, dii commis-

silo do Petiçdes, mandantlo archi-
var unt requerimento em quo t.
Maria dii Silveira, prOfessora do
grupo escolar do Pomba, sOlicita Ii-
eença 4 para tratar do saudo. '- A
votaqTio flea aduada.

Nada mais havendd 'a tratar, o
sr. Presidento desina pitra ama-
nhIi 9 seguinto 	 - -

f 	 ORDEMpO'rnA

Prim eira parte
Attl I hOra Ia ,tade:

Leitura, o adpro'acIbo da acta.
Epediene;

Atd 2 horas da tarde:
ApreSe1Itac ao da pareCCeS das

e0ll11u0eS.
ApreSefltac aO do projoctos,- reque-

nj01011105, indicaCiles intérpeilaOes
ou maCtICS.pjscussaO do requerirneritos, , 111-
dicaC005, interpellacoes oil moo-es.

\pprovaVaO do redacçOos . finaet.
yotaCio em P discussIbo (2.° tur-

14). do projecto n 26, de' 1915, SO-
bre refurma constitucionaL

VotaCio en' 3 diseilissIbo, do pro-
jecto jj. 17, auctorizando o gover-
no a transferil' dii estaçIbo do Tuyu-
iv para outro ponto cóhvoniente,
nas prox1mbo5 do, Muzambinlio,
a feirado. gado cread pola lei ii
639. do 1 do odilibro do 1914.

Votacio em P disoussilo do pro-
1i'cta it. 36, sobre concessao do ii-
cenCas.

VolaCao 01-1 3• 1 do (10 11. 12, do
lOITi, (otiCedOflth) prorogaqtlo do 11-
i-coca no cidadIbo Joaquini 'l'licudo-
no UomeS, contadoi', partidor o dis-
tnibuidor dii comarca d O Aldm Pa-
rahyba.

Votaç io, em 1 . discussão, do 'to-
jecto n. 35, mudando a donomina-
clio do diversas locauidades do Es-
tado.

Votaçao do preor . n. 80, dii
culliiflISSiiO do tigislaçIbo, opinando
uicla approvacao dii indicação n. 1.

VotaçIbo do parecerIl. 81, da corn-
iiiisSao do PetiçOes, solicitando in-
forniaC6es do governo sobnc inn re-
(luenimelTito em que ii v1uv do ci-
daddo Julio Cesar do Almdida Son-
on. podo relevacIbq do alcanco ye-
rificado em suas contas quando go-
min a colleetoria do Minas Novas.

VotaCio do parecer n. 82, da
mroniissao do PetiçOes, mandando

arcliivar urn roqueniiiieiito 0111 ChiC
d Maria dii Silveira, professora do
grupo escolar' do Pomba, solicita ii-
eença para tratar do saude.-

Votação do parecor ' 11. 83, dii corn-
iiflssao do PetiçOes, sabre um no-
qiierimento dos sts. Otto Moller e
11. Elvir Moller. 	 -

Vataçilo do parecer ii. 84, ila mes-
ron commissab. reldlivanlento a iii'n
ri-Ift1erillic 	 la ;r.' ) Itdnriquc Llvir
Muller, 	 -

Segunda perle

-	 Ate 4 horas da tarde:
1 . discussão do proj octo it. 30,

fixando a Força Publica do Estadu
para o futuno 'oxercidio do 1917.

Levarita-se a sessäo.

10 SESO ORDIN½RIA 'OS .3
DE JULHO DIE 191,0 	 - -

P,'esdenciZ do sr. Odilon de An-
drade	 -

SUMMARIO:' - Acta -f-- Expodien-
to. -'-- Aprosorlt.aCIbo - do parece-
i-cs. - .- ApresentacIbo de .roje-
etoS'. - Discurso do Sr. Alberta
-\lvarcs.. - DiscussIbo do parecer
n. 87. --- YotaCOos. - 1." discos-
sIbo do projeeto 11. 39. - Ordern
do dia. 	 *

- AO 111010 din, feitd a' chamaila,
acharn-so preseiites as srs. Odiin
do Aiidrade , Leopoldo . do Luua,
Paulo Pinheito, Garibaldi Mello,
Modestino Goda1ves, Bias Fjiho,
Viviano Caldas; - Alcides GonCalveo,
Retto Junior Norberto Lago, Joic
Antonio, Julio Meirellos, Clemente
Earia, JoIbo Martinho, Franklin do
Castro, Antonio Moura, ,Nelson do
Senna, Baota Neves, Alberta Alv-
reS. Bernardo Gui illart-tes Ir Costa
Cmuz,- Argemiro 'do Hosonde, -Pen-
tics o CicerO Lopes, faltando, Cool
causa participada, os srs. GetimIlu
ne CarvaThO. Ignacio Murta, A1t'es
tie Lemos,MonteirO do Ahreu e IToh:
rique Portugal, e, scm olin, Os mais
seiìhores.

Abre-se a sessio.
Lida a ada da ifltCCC'LiCfltO 0 ,nIbo

havendo quern sabre ella tacit eli-
ervaçOes, fica a mesma sobre a

mesn iara scm approvada quainlo
Louver numero legal.

0 sr. 1.0 s(cl'i'tai'iO Liii totita 	 do
seguinto
I	 EXPEDIENTE

Off icio -

Do Sr. Pm'esidente do 'Estado do
Gciyaz, agrade condo a communion-
cIbo,. ' da instai1aIio do Congresso
dto Estado C ILL e1e'çO da rose-
diva Mesa. - Inicimada.
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o sr. Julio Meirelles justifica e
manda a Mesa urn requerllflentO
do didadRo JOsdAlXWñdre do o-
raes, 2.° escriväO'dbjUd10ial e iiótas
da, ebmarca do CabiihY, pedindo
prorögaqão, por' dOi anh1oS, dah-
cenqa em cujo goso so aeha, para
tratar de, negoeiOs. - A' eorpmissão
do Pqticöe.

Ap sntaãç) dc , p1ardees' 1a
commwp,eS,

0 sr Vivia?!O'Czlda,s; 6 M norne Ott
cornmiSãO' dè Iustruecão Pub1i,
opresnta oseguinto

/ Pro jecto n. 40
•/	 I, 	 /

A eoinmLSSãO do InstruCçt' lu.
bica, depoiS do .examiflar' e attoii
tarnohteest,11daT a rcproSOIltP&äO da
Escola do Agrorloirlia S. Joãa
d'El-Roi, pedindo ao CongressO Mi-
neiro .legislar sobro o rogitro do
titulos, nas reparticbeS estadoaes
compotonteS, do agronOmOSPOr ella
thpiornadoS,preSei.ta(ãQ proto-
collada sob ii. 267, b aeornpanha
da do ama copla da aeta do rouni
OscongregaäO desSa Escola, d
urns rolati.o dos nonlos do se1
profOssores e das eadoiras reSflf'
etivas, do urn cerl.ifieRdO do irise
etor do onsino da regiäo om qic
funeciofla osse ostabolocirnOflto d
ensino profisiOfl5l1 'e, afinal, d
urn exemplar dos seas estatutoS:

Considerafldo quo se dove ampo
rar 0 jncremeflt?rmOSmO instituc
deste generp, porquafltO del1e,. el
grando part; depoondo. o nOSsO f1
turo economico 0 financoiro, pel
adopciO do rne1hJos racionac

Beprcscfltacão

o sr. Garibaldi Motto envia a
Mesa, para tor o dostiflo rgirnfl
tal, uma representacaO em QUO
Companhia Mineira Auto-Via
internacional, corn 66de em Ulera
binha, pede uma subvencãa no f U-
turo orarnonto do Estado, na for;
ma do regularn ntØub bal 	 rnxOU co
o dec. n. 4.501, do 8 do jtneiro do
corronto anno. - A' eommiSSãO ,i.o
Orcamento.

Requerimento 	 / I••

quo -ibm par funUarnoO 6s ensina-
monies da scief101a o os ructos CO-
lhidos ucla prati8 j fisiOnhI in-
tolligente1e hem orienttdd;'

Coipi'drand0..(Pi 	 estatu-
tog sao'vasadOs rO3 thbldesde.' o-
tros estabçleCimfitP 	 ëoñlnere
do paiz c 'eujds bquoficQres11ltad05
já so fazorn sontir;'

Considorafldoo rbferidO' 05-
tabolCirnqt0,. esttL
corn regularidad0. 	 '	 .,,

ConsidOrfldó a '1danidaI0 do
oh &orpd dticCflie ë . 4b' pare'Or

qii'
jbc o db

oja ajrQVa'd90 soguinte prb-
tlëi:"' 	 '
o cong qso e$atr11, ad Estt-

d do ?IiraS 1 GeraOS ecrt,a,
Art., 4°, Flea o goverflfl auetOriZa'

do ,a rnanda registrar nas,1rePrti-
tOes .estad,oaes ,00rnP&tefltoS QS titu-
Jos do agronarnOs, expodidoS ,pola
Eseola do Agronomia do S. M1 0
d'El-ROi .'' 	 '' 'I

rt. 2.° I 	 atS0 as ajSPdi
cs em , pntrariO

Sala 1as esSO9S. 5. d juiflo ,do
4916. - \TiviaflO da Silva (aldaq-
ClerneI)to , do Fans. 	 Julio Meirel-

Icdro &ordo GuirnarJ.
rq

0 sr. Antonio Moura, pela com
miSaO, do ReproSOfltaQ9OS o Poti-
tOes, aTffeSOflta ogUfltO,

ii.
"ctuhniis$ãO' lo Rejio5Ofl1590°5

e P0tiçOOS, t qu 'foram preseiitoS
dois pedidoS do 1ieo'ta, tendo, ye-
rifiQado quo tm1S viêram acorn-
panhadoS. CTh doeum3fltQS quo juSti
I'icaifi a ' sua eoileeSSaO, b' do pane-
ocr juq,soialu attondilloS e quo SO
adopte o seguinte prbjbcto do lei:

0 CnsreSS0 Lègi1htiVh do Esta-
lP, dHl5S (1rae'' dpereta:

Al. I .°, Flea do Esla-
do auctoriZ'ido a COD00005 as SO-
guintes licenqas:

a d. Benefice ,Vianna, Martins,
pofoSona ,do grupo escolar, "Ba-

- räo do Rio .Branco", desta Capital,
5 urn anno do liconta pars tratamento
a do sua saudo, a partir do I .° do

junh do corronto anna;
L 	 I)) b 0. mynthina cobra Olyntho,

pro1'cSS)I'a Os oscola inlantil "Buena

Brandäo", urn anno do licenqa pa-
ia tratamonto. do, sua saude.

Art. 2,"°, vogarn-sa as thposi-.
Oes em eontrario.
Sala das/commissOes, 254ojulho

do !916.IIF-Antonio -Miura. —Nor1,
berth Lage. '^ .tMongenhor 'J'odo 'Mar-'
tinlio. —Abides Gonqalves. —Julio
Meirelles 	 Atirnprimir . ,,

sr. Clenente do' Fa,ia,' pela
commissão 'de Ihstrucçacv' Pubica,
api'esenta 0 seguinte"''

•	 I p	 -4 	 . 	 'I
Parecer n. 88

i A' comrnissão do InStrucção i Pu:
Mica a ciue foi presente urn officio
do director do grtlpo escolar do
Carmp doRio ci, rp, em quo o mes
mO expOe o .presentd thversos
inuos pars 'a obrigatoniedade do
ensiiio 'e" de' outra me'didas rbfe-
reut(l ao, rnqsmo assumpto,, poden-
do-SeT' dssim' Observar o zelo, a do-
dicaço b '6 tlto intelesseT quo pro-
ctirou , 00nsagrar a causa da in
trucãd no noso Estado, a escia-

r6cidO t'spinito 00 provcto educa-
dor inineiro, tomando-se por issö
conhecimento do mesmo officio, 0
do parecr quo sejam onviados os
respectivos papois a- ' Socretaria do
Interior, aiim do aguardar futuras
romodolatOes 'do eniho' 'primario.

BeUb Horizoiite,' 25' de'i julhb de
1946.— Clemente do Faria -4-u-
lio Meirelles, ,'—P,. Bernardo Gui-
rnarães . .—,Yyianq da, ,Silva, Calçlas.

jfpi'jmir 	 -

Api'cscntacdo do' projector, requeri-
ni cubs, indicaç5es, interpelaq5es
c inoroes

0 SR. ALBERTO ALVARES:
Si. Prosidente,1 deante da eigu1-
dade do tempo concedido polo flos-
s, regiiit,'iibo 0 justiiieaqäo do pro-
jectos suI)nletfidos 0. consideracäo
da Casa, i'eservo-me para 0 prl-
meira turno regimental' affm de,
nessa opportunidade, fundarnentar,
do accorCo corn 'a orientação do
auctor, a soguinte projecto de lei.
(Ld).

• 	 Projecto n. 42

0 Congress, Legislativo do Esta-
III tic Millis ;i'racs (r'rota

Art. ,1.° As subvonqöes aosesta-
belcirnentos 0 lnstituiçOes do ens!-
no , ou educacap,d e caridade ou
benqficencia sqrdo reguladas pelas
disposiOes da presente let.

Art. 2° SO poderdoser suliven-
cionados as estabebecimentos ouirstituiçoes,i quo previamente do-
rnoiistrarem:

a) existencia regular;
b) patrirnonlo proprio;
c) utifidado jublica, em virtude

do sua organizaqSo e de seus fins
esniiao. 	 ,,,

Art. 3.° Nenhuirias subvenq0e
serdo concethdas sern anterior, au-
ctorizaq5o per lei especial,, median-
to requonirnento,,, ao Congresso, da
instituiqSo ou estabelecimento , in-
teiTessaclo, acompanhado .dos esta-
tubs e regimnentos ex.stentes.

Art. 4° Qualquer estabelecirnen
to ouinstituiçao do quo trata a pre-
sonic lei, irma vez, subvencionado
per  Estado, 'deverO, su.jeitar-se a
sua fiscalizaçSo, relativa a applica-'
çSo da subventSo recebida, bern co-
ma apresentar annua1monte. 0. Se-
cretaria do Interior urn relatorio
rosumido OS seu funccionamento
regular: 	 '	 '.• 	 ,

Art:5.° As subvenqOes referidas
nesta let dever5c ser-'entre si pro-
porcionaes it utilidade 'o sos bene-
ficiOs jTublieds! "esultOntes da natu-
roza o 'do 'èlfeetivo funeeionttmento
da'instituiçao au estaiioleoinento
suhveticionado, e serdo suspensos
ou rOstituidos pela inobservancia
do dittposto no artigo anterior.

Art. 6.° Revogam-se as disposl-
m contrarbo.

Sala das sessOes, 5 do j uiflu do
1916. —Alberto Alvares. -E' apola
do o vai a imp rimir.

I 'Mo i' po5to om OISCUSSSO On-
cerra-so esta sem debate e flea
adiada a votaçOes do parbeor n. 87,
opinando no sentido de 'br oüvida
a commissao . de Oi'qamento sobre
os 1'equ0rimerito de • Lemos - &
Camp. 6', Roiddo Pereira' e Sousa.
Suspend-se a sessao pOr 10 minu-
tOs ii, sendo a mesmO roaberta no
Wri 'Iii' lrazo '''m['arteom us
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si. ! Jbs6 Maria e Moreira da Ro-
cli a.

Haveiidu nuinero legal do scitho-
re deputados presentes o Sr. Pie-
sidento dá . por approvada as aetas
do 19 (10 111('Z undo a 24 do cori'eil-
hi quo so achavani sobro a mesa
peiidenles dessa formaildacie.

Em seguida, o sr. Pi'esidento
annuiicia it
Volaçdo dos mateuias do (ltScusSuO

enceri'ada

Subniettidos a votos, s5o appro-
wados successivameiute: 	 -

Em 1. 1 thscussäo (2. 1 turno) o
projecto n. 26, do 1015, mIne re-
forma constit.ucioiial. A' colfl-
missão do Legislat5o o Justiça.

Em 3-. discussSo o projecto ii.
-17, auctorizando o governo a trans-
ferir da estaSo do Tuyuty para
outro ponto convenie.nte, nas proxi-
midades de i\luzainbinho, a feira do
gado creada pela 101 II. 639. do 1,0
do OtttUi)I'() do 1914. —A' coininis-
S5O do Rodacçäo.

Em pruneil'a discussao 0 PI'0C-
oto it. 36, sobre concessilo do licon-
ças. —A' commissäo do PetiçOes.

Em tei'ceira o do n. 12, do 1015,
ooiicodendo pi'orogaçao do lieença
ao cidadão Joaquiin Theodoro Go-
mos, contador, parfidor e distrthui-
dor da comarca do Aldin ,Parahy-
ha.— A' comniissiio.do Redacçäo.

Em plimoira c1iscussio 0 PI'OiO-
eto n. 35, mudando a denominaã.o
do diversas localidades do Estado.
—A' commissão do Camaras Man!-
cipaes.

o parecér n. 80, da cornmissSo
do Legisla5o, opinanclo pela appro-H
vafio da indicaão n. 1, do 1015.- . -
A' cornmissio do Bedacio.

o parecei' n. 81. da eornmissSo
do Pe.tiçSes, solicitando informa-
OCS (10 guverno sohi'e BIn T0C 11011-

iiieflto ('In (file a vulva do Cida(IiiO
Julio Cesar do .\imeida Senna pe-
do relevaçilo do aleanci' verificado
em silas contas quando gorlu a col- I

leetoria do Minas Novas:
o parecer n. 82, (lit coinniissiio

do PëIides, malidatido ai'cliivau' urn
requerimento em uue d. Maria da
Silveira professora do grupo es-
colal' do Pomba, sulicita licenca pa-
ia tratar do saude.

o paiceci' it. 83, dii cothmissIic
do Peti5es 501)10 urn i'cquérinien
to dos srs. Ot.tuMolIer e H. Elviu'
Moller.	 If-

o parecoc It. 84. (Ia mosma corn-
irdss5o, telativamente a urn reque-
riiflento do sr. llenriquc .Elvir Mol-
ler

o parccer n. 87:' da juesma corn-
ITIISSaO, . opmando qitq, seja ouvida
a comrnissão 'Jo Oiçarnento sobre,
os requerimeiitos. do Lemos &
Comp. o flo1do Pereira e Sousa.

Passa-se (i	 -n

2. PARTE 'BA ORDEM DO PTA

(/istI(sS(lo do puojel thl 30

Dis peusada it leitura. ' a requcli-
menlo do su' . Baeta \ewcS, 6 siili-
inottido ii I . ' disOussão, 'quo sold
debate so ,eiieira, sendo apprvado
o' remettiUo iS respectiva commis-
Sao. (1 )1OCCtO it. 3 19, s',lre 1'oia
publica.

Nadt ii lais liaweudo a ti'atat', 	 o
Presidente designa pars ama-

n'Iii a sc.gumtc 	 .
ORDE1 DO PTA
Puiincira polIo

\hi 1 liora da taide:
Leit.uiu C approvacao da ada.
Expedicuto.
Ate ° Ijoras da linde:
A p resenta5o (10 iareceres das

curnuhissOes.
Apresentaç5o do pi'ojeetos, reqite-

iirncntos. uidicacoes, interpellaçOes
()ll nioçiies.

E)iciiss5o dv trqiieiiiiieiitus, itidi-
caçOes, . u'iierpt"ihiçoes i'ni nioç0cs.

'PP,1 Y Vi)I5u (IC redacçOes finaes.

Sii 11(10 P0110

AW 1 liuras 1a tarde
(liSCllSSih) do proech n. 37.

pplOViIlIdO ilS divisas cntre os dis-
li-ictos (10 Born Jesus do Galim e
Veirneiho Novo. 	 -

I. ' 'Iisrusuo 'I)) project) ii. 38,
some COIlCcSSi(O do iice!iças.

DiscussSo do parecer n. 85, da
commissSo , do LegislaçSo, opinando
polo ai'cliivanieiihi do nina pelioSu
do suldado Mantetk Meiides.

1 )isclissiu (to paroter It. 80, da
jiiSiIit 000lllllSS5i), opmai,d (I 	 9(10
a roluivainonto do ii iiu;i pet 010 (Ia
(amara Municipal de Villa Clan-
din.

Levauta-se a sessão.

SESSAO ORI)INAIIIA, AUS 26
1W J UL1IO DE 1010

iieiidiucia (10 Sr. Wilton (10 A 11-
dradc

8\IMAII1{) : - _\,cla.—Expedi'u to
\r(Il() (10 PCSa'I .—i)iscurS( (II) Si'.

11 )I'Clii( (ll 1100115 . - .1 P1'((' I a-
oco do P1110001'05 —I . (IiSIilISSii()
In projecto 37-1 . ;, C) ile it. 8.-
ihscussdo dos paroceres us. 85 e
80.—Ordem do lila.
Ao mom clia, feita a eliauiad.a

;icluaflFse presentes OS 514. Odiluii
do Andrade, Leopoldo do Luna.
Paulo Prnheuo, Costa Cruz, Garibal-
di Mello, Viviano Callas, Bias I'!-
thu, Baeta Neves, Clemeulc. Firia,
,\lcides Gonqalves, Julio Meirelles.
1od.estino Goncalves, hello J unior,

Franklin do Castro, Moreira dii Ho-
chia, Tavares do Mello, Alberto Al-
vares, Joilo Antonio, Norberto Lage,
Nelson do Senna, Antonio iMoura,
Argerniro do: Resende, Cicero Lopes,
Jodo Mart!ulio e Pericles, ralttuido,
rout causa participada, 05 S1.1. (',e-
ful!o do Carvallio, iguacm Miuta,
Alves do Lemot. MiluloirI t
o Hcnriqitc Portugal, e. offi ella.
iS 1111115 50111101(5

Abi'c-so 41 5055411'.'
Lida a acts 141 aiiteei'li:iule 1'- 11410

liavijido tjueni snOre Vila la:a 'JI-
uervaçOes, C dada pur approwtiiTa -

() Sr. I. , . Secret ario dii conta do
segu!nte

EXPEDIENTE
if C1JUL (ill! 'nlos

Do soldado JuCu Benlo d Silva
pecundo meihoria do refurina .—A'
CoifliSSi(o do Leg'isl 4l1il1l

tin ('Silo Colliallo i\El Oil 0	 la Si I-
pcdmdo i(f(l1'lIlil (III lidilS 00

YPIII'ifliClll'S.— 1d'ulic-u despn'Iio.

	

010 5)ld4i'lI) .\I4JsIiIIi' 	 l4l11 1i5	 1;i
'011 d; 1ii1iiidt 	 !'O1''I11141 	 '' 	 5(1141! -
it' 11i1D0SlbihtSLO do cu! 11011140'

A. C.-8 ,.

ii.siai' 5orVu1S. —lJcnt.kai dcspa-
ho.

Off icios
1)11 Pu'€si deii to do I 'cii 141 fl Inie,

gradecei of o a ow iimu 11) Oil l il 1 ia in-
tallaCilo do Congu'csso dete Lsti-
ill (1 us 01011510 (Ia rcspectiva Mesa.
—Iiiteiiida.

Pa (.uirna1'a 	 \1iiui!cipal 	 do Callu
verde, peditido 	 a dPCFI'140511( 	 dii
ins lei	 tiictonizutiido 	 it 01(1(51 I'll-

(he 111115 05t1'iI(iit (10 l'Od!9i01 II
1110 ligiie 05541 didSdo a ('Slil)51() to
I'aiiiiCa. dc linus Mogyaia, 110 liii!-
[licijIto tlC,'\iiIZa1I1l)JIilIi) . -.' 04)111-
11115550 (W Obras Puldicas. 	 -

Itcpuesentaco('s
.110 1) i'ectorio do Part ida lIe 1111

blicano (10 mtm!dupi() do Wires da,
[los Esperauça, 1)0(1111(10 itina-vor-
I is (lestluada it reslauracan d aquil-
Is COIilaFGa.--'1.' e)mrnissao do' Or-
cilfllCllto.

O Sr. Julio Meirellei4, dO1flhi1U111
ca e a Carnara fica u]lteirada do quo
o Sr. Bernardo Guimariles faitni I
hojo e faltard mais a algumas sos-
BOOS, 1)01' motivo justo.

Voto de pesar

0—Sp'. MOHEIRA 1)A IIOGIL' : --
Si. i'residenle. aiuda 1010 C facile
pa i-a (tUe 11 ( :aijiara dos Pep u tados
maiuIolo as silas ewoioieiicias po-
lo passamento do 11111 nolavel Inn-
511011! Coillo fti 	 padre Julio Ma -
014), (i( saudosa iiIiiioriii,
a 2 ut' allOil (ill ourienle 011(1'.

	

_1.I)lilVCii4iilli)'llIi', 	 pIllS, 	 10514!
1 otiul 1(141(10, venhi 0 pa dir a N'.  cx o.

I_i lit', in ti j) ret aiid (I 0s 501 itt iilI'l iho
Ca Casa. faça consignar na acts ' dos
nossos trahaihos do lioje 11111' V00
do prolundo pesar polo trespasse
Cc tao eirierito cidaddo quo fol, P01'
asshn dizei'. urns. gloria dii naiio
j ut cii's

Conittiaiito iiiiscido no Estado do
11ii de Juuiei 0, 0 pa-doe Julio 2115-

('141 iiuiiIiio 1)01(1 00151511), p015
1()1 ('III Miluils I;l'r4iOs 11)10 a Slid ac-li-
Vi l lilliC 111405 51) I'X000iiIi, 115 1,10a
04' ii. lOin' niagsii'ad' 1' 511v'gado

111.0 i)' 110 CI.11l1,iIL'iS do
Mar do iiopaula. e 115 vida reDgin-
Sil corn) ertidit e'angeliZadoo do

p'.
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POVO na henernerita congregação IC-
deniptorista.

Pois hem; esso liomeni lao nota-
vel, esso sacerdotc tat) cimnente,
acabou us seus ultimos dies nuin
cuinveiito (Ia Capital Federal, na
jolire e hurnilde celia do urn men-
go.

Não pretendo, sr. Piosiflento, fa-
zer o necrologio dos dotes do fina-
(10 tao eonhecidcis 001111) cram, mas
i'enho apenas rostimir os Incus son-
timentos, quo siio Os desta Caina-
ra C aeredito quo os do todo o Es-
fadodo Minas, no j;edido quo do no-
vo faço, Para quo soja consignado
iia act.a do hoje urn voto do profun-
do iesar polo failecimento do pa-
the Julio Maria, 0 eximio orador
sacro quo fol do nossos dias. ,(Mui-
to bent; muito bern!)

o gr. Nelson do Senna: - E uma
hoirrenagem muito justa essa que V.
exc. roquer a Camara, honrando
assirn a mernoria do pranteado bra-
sileiro dr. Julio Maria.

o sr. Presidente :- Intorpretando
us scutimeutus cia Camaro, manda
roi cuiisignai na ada 0 voto do 1)0-
sal propusto polo nohie deputado

Aprescntacdo die pareceres das corn
misscies

0 sr. Julio Meirelles, pela corn
nhissão do Ropi'csonlaçOes o Peti
cOOS, apresoita us seguirites pare-
ceics:

Parcer n. 89

A' ciiiuuissao do Ilepi'esoiitiuiucs
e PetiçOos iOu-a prosente o requeri-
mento do Manool Ambrosio Alves
do Oliveira, professor da 2.° c-add-
ra do sexo maseulino do Januaria,
solicitando pagamentos a partir do
marco do 1902 at(, 7 do janoiro do
1910. 1)01(1 Coin contar-so-iho, part os

efleitos da apuseu tadunia, tudo -es-
so tempo.

liepuis (IC U1i1111c1050 eStLI(10 dii
complete exposiçao feita polo sup
pimeaute, a comITliSSSO entende do-
ver ouvir a Seeretania (10 Interior,
a respeito, afim do quo, conhocendo
o quo pot alli so passou relative-
incite a eornnnssao quo lOre dada
ito refenido professor e as suds ct-

s1qudncias, posse, eritäo, clelilmrar
coin est 1101 a ai plicacao (Ia lei 0
i'c.gulamento a respeitu, lOqUcIcild))
que sojain 'onviados ii aIluclda Sc-
c,retar.ia esles papeis.

Sala das cornmissôes, 20 do juihu
lie 1916. - Julio Moirelles. - Al-
cides Gonçalves. - Norberto Lagb.
—Antonio MOUnt.

Parecer n. 90

A' cunlnllSsao (to Reproscnta-
iies . e Pctiöes fOra presente urn

i'otuorirncnto da "Tile Loopoldina
llailway Company Limited", polo
son director gerento, pedindo quo
Iho soja feito doaiio dos torronos
atravessados polo rarnal ferreo do
Mar do Ilespanha, dentro cia fazert-
da mod10 do propriedado do Es-
tado. Na sossão do 4 do agosto do
anno passado, a eornmissão solid-
ton informaçoes do oxmo. Sr. dr.
Seerotario da Agiicultura, informa-
çöes aqul juntas e quo siio Clara-
monte marufestas contra a comes-
-,-to solicita(Ia, polo quo 6 eI]a To
parccei soj a aicinviula - a prese ito
pctiau, i)egando-se-llio o podido.

Sala das commissocs, aos 26 do
juiho do 4946. - Julio Moirellos.
—Alcides Gonçalves. —No-rberto
Loge. - Antonio Moura. - Impri-
main-SC.

0 sr. Alcides Goncalvcs, polo corn-
missiio do Carnaras Municipaos,
apresenta o seguinto

Parocer para 2 dlsCnSSao sobre o
pro jecto n. 35

A eoinmissao do Cameras Muui-
otpaes, estudando o conteudO do
projeeto II. 35, dste anrio, verifi-
rou ser 0 roferido projecto do ma-
nifesta o ovidento utilidado, por fa-
zer dosapparecer liomonyrnias pro-
judiciacs nas ridades e (listrict.os do
paz, dovendo-so fazer, urna on oil-
Ira nioduticaqão, ci do parecer (file
soja dado Para 2 diseussao, rSer-
vando-se o diroito do apresentar
omendas nessa occasOlo.

Sale ias eomrnissöes. 26 de julh
do 1946.	 Moreira da Hocha. -
Alcides Goiuia1ro. - A imprirnir.

0 sr. Costa Cruz, pela coinmissão
do Constituião, Legislação e Justi-

a, apresenta Os segumtes par000-
res:
Parecer para 2.° discussdo sobie o

pro jecto n. 26, do 4913

(2.1 turno)

A cOmrnissão do ConstituiçSo, ic-
gis1aäo o Justia ci do parec.or quo
soja sUbrnettido a 2° discussao o at)-
prOvado como se acha redigido, o.
projeeto n. 26, do anno.passado, so-
bro rofOrma constitucional.

Sala das commissOes, 26 do jullio
do 1916. - Costa Cruz. - Bias Fl-
Iho. ,- Baeta Neves.

Pro jecto n. 43

• A commissão do Constituição, Lo-
gislacão e Justia, a quo foram pro-
sentes poticão o documentos em quo
Antonio do Magalhäos o Castro, es-
crivlio do 21 officio da comarca do
Sorro o outros, funceionarios todos
do fOro dessa eomarda, pedem pa=
garnento do custas vencidas om pro-
cossos criminaes em quo (lecithin a
justiça pulilica, relativas ao 3.° tn-
mestro do 4944, por-ter sido remet-
tido o mappa fOra do prazo fixado
no art. 2.1 paragrapho unico da tei
n. 449, de 4 de outubro do 4906;

Considerando quo sendo a pre-
seripäo matoria do direito substan-
tivo o sobre a qual fallece ao Esla-
do compotoncia para legislar e quo,
portanto, a citada disposiqäo de id
ndo estaboleco urna proscnipqao;

Considerando quo esse dispositi-
vo legal so pOde ser applicado coino
uma condiçiio a quo so devom su-
hordinar Os funcelonirlios publicos
para rogulanidade dos sorviqos do
pagamento de estas judiciacs a car-
go do Estado;

Considorando quo assirn defer iii
a Camara, approvandu a propiisiqäo
logislativa n. 145, do anno do 1910,
o que foi convertida em lei sob n.
545, do 27 de setembro do mesmo
anno;

Considerando afinal quo nenhum
projuizo trará ao sorviqo publico a
decretaço do pagamento nos easos
raros do ineidencia na disposiiio
do art. 2. 0, paragrapho unico da
lei citada n. 449, urna voz quo u (Us-
positivo continua em vigor:

E' do parecer quo soja àttenthdo
o requenimento e para isso aprosen-
ta o soguinto projecto:

o Congrosso Logisiativo do Esta-
do do Minas Geraes deereta:

Art. 'l.° Flea o Presidente do Es-
tado auctorizado a pagar aos - fun-
ceionarios do fOro da comarea do
Serro, a quantia do 1:992627, im-
portancia do custas vencidas em
processos crirninaes o relatives ao
3.1 tnirnestre do 4914, contadas de
aceordo corn a lei n. 449, do 4 de
outul)ro do 4906.

Art. 2.° Rovogam-so as disposicOes
em eont.rario.

Sala das commissOes, 26 do juiho
do 4916. --- Costa Cruz. -,- Bias Fl-
iho. 4- Bata Neves.

0 mesmo Sr. deputado requer 0
ohteni dispensa das formalidades
regimentaos Para quo o proj ecto n.
26, do 1945, seja dado Para a ordem
do dia do amanhä.

Vai a impnimir o projecto n. 43.
Passe-se d

2° PARTE IDA ORDEM DO DIA
1" discusSdo do pro jecto n. 37

Submettido a 4 1 discussäo, depois
do lido, eneerra-se esta sem debate,
sendo approvado o devolvido a corn-
missão do Camaras Munieipaes, o
projecto n. 37, approvando as divi-
sos entre Os thtrictos do Born Jesus
do Gaiho 0 Vorrnelho Novo.

U , iliscussau (10 pro jecto n. 38

Egualmento scm debate, oncorra-
so it 1 1 discussao, ci approved o vol-
ta a n-mmiiissao do PetiçOes o pro-
jccto it. 38, sobro concessão do lii
cenqas.

Parecer n. 85

Lido o posto em thscussao, ci, soul
debate' approvado o parecer n. 85,
da commissão do Legislaqão, opi-
nando polo archivamonto do uma
potição do soldado Mamde Mendes.
- Archive-se.

Parecern.86
Lido e posto em discussSo, ci,

scm debate, approvado, o parecer
it. 80, tamboin da comrnissao do
Legisiação, opinando polo archiva-
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iento do urna puticao da Camara
Municipal do Villa Claudio. -
cluve-se.

Nacla mais liavendu a tratar, o sr.
Presidento designa iara arnanlii0i a
seguinte

ORDEM DO DIA
Prime ira par1

Ató 1 hora da tarth'
Leit.ura e approaao Us aria.
Expediente.

Atd 2 horas Us farde
ApresentacSo tie pareceres da

commissoes.
Apresentaçao do projectos, 12-

querirnentos, indicaçöes, iiitcrpel-
laçdes on inoçdes.

DiscussSu do requeriiiientos, rn-
dicaçOes, interpellaçOes on iotde,.

Approvacio do retlacdeS finacs.
Seuuiula poiio

AId 4 horns da tarde
$egunda discussSo (2.° turiud lu

projecto H. 26, do 1915, sobru to-
fOi ma constitticioflal.

Prirne.ira tie do it. 4V, mandautlu
admittir a registro nas reparticoes
es ta<loaes competentes, OS diplomas
expedidos pela Escola do Agrono-
mis do Sto JoSo d1El-Rei.

Prirneira (10 it. 41, sobre conces-
sio do licenças.

])iscusslo units, do pai'ecer n .88.
15 ('OITlnhiSSa(( Ic JllStI'iltçW) P111)11.-

<'rivisiut'' ii Sooretaria do lute-
rior, uni officio do director (to
p0 escolar de Carmo do Rio Claro.

Lovanta-se a sess5o.

1? , 0 $1:$: 	 iI D1AU I.\. .\U
DF,.1 11,111_i t(1 	 P116

i'rosulrncia do Sr. k1i1on dc Au-
<Ii'wlt'

SUMMARLO - Acts. - Expedien-
to. - I)iscursus (141 sr. lgnariu
Marta e -Nelson ilo Senna. -
Apresenta5o do pareceres. --
Discussão do parecer n. 89. -
221 (110011555)) c.' tilFI(,I' 	 do I'0
jecto it. 26, (10 191. 	 1: dis('US
55)) do 1(1 4I,j0t'II( it. b). - 	 I. , do do
n. 41. 	 Discuss5o do par000r H.
88. - ljrgencia.. - Parecer para

discpss5o do projbc.bo n. •26,
do 1915. - Ordern (10 dia.
,\u iuioio dia. foils a 	 harna1a,

ac1h'1n-e p-rcseutt'S ' us 	 r5 (JtliIt'ii

Ile Andrade, Leopold)) do Luna,
Paulo Piiilciro. Viviano Caldas,
Ilaeta Neves, Mutlestiiio (1onça11es,
Morcira (Ia Roclia. Was Fitho, Tava-
res (10 Mello, Garibaldi Mello, Julio
Meirelics. Costa Cruz, Alcides Gnu-
calves, Clemente Faria, Norberto
Lage. Jos( ,, \taria 1 .Toio Martinlio,
lgnscio Mona, Alberto Alvares,
\1onteiro do Ahreu, Franklin (10
Castro, Retto Junior, JoSo Antonio,
Antonio Moura, Cicero Lopes, Peri-
cles, Argemiro lie Reseude, Nelsoii.
do Sonia, faltando, corn causa pal-
ticipada, us srs. Getullo de CaiYa-
iho, AIVOS do Lemos, Henriciuc Por-
tugal, e Bernardo (luimanlies, e1
sern ella, os mais senhoes.

Mire-se a sessSo.
Lola a act-a Ia antecetletile e him

havendo quoin sobre ella faqa oh-
sei'vacOes, é a mesnia dada por- ap-

rovada.
0 sr. 1.0 scci'elarw dii conta do

seguinto
E XPEDIENTE

Te1ejrammas
*

Do sr. deputaclo Antonio Carlos,
agradecendo a incumbencia do no-
presentar esta Camara us rece-
pçUo quo serd feita ao embaixador
Ibuy Barhosa. - lnt.oirada.

1)1) Si'. Pinto tie Mourn, comnin-
nicauttu (jhlO faltai'a it algurnas sos-
sues, por motive do molestia em
posses do sna -familia. - ltlehtieo
t1eSI)aclLO.

TC1t'(J1'0Ji(11(0

IIINAC10 MUIITA:
Pn's.id)'hhle, teiilio a hum's de p; I ,,,
 i.s mSos do V. CX)'. urn hUe-

gramnia un dii'eciunio politico e da
Camara Municipal do Salinas, soli-
citando a tncliic-no, no . -orca.mcnto
luturO. ilo iuiia verba para a instal-
latIlo Its respect iva coinarea;

Sr. Presideiite, eimo ,jU tenlio
lIar div iorsas vexes ahiisado cia at-
1011051 (is Camara. tlemonsli'aiul6''a
ii pc psiddt' urgc• nt p tine tombs Us
install acão. Us ('unlarca' naquella . 20-
na afastada do Estado, limitrophe
corn o Estado cIa 1 13ahla, corn o quid
nos rni.neiros ternos questdes de li
roitcs do al ta relRvancia, espero
ine 	 ur CuSS -i-aideS, C, put toda

it

eutras quo Mn sido aclin expendi-
das, a Casa acoiha coni henignicla-
do 0 periblo quo The fax 0 povo do
importante n)unicipio de Salinas.

o sr. Glcmentc do Fm'ia: - Es-
o iiin1ias as justas cxpressiie.s enni

(fIle 0 fliPtE (liStilIclu 0 iIIiisti'ailu
collega (10 reprcselhi1le5)( proferin,
so encarninhar 0 pedido do tao ic-
levante assumpto feito polo presi-
dente Us Camara e do direcioriu
jJolitic-o daquelia importante boa-
lidàde norle-minpira.

Vai 0 telegramimma a cnnimiss5o
do Oi'carnento. -

O SR. NELSON DL SENNA. -
Sr. Presidente, prelim inarmente, f a-
ço. rniiiiias as palavras con (1 110 (I
men illustrado eollega de repre.sen-
taçilo do distri0to, 0 Sr. Ignacio Mur-
Ia, acaha do fransrnitfjr U Camara
dos Doputados o justissirno pedido,

- provindo do directorio politico e)1a.
• Carnara Municipal- do Salinas, no

senlido tie ser dotada no orqamento
verbs pars o restahelecimento da-
quella cornai'ca, do cuja necessida-
de inadiavel falai-iarn, entre outros
motivos, - este do - quo, no north do
nosso Estado, a justiça 6 mal dis-
trihuida, dada a vastidso do territo-
rio em quo alli oxistern as tormos
judiciarios, muito afastados urn dos
outros. 	 - 	 -

o sr. Bias Filiw: - V. exc. pi')-.
lie accreseentar (1 11 0 em quasi todo
o Estado.

0 sr. Julio Meirelics: - Perfeita-
mente.

o sr. Xelsan de Sena: - Au,
mais do (rue em qualquer oulra
pane so fax rnistdr o res-taheleci-
monte do comarcas, -ponque, si for-1
mos esperar -pai'a isso, a oxclusvo
eriterio da renda, (5 floSsos patti-
ems daquella regido viverUo - scm-
pro ii rningua de justiça prompts e
it poi'ta.

o Si'. João Martiaho: - Apoiado.
0 sr. Nelson de Senna :—.proveito

o ensejo do est.ar na trihuna. sr . Pro-
sident-e, pars envil ar a V. oxc., afirn
do ter-A) destina regimental, urn re-
quorirn-enfo assigmiado polo .tenente
Us Bnigada Polieial do Minas, Jose
Antonio Teixeira L-ages, quo tern
urns honross 16 do officio, compro-
Vada .pelos - documentos que in-
truem -a sua pet-iç5o, a qu-al, a men

\'er, eollima tamimern 11111 al'i, no
to justo, ponqiani, -esse militsi' SI)
aeha inm'a1,1aco irr inoiesfia (!cii-
t-rahida em servic-o JJ Ilhlieo, no liii-
uicil f'flcMgc) quo Ilie f-ni indumbidu
pill' -a-uetori-dados -ula ITniSo , 01(111
('UliSCilt-iIIiei)I,) - (II) 	 Estado, (i1 	 (56'-
elis dos imulio, 1155 invias mmii tias
dii MItcury e (10 rio ,J equitinlinnli1i,
onde por cerca do cinco annos es-
tore empenha-do uesss P('lIOsa C011i-
missile, a-i'niseaudo'- mutmitas vezes it
'ida. 1150 SO CoIn 0 ge-ntio 1cr-ox; que
die trouxe 5. civilizacS-o, tleixando-o
aicleiad-o. cumo tambem corn o ch-
ins iimsaluiji'e d-aquellas mattas, CIII
muitos pontos li-as civa-es 0 -O (1(1
lmonui'ni civilixado -sinS-a uSe transi- -
tUna.

Pate-ce-me, portaiul-o. quo-u Ic so
at-tend or o ieiluOniriwIito iesse ml-
lilac (1110 SC iiivandoii 110 sei'vieo
pIIl)lie0; e eu peço licenca i C-ama-ra

-para icr tim topio do (lecisiro at-
- tests-do firmado P0i iCes facultati-
guoiro-do Maroei Pi-irienta - (IC Fl -
Vo5, quaes us di's. Neivab do Fi-
gueired-o C Tlmec,doiintlo Afltonio cia
Silva Pereira, per- Ocoasiao do pro

- cesso do- exiune medico-legal - (1(10
s-offi-eti o p-eticioiiario.

Attestain dies, sub ft t cl-n sell grau.
quo- o tenon to. J ((an An[OiFn Tei-

xeira Lagos, estU soffi'endo inns Ill-
suffici-encia sortie-a. 00-Ill phenorne-
lOS tiyspui-oicos, - ('10 vista (10 (filO
05-0 dove viaj-ar : per mar, o en,jd-o
o vomi-tos 1he - t-raniarn grande do-
pressUo; por terra, o esforqo em
urns longs viagem - a cavallo o ox-
pori.a a syncopes.

Assimo, os r p-f-enidus fae,ultativos
ilIlgaul 1 petic-ionanio corn-piotauic'n-

i-iiva]iiado pars I) eXp'eieiO Us
pi'ofiSSao iiiilitai', 110 OXalilo do0 s-a-
niciatle porcl ue o fixer-am passar.

0 peticionai'io comprova corn do-
cument-os inerece-dores de fU Os sei'-
ViCC)S PT-OSiadOS nessa rnissUo civili-
zadora do indlo Ii junta urns fd do
officio c-in citte 1150 Se acha .l-apc-a-
da urns riota, urn topico que o des-
ahono : an contra-rio, nelia ai'ultarn
Os elogi-os que d0TnoIlstrá-rn - a cx-
aclo quo cue. t-eve sempre no own-
prim-onto do dever e 0 norteamomi-
to civieo - que imprimis a arthma In-
refa do-quo foi incimmbido. 	 -

Não tenho, portanto; eserupulo do
encaminhar U Mesa esse reque!ri-
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mento, quo näo é do Interesse pes-
soal, pois quo apenas se trata do
fazer justiça a urn modesto e abne-
gado servidor do Estado quo, em-
bora não contando o tempo regular
para a reforma, si normaes ihe ti-
vessem corrido as oireumstancias,
Lodavia esso tempo so lhe dove con-
tar em dobro, porquo equivale a
sorviços do campanha aquello du-
rante o qual elle arriscou a sua vida
o a sua saude em prOl da causa
civiizadora do ehamar Os flOS5OS Ir-
mãos das selvas ao gremlo da corn-
rnunhdo brasileira.

o sr. Julio Meirelles :—E isso
W do regulamento militar.

o sr. Nelson de Senna :- Estou
certo, portanto, que a nobre corn-
missäo quo tivor do falar sobre o
assumpto, conclufrá seu parecer de
accordo corn a justia, isto é, for-
mulando urn projocto do lei que
maiide contar polo dobro o tempo
do .° do • agosto do 4911, a H do
setombro de 1915, durante o cjual
O peticionario faz jUs a sor rotor-
made no posto do tenente, no qual
foi graduado por decreto de 7 do
sniembro do 1914. (Muito bern!)

o sr. Ignacio Murta :—Apoiado; d
urn official distinctissirno, quo tern
prestado relevantes scrvios aio Es-
tado.—Vai o rectuerirnerito a corn-
niissão do Petiqes.
Apresentacao de pareceres dc,c

commissdes
o cr. Alcides Goncalves, em nomd

da commissan do PetiQdes, aproscn-
ta os segiiintes pareceres:

Parecer n. 91
A cornmissSo do Bepresentaçde

o Petiçöes, depois do exarninar o
papois protocollados na secretara
sob n. 221, e os quo so acharn on-
noxos -ao parecer n. 60, do 1915,
do hem ccy.nsiderar as informaçSe
prestadas polo governo do Estacic
(podor executive) o os dispositivo
constitucionaes e iegaes as respecti
vas ospecies roferentes, d do pare
ocr e retpier sejam Os mesmos ar.
chivados.

Sala das commiasdes, 27 do juihi
do 4916. - Abides Gonalves. -
Julio Moirefles. - Norberto Loge
- Antonio Moura

Pro jec'o n. 44
A commissão do Represdntaçdas e

Potiçdes, a quo foi presente urn re-
querirnento do sr. capitäo Fran-
cisco Ferreira do Audiado, p(;-
dindo:

a) sia antiguidade no posto do
capitdo, do cjuo fol demiltido em 20
de novombro do 1902 e quo exerce
do novo;

b) contagern, para effeito da re-
forma, do tempo eni quo, fOra da
Brigada, oxercou cargos estadoacs:
vigia-fiscal, director da reCebedoria
de Natividade e delegado especial
em Manhuasü o Caratinga; exarni-
naudo os documentos o intormaçOes
do executivo, e considorando quo:
4.1, quanto (t pane d), não The as-
siste direito a antiguidado, visto
corno näo foi reintegrado no posto
do eapitão, do quo foi domittido p or
desintelligencias corn o comman-
dante, mas, nomeado tenonto, no-
meaão quo aeoeit.ou; que, 2.0,

quanto a parte b), d justo so The
conte o tempo quo offectivament3
sorviu ao Estado, em cargos do cOn-
fiança e responsabiidade; 3.°, que
d CeTto n5o terem as leis quo regil-
lam a reforma, mandado contar
tempo do servios extrarihos 9. Bri-
gada, como Os reterentes a aposn-
tadorias, n9.o se reforindo a serviços
miTibares; mas, quo, 4.°, sendo a re-
forma e a aposentadonia tendentes
a fins semeihantes e . pelo n. 3, do
art. 6. 1 do dec. n. 2.856, do 4910,
verifica-se quo a intenSo do legis-
lador 0 exeluir os serviços fedoraes
sOmente; e, c.onsiderando ainda quo
as servios, quer no Brigada, quo-,
no tuneclonalismo publico, o9.o
prestados ao Estado do Minas, o
mais o precedente aherto polo id

n. 524, do 17 do setembro do 1910.
0 do parecer quo so aitenda em
parto o pedido, exciusivamente
para a contagem do tempo, o para
ito offerece o segunite projecto:

0 Congresso Legisbativo do Eta-
do do Minas Gernes decreta:

Art. 1 .0 Serd conta'do ao capitdo
do Brigada Pcial. Francisco Fer-
reira do Andrade, sOmente para Os

offeitos do sna reforma e scm di
relte a qualquer reclamaäo do oci-

Ira ordern, a tempo em quo, estan-
do 16ra do srrvno do Btigada,
icetiwarnente exerceit cal-gas do 110-
ncaoão do gov4riio d o Minas.

\it. '..° Hcvogiiii-sa as dispon-
cOcs ciii eoutrario.

Sala (las commissOes, 27 de juiho
do 4916. - Alcides ConCalves. -
Julio Meirellos. - Noh'rto Lage.-
Antonio Moura. - Ydo a imprimir.

0 mesmo senlior th'putado, em
name da comrnissão de Camaras
Mnnic}paes, aprosenta o seguinte

Pctrecer n. 92

A commissäo do Camaras Munici-
paes tomou conheeirnocto do tuna
ropresentaçzio do dirctorio 'politico
tie Rio Deco, sabre )iinites corn a
Scm Peixe, pedindo a restabelei-
menlo do divisas an'gas o a anne-
xacao dquella districo dos logares:
Soherbo e S. José eta Yargem Ale-
gre, o, considorando:

a) quo os peticionarios ndo do-
terminaram hem as districtos aee-
ridos, parecendo quo so trata do
districto do Rio Doce, em Ponte
Nova, e do tie S. Sebastião do Scm
Peixe, no do Abvinopolis; mas,

b) nSo 0 o caso do questOes do
divi'sas entro municipios, 0, 51 0
:Iosse, preciso era o accordo dos
dues Camaras on 0 arhitramenlo,
nada so tendo juntado 9. represen-
tacäo (C&nst. Mm.. art. 78, lei n.
556, do 4914, art. 42);

c) quo a hypotlioso 0 iTo mutlanCa
dc limites do urn districto, anne-
xantlo-se-lho territories e in fini ala
nos limites do rflhifliipioS, 0050 1111)

sO SO pOde, lamar em consi'deraçOo
qando so tratar do neforma admi-
instrativa, undo a deciinia consO-
tucional;

0 do parecer e requer qurOre 	 -
fonda representacito agparde 'ip-
pontirnidade, para son tomada n
considerac5o quo mererer.

Solo das commissOes. 27 do julh
tie 1916— Mor pira do Rocha, pi-
siriente. - Alcides Gonçalves, re-
lator. - A imprimir.

0 sr. Antonio Moura, em name
do cohirniss9.o de represdntaçbes e
Petiçdes, afresenta os seguintes fa-
receres:

Parecer I' (1Th 1 /I(lqS p0)0 	 .' lis-
ii i;oo 0) hi-a (i p)oj( ala a. 36
A	 iuiissäo de liepiestiitaçdes

i PeIuhis, a (PIP li Inosente o
lujeHu it. 36 a Pi) ovado em 1.0
discuss9.u, é dc parecer quo soja
dada para 2.' discussiw corn as Se-
guinti's emeudas

\o al-i. 1 .0 lettra b," onde so dir
dais aitnos, diga-se urn anno..

2.0
Ao mesmo arugo lettra c, onde

so dir em prorogaao do quo Me
foi en cedida a 27 do outubro ic
1P15. (liga-se—em prorogaao eta
quo the Iui coneedida polo lei n.
15f, do 4 de setembro do 1915.

Sala das cominissOes, 27 do
ho do 1916.—Antonio MOura.-
Notberto Lage.—Alcides Gonçalve's.
—Monenhor Jo9.o Martinho.—Ju-
ho Mpirellos.

Pro jecto n. 45
A commissao do RopresontaçOes

o PetiçCies, a quo foi presente urn
icijueriniemlo do José Alexandre
do Moiaes, escriviio do judicial e
notas do comaica do Cambuhy,
considerando quo a concessão do
licenqa solicitacla näo acarreta- no-
nhu:ni onus para o Estado c nern
i-ejudica o serWio publico, 0 de

parocir quo seja defeHdo e quo so
ailapte 	 a sogu lito 	 projocto 	 do
Id:

0 Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Ceracs decreta:

Ail. L° Fica a governo,aublhri-
iado a conceder da cidadäo JOsé
\lexaiid re do Mara s, escrivão do
tidicial e notas da 1 corDarca do
(aniuinhy. ibis airnos do licença
Pam tratar do liogocios, em rOro-
sacbo do quo The foi conqethda pelo
poder executivO.

&rt. 2. 1 Revogam-se its disposi-
çOes em cntrariO.

Sala das commissOes, 27 do jim-
limo do 1916.—Antonio Moura.-
Norberto Lage.—Alcides Gonçalves.
—MonsOnhor Jo9.o Martinho.—Julio
Meirellos.—V9.o a imprimir.
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1L SESF4AI) Ofl10NflL\. .\Of 28
ff1111) DE 1916 () Sr. Pan/i Pttl,e#eo, lazenilo von

aebar-se ctesfaicacta a eonlnijSsäo
To Bedact5o, pc-la ausencia de dois
to sells nIanlhnflS, pedo a nomeaç5o
do quefli preciicha itileninainonte as
VOfitS. 	 -

Cool o assenliniento (Ta Camara,
S6O jj ojjleados os srs. Baeta Neves e
Alc i desi, Goniça1vc.

Comin.umcdicao

Coin.inissdo de Redacçao
Parer:or n. 89

Cite,  e pcnTh (''ii
(101110 OiprivaI it iftt1tfr Ii. 00.
'la, coii1i iSa() do 	 I tii'OnS, 	 I ii • i-
taiicltt itift iitiats do 	 t1\' ililt) St)-

bre U tI IqIliit1ttIII(t (It)
Slanoci Aniltroslu 	 Alves do Oli-
veira.

Passa-se a

2. PARTE DA ORDEM DO DiA

2. 	 discus stio do piojcclo, n. 26,
do /9/ti

.° turno)

• L lido C posto em 2.1 disc.iiss5o
(.° turno), quo soul debate so Cfl-
cerra, o projecto n. 26, do 1915,
sohre retOrma constitucional.—A'
commiss5o do LegislaSo e 3 ustiCi.

1' dscussdo (/0 prOjic• 10 ti 40

Lido C POSlO ('Ill l. ' (liSCtlSStLi), t'
cliii debate appiovado o roomful
'I eOiflfllisSaO do illSi00065O Pub]ica
o. piojecto ii. 40, mandando admit-
t.ir a registro, nas repartitoes esfa-
4 oaes competentes, os diplomas cx-
pedirlos pole Escola do Agronomia
de S. JoSo dEl-Re!.

41 discussilo do projerlo n. 41

Sem. debate, 6 approvado, em Ia

tiiseussSo, n vai Jt conimissilo di' Pc-
.içoctS, o projecto ii. -ii, sohre Coil-
cnss5o do licen6as.

Parecer n. 88

Scm debate, 6 approvado 0 pare-
cer 11. 88, da eommissao do instiii-
rSo PuMice, enviando 6 Secreta-
na do Interiej, urn o-fflcio do dire-
ifor (It) grupo escolar titt Cainio do
Rio çiaro.

Urujcneia

0 Sr. Costa Cruz, pelt ordern, oh-
tendo lirgencia, apresenta o Sc-
guinto

lorecer pOl'O 1" (liStit.SS(i0 (10 plO-
JCf?l0 11. ?ft (le 115

(0 1)11111)

A c,uylissao (10 C011Stitlli0lO-,
Legis1aiio e Jnstia e do parecer
cine seja submeflido a 3 1 discussiio
c approvado o projecto n .26, do
1915, tal qual so acha redigido.

Sala des commiSSOeS, 27 do juiho
do 1916. - Costa Cruz. - Bias Fl-
[ho. Baeta Neves. - Cicero Lo-
pes. - A imprimir.

Nada mais havenclo a tratar, o Sr.
Presidenle designa para amanhii a
seguin to

ORDEM DO DIA

Piimeina perle

AId 1 hora Ta tonic:
Leitura (1 approvatlilo do aeta.
Expediente.

16 2 httras tie tarde
Apresenta66o do pareceres des

COIT1111I5S6CS.
Apresdnta6ao do pros ectos, reque-

rimentos, undicaoes, inferpolla900s
on mo5es.

Bison ssiio de requenimentos, in-
lie acoes, interpeilacoes on rnoçOeS.

Ai1prova50 do redacedes Tinaes.

Setmn ode perle

.id 4 Bores da tarde:
Prinlea thseiissao do Proj coin

n. 42, regulando a coneessão tie
su1>veiioes dos estaholecimentos do
ensino on odueaSo, tie canidade oil
itenoticencia.

Prirneira do do 11. 43, auctonizan-
do o pagarnento tie custas aos fun-
eciortani(ts do fdro da cttrnarea do
8errn.

liiseuss6o unicado parecer n. 90,
la cornrnissdo do fiepresenia5es,
nandando archivar urn requ cr1-
flielito cia "The Loopoldina Rail-
way Company Ltd.!'.

Levanta-se a sss5o.

81MMA[tlO: - Ae,la. - Ex1iedien-
Ic, -- Ajneseritaao de pareccies.

llcdacöes 
fit 

ae. - thseussiio
dos pareceres us. 91 o 92. - 1.'
disoiissao do projecto n. 42. -
Disdurso (10 sr. Alberto Alvaros.
- l . a disonssSo (10 projecto ii.
43. - Discuss6o do pa recer 11.
90. —Ordem do die.
Ao jneio dia, feita a chamada,

acharn-se presentes os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo do Luna,
Paulo Pinheiro, Modestino Gonçai-
yes, Moreira a Rocha, Alcides Gon-
celvas, Bias Fliho, Garibaldi Mello,
Taverns do Mello, Baeta Neves, Ju-
lio Meirelies, Franklin do Castro,
Costa Cruz, Clemente Fania, Nor-
herb Lage, Argerniro tie Resende
João Antonio, Nelson tic Senna, Rot-
to Junior. Montoiro do Abreu, Josd
Maria, Pericles, Ignacio Munta, Jo,-to
Martinh o, Alberto Alvares, Cicero
Lopes, laliando corn caitsa partici-
patio. Os srs. Getuhio tie Carvaiho,
Alves tie Lenios, benniqtte Portugal,
Bernardo Ci liniaracS e Pinto tie
Moura e, Sefli ella, Os rnais seuhctres.

.hre-se a sess5o.
Lida a ada antecedente e nib

havenilo quem scthre ella I atpt cth-
servaçOes, 6..a mesma dada por ap-
provada.
- 0 Si'. 1.° .a-ere(orw 66 conIc do
seguini e

•	 EXPEDTENTE

Jietjut'tiil ('tiloc
Do ex-fenente do. Bnigada Poll-

cial, Matheus Bhlteiro do Silva, pe-
dundo reintregacao 110 SOti pltsto
A' coiitmissCo do PetiçtSes.

Do Joilo Soaros dt Costa, colle-
ctor do Inuniciplo do Pram, solici-
1110(10 2 annos do licenta para trti-
tar tie negocios. - A' 111051111 coin-
Ill iS-SC 0.

Bepreseitlaçtio
Do presidente do. Camaro Muni-

cipal do Garacol. penhindo-veiha pa-
le instalIaiio do respeclivo termo
judieianio., - A' comndssiio do Or-
çarnento.

o Sr. Bias Fitho, communica e -a
Camara fica inicirada. queo Sr. Vi-
viano Callas, por motive justo, fal-
la6 idgumas sessties.
Aprcscntactio do parcceres des corn-

•	 rnissdes

o sr. Alcides Goncalves, pela do
Camaras Municipaes, apresenla -o
segurnte
Parceer pare 2 . cliscussiio sobre o

tt piojecto fl 31 	 -

A cctnimissdo do Carnaras Muni-
cipaeS ó do parecor quo seja dado
pare se-undo discussãO 0 projecto
Ii. 37, nosei'vando-se o direito tie
apre-sentan eitientias.

Sala des conirnussoes, 28 tie julho
tie 1016. - M-oreira tie Roche, pre-
sitlel)td. -- AlcilleS Gon6aiVeS, rela-
tor. -- A ilnplimir.

o sj,. Poslo Pioheiro, pela corn-
missCo tie Redacilibo, apresenta as
seguinbc-s redacçOeS finaes:
/ledacçtio finel do projectO M 12,

/e 1915

A coinunissito da redac6o„ds
Lois a (1110 Tm presento o procto
ui 12, dc 1015, approvado pela
Camara cm 3” discuss6o 6 do pa-
i-ecer quo ell tonha corno final a
seguinie red acção:

O Gougresso Logisbalivo do Es-
tado do Mines Geraes decreta:

Art. 1." Pica o góvèrno do Es-
fado auctonizado a conceder ao ci-
cladao Joaqitim Theocioro Gornes
contador. partidor e disliuiclor da
comarca tie Aldm Parahyha qualm
1111105 tie iicena em prorogacibo da
quo lbd foi coneedida pela lei n.
092, do 6 tie setembro tie 1912.

Art. 2." Revogarn-se as disposi-
çöes em contranio. 	 . • -

j'eesr1et1rio do cr. Odiloo dc An-
(d'liifr.



to das nossas condides e des cir Todos quo fazem parte desta Ca-
enrnstaueias quo nos säo pecullad sa 1ao do reconhecei a urgeneia
res, iiãu 6 possivel desc pnhecer a desto. alvitro.,
iccessidade quo tern o poder pub1i Cunipre, quo o legislatjvo tome
co do vir em auxilin da iinciativa inettidas, sejam .quads forern, ten -
privada no quo coneerne a matelia clentes a regularizac•ão permanente
do que a Camara so occupa aesta das suhvenOes ens estabeleelmen-
hora. 	 tos do ensino o elueacao, do earl-

Sr. Presidonte, inn dos mais au dade v ienofieeneia.
otorizados ostadistas da Republica 	 0 .CtLO fi5to parece razoavel d que
ile cilijo efficaz conourso ia so aeha SO coiit.niue como ate aqui se vai
hoje irifelizmente privada num prucedendo. 	 - 	 . -
dos tormentosos momentos finan- 	 A regularizaçao das sulbvenqoes

	

+	 ,	 nan loli pm urneo oujeebivo acau-cellos por quo, cm a ravessa 0 telar os iriteresset do Estdo, megpaiz , thsse quo o homem publice ainda Os dos"proprios estabeleci-torn do por 0 coraçao ha caJeca,' meiitos quo realmente meredam a
para fazer. obra do pure razao, rrotecCd.o directa (10 poder puNico.
aihern a eogttacoos sentirnentaes.1 	 Por outrO lado, am dotaçOes or-

Si assim 6, sam duvida, nSo ,serd çamentarias das i'ërhas arihualmen-
tie certo obra sentimental quo o PC- Fe d.estinadas a toes subvenOes lii-
der publioo venha complotar a coo- do paicee indicar quo 6 indispen-
poração individual_ ,a iniciativa pri savel seguir outras normas, alias
vada, ainda quo . se Irate da benefi4 invariavelmente raloptadas em pe-
cencia aos desprotegidos dos hens ilodos anteriores C ate certa epoca
materiaes da fortune, 	 pole. Cougrosso.

	

- 	 A mis so nos afigura uma trans-
l+inguem ignora que as sven. ressäo das boas normas do direito

goes votadas polo Congresso aos arlamentai quo a lei do orqamentohospitae.s e casas do caridado vao transforme, por multiples dis-
em regra beneficiai ao humilde positivos, em origens de dospesas
trabaihador rural, aos heroes permanentOs, quando IlOS .pareoe
obscuros do trabaiho, a esses ano- pm pale sua propria natureza ella
nymos oporarios da nossa eonstru deverã apenas consignar as vorbas
cção economica, quo geralmento so destinadas a ,fazer . face a despesas
estendern a mao it sociedade quo regulaisnente auctorizadas, por lois
cUes tanto servem pare iho pedir, anteriores, alCm (10 computo da re-
tium canto do hospital, urn loito on- ceita qua egualmente ihe pertonoc.
tie posse reposar pobremente nas 	 Entretanto, corn relaçao as sub-
vesperas do morrer. 	 venqOos este salutar preceito ,nao

-	 .	 .	 . tern sido obedeoido mteiramente, on
B nao sera justo quo a. col1eci- quasi se pode dizer quo não tern si-

vidade, quo a earidade privada 0 Q do obedecido do moclo nnhurn:
auxilio do poder publico the fle cream-se as desposac e votarn-se
gitern essa unica, affirmação da ma as consignacOes orçamentarias nit
solidariodade C ama existencia do rnsma lei. B', ama irregularidade
Iriba1ho e de não pequenas virtu- que so Poole proju4icar os legitmos
des, quo so contam por ahi aos mi- interesses dos cofres publieos ( e 0
ihares. 	 • des proprias intituiçoes beneficia

Mas, sr.Presidente, Si a materia das. 	 , 	 , 	 , 	 -
• + Alern disto, e preeiso. nao peruer

per esie aspee o moiece o a a a do vista questi a utiidado puNicatençao do Corigresso, nao a uOl era dove justiticar qualquer. favor pa-
merecer menos peibs encargos quo cuniario especial a instituitlOes nas-
erda eonstantemente aos orçamen- cidas e mantidas pela iniciativa par-
Los da despesa do Estado., 	 tieuar.i

	

0 Congresso precisa po' sto por 	 Ora 6 innegavel que ao Cengrs-
ordern a tao importante assumpto, 'o do modo eorfio do muitós annos
por onde o Estado dospende a esta parte so tom procedido, fal-
nualmonte centonas do contos da tarn meib' seutos do ava]iar desso
sua receita. 	 . 	 ,. 	 .	 elrnentd decisivo. Eis outro ponto

128
129

Sala des commiSSOeS em 28 d'e 	
0 nesrnO s depvta(lO pede, Son-

luiho do 1916. Paulo pjnhiro da b 	
1ea Camara. ths

Silva relator .
 —Baota Neves. —Al- pensa das iormalidades regiIflOiI

ciclos G0CCOIVOS.

	

	

Laos pare quo sejarn diseutidaS e
vdadas iuiuet1iat3111eh1b0 as iefe1i-

RodaccdO final do pi&jeilt) P. U7, rias r&daoeS.
do 1915 	

pisicusada a leiIurC las mesiflas,

A cornhT1iSSO (10 

redaceO das a requeiiilleflt° do Sr. Moreira da

Lois, eñi vista i projeeto a. 17, do 	 siic
Roeha ,;it( )

elms postaS em diSCUS-

j( approvado em 3. discus- sau
	 ceSSiVa11ifh0 e scm debate

ó do parocere o a1iada5.
seja corn a oguinte rodac O

duo finalment 	an as (luas priffie1raS ao - Be-
oaTh V. eoIfl relacan a indaeacaO D.

o 
(ongreSSo Leg1slatVO do Es- I 	 Presideflie manda quo so

train de Mines (Threes decreta 	
offirbe an CongreSSO Federal.

\rt. J. , Fica o govortlo do Es- . 91
Lado auctoriZCdO a tranSorir da 	

Par000r 

estaCäo do TuyUtY, Para outro Pon- debate 0
to conveflioflt0, nas proxiid 	 Iiade5 	 Sern 	 aPprvd0 o pare-

do MuzambirillO, a leira do ado ci . ¶)1 do, rnm
eoSsao do Poll-

ereada polo, lei n. 639, do 1. 0 do 	
opinandO polo archivameflto

outubro de 	
do peças protocolladaS.

• Mt. .ROVOgam50 as disposi- 	 picer n. 92

oes em contrarlO.Sala das commisSOes, aos 28 do Scm debate 6 egualmOnte, appro-
1ulho do 4916. -i--Paulo Pinheiro da vUo o parecCr a. 92, da mmmis-Silva, relator. —Baeta Nov05. - sio do Carn6ras Municipaes, sobre
AlcicleS GonçalVeS. 	 ( 	 Bin

unia represPIltaa 0 do, direct oriO

- 	 .	 .	 . 	
- 	 O1 tict 	 Puce.

fledaccao final da indwacaO fl. 1,	 p s -

	

do 1915 	
,s sOa 	 a

A commisSO do ReclaecäO das 2
. 0 P",PA OBDF.M DO PIA

Leis a quo foi presentel, a indica- 	 j•0 (1 CUSS(W do pro jecto n

ao n. 1, .a approvada, e do pa- 	 -
r000r quo so iho conserve a mesma 	

E' lain e submettid O a 4- dis-

redaccO corn quo transitOU na Ca- ci,sSSO o proiceto Ti. 1k2 , egulando

mare. 	
a concessaO do suhveflCOeS ens es

Sale (las e6rnmiss6o5, aos 27 do talielecimentos do casino on educe-

iutho do 4916. —Paulo pinheiro 	
5o, do caridade on henofieBflcI.

Lia Silva. relator. - Baeta Neves.
—Alcides GonOveS . 	Sr. P

. ALBEBTO ALVARES: -
resideilte, do accordo coni a

fl°' 	 U0 Sempre me tenho traqado
Jndicacao a. 1 de 1915 

I	
rnciar os debates solre quantos

ndico quo a Camara dos srs. 	 lei tenlio tido a honra
DeputadOs represente ao Congres 	

niectos do.

so Federal, sobro a conveniencia do,, 
thU 

apiesentar a oonsideraVO da

so ari1iuir aos supplonteS dos subs Camera dos srs.
	 so

titutos doss ,iuize seceionaes, O- 	 bar ecuhleco (t 
di Dop tado5, ao

scusSSO do prole-

petencia pare preparer todos os cto quo reg
hdula as subvenCOeS aos

folios civeis, proforindo depaoh0S estbebeCime1ltO5 do ensiflO e edu-
tnferlocutorios simples, entro mj- caCao, do

	 n 	 a e earidade,oficenbi

ganteS residenteS em Estados dii- vetiho procUrar juStliiCFO tt. 
Ca-

ferenteS, cujo proceSso e ilgamorn mare, pondo em releVo a sue utili-
mpOtiam as justiqaS lo ae S ate dade e a si

to co 	
necessidade

etaCão dada ao art. 	
Sem querer entrar, nesto morn en-

a nova intCrpr
60. lettra d, 

da ConstitUiCo Fodi- to, em indagacSi'S soiire os limites
dos devoreS do' lEstado no quo res-

Sala das eSSdeS, 2 do agosto 'do peita ao assumPtO do projecto em
1916: —Elias Theotdhib. 	

debate, pensO, entretanto, qua dian-
U;'
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1e nlio mtnor inporLaneia para as
deltheraçOes do Cbngresso.
Por todas estas consicler .aOes, em-
fim, parece quo 

P mais que rppor-
tuno que o pocler legislativo cuide
do regular as sIll ene(ies ails in-
Stitiitni1 di' eusino e ediieariiu p Ic
caridacle OIL heiu'ficeuei4

A' consideraedo da Camara tenli 0,
P015, a hanra do apresentar 0 51'-
guinte projectim (IC It'i

0 Congiesso Legislafivo do Esta-
(10 do Minas Geracs deereta:

Art.. 1.0 As suhvencoes aos estahe-
lecirnenfos e instittiiçoes lie ensino

no educaçiio, do candade on bene-
ficencia seao reguladas pelas dis-
posiOes do presente lei.

Art. 2 11 SO poderdo ser subvrn-
eionalos OS estahelecimentos on in-
stituiç3es (IUC previamenic' ilemons-
trareirL: 	 -
• a existencia regular;

b) pati'imono proprio;
e) utilidade puhlica, en-i virtude

do sua organizaçao c dc' sons fins
essenciaes.

Art. 3. 1 Neihumas subvençoes se-
rdo coneeclidas scm anterior aucto-
rizaçdo por lei especial, medianto
requerimento. ao Congresso, da in-,
stituiçao 011 estalielecirneiito inte-
iessacio, acompanhado dos estatu-
los a regimentos existentes.

A il. , .° Qlialquer estaheleelmen-
to on iiistit.niçio do cjue Irata a pre-
Sonic lei, •umna vez sulivencionado,
pebo - Estado, devoid sujeitar-so ii
sna fiscalização, rctativa ii applica-
çiio cia 'suhvençdo recehi-da, bern co-
mo apre.senitar annualmenta d Se-
eretaria do Interior urn reiatorio re-
sumiclo do sect funecionamento re-
gular.

Art. 5.1 As suhvençOes refe.ridas
nesta lei doveriio ser enfre Si pro-
poi'ciönàes ii. utilidade a 005 henefi-
ciosiiuhlicos resulfantes cia natu-
reza e do effeclivo funecionamento
da instituiçOo oii estahebecirnento
suhvc'ncionaclo, c serdo suspensos
on restituidos pela inohservancba do
disposto n0 artigo antermr.

Art. fi.° llevngarn-Se as disposi-
cOos em contrarilL

Coma so vO o projecto exige Os
tres elemenlos essenciaes: a exis-
tencia regular, o patrimonio, quo
o demon-to do seguranqa da
existeneiã, c a ufilidade publica.

Alin disto sul.iorcliuit a conli-
gnatOo das snhvcnqOes, nas verbss
do orcarnento. 11 aiietorizacao ant-
nor par le i ordiriaria, segundo os
bons preceitos do d-ireito parlame:.i_
tar.

iic exigencias (tu 	 11e so	 05 afit;o.-
rain iiidispeimsaveis e quo suhnict-
to ao exame cia Camara.

o cr. Modestino Goucatves: - F.
0 1'Stiu1)CiiC i-1T1e1it0 quo iiäo tiver

patrimonio nao deve sor suhveneio-
nado?

o so. Alberta Alvares : - NAo jul-
gamos possivel. AliOs, é preciso at-
tender quo o projecta 'nho fixa o
valor desse patrnmmio : deixa (I

cniterio ao julgamento do legisiador.
Parece-nos, ontretanto, ciuc ni0

serã imcons1havel dispensar pon
c.omplcto essa exigeilcia, para que
haja garantia do existencia mais on
menos, peniiiarienlo d os est.aheleci-
inentos a ser suhvencionados.

() so. Bias Fil!io :— Mas SO pode_
rão ser heneficiaclos os instilutos (10
beneficencia on caridade quo tive-
rem patrirnonso proprio?

o so. Alberto A.lvares: - Con-if)
3d disse -é urn ponto do vista do
minha opirnao pessoal, (tile procli-
rd iminctamentar. -

Sejam, porém, quacs forern as
niedidas que venha a adopt-ar, o
iie iiOo cleve continuar 0 essa tal-

ta dc reguIarizabo do fan irnpor-
tante male-na.

o Sr. Alcides Goica!ves: -
apoiaclo: a poder- legislativo tern os-
fahelecicbo em todas as leis do or
arnenio as condiqOes para o roce.-

hirnentn (10 contnibuiçdes votadas.
o so. Leopoldo do Lima: - ]Ndo

ha nenhurna ibrovidencia legislali-
va a respeito. 	 -
o llbcrto Aircires: - E' per-

feito engano do v. exc. : na lei cia
anno passado ndo ha disposiçdo a
resneito. he mais cumpre esahe-
lecor regras permanentes e ndo quo
annualmente tenharn do ser renci-
vadas.

o sr. Bias Filho: - So acho que
o projeCto de lei do V. exc. cercea
urn pouco a liberdado do Congres
so. porquanto estabelece quo para
se conceder subvençbe é necessa-

rio qILO o instiluto heiieficeiile pro-
ve quo tenbia patninsoiiio. Ora, mies-
sas condicOcs, provado quo ii
]je1jinCiitO tern utilid ado publica
acm aSSifli o Cougresso pddc ihe
conceder urn auxilio, visto quo elite
nao tern 0 patrsnio:iio exigido pela
ici.

() so. Alberto Alvares :— Antes do
mais peço licenca para ponderar
quo na exigeilcia (10 patrirnonio
ndo ird coreeameiito cia liberdade
do Corigrosso, a cjue senipro ficard
a faculdade dc dcltherar como no
memento ' julgar mais acertadu
Ens todo easo o nobic - deputado po-
d erd, opportunaineiite, offerceer
ncssc seritido as - emnendas quo
achar convenieiites ao interesse Pu

(it Si'. Bias F-il/co : - Realnieiite
ic-ste Polito 0 pe11Salfleut0 de V.
exc. é 0 mcthur possivel

0 sr. Alberto AIvw'es : - Tenmi-
nanclo, pois,sr. Pre-sideiite, as ligeiras

comisideracOcs corn quo julguci de-
yen eselasecer os pontos funclarnen-
iaes do projecto, estou certo do cjue
a Camara o examinari'c corn a atten-
çdo quo 0 assumptu mereco. (Mid-
to bcii; 1lilitO be-ui!

Niuguelli inais peduido a pala-
eucenra-se a diseiissau, heart-

do adiada a votaCão pun fa1).a do
numero legal.

L	 Of
1.' dliScussdlO do piuji'c'to n. 43

1' lido a posto em 1.0 cliscussao,
ll' Sl'Ii1 iIi'hatii Sf' ellet'l'na. 0 1FO-

:i'elo n. i:. auetoni/.alido o paga-
tiento do custas aos funccionarioS

do fOro cia comarca do Serro. —A
vutaOo Fica adiacla.

i'arcccr ii. 90

Sent debate so encerna a discus-
são do pai'ecer n. 00. di eornrnis-

de 11epreentacroes, sambanibo
arqhivar citil - s'equerirnonto cia 'The
Leopolthua Railway Company Ltd"
—' votaçdo fica adiada.

Nada mais havenciui a tratar-se. o
so. Presidente dcsigua para ama-
nIiO a segiunlo 	 -' 	 -

OIUJEM 1)0 lilA

Pnioleii'a hand

,\tO I liora do tarde:
Leitura t approvabilo cia acta.
Expedieutc.

AtO 2 horas lila tarde:

Apnesefltacao do pareecres das
cornnhiSsOeS.

..preseiitacOo do iroj ectos, reque-
rimcntos indicaOes, - interpellacOes
Oil moOeS . - 	 -

DisciIssãu ile retitte i'iiiieiitoS, - in-
dicaçOes, interpe-ilacbes - on - rnoçbes.

Appnovacao (le 'rcdaçOes finaes.
Votae'mo em -i.° disciissao do plo-

iceto is. 42. iegulando a conceSSdO
(to subvencOc's dos estabelecirnell-
los (10 ensino 011 oducaçao, do rnt-
nidadc on beneficencia.

\ulacao Clii 1 . 0 discussdo do do
ii. 43, - auctorizand 0 pagarnonto -
do custas aos funccioflarioS do fôro
cia comarca do , Serro.'

Votacdo cbó'pareeer'n; 90, cIa corn
miasdo de RepresentaçOes, mandan-
do 5l'clmiVOl inn ieqncniiiiento da
"The Leopoldina Railway Coinpa-
myL[cl." 	 -

- 	 d'i) 1(11(1(1 )idll'te

i0 4 bolos do tattle:

:	 discussdl) (2 0 tunno) do iro-
jecio n. 20. do 1915, sobre refor-
me constitnciofial. 	 -

1.' do (IC ii. 45, sobre CoilCe$Sao -
de liccinca 00 escnivdo do judicial
e notes do comOrca do Cambuhy. -

20 do tIt ii. 30, some CouCeSSaO
rh' liceuças. 	 ,' -

1.' do ile 1 n .- laO, fie, 1914, esta-
heleccioto 0(( divisas do distnioto cia
Barra, muiticipso do Cabo Verde.

2." . dci cia n 35, mudaridu a ile-
nominactio do diversas localidados
ilo' Tstado. 	 41	 •

l.cVa-iit-SC a scssao.
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14.' SESSAO ORDINARIA, AOS 29
DE JULHO DE 1916

Presiclencia do sr. Odilon de An-
drade

SUMMARIO: --Acta. —Expedient.e.
—Discurso do r Alcides Gon-
.alves. —VotaçOes. —3.' discus-
so do projeeto n. 26, de 1915,
—1.' do de ngi 45. —2.' do de
n. 36. —Discurso e ernenda do
Sr. Modestino Gonçalves. - 3.'
discuss.o do projeeto n. 450, do
1014. —Urgencia. —Redaoçäo fi-
lial (10 projecto ii. 26, do 4915.
- 2.' discussão do projecto n.
35.— Discursos e emendas dos
srs. Nelson do Senna, Baeta Ne-
ves, , Modestino Gonçalves, Alci
des Gonalves. Leopoldo do Lu-
na, Alberto Alvares e Abides
Gonçalves . —Adiamento. - Or-
dern do dia.

Ao nieio, dia, fella a chamada,
aeham-se presentes Os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo do Luna,
PaulO Pinheiro, 'Joo Antonio, Cle-
monte 'Faria, Henrique Portugal,
Abides Gonçalves, Moreira da Ro-
cha. Norberto Lake. Getulio do Car-
vaiho, Modestino Gonqalves, Gari-
baldi Mob, Retto Junior; Julio Mel
relies,: Mont eiro do Abreu, Ignacio
Murta, Bias Filbo, Nelson do Sen-
na, Pericles, Costa Cruz, Cicero Lo-
p05, Baeta Neves, Alberto Alvares,
José Maria, Joo Martinho, Antonio
Moura e Argemiro do Rezende, e
faltando corn cause participada os
srs'. Alves do Lemos, Bernardo Gut
rnariie.s, Pinto do Moura e Viviano
Caldas e, scm elias, Os mais se-
uhoreS.

Abre-so a sessão.
Lida a acta da antecedente e näo

havendo quem sobre ella faqa oh-
servaçSes é a mesma dada por ap-
p rovada.
o r. 1.0 sccretario dá conta do

seguinte
EXPEDIENTE

- 	 Rec,-uerimento
Do eidadão Estanislau Severino

Soares. industrial -em Uberaba pe-
diridO iseiião do liupostos por 40
annos para OS ProdUctos de sua

Fahi'ica. —A' cornrnissSo do Orça-
menlo.

Rcpresentacão

])elkabalaii Dennian e Elias Ca-
rain, peiindo privilegio para con-
struirem uma linha circular do
carros elect.rieos. entre Bello Ho-
rizonte e Lafayette. —A' commis-
nni do Obras Publicas.

0 SR. ALCIDES G0NALVES
(para urna explfcacdo pessoal)
Sr. Presidentc, -pedi a palavra pa-
ra explicar urn incidente, .havido
liontem na chsdussao do projooto n.
42, quo dispOe sobre auxiios a in-
stituicSes do beneficencia.

Quando o sea ifiustrado auctor
affirmava quo ao poder executivo
cahia. exciusivamente, a iniciativa
de medidas acauteladoras do paga-
mento do suhvençöes votadas, não
havendo. ate hoje, disposiäo legis-
lativa roferento. co asmifipto, CU
discorcbei desta affirmati'va dando-
ihe inn não apoiado.

O sr. Alberto Alvares: '- Náo
apuiad.o. Peqo a v. exc. itma reeti-
ficaqão. V. exe. disso iue na lei
do oramento do anno passado ha-
via disposiOes dispondo a respeito
e. nessa occasiSo. eu aftirmei quo
O rneu collega estava inteiramente
enghnado.

O .r Alcides Gonçalves: - Li,
hoje, attentamerite, as notas ta-
ehygi'apluca.s. confeccienadas polo
eoi'po tachygraphieo desta Case, o
ilrllas consta isto —quando o II-
lustre auctoi' 'do projeoto af firma-
Va 9Uo., etC hoje havia lacuna da
porte do poder legislativo a rospol-
to do assulnpto, dol-iho urn não
apuiailo quo significava ester o au-
ctor do pro ,ie.eto em engano.
( sr. ,tlberto Alvarez:_AtO ci-

Id v. 0 case dos prornoto-
lOS.

o sr. Alcides Goncali'es: - Cons-
ta, tarnhem, das notas tachyg'aphi-
cas, quo acabe.i de rover, co laho-
rando corn a affirmative do buns-
Ire auctor do projecto, a (rue, des-
de jé devo dhciarar, dàrei o meu
veto em 1., discuss5o, urn aparte
do illustre deputado, ii sr. Leopol-
rio do Luna, eu j o nomo-peço lieen-
a hiare decliner. declãrando, lain-

born, quo nio havia no Estado dis-

Jjosiao begislati va a respeito. Nes-
sC ocrasiae, tendo cit l'eiLo, nova-
me-ate, a alit iniativa do iiäo haver,
da pai'te do poder logislativo, lacu-
na soln'e o asunipto, 0 digno au-
('tor do pi'o,iecto appellon para OS
.lnnacs tia Gaivara e so resti'ingii
ao oi'çaniento .vigente. dizendo noble
uo coaster, some o facto, medida
legislativa.

,Nessas comid iqOes, pois, procisava
dq c'sc1arcer li 111011 pensarneiito.

o sr. Alberto Alien:----- ha sirn-
plcdrnente it rcstrieiio do quo as
quotas relatives a auxilios pare
constriicçao sej am p-agas dopois des
i'eiativàs a intuiutcnqtio. 'Isso C
cousa minto ilifferento do uina
acça(i pei'iularielito do Estado, corn
m'oiaçh.c ii fiscahização - do pagamen-
to ties suliveuqOes aos estabeleci-
months heneficiados.

o Sr. Ate-ides Goncalves: - Ten-
do lido, pare norteai' o mou voto,
leis antei-iores referentes ao assiim-
pto. veritlq iwi quo, desde 1904, o
Ciuigresso. 91 iiio&miiu tempo QUO
vtita suhvo.iiCes is cases de carl-
dade,vent [racawlo i motto polo
itilal iloviIifi. Stir I'eitu to m-espeütivo
pagaiiicn Iii.

() xi'. 	 Modc'slioo 	 Goiiv;atves:
Apoiado.

O sr. Alcides Goocalves : - P090
)icen9a a Case jiara 1cr o art. 24 tie
let n. 303, tic 4904 (IC)

\s sntivo.iiçoes do quo faTe o n.
NN1I, iett.ras a, C... sd sordu pa-
gas iuodiaidc relatni'io annual dos
services pri'stados pit' os-tas insti-
tuicoes ii auida ateslados do jun
Ii' dir('ito da co-tnai'-ca on do pro-

11110,01' p iiiiliri 	 ou. do .i uiz munici-
pal on Ia. Camara Municipal, cm
sossth, envied us C Sccrct-ai'ia."

Tanthrimi o art. IS da lob n. 440,
do I 906. dix to qogiiinte (IC) : "As
jsuhve-nçoes pare rn-anatenqão de
lii stutaes e iuti'os estabelecimentos
do assistonria puMice, sb poderao
see pages itopois ito. %'erjficada a
sun i'xistoneia legal e funeciona-
niemite regular .pom' o-miasarios dire-
rites do govl1'i1u oti t'iscaes amibu-
lantes, fi-cando tambqm maittidas as
disposiçOes aniei'ioi'cs quo i'egern 0
a.ssumpto."

No anno seguinte, eiii 1907, a lob
n. '470 no son ai't. ', estahelecen
ci s pgi'iinte (IC : ".\s suh'venoeS pa-
re manutemuiibu do liospitaes e ou-

tros estahelecirnentos tic assist.on-
cia puMice, serdii pages sOmonte
(lepoiS do veritieada a sua existei-
cia c i'egtilar funeciommanienfo e me-
dianto remnessa d Seci'elai'ia do In-
terior do relatorios auinuacs dos
se1'viçs prestados 1)01 QS5CS insti-
tuiçOo, do attesta-dos do juiz de di-

I mite ilas respec,ti'vaS cornarcas ou
do mix municipal oiu do promotor
pumbiwu, podendo ainda o govorno,
(taso ,j1iJliC necossarie, fiscalizal-os
1 ) 01 (9uiiFiSaI'ioS sees diroctos- ou por
licaes amnbulantns..r

Ccliii) a Case poder4 voi'ifiear, -
osse art. 5. 1 fol t.i'ansp-ortado para
a let tie ouqarnent p (to anno do 1908,
DO son art. 8.°; pare a lei do 4909,
no sea art. 22; i)ara a do 49100no
art. '18; para'a -de 19-1-1, no' art. 17;
pare a lei 10 4912, no son art. 13;.
pare a lei do 49-13, no seu art. 17;
e, finalinente, pare a -ide 1914, no
art. 42.

o sr. Alberto AIva'es: - E
lei do 4915 ?

O sr. Moi/estiiio Goncalves: - A
lei cia vigor diz a mosma cousa.
- () xi. Alcides Goncelve.s' : - 0 no-
Iwo, ito pu lade relend o as notes Ia-

I eltygraphucas do sou diseurso hon-.
lou) pt'oiiiiiiciailo, V-ei'a 91,10 0 melt
—edo apwado -, está no ,ponto em
quo o oi'adur affirmava quo havia

'at-C hu,je lacuna da parte do potter
legislativo, -qua.nt-o a di-sposiOos so-
been maneira do serem -pagos Os
auxilis pot oh. volados.

O .s-i. Alberto Alvares :--E conti-
uwi a dizer a mesma cousa.

O Sr. Nelson de Sen-na (ao ora-
(icr) :—Y. exc. dii liconqa. Tonho
side procuraclOr do hospita.es de ca-
ridade, comno co do Di-amant-ina e-
outros, e sempre as quotas - do art-
xilio penman onto sO são pages depois
do fornocidos os rolatorios do -pro-
uiiofoi' publico da comarca 0 da dl-
r'ctoria do estabelecimnento. o con-
stat-ado polo -goverrio quo o mesmo
esl-abele-cimento - funecionn. -, - 	 - -

O sr. Alcides Gonçalves:i__. Sondo
- assim, continue- a affirmar quo, da
liarte do p0(1-er legislative, não hod-
ye a lacuna a quo se refeniu o no
tire deputed o, e, muds ainda, pie
otto SSO cia iniciativa exclusive do
exeeutivo taos mediclas aoauto-1ado
ras utile clubs não pocberiam ser to-
rnadas scm auctorizaCC-o do Congres-
so LOgislativo. - 	 - 	 - -
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o sr. Alberto 2•Ilva,cs :—Faqa-mc
o favor do mostrar na lei actual, a
rejetiçäo do' ml d.ispositivo?

o sr. Alc UICS (-;oncolvess —Chamo,
lovainente, a attenção cia Casa par
[Or, opportunamenie, o thseurso do
iiieu coliega e amigo, ai'iiui dc 50
certificar quo o meu—iiao a poiaF
i'oi refercute an ponto em quo a
auctur . do J)ruject.o declar'ava havor
lacuna da pane do potter legisla-
ivo quantu ao' acauteiamcmto das

suhveniçOes votaclas.
Acceitando it nestricçio f('ita pelu

aohro deputado. no meti pesaincu-
to, P. examiiiauclo a qu'stio di' ac-
corchi ctm a lei, do ineius vigvnte,
oi-amento NIi tIUC lao Sc' votoii
auxiios, porquo 0 quo alit esla ('.
tin propl'ia expressdo do men colic-
ga, irna hurFa, ainda assiiu o. p0-
tier legisiativo reguivit a niaterma
como so póde vr da iettra cfl, ii.
10, do § .1 . 0, do art. 18. pag 34, da
puhiieaçao official (1t)

"Aos hospitaes,. asyins. etc—c'
ia fOrma do art. 9.", da lei n.
617, do 1913..."

Ora, esto art. 9.° ciispc ,justa-
inente quo Os auxilios seräo pagos
i'is associaçOes coast ituidas legal-
uientt'.

Vd, pois, a Casa quo na propnja
lei do orannento vigente ha alguma
provJdencia a respeito. embora net-
la it -to so concoclesse auxilio real ;'s
coons tie earidade, th'vido a maiN-
cia do concessIo (l .a lntvi'ia mine-ira,
tjne vein lra.zer. no Soi'V((O tie an -
uilis aos inslitnius do idener cell-
cia. penfeit.a aita i'cltia

() si.._\'t'ln tic' Seiuut :—\puiadu.
o sr. Alcides Gonçatvt's... e fa-

icer desapparecer, em muitos easos,
eslabelecimentos do caridacie on, em
outros, restringir o heneficio, polo
dim4nuigão do numero do doentes,
como aconteccu corn o hospital do
Pitanguy.

Fago panic cia (iirdctul'ia daqueli"
estal)e'lecilnento C, COil!) iflehiliro da
Mesa, pleiteei, no oi'çaiiiento vigeiito
Iii, quo so restringisse u nuincro 'ii'
leitos p01(1 tiC, 110 ait tel exerciclo,
nio so podia cont.ar corn U OUX11IO

do govenhlo.
tilt ottfros I(gar!',, 51. I'i'c.it'nh',

tido US 1juspita,es , pnihhcipalhilNlle 013

mantirihani c.oni a quota dl) IIOSS()
o'ça-indnto, iiao dispi' do di' tiros do
pu11cS, 	 tiveran) eSSOS 	 i't]it'1ci-

niciitos do conan as sias ponies do-
vido a conccsao cia lotci'ia esia-
doai.

Mas, it cxpiieacäo 1910 oil
clan Ii quo, (ii'SdC 1901, ilno liouve
('Iii SClTlCiluillitC assimpto, iicnhitin
lacuna 901' pate do Congi'esso, (jib,
a'' p an (I S dot coos o rcaln ('n hula s.
Vi'ihl 50111 ph •e legisla udo qitanto 0!(
inudo do so et'fectitan a i'espccOvu
pagarneiito.

Seiido ;ISSI1Ih, ln'iii di, Vol (fliC
as SOCid(lOd('S 1010 Ir'gairnentc Clii-
siitiiidas iiao 1J0dt'hil I'PcCl)ei' a sttli.-
Vt'U(au vtala 1)dl( lcgislaclui'.

I'm 	 esta explicacao a [liii do liii')
parc'ee 1' (1 1111 conti'aniei 11011 le'ii o
tlliistitido aticioi' do l)iOJCcto it. 42,
SC-ill couheciniento dlt ttiatei'ia, fit-
zendo unla affininativa gi'atuita.
1(1 tao suniente por ISSO (1(10 on
ti'onxe esfe ligei'o t'shoto cia legis-
laçau i'cfci'enle ao assunipto; e
concliiiii.do, di'Vo dectai'at' quo i's'
ton convencido do (1110 0 P1'OidctO
do I 101)10 dcpuiado tern nina grail-
do utilidade, qttal it do fazor cornquo it mate cia sej a rcguiarncn tacia
pot' urna lei perrnaiicnto.

0 sr. .illn'i'To A/vanes: - 11' nrna
i'eguiaineiitaçao permaitente, alias,
cm i)end ficio tius iitei'esses lcg'iti-
roes dossas ilii4IitUiC6es.

0 Si'. \' r/sou (It' S-ion : - C' ox'
celieiite o 1llo.j€'C io iii' V. exc.: 6
uPi p rnoraliza'lur: apenas tern it
crueld ado di t'XiirPiiChit do pain-
h111!1110

() si. .1 /ii11.c (oioo / '''S :
Iaiiieiite (' (10510 JO doclaro (lit(',
(,lit segundo discissa, votarei con-
tra it ox igencia dO pat dm0010 a it
pniijioi'ciuiialiiiade do snbvençao

o so. Bias 1"illw.: - - Lu lamboill
vito contra o patnnioiuo

o sr. A /ruix c;oi0-a11;' : -- Do
plello ace i . i lOt : II PX igt' ici it (ia pa-
tritimlio liii) 5€' 0X(1iCih. IISSIII1 ctino
a pi'oporcioialida(Ie hia siihi'eurao
an jatilmonlI , .11auiu-s' 111015 11)
11(1(15 III! 0 110115 ao mais fh€bl'C
inicuuIadc ClalliOluSa

u', !/','.c?(/,'nf 	 - l''u 1]p'
a' i,niti' 	 i'pui._'i.' 	 !tt'
nitwlcal quo a bald 0 1_i 1(11 iiivada.

o sr. .1/cO/es Gun(aloes: —Obede-
condo a V. exc., Si'. 	 1i'esidcnitc,

feimino corn a deciaração antecipa-
da do libeti voto ao projecto em se-
gutida discussijo, excepto 110 porte
j'elativa (t exigencia di pati'ihflOhhi)

it pI'OpOl'CiOnalidado do siihven-
3o. (Muito born!)

Represenlagdo

o so. Julio Meirelles manda (i.
mesa urna representação em quo a
Camaro Municipal do Tres Pontas
jiede a decretagão do itma lei sobre
transforencia da sdde do disti'icto
do Martinho Campos iara 0 901'Oii-
(10 o estacão do Pontalete. - A'
cornrnissão do Carnaras MunicipaclS.

Não havenclo pareceres dos corn -
miSsoes, fern projecios, requerilnehl
tos, indicagOes, ihlterpellaVöes 0
rnogoes a serem apresentaclos, pas-
sa-se a

Volacão c/as inatei'uis do discuss-to
cncci'rada

Submettidos a votos, são succos•
sivarnento approvados:

Ein 1.0 cliscussdo a p rojecto n.
42, 	 i'i'guii.iudii lÀ (lotlCeS500 do 5111.!-
veiiçoes (lOS esIabeicCiiiehltoS tic
(lilSihbO Oil e l lucacial, tie Cai'idadc Oil
heuc Ii Cdli Ciii. - A' C I II!!!! liSsa a do
Legis1aç5a o Justica.

Cut I.. ", 0 dl n-. 4:1. IlUCilIzIhido
0 paga ((1011 i (IC C itsi OS 11115 fill CCIO-
fOlios do fj'ru do coiiiai'ca do Sci'-

A' commiss5u de Legislacbo
o Justiga.

0 pai'ecei' H. 00. da e rnnhissao
die Rcpi'esefltacoes, IlillhitlilhlIil) tin-
chivar urn requerinioulu da "The
l.ebpo1dina Railway t,uuipaiv i,itd
- ArI'hLve-se.

2. PARTE PA ORDEM DO lilA

30 dietissäo (2.0 1(110) 	 do p1'ojC-
do it. 26, dc 1913

Lido e pasta cm- 3.' dicussão (2.'
tiirho), 6 scm debate approvado
rornettido ii cornmissbn do bOa.
(leOo a proloct o a. 211, de 1915, so
lire voformo d'llstjlU('i' 11111.

A. G.-9

1.' (lisss6o do projeclo A. 45
Sent debate 6 approvado em I .

thcussao o ifl'oiecto 11. 43, sohi'o
cOhlCeSSi(lJ (IC 11COI1(ll. ao cscriviio ([0
ludicial e notas do coniarca d
Carnbu1iy. - A' conlmissão do Pc-
tiçdes.

2. 1 discuss//u do in'ojecto 11. 36
E' ànnunciada a 2 . 0 isdussão

do projecto ii. 36, sabre concessão
do Ticencas.

Em discussão 0 ant. 1,0, corn as
enmendas ns. 1 o 2 1 ja apresentadas
1)010 respeciiva ommiSsãO.
o sr. Modcstirmo Gonçalves: Pedi
a palavi'a, Sr. Presidente, para en-
viar d Mesa a seguinto emeuda (16).
Instrumdo a emonda quo tealio it
honra do apresentar a coasideraão
da Camaro dos srs. Deputados, pas_
so as oiãos do V. CXC., Sr. Presi-
dente, 11111 requerunento do funccio
nario it quo. a mesina so refere, as-
sirn con-to attestado medico polo
qual so v6 quo a licença por ello
SoliCita(ia 6 do absolula necessida-
de. pontjuanto 6 grave o sou estado
do Silutie.

Espct'u, i,li1'[ailttl, (I IEC 11 cineilda
till' dPO!' ilL ( ( 1111010 tIn ii on rada coin-
11115510 Ii' Petiçöes e a appi'uvaçau
till Carnu'a dos SI'S. Ji4)t'at1as.
(.lJuilo 6e'n!)

J1'liit'i(dU Ii.
Acci'esccoiitoSe oride conviel'
Au amanueitse da Socreiania do

Agricuitura, Pedro Ferreira Palha-
yes. urn 0fl110 1e 1iceua, porn ha-
tamento tie saucie.

$ala ilas sessOes, 29 de juiho do
Cliii. - Mulostuìo ConcalVes.

i-: apith ii posta eoilJlUiClflilIf'tl
11' 0111 d'iSelIssa.

i",im,Sitc'lTi maLi pi'iiiiii10 a pa,lavri,
Pit e,'l'h'a-s p adtscuSsa O, sondo iii%
r vaiL's o antigo e as eniondas.
Sl'1i1 (iC-l)ttle apiirova-se a art. 2.".

V(dtlilld( dl pi'oieclo 01,111 115 0010!.-
tins a ColliiiIiSSao do Petiçöes.
30 discuss//o do projecto n. 130, do

191i
E' lido e poSto em tei'ccii'a dis-

ctlssãu, U Segililitil
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Pro jecto n. 150, de 1914
•' 0 Gongresso Logislati.vo do Esta
do do Minas Ge-raos decre.ta:

Art. 1.0 As divisas do distrito da
Barra, no manieipio do Cabo Verde,
serão as seguintes:

Corneçam na barra do rtheirão S
Matheus, corn o corrego do Catum-
by, soguindo por cste corrego ac.ma
at sus cabeceras; destas ao alto
do espigäo que Taz fecho no espi-
gao S. Matheus; volvendo a diroita
ceutinuarn polo espigão, dividindo
a fazenda de Francisco Antonio do
Araujo corn as terras quo foram do
Aggripino' Dias, continuarn polo
mesmo espigao e atravessando o
eafesal do Turibio Dies, seguern em
rurno ao ribeirão do Born Jesus, no
logar onde divide as terres da ía-
zonda veiha, quo foram do th Fe-
lisbina, corn as terras da fazenda do
d. Maria Fortunata; noste ponto,
atravossain 0 riboiräo o seguem em
rumo ao espigão do Chapadao, quo
divide as torras do dw Maria Forte-
nata corn as do José Antonio dos
Reis; continuam per esto espigSo
pelas divisas do Saturnino Vieira e
Silva, aeompainhaxido sempre as
actuaes divias do munioipio do Bo-
télhos corn Cabo Verde, ate Os limi-
tes corn o Estado do S. Paulo e pot'
eslos ate ondotovo prinoipio a liaha
divisoria.

Art. 2.° Revogarn-se as dispasi-
Oes 	 Conta'ario.

Não havendo qudni peça a paI-
vra, 01Qerra-se a, discussão, sorido
approvado o projeto e rdmettidc, t.
commjmão do Redacão.

- Urfiencia

0 Sr. Paulo Pinhciro, pela ordern,
ebtendo urgon cia, apresenta em
norne da cornmissão do 'Redao9ão
das Lois, a seguinte

Redacçâo final do projecto n. 26, do
(915

(Reforma Censtitucional)

A comrnissão do Rodacçäo das
Lois apresenla como final a segiiin-
te re.dacção dada ao projeeto n. 20,
do 1915.

Art. 1.0 0 Congresso Legislative
do Estado do Minas Oeraes, publi-
cada esta lei, poderd rover a divisäo
administrativa do territorio que I oi
objecto do litigio corn o Estado do
Espirito Santo o a dos municipios
1imitrojhe, para os fins do art. 07,
§ 1.°, da Constituiiäo Estadual.

Art. 2.0 0 decercnio ostabelecido
no art. 112 da. Cons'tituiçao, conti-
nuard a sor contado .da data da pu-
bliea9ão da lab n. 556, do 30.
gosto do 1911; do conformidade

corn o art. 48 da lei addicional.n. 5,
do 43 cie agosto do 1903.

Sala das cornmissSes, 29 'do juiho
lie 4916. —Paulo PinhoiTo.
tulbo de Carvalho.

0 mcsrno senhor requer e ebteni
dispensa das formalidades regi-
-mentaes, para clue a redaciäo quo
acaba do aprosentar sej a discutida
o votacla immediatamonte.

Lida, pois, o posta em disoussao,
é scm debate approvada a mosma
redaccão. - Ao Senado.

2.0 discussão do pro jectd n. 35
Disponsada a loitura, a requeri-

monte do sr. Ignacio Murta, entra
em 2.0 diseussão 0 projecto n. 35,
mudando a deneminaao de diver-
gas locaJidades do Estado.

Em discussäo o art. 1.°t
o SR. NELSON DE SENNA: —

Sr. Presidente,' annu,nciando 'v.
oxe. a segunda discussäo do pro-
jecto ii. 35, e tendo on, corno auctor
do mesmo, proviamente me inscri-
pto para occupar a attençäo da Ca-
sa por alguns momentos, comeo
deelaiando ostar convenoido de
quo os incus nobres collegas Inio
divergent clas medidas consignadas
I, () relerido projeeto, quo, mais do
(itte Ji piunoira vista poderá pare-
001, loin capital importancia para
a Vida administrativa do nosso Es-
tado.

Effectivamente, o projeeto joga
coin intorosses muito serios flo Es-
k'(10; e tendo em attenQäo a ver-
latleira baibiiitlia do nomes corn
[lu' em 'locumentos ofuiciaes figa-
iiii s districtos administratjvos de
Minas, a Camara facilmente se ca-
11acitard do quo ha toda convenlen-

cia em regularizar, per nornes bre-
ves, syniheticos e, quanto possivol,
tiadicionaes, evitando confusOes, a
denorninacão do varias dessas uni
dades componentes dos nossos mu-
nicipioS.

Basta quo a Camara poreotra o
quadro (Inc vem como annoxo a
lei n. 556, que fez a torceira divi-
sac athninistrativa do Mines, de-
pus cia eonstituiq.o do regimen re-
publicano, para ver como esse qua-
(Iro consagra nomes quo jáestão,
eliminados, jã nao falo das cartas
geographicas ou da denominaqao
usual, mas da propria nomenclatu-
ra da divisäo admirtistrativa. E é
per isso quo, na aetualidade, já
riiio nos serve osse quadro, porque
nello so notam graves irregulari
dades: alguns districtos quo jd se
acham corn Sons nomes mudados,
ainda figuram alli corn sous veihos
nornos, dosrespeitando-se assim as
leis quo- dotorminaram taos mu-
clanQas.

Chard, per oxemplo, o caso do
iiiunicipio do tiosso distincto colle-
ga, sr. Morira da Roeha— o mu-
nieipio do Bomfim. Alguns . dos
dbstrictos do quo so oornpôe aquel-
Ic munietpio tern hoje novas deno-
minaçOos, em virtude da lei n.
622. E' assini quo o .thstricto do
Santo Antonio da Vargem Alegre so
donomina hoje Campo Alegre; o
distrieto do Aguas Claras, Santa
Cruz de D. Silverio; o districto do
S. Goñçaio da Ponte, Bello Valle; o
thstricto do Brumado do Paraope-
ba, Conceico de Itagud.

No municipio do Caldas, o dis-
trieto do Santa Rita do Cassia do
Rio Claro ha muito quo passou a
denon-jinar-se Santa Rita do Caldas,
pela lei n. 513; ontretanto, uigura o
velho' nome no quadro annexo a
posterior lei 556, jd citada.

Per egual, o distrieto do Santa
Quiteria. 410 inesmo municiplo do
Caldas, não C mais assirn éharnado,
POtS 1110 eSSa denouunaqao fob mu-
dada para a do Ipuiuna, dosde a
lei 556, do 4914, no seii art. 2. 1, n.
37.

Respigo - aponas na lei para sail-
entar a mous colbegas a necessida-
do do urn projeeto da natureza da-
luelbe d o quo nos occupamos 1105-

to, momento, porquanto nAo tenho
a preoccupaçäo do baptisar ou chris
mat qualquor localidade, contra-
miando OS interesses do sous habj-
tantos; o rneu desej o, corno o dø
toda a Camara, C do contribuir pa-
ma so corrigirom essas divergen-
cias, dando-se a nossa thviui,o ad-
ministrativa uma expressão singe-
la, quo seja a traducão da vontade
popular, dosde quo ella não venha
forir a interessos superioros, quaes
os das eornrnunicaQOes postaes, OS
das relaQOes estatisticas, Os da boa
divbsão politica, judiciaria e mu-
nicipal etc.

0 sr. Jgc-iacio iJurta :-0 projecto
do, V. oXc. C mais uma prova da
sua competencia e dedioaqao. no des-
empenho do mandato quo digna-
menlo oxerce (apoiaclos).

0 sr. Nelson de Senn — Muito
ohrbgado polo con ceito generoso do
V. cxc.

Note ainda, sr. Presidento, outras
modificaçOos do idistrictos.

No municipio do Caratinga, onde
tern residencia o ncisso digno colic-
ga sr. Monteii'o de Abrou, nao exis-
to mais o distrieto do "S. Francis-
co do Vermeiho", quo foi extincto
pela lab n. 663, e eujo territorio
fieou dividido entre os distTictos do
Born Jesus do Gaiho e do Vermeiho
Nçvc, naquello mosmo munioipio.

O cUstrictö do "R splendor", em
virtuide, do disposiãocia mesma lei,
foi traiisferido para o novo e quasi
ere ado municiplo do AyrnorCs digo
-- novo e quasi ereado—porque aca-
ha do ser votado o projecto consti-
tucional quo nos val auctorizar a
tratar da divisão administrativa do
ant territorlo constestado do LCs-
Fe e ji ereamos alli a eomarea do
\viilorCS.

Ora, os itobres colleges sabem-
o C uma tradlleqão cia nosa legisla-
ão, deskie a lei n. 23, Ic 4892--quo

i t s(de ic nina cornarea tent sempre
a graluwao legal de cidade.

'winos. iois, deniru do broves
lies. 1'gaiizar a oxistcuneia do muni-
elplo do .\yinorCs, assim como o do,
St Manool do Mufum, onde o Con-
grt'sso, pela lei Ti. 663, do anno pas-
saic, croon urn termo judiciario;
agora, vainos dar sancqdo 4 vida mu-
nicipal out administratiVa daque]ias
buas no'as circuiriiscriies do Es-
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tado, isto 6, os municipios do "Ay-
nores" e "I\Iuturn".

No rnunicipio do Diarnantina nao
existern mais os districtos do Tablica
o Yaras, pois, ha muito quo a let
ii. 590 transfOrnou. os nornes do
clistricto do Tabda, eñ "100 quiln
telicio" e o do Varas, em "Conse-
Iheiro Matta".

0 munioipio do llenriquo Galväo,
d:eSdo a lei n. 59, jd citada, passou
,a a denorninacSo do "Divinopo-
[is", o corn osto ultirno norno ligura
o seu termo judiciarlo na lei II.
663.

A proposito, lemlirarci 6. Camara
quo, por esla lei da reforma da di-
visiio judiaria do 1915, o districto
do Santo Antonio dos Campos foi
juidiciariacnente enxertado no novo
termo forense dè Divinopolis, dci-
xaiido do p:ertencer ao termo do
[t.apeeuffca. 0 ideal seria cino Santo
Antonio dos Campos salusse cia cir-
cwnscriiiciio municipal do hap ccc-
rica Para assirn so ajustar hem a
divisão adminisiratiVa 6. divisäo ju-
diciaria quanto ao novo municiplo
o lerrno do Divinopolis, do qual elle
faz parte, actualmorito; e, por essa
fOrrna, applicando hem a dispositi-
vo do art. 7.', liarmonizado corn o
art. 2.° a roforida lei n. 663, do
18 do:scternhro do aurto passado, re-
sulveria a poder legisiativo outros
casos serneihantes, rnuito poucos,
alias, e corn ventagern para a admi-
nistraci.o.

0 districto do Santo Antonio cia
Agua Fria ndo existe mats corn esse
name no rnuq iicipio do "Joao Pinhel-
ro"; porquanto a lei n. 556 deu ao
inesmo districto o norne do "Vere-
dos", cino C ho j ci 0SCU 1101110 legal.

No muluciplo do Maiihuasst'i, ha
atij iclo no Senaclu mudlknilo a no-
nie do districto tie Pirapetinga, e
transforrna-ndo-o em clistricto do
"Manhumirirn".

Egualmente, dois distrietas d a-
ijuelie rnunicipio - as tie Sant'An-
na do Rio José Pedro e Passagem
do Manhuassu' - forarn transferi-
dos para a termo do Mutum, e, pro-
vavelmenfe, ficarSo fazendo parfe
do municiplo deste norne, logo quo
riesta sessao legislativa votarmoS a
Ii'! oiclinaria cia neec'ssaria creaeio
dob mLlnlcipios tic Ayuords e Mu-
turn, sendo quo 0 iiistricto do Pas-

sagein do Maiihuassu' tomoil ate d
dehominaçao do Passagem do José
Pedro, ex-vi da lei 590, do 3 do so-
Jembro tIc 1912. E bern assiifl, no
mesino rnunicipio tie Manhuassu'
não existe mais 0 districto do S..
Dorningos do Rio José Pedro, quo
.hoje so cliarna S. Dorningos do
Chalet e faz pane do tormo e mu-
nicipio cia Villa Rio José Pedro,
ex-vi do paragrapho 3.° do art. 8.'
cia lei 663.

No rnuuioipio do Monte Carmello
fiura no quadro annoxo 6. lei 556,
urn-a irreguianidade ainda mais gra
ye: däo-se-lhe quatro districtos:
o do Monte Carmollo (Ode), o do
N. S. cia Abbadia d'Agua Suja, o
do Irahy e o do Espirito Santo do
Cemiterlo.

13' urn grave dofeito cia id, quo
veni perturhando as relaçOes eloi-
toraes, judiciarias o administrati-
vas daquelle terrno . c rnunicipio,
porque Irahy n6.o 6 senão o riovo
001110 C[uo tornou 0 antigo districto
do Espirito Santo do Cemiterio, PC-
la lei 513, do 4909, corno 6 facil de
s'Cr-se em nossa Legislaqão.

N5o existern, pois, alli quatro dis-
trictos o sirn sCrnentc tres, naquello
torino e rnumcipio do Triangulo.
Apenas rospig0 coma disse, sr.
Presiciente, no quadro cia actual cli-
visdo aciministrativa do Estado,
urna dose do nornes irregulares do
districtos, pois uns 16. n6.o existem,
o outros jé tern sons nomos muda-
dos; e a faço Para provar aos
coons collegas a necesidadc clue
ha do se moduficar Para meihor o
quadra onomastico dos nossos dis-
trictos aclirnrnstrativos.

Pdr exomplo: o municipio tIc P1-
rapora figura coma tondo a sna
s6dc ecu S. Gonqalo das Tabocas;
entretanfo, a lei n. 556, do 1911, no
erear aqu oDe muci icipio, dell-lhe a
bloc ill' Pirapora, oni S(1(1(1 11,
pocoaao do S. Gona10 da Taho-
cas, e a lei n. 663, do anna passa-
do, eieando mais 42 cidades em Mi-
nas, graduou a villa do Pirapora
em cidadc. Dosappareceu, portan-
10, 0 name do S. Gonçalo das Ta-
hocas, quo, entrefanto ainda figu-
ra no quadro da nossa divisão ad-
III inishativa

0 iuimicipiu do Rio José Pedro,
tal comd a constituirnos na lei n.

5561 nio existe mais, porque cue ' mmeira, nosta formosa ciclade do
LIlnaligla SmS clistrictos : Santo An- Bella Horizonte, instailandu-e aqui
tanlo do Jose Pedro, S. Jose da Pan 0 govenilO, officialminte, no dia 1
to Nova, Poekrane, S. Manoel dç dc dezemino tie i89, den-se viila
Mutum, S. Sebastiäo cm Occidento e Pg1 A mais nina eldade, munici-
Barra do Manhuassu'. Belle j6. sa- Pio e edmarca no quadra cia di\ t-
hiram as tres uitirnos districtos el- san adniinistrativa e judiciaria do
tados: Muturn, Occidente e Barra Mines, em virtutlo dci coidieeido
cia Manhuassu' ; este C a antiga Na- dispositivo cinstitucional.
tividadle, lioje cidado do 'AymorCs. 	 111111,11110s, pals, ate 1897, apenas

sCdo cia nova coinarca do AymorCs 416 cidades • e 8 villas sum fOro, e
emquanta quo tres novas districtas est 9 S cram: ContendaS, no Numb;
-o do Passagem do Manhuassu' C uarar6. o S. MAiio5i, na Matte;

Sant'Auua do J. Pedro e S. Domingo
Villa ova do Lime, aqul no Con-

do Chalet— passardifi a fazer par- Ira, na corn
do Sahara; Poo5

to do mencianada iriunicipio e ter- do Caidas, Peclra Branca, Caracot 
0

mo cia villa do Rio José Pedro. 	
Passa Quatro, no Sul do Minas; ao
[ado, por eonsogurnte, cento 0 vmte

i a rnunicipia no aimas, quo iaz e quatra (124) municipiOS cram Os
parto cia circumsci'lP9a0 eloitoral e'dstentes ecu Minas Ge'aeS
quo on aciui representa, pOdo-so di- Desses, apeias 8 municipios ad-
zei quo into existomais o thstricto ministmatiVos, scm temmo, scm vida
do Passagern cia Vereda, visto co- forenso, havia, partanto, no Esta-
mo a lei n. aub transferm-ihe a dO. einqucmnto ciue eoiilavaiflOS 116
sede pam a povaacao do Amparo minicipio5 e termos juclicianios
cia Sitmo; par cansegumte, oslo do- tenslo pan sCdes 416 cidades, mdli-

ye ser a norno legal e regular do indo a Capital mineira, installada
districlo antigo do Passagorn cia ofticialmente, tondo vida legal, a
Vereda, Para so evitar urna desne- I partir do 12 de dezembro do 1897.
cessarma confussao entre a name 	 Cada urna dessas cidades era cx-
cia sode e o distnicto (Pausa) .	 hcça do nina comarcil, contorme a

Passo agora, Sr. Presidente, a divisdo judiciania quo vigor011 ate
explanar outra face dx quest6.o, quo 1903, anno em quo, sob a p6s1dn-
so preride 6. 

nossa divisdo adininis- cia Francisco Safes, se etahorOn 0

trativa ci judiciania. 	 votou neste Gongres:So a segundo
Si a Camara dignar-se do pros- divisdo judiciaria (id 375, do 19 do

tar urn pouco do atten9Ao as minhas setembro).
desataviaclas consi6eraöeS, 	 vend 	 AspiracSds clivorsaS clafliaVain

par urna nova divisda administra-
quo posSuiaiTiOS em Mines Geraes,

ate ao goverflO do picSi{ onto Cesa- tiva; fez-se ent6.o a nosqa feUU110

rio Alvini, par occasiiio da lei n. divisão, coma sabe a Camara, peTe
11, quo fez a nossa primeiia dlvi- lei n. 319, do 1901, ixa presideflcia
são acliministratiVa c judiciaria, na Silviaflo BrandAo. 	 -
Republica .00mpleiada pela lei n. Par ossa lei, a CongresSo eTeLU
24, do 1892; vera quo possuiarnos mats 12 villas sum fOro, Odes do
entho em Minas Comes, 423 muni- muflicipios on uniciades administra-
cipioS, dos quaeS its cram assentos tivaS; passaiflos enlão a ton OS 124
do coarcas,. fonda estas par cabe- municipios quo vinham da oTgai]-im
a ,villas o ckiades, indistinctamen- zaçAo anterior, do 1892 a 1897, emais 42, isto C, ao to{e 136 mmdci-

to
Intermodia its clues lets us. 11 

e pios em Mines Geraes, a partim cia
24, quo so compietain, harmonica- lei 319, do 16 do setembro do 1916.

	

nte, zeiu a lot ii. 23, de 1892, 	 Doz an -nos se escoabamn o recTa-me
que, comrlgindo a inregularidatle maiOes do to4os OS PontoS cia Es-
-patente e evidento do algumas vii- tado vinham ao CongressO, eccnn' -
las serefli sedes do comarcaS, ole- condo anecessulade e a relevafleIx
von a categoric do cidade todas do jima terceira (liv SIlO cidrainisimn-
aquellas villas quo so achassern cim lisa; votamos entdo a lei n. 556, do
taes condiqOes; de modo quo assim 1911, o rnuito do nóS quo ain(ia
ficou organizado a Estado ate que, hoje temos assento nesta Casa, fi-
corn a inauguracdo cia nova Capital guramos na legislatura quo tove a



140 ,
	

141

glqria de elaborar essa mesma l'i,
em virtude da qua] so crearal!l
mais 40 mullie,ipios scm flro cm
Minas Goraes, do modo qua, corn qs
436 anteriores, passarnos a ter '170
municipios em nosso territorio, a
contar do anna do 4 911 em decide.

No anno passado, porém, consul-
tando-se a interesses da mais alta
importancia para a seguranqa do
nosso territorio , a lei n. 663 creou,
do facto (preciso a expressäo para
salientar o men ponsamento),
ereou de facto e nao legalmente,
den vida do facto a duas novas uni-
dades administrativas em Minas -
a de Aymorés e a do Mutum; por-
quo, creando a comarca do Aymo-
rés, corn séde em Aymorés,
abrangondo cinco districtos, quo
são: Aymorés, Penha do Ca-
p'im, Resplendor, São Denedicto
e São Sebastido do Alto Ca-
pirn; e eroando, ao mesmo tempo,
o termo do Mutum, dependente da
comarca do Aymorés e composto
do tres districtos: Mutum, corn séde,
Born Jardim e S. Sebastião do Oc-
cidente; tomando taes medidas, o
legislador assumlu o compromisso
previo do sanccionar, de futuro,
apOs a votaçào da reforma consti-
tucional, polo projecto n. 26 , de
1945, a converter-se em lei, a 'axis-
tencia do facto daquelles munici-
pios, dando-Ihes o diroito do ter
ama vida autonoma, corn uma Ca-
mara quo ainda nAo possuem, p'ãra
complornento do sua itherdade
communal.

Portanto, aos 476 municipios corn
i:jue a lei n. 556 fochou a divião
adrninistrativa do Estaclo, cm 4914,
so devem addicionar 05 2 quo, em
proximos dias, torão vida legal, ou-
torgada polo Congresso: Os de Ay-
mores e Mutu'm.

Tornei o encargo, sr. Presidonte,
quo não tern sinão 0 merecimento
do amer ao men Estado o da pa-

.ciencia e cuidado corn qua, tendo
os olhos vigilantes no fexto da lei,
examinei 0 assurxlpto; tornel o en-
cargo de orcienar per lista aiphabe-
tica os 178 municipios do Minas,
corn os districtos do cjue os mesmos
se com5em, pelas leis aetualthen-
to em vigor. Esse trabaiho, eon-

stante do quadro n. 4, que mando
em emerida para ser encauclado ao
projecto em discussão, não tern a
pretenAo de estar corfo e, ao con-
trario, precisa (la correcqäo cia Ca-
mara dos srs. Deputados o cia
emenda sapiehte da outra Casa do
Congresso.

Não so assustom os meus cob-
gas quo não von fatigal-os corn a
loitura desse quadro; antes de fa-
tigar a s. s. axes. on me fatigaria
a mim, meohanicamente, si fosse
proceder a essa longa leitura. Esso
quadro sera' impresso e desde jã
roqueiro quo todas as emondas
apresentadas ao projecto corram
improssas, aiim de qua, requerido o
adiamento cia cliscussão por qual-
quer dos srs. deputados, pssa-
mos votar o projeeto nesto 2.. 1 fur-
no, eseoimando_o do dofoitos, p0-
lindo-Ihe as arestas, coneertado no-
imis, attendendo cis reelamaçSos do
interior, porque an sOmente terel
am pra.er— 6 o do vor quo o pro-

joeto at'trahiu a attenção dos quo so
preomupam seriamente corn asses
assumptos eapitacs para a boa e
perfeita organizaqâo poiltica, ad_
ministrativa e jucliciaria do nosso
Etado.

Basta dizer quo o Congrosso Lp-
gislativo do S. Paulo gaston mazes
na elaboração da sna diisão admi-
nistrativa, quo lé. não std sujeita
ci restricçSo do decennio, como en-
ire nós; gastou mazes estudando
novas denominacOos para lacalida..
des paulistas , estudo esse ieito corn
a assistencia do verdadeiras summi-
dades nos dominios cia philologia
portuguoza e da linguistlea tupy.

,\lIi so procurou, coin mnuita at-
tenão, urganisar a geOgraphia p0-
utica o administrativa de S. Pau-
lo, danto-the express0es do cunh
original, nacionalisia, qua obede-
cessem ci historia e a tradiçcio.

Acho quo nestas aguas navegare-
mos born, pnrque, alicia, tern sido
essa a tradiçcio legisiativa do nosso
pocler legislativo, desde o tempo cia
Assernbléá Provincial, pois no Tm-
periO as coniarcas, por exemplo,
obedeciarn a tima racional diviscio
goographica e eram den ominadas,
em rogra, pelos mosmos appellidos

dos rios em cujos valles estavarn
situadas.

No quadro clue von mandar como
emonda ao projoefo, so acham or-
denados, como disse, em ordem al-
phabtica, as 178 municipios ml-
neiros; digo 478 porque terernos (o
creio quo nste sontido serci unani-
mc a nosso vote), teromos d& dar,
repito-o, vida legal aos municipios
do Aymorcis o Mutum quo ici são
termos .udiciarios, scindo urn dolles
ate eabeca do cornarca.

E' verdado. quo o Congresso, crc-
ando a comarca do Aymorcis nano
gradnou a sua cido em cidade, mni
isso estci, ipso facto. o induetiva-
monte assegurado pela propria lei
n. 23, a quo a principlO me referi
vofada no periodo constitncional do
4892, e quo devon ci categoria do
cidacle todas as i'fflas quo fOem
scide do comarea, em nosso Estado.

Asirti, ipso facto, a cornarca do
Aymords tern por scIe uma cidade,
ombora it loin 663, do anna pas-
sadé, apenas tive,se cogitado do
elovar ci cidade as 42 soguintes vil-
las mineiras, cujos mimes serci born
rocorciar rieste momento: 'Caxam-
bil, Itadna, Jacutinga, Rio Casca,
Campos Geraes, Guaxupé, Poços do
Caldas, PirapOra, Guaranesia, Itu-
yutciba (quo ci a norno da antiga
Villa Platina), DWinopolis e Aguas
Virtuosas.

0 quadro quo aprosento flea Sn-
jeito, estci claro, ci eorrecqão final
quo o legislador der ao texto do
actual projecto, corn as omemidas
substitufivas. ampliativas, suppres-
sivas on restrictivas quo, desta e cia
outra Casa do Congresso, vierom a
modifioal-o. Entilo ello serk deuini-
tivamente canstituido, e corn muito
mais facilidade, 'polo trabaiho pro-
viamehfeorganizadc, om face do
quadra qua aprosento.

Par egual, sr. Presidente, achei
quo devia attendcit a tres recliuna-
5es cue me foram l'eitas, como au-

efor ilci projecto em debut' ., \ssim.
mndo ci mesa tres ('IIiPOdFIS siihSti-
tutivas do algumas do suas disposi-
coos. A prirne i ra dellas e a seiiin-
to (ld:
''"Onde so diz: "o distrieto de Bar-
reiros, no rnunicipio de Bocayuva,
passara a tot a eguinte denomina-
qAo - Cabralina"; diga-so: torn arci
o nome de Codoeitião do Barreiro..

Pessoas alli residentes disseranl-
mc o provararn earn docuinentoS,
quo aquelle distrieto, creado polo
Congresso Mmoiro em 1911, corn o
nomo do —Barreiros--, ncio, ci as-
sim conhecido polo pUYO quo, nas
sues relaçoeS comrncrcuaes 0 epis-
tolares, charnam aquelle logar -
Conceicão do Barreiro —; pediarn,
portanto, esta denominação, quo ii-
carci, ci verdade, urn pouco longa,
mm, estamos ccliii pant satisfazer,
em summa, as aspiracOos e os de-
sejos do povo quo nos elegeU.

Tratarujn-so de urn districto quo
pertence 'ci minhit cirdurnseripQão
eleitoral, mando ci Mesa it emenda,
corto, eñtrctahto, do quo, quando
oscoihi o notho dc Cabralin live, a
intenção, coma disse ci Carnara, cte
recordar tima tradiçäo local da Ser-
Va 3i Cabral, quo ihe Oorta a teiri-
forth, e, neste momento, é ate obje-

do pretencOas dci syndicatos pas-
totis, pars faserern, m larga osea-
la, a creaiIo do gado; sorra quo ci
tradicional pelas suaS riquezas ml-
neJaes no norte (10 Estado.

Tntretanto, a nome phdoria dd.r
nascimento a urn , absurdo conceitç
pojorativo, em rriathria do Or e an
me apresso em satisfazer cis aspira-
5es dos 'hahitantes dacruelie distri-

cto, maudmuido quo o mesmo tome
a denominaçãO do Conceicão do
Barreirbo quo lhe avitarci a homo
nymia toni 0 actual districto do
B arreiros, portencente en munici-
plo do S. João Baptista,' munieipio
ese a quo tambem mudel o nomo
pars ltemarenrli,ho, corn a moihor
iflteiãa do attender no proprio in-
teresse dessA importamitli fracciO do
men distriefo eleitoral.

A seguncla emencla ci a segnin-
to (1C):

Onde so diz: "0 districto do Born-
flm, no municiplo do Palmyra, ,pas-
sarci a ter a seguinte denarniflaClo---,-
Ityrapina, —: diga-se: tornaTci
1)01110 hO Jf!wpohc.

Rcicehi urn officio clii presiclento
cia Camara Municipal. de Palmyra,
acompanhado do urns represonta-
cio de urn dos ohefeg politicos 'to

districto do Bomfiup (que, em 49!1,
foi traisierifto. qathq salle a Casa,
do municiplo 49 Pothha nnro a do
Palmyra), sulicitando que ao refe-
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rido distrieto so dê o norno do He-
liopolis, corno 0 desejo do povo.

o sr. Alberto Alvcwcs: - V. cxc.
pOde me infoTmar a 11110 se retere
essa represcnlaçbo?

O sr. Nelson do Senna: - Before-
SC d miidança do nome do districlo
tic Bomfim, quo pertencia an muiii-
eipio do Pomba e quo foi transteri-
do para a de Palmyra, c ao qual Cu
déra a clenomi•nacão do Ityrapina,
quo des desejarn qne so snbstitna
For Heliopolis.

A solicitacbo i felts em teririos
pernmptorios: "a nome lembrado
polo POVO do districto, urna vez as-
ceito, evitard a hornonymia existen--
to. Esperando quo so faqa a voids-
Us da populaqão do Bomfim agin-
decernos antecipadamente so Coil-
gresso etc."

Na outra declararn: "Si assil-11. so
pc-do essa mod-ifieaqão, d porque
ella d do agrado do povo e 6 do son
direito mudar o norne."

Portanto, no ha como retorcjuir
a urn pedido desta ordem .Apr
sento, pois, a em-ends, acompanliada
das duos sn1icita6es quo a corral-
rain.

A terceira erneuda refere-se a- D'
 no proj-edo, en dottrmi-

rlei (file -n di-stricto do Morrinhos, no
municipio do Moutes Clams, pas-

• sasse a se dhamar ii[athisburgo, em
rocordaao do grande desbravador
ito territ.orio mi-neiro, Mathias Cir-
doso, quo alit fundnu a quarto am--
ralal. dos bandeirantes, no tim (1(1
eeulo 17.°: Conversando, porém

hontern, corn urn distinct-o repro-
seniante federal da minha circum-
scripo, quo conhece born a zono
marginal do S. Francisco, poride-
roumc die quo o d-istricto do Mao-
ri-nhos, on-do moron Mathias Car-
doso, a em cuja matriz, em ruinas,
die ainda poude ver a sepultura do
urn filho desso ouzado band-eiranlo,
corn o respectivo name grava-do em
urns lousa, é a districta do Morn-
-nhos, de Januaria, ii margem do S.
Francisco, e iião a thstrieto do Mar-
rinhos,' do MonIes Maros.

Sendo assim, resolvi apresentar a
seguinte emenda (Ld)

"Onde so •diz: o distrieto do i%Lor-
rinhos, no municiplo de Montes Cia-

os, passará a for a seguinte dend-
iiinabo —Mat.hisburgo--; substi-
uarn-se as palavras "no municipii
to Montes Cla.ros" por estas: "no
nul,ticipio do Jcinuarici", uicasdo a
nais anna asia, no projecto."

Ao districto do Momninha, dc Pa-
'acatO, a projecto den a name do
ri!nos em honenagom ao grando
scniptor mineiro, Aftonso Arinos;
i.lguns illustres congrossistas, p0-
6m, acham quo para ficir mais
viva o perpetuada a mernoria -da-
juelle nosso saudoso patriclo, o no-
ne dove scr per extenso.

A intensito do projecto foi home-
iagear a memoria do •Atfonso An-
ios, chamando ao districto do Morn-
ahos (do Paracatü) —Arinos—.um
aome tout court, mas a Casa
pioce derd coma meihor enten-der.

Ahrevioi tambern a nomo do Ma-
thias Cardoso pâra "Mathishurgo",
cujo suffixo, corno sahe a Camara
quer dixon, a ])urge, 0 povoado; o
Id tomes,- no Estado, Cordishurgo,
,trcoburgu e oiitras denomin-açOes
locaos corn identica torminaqão.

Sho estas, sr. Presidento, as omen-
ilas quo on tonho o prazr do passar
s rndos do V. ox-c., para quo, do-

pois do impiossas, corram as ti-ami-
es regimentaes corn 0 proJocto,
adiando-se a discussdo -ara quo a
votaçdo setaqa corn inteiro conheci-
ine.-nto do causa, ten-do on jd sHe-
sa-do aos incus presados collegas quo
tern sido urns vellia prooccupacdo
do Congre-sso Mineiro, em difforon-
los legislatu-ras, harrnonizar as no-
nies da-s divorsas locaildados oxiston-
tes no Estado, ora corn a tradicqdo
local, or-a corn as altos int-eresses Os
adrni-nistTaçiio publics.

Ain-da us logislatura do 1910, so
pddo ver nos Annaes respectivos, as
pags. 370 a 411,- urns longs exposi-
da quo live a honra do razor sohro

as names de differentes localidados
mineiras. - 	 -

Naquella época, naturairnonte corn
ii ardor d-e menos annos nas. cosas
o corn a de-sojo do legislar, quo ó
urn prurido in-tonso e innat.o a todos
ruantos, macos, iniciamos a nossa
'ida parla-mentar, 011 pmopunha
muitas s-uhstituiçdes, (file haj a Cii
ida abouaria—siflao corn auctorida-
Os quo nba tenho—pelo rn-enos ado
ahonaria -corn a men voto a inicia-
t-iva dc tao radieaes rnudancaS.

o actual prajecto apenas cogita
de cornigir a homonym-ia existente
jas denorninacOes do divorsas- Ia-
calidad-e-s do Estado, afirn do evitar
confusdes de comrespondenci-a e, bs
l'ezes, a-to suppostas duplicatas do
acfas olcitoraos, -cuja anigem nba
raro a ganto hear ignorândo,' por-
quo rnui-tos -distnictos nba declaram
siqu-er a sddo do res-pectivo munici-
pio, coma Os nohros doputa-dos oem-
tarnento torho vista, q-uando porven-
tuna tcnham feito pane do juntas
apuradOras, nesta Capital, on - do
commissOes parlamentares vemifica-
doras do pçderes.

As difficuidades sfLo frequentes,
pars o governo, pama 0 correio, Pa-
rs o commercio, pars a estdtistica,
corn esses names identicos do loca-
lidades ilivorsas .- 	 -

o proj ecto actual visa, coma
maSs do urna voz a ropitoapenas
comnigir a homonymia oxistente nas
denominacbes do divorsas locailda-
dos; aopasso quo, em 1910, por es-
tudos - a consultas quo tinha feito
ao erninente indianolago, dn. Theo-
dora Sampaio , e a divarsas beau-
dades do interior, cu tinha a prooc-
eupaAo do fazer urns remodelaqdo
maSs completa, na viciosa nomon-
clatura dos districtos do Minas.

iloje, nba suffragaria coin a men
voto todos as pontos do pmojecto
apresontado naquolla dpoca; canto
assirn, coin tolls a franqueza, a Poe-
nitct vie, , em face da Camara.

Para quo as nobros collegas ye-
lam quo, elaborando a quadra quo
pflyio ii Moss afim dc son oncauda-
do -so projecto, Imahaiho a quo pa_
cienternente me entreguei, tondo as
olhos fitos em todas as leis respe-
otivas; pars quo as nobmos callegas
vojarn quo, elaborando esse quadra,
ado fix urn trahaiho em yiio on em
pura perda, peqo liconqa pars sa-
lieniar a seguinte: mCi sendo dis-
trihuido pola Secrotaria dO interior
tim tifil trahalho Ilenorninada "Es-
tatistica chorographica de ' distan-
cias do Estado do Minas Geraos"
alma quo, us sua prirneira . ediçiio

nba poderd Ibeixar lie for imper-
feiçOes a lacunas, quo as tem . e mill-
tas, mas quo represents urn born
servico prestado ao Estado • pelo

esforcado titular da pasta do Inte-
rior.
- Acompanha a esse quadra esta-
tistico urns relaçbo (105 districtos
do paz exisfentes em Minas Geraes
ralaqho qua ac-cuss apenas 790 dis
f-riot as

E l urn erra, porque por urns
simples verificaqdo do somma, oh-
servando-so a id, venifica-so que
temos em Minas 80-I distnictos do paz
o nba 796; 801 districtos do paz e
178 municipios, si demmos por ante-
cipaqdo vida autonoma aos do Ay-
mar05 o Muturn, quo, em breves
dias, tqran a sua vjda municipal
consagrada polo veto deste Congres-
so, conforme 0 facil augurar-se.

Ha diversos enganos nossa rela-
çuio, a qual nba pOde, • portanto,
orientar corn perfeita segumanca
dquelles jue, dentno oil do Es-
tado, qilizororn conhecer exactamen-
Ic os districtos adi'ninistràtivas exis-
tentes am Minas.

Etfectivarnente, • sr. Presidente,
alto figurarn , "ior exoniplo, no texto
do quadra a quo acabo do me refe-
rir a distnieto do Alegre, quo r er

-tence so rnunicipio do Pedra Bran-
Ca; o -disiricto de Carnpolido, no mit
niciplo do Barhacona; a distnicto
do Canna Verde, no inuniciplo do
Campo Bella; a distnicto '0 villa' da
Extrema, no Sal de Minas; O dis-
tridtO do . Cysneiros, no rnuificipio
do'Palm a.

Quanta aos districtos quo ,.se
acham sob a invocaçdo do omagos,
pouca nos importa, sr. Presidento,
que as parochias ecciesiasticas, as
freguezias -catholicas das- - dioceses
minotras guardem Os SOU5 veihos
nomes tma-dicidnaes, a quo o ate urn
forte rnotivo pars a conservacko Os
tO entre o povo; mas, a nossa di-
visdo ad-mimstrativa, judiciaria e
politics ndo projudica - aos 'intones-
sos meligiosas do povo, (1110 e'ontf-
nuard a festejar as sons pragos a
padroeiros, corn os names dos no-
spectivos santos Os inyoca-do das
suns parochias, embora dmos aos
distmictos - niornes elvis maiS curbs

0 que nho dovernos, pordm, é
ten em, nossas bocalidades nomes,
edmo, par exemplo, este: Nossa Se-
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nhora do Nazareth dos EsteloS, quo e11'

o urn districtO quo lot trasladado reel
do urniniciPlO do Pores do Indayá mel
Para o de Santo An do Monte. dist

P•Digarnos, simpleSmCflte, EsteiOs. 
No quadro da nossa divisãO ad- tan

ministrativa, os nobres collegas ye- qua
rão, na lettra -S- denOrnina0es urn
1ngaS, quo, ìá fó?a, eausarn ditfi- (d€
oiildades aos ondor000s postaeS 	 tra
acarrotam para nOs o r1d1U1O, cornO, trii
por eXernPlO "Si.o Francisco do mc
AS51S do 0nia", "Santo Antonio do
Brelo dos MartyreS", "Sant'Aflfla ap
do Pouso Alegre do Coromandel", da
o outros quo taos! 	 tir

Está longe do men espirito a idéa ta
do suppOr quo 0 sontimeflto reli- di
gioso acarreta o ridiculO preciSO p
bern o rneu pensameflto o quo e
acarreta o rithcUlo 6 a longura. 0

eomprirneflto dessoS nornes, quo te
W difliC.ulta,0 serviO postal,. ci

A lei do menOl' oslorOo. C escTP.
ver 0 norne do uma localidaclo. POT a
uma ou duas palavras, sern a addi- r
ção cia, cauda on appendico, desSeS t
retyiCtiVO5, o, quo torna os nomu
niulto longos e onfadonhOs ..	a
0 Sr. Joäo MartinhO - ComO

acont000 corn os tituloS do nobreza,
rnquetornam os nolS muito longos. '

0 sr. Nelson de Senna:— Alias,
oSSOS 

titulOS so supprimem hoje; o
noSSO 'velho titular e chancello r,
barO do Rio Branco, apeflas assi-
guava "tout court", Rio Branco.

Continuafldo, sr. presiderite, , direl
quo não figurain tambem, na rela-
ão a quo inc venho referindO o

distrIctO do PalrneiraS, no munici-
pio a Extrema0 distrieto de P55-

sagem, no munioipiO do Mariaflrl
o do Pedra Branca, no rnuniciPiO
do iequitinhOnha' do is do Rio das
Pedras, urn, no rnufliCiPiO doOuro
Preto, outro no do Estrella do n1
(antiga. Bagagcm); o do St-to
mingos' do ArasSllabY, no munici-
plo deste nomo; o do São Domingos
do Chalet, na zoiia do ConteSladO
o do São João Baptista das Posses,
ern Monte Santo;. o do São SebastiaO
cia Ponte Nova, no actual municiPlo
do Monte. Carmello.

Jo,
relaãO a este ultimo, ditri-

cto, chamO a attencãO de M61-18
collegas, residenteS no Triangulo,
nqr, mie devotem , seu espirito ao

idarnefltO da seguinte qaestão
ama a Camara do Mont& Car-
lo, o restabeleeimelto dasse
rioto, quo näo I oi supprimido
id algurna do Estado; entre-

to, tive eserUPUlO do iclUii-O I10
ajro quo organiZei, porQue auhei

decreto d 	 flo governo proVisOo
c. a. 50, do 30 de abril do tSOO),
nsferifldO a sOde do rneSmo '115-
uto Para 0 rnunioiPiO do Sacra-
nto.
Esse acto do governo provisrrio,
osar cia omnipoteflela dictatorial
da ao mesmo goVCrflO, eujos aetos
iham o valor de leis" 6 1 ontre-
tito, diseutivol nO ponto do vista

transferencia daquello districto
ira Sacraifltflt0, porqUe em Sa-
amento ndo ha S. SebatidO do
onte Nova e sirn S. Miguel da Pon-

Nova; do nodO quo a Carnara
a Monte Carmello,' quo so aclua
uma regiãO tao born ropreseilladla
qui POT distirictOs collegas, podti-
La ainda talvez, disutar a exiu-
uncia do relorido flistrieto, pr
ma let interpretativa dacp.Ielle
eto de 1800.

N,-to fiuTa, na relaäo citada,
'heophiO Ottoni, cidado talvez das
nais importanteS do Minas, sCde do
nimioiPiO e thstricto; não Tigura
;arnbem Virginia, cujo nomo C ate
50mb quo o lecho alphabotiCo dos
801 districtOs do Paz existeflteS no
Estado. E' vordade quo, si nãO Ii-
gurarn no texto cia .relaQão, destos
nurnes algunS foram postos nurna
errata final do reforido traa1hO
orgaflizadO por urn oporoso funccio
nario cia Seoretalia do interior; mas,
em rogra, o oonSultaflto nunoa 10
as erratas in-fine.

FaWr ci-itica do obra leita C ñiui-
to facil o Cu- não tenho osse intfllto
on essa intenão; apeflaS apoflto es-
sas lacunas Para mostrar quo OS

trahaihoS do estatistica, mesmo fol-
ios no recirito das reparticOes, oride
ha a collobOra50 do muitos olhOS,
do muitaS peflnas e de muitas at-
tençOeS, estão sujeitos a deloitoS.
E o quo so dint quanclo, sendo rea-
lizadoS, isoladarneilte, par urn so
indjviduo, por major quo seja 0 sell
arnor e devotaffleflto ao estudo, por
major quo sej,a a sua e.ompotefleia

P dedicação quo tenha Para corn a
inaferia, taos dofeitos apparecem?

Ell mo jusilfico, portanto, cia po-
clia de oritico, quando venho sa-
Lientando os defeitos quo encon-
trei no quadro dos districtos que
acompanha a "Estatistica chl±ogra-
pIiica do clistancias do Estado de
Minas Geraes, defeitos esses quo são
inherentes a ensajos do trabaihos
do tal natureza.

Peco, pois, indulgencja previa aos
meus nohres collegas Para as la-
cunas ou defeitos quo oncontrarem
no cjuadro quo Organizei 0 (1110 en-yb, como emonda, ao' projOeto em
debate, seguido or 4 . * quadro do urn
2.° corn a reiaão al phabetjca dos
actuaes municipios rflinefros

Taes são, sr. Presidente, as sirn-
ples—mas não Mo breves como on
clesejava clue o fossem; —taos são
as simples considaraçdes corn que
oiifeixei a j ustificaçSo das emendag
quo off proo ao projecto n..
.35, ruja sorte fica . confiada so
pahqotismo esclarecjdo das dims
(asas do Congresso.

1)eixo do requerer rieste'mornen_
to o adiamento da dliscUssão, ate
quo as minhas emendas sej am im-
pressas, porcjue sei quo outro g dis-
tinctos collegas, tOrn egualmente
emendas a apresentar so mesmo
projecto, fleste turno regimental.

(jlfuito hesn! muito hem! muito

IdMENDAS
N.1

Emenda additiva.
Aecresoente-se orolo convier:
Art. . Pars tdos os effeito g civis,

admiruistratt yos e judiciarios, pro-
valecerão os nomes constantes dos
quadros ns. 1 o 2, annoxos a este
projee.to do lei, pars u actuaes mu-
nicipios e districtos, do quo os mes-
inos so compdem, salvo as altera-
cOos e mudanças do nomes consi-
gnaclas no projecto, occnfprme fOr
vencido afinOt revOgadas as dis-
posiVOes em contrarjo.

Sala das sessOes. 29 de juiho do
1916—Nelson de SentIa.—Retto Ju-
uiior.—Getulio de Carvaiho. —Cle-
mente dc FaT1a.-Henriquc -Port ii
gal. 1.

QUADRO I

llolação dos 178 municipios e setis
801 thstrictos, Coin as denumjnacoes
of ficiaes quo ihos oornpetem, no Es-
tado do Minas &er,aos.

I. — Abbddia do Born Successo

Corn os 2 districto de:
1 - Abbadia do Born Successo,

'(Villa).
2 - Matto Grosso.

2. -A baetj

ComoslS districtos do:
1 - AbaetC, '(oidade).
2 - CanOa. -
3 - CanastrAd.

- MOrada iXov
a - Tires.

A brc Gampo

Coin us Ii tli&Vri6tos def
1 - Abre Carnpo, (cidade).
2 - Santo Antonio do MatipoO.
3 - São Jodo do Matipoo.
4 - Podra Bonita.
5 - Santo Antonio do Grathima.
6 - Sant'Anna do Itaporanga.

4. 1—Aguas Virtuosas

COWo 	 d ;isbrictos d:
1 - Aguas Virtuosas, (cidade).
2 - Lambary.

- 5. °—Aidrn larahyba

Corn os 7 districtos do:
1 - AlCrn Parahyba, (cidade).
2 - Agua Limpada Matta.
3 - Angustura. 	 -
4 - Sant'Anna do Pirapotinga.
5 - S. Luiz do Parahyba.
6 - S. Sebastião cia Estrella.
7 - Volta Grande.

6. °_A1[ enas

Corn os 5 distriotos do:
4 - Alfenas, (cidado) .
2 - Barranco Alto.
3 - Fama.
4 - Serra Negra.
5 - Serraria.
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7.°—Alto do Rio Doce

Corn as 3 districtOs do:
I - Alto Rio Poce, (cidade).
2 —ChopotO.
3 - POres do Turvo.

8.°---A&viflOPOliS

Co4n as 4 dist.rictos de:
1 - AlvinopOTiti, (cidade).
2 - Fonseca.
3 - Saude.
4 - Son' Peixe.

9.°—Antonio Dias Abairo
Corn o unico distrieto do:

4 - Antonio Dias Abaixo, (villa)
10 .°—Araguary

Corn as 3 distrietos cle
I - Araguary.
2 - Sant' Aima do Rio das Veihas.
3 - Santa Rita do. Barreiros.

41 .°•-_- Arassualiy

Corn as 10 districtos dd:
1 - Arassuahy, (cidade).
2 - Carahy.
3 - Commercinho.
4 - Itinga.
5.— Lufa.
6 -. Pontal.
7 - S. Porningos do Arassua.hy
8 - S. Pedro do Jequitinhonha
9 - S. Roque.
10 - Santa Rita do thnga.

12. °—Araxi
Corn 05 5 district as do:

4 - Araxd, (cidade)
2 - Conceição do Araxd.
3 - Pratinha.
4 - Santa Juliana.
5 - S. Pedro do Alcantara.

13.1—Arceburujo
Corn urn sO districto de:

1 - Areehurgo, (villa)
44 O_jy.n'(pg

Corn as 5 distrietos do:
4 - AyrnorOS, (cidado.)
2 - Alto Capin'- .
3 - Penha do Capirn.
4 - Resplendor.
S - S. Benedicto. 	 --- .

15. o_ypj

Corn as 7 thstrictos (10:
1 - AyuruOca, (iidado)
2 - AlagOa.

- Bocaina.
4 - Carvalhos.
S —c— Livramellto.
0 - Passa Vinte.
7 - SerraflOs.

16 °—Raepefld)J

Corn as 3 districtos. do.:
1 - Baependy, (ciclabe).
2 - Encruzilhada.
3 - S. ThornO das Lett.ras.

17.oBa(flb(1(y

Coin uni sO distrieto (10
I - Bambuhy, (cklale).

18. 0Ba.rbaCC7a

Corn as 16 districtoS do:
I - Barbacena, (cidade)
2— Bias Fortes.
3 - Camp olide.
4 - Carandahy.
.5 - Ibertioga.
6 - Ihitipoca.
7 - llhOos.
8 - Livrarnento.
9 - Mello.
10 - Pedro Teixeira.
ii - Remedios.
42 - Ressaquiflia.
13 - S. Pomingos do Monte Ale

gre.
[4 - Torres.
15 - Tugurio.
16 - União.

19 . 0 Bello Horionte

Corn urn so districto (10:
1 - Bello Horizonte, (cidade)

20.1__BocayuVa

Corn as 4 districtos do:
I	 Bocayuva, (ckbado).
2 - Conceião do Barreiro.
3 - Olhos d'Agua.
4 - Terra Branca.

21 .°—Bonr Despaelio

Corn urn sO districto do:
1 - Born Descpaoho, (cidade).

22-. 0_pjfj

Corn 9 districto do:
- Bornlirn, (cidade)

Bello Vale.
3 - Campo Alegre.
4 - Conceicäo do ltaguO.
5 - Piodade dos Geraes.
0 - Porto Alegro' de Paraooeha.
7 - Sant'Anna do Paraopeba.
8 - Santa Cruz do Porn Silverlo.
9 - Santa Luzia do Rio Manso.

23. 0__Boln SuCcesSO

Coin It districto de:
1 - Born Suc.eeso, (cidade)
2 - Santo Antonio do Amparo
3 - S. J030 Baptista.
4 - S. Thiago.

24.°—Botellios
Corn urn sO districto do:

I - Boteihos, (villa)
25.°—Cabo Verde

Corn as 3 di-stnictos do:
1 - Cabo Verde, (cidade).
2 - Barra.
3 - Conceiçto da Boa Vista.

26.°—Caelé
Coni us 7 dist.rctos do:

'I. - (aetO, (cidade)
2 - Cuyahá.
3 - Morro Vermeiho.
4 - Penha do Cacté.
5 - Roças Novas.
6 - Taquarassil.
7 - Uniio.

27.°—Calclas
Corn us 3 distiictos do

I - Caldas. (cidade
2 - lpuyiina.
3 - 	 Rita (ii' Crildns.

28.°—L'am buhy

Corn as 3 districtos dc:
1 - flambuhy, (cidade)
2 - Boni 	 do Corrego
3 - Born Retiro.

29.°—Carn buquira
Corn urn sO distnicto do:

1 - Cambuquira, (vllla

30. 0Cadàil1,a

Corn as 2 districtos de:
- Canip'auha, (cidade)

2 - Conceição da Ponte Alta.
31 0._Ca)ILPPstre

Corn urn sO distnicto de:
1 - Campestre, (vilal).

32.°—Carnpo Bello
Corel as 5 districtos do:

'1 - Campo Bello, (cidade) . -.
2 - Candelas. 	 -
3 - Cailnia Verde.
4 - Crystaes.
5 - Porto dos Mendes. -

33.°—Ca rnpos .Gerdes
Coni os 3 distnictos do:
- Campos Geraes, (cidade)

2 - CaqueiroS.
3 - Corrego do Ouro.

34 o_jpWfl/

Cam as 2 districtos do:
- Capellinlia, (villa)..

2 - Agua Boa.
3 5 OGaracot

Corn uJil so ditricto do:
1 - Caracol, (villa)

36.°—L's?ano1a
Corn as 7 tistnietos do:

1 - Larangola;, (eidade)
2 - DivilTio do Carangola.
3 - Espera Feliz.
1 - Carla Lérnos.
- S. Francisco-do Gloria.

- Tombos do Carangola.
7 - S. Sehastido do Alto Carat'-

ola . 	 -

Corn Os 10 disInictot (10:
1 - Caraiirika, (cidade'.
2 - Born JesuA (TO Gaiho.
3 - CuyetO.
4 - Eritre Folhas. - -
5 - Floresta
6 —Irnbé. 	 -
7 -' Inhapilfi.
8 - Taril-rnirim.
C) _. 1,T prineThO Novo.
10 - Santo Antonio do Manhu-
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38.1—Carmo do Paranahyba
Coin 	 so districto do:

I - Carmo do Paranahyba, (ci-
dade).

39.° —Carino do Rio Claro

Coin 	 2 districtos do:
'I - Carino do Rio Claro (cida-

do).
2 - Conceição da Apparecida.

40.0 —Cataguazes
Coin 	 9 distrietos do:
I - Cataguazes (cidade).
2 - Cataguarino.
3 - Itarnaraty.
It - Laranjal.
5 - Mirahy.
6 - Porto do Santo Antonio.
7 - Sant'Anna do Cataguazes
8 - Sereno.
9 - Vista Alegre.

41 0 ---Caxambu'
Corn os 2 districtos do:
1 - Caxambu' (cidade).
2 - Soledade.

42.0 —Claudia
Coin 	 sO districto do:
1 - Claudio (villa).

43° —Christina

Coin 	 2 distrietos do:
I - Christina (cidade).
2 - Dorn Viçoso.

440 —Conceicão
Coin 	 44 thstrietos de:
1 - Conceiçäo (cidade).
2 - Brejauba.
3 - Congonhas do Norte.
4 - Corregos.
5 - Fechados.
6 - Itambé do Matto Dentro.
7 - Morro do Pilar.
8 - Parau'na.
9	 1assa Brin.
40 - Porto do GuanhAes.
14 - Tapera.
42 - Santo Antonio do ific

Abaixo.
13 - S. Dorningos do Rio di

Pei. 	 ,,
14 - S. 5ebastiáo do Rio Preto.

450 —Conceicdo do Rio Verde
Coin 	 sO districto de:
1 - Conceição do Rio Verde (Vil-

a).
46.0 —Con quista

Coin 	 2 districtos do:
1 - Concpñsta (villa).
2 - Ponte Alta.

470 --Contagem
Coin os 4 districtos do:
4 - Contagom (vj1a).
2 - Campanhan.
3 - Pantana.
4 - Vera Cruz.

48. 1 —GurvellO
Coin os 42 districtos do:
'1 - Curvello (cidade).
2 - Andrequicé.
3 - Almas.
4 - Bagre.
5 - Coryntho.

- Morro da Gara.
7 - Santo Antonio da LagOa.
8 - Santa Rita do Cedro.
9 - S. Sebastião do Parauma.
40 - Silva Jardirn.
1.1 - Trahyras.
42 - Ypiranga.

49 1 —Diamantina
Coin 	 17 thstrictos de:
I - 1)iarnantina (cidado).
2 - Conseiheiro Matta.
3 - Curralinho.
4 - Campinas do S. Sebastiäo.
5 - Curimatahy.
6	 Dattas.
7 - Gloria do Rio das Velhas.
8 - Gouveia.
9 - Guinda.
10 --- Inhahy.
11 -- Joaquim Felicio.
12 - Mondanha.
13 - Mercés do Arassuahy.
14 - Pouso Alto.
45 - Rio Manso.
16 	 Rio Preto.
17 - S. João da Chapada.

50.0 —Divinopolis
Coiii os 2 districto de
1 - Divinopolis (cidade).
2 - --Saritil Antonio dos Cain-

pos.

51 . 0 ---Dores da Boa Esperanca

torn uS 3 districtos do:
- DoreS da Boa Espetana (ci-

jo congonhas do Rio Grande.
: S. Francisco do Rio Gran-

52. -Dores do Indayd

1,un (iS 5 distrietos do:
I - Pores do Indayd (cidade).

Aterrado.
Corrego d'Anta.

- Estrella. t.
• Quartel Geral.

53•0 - -Ploy Mendes
tint irnico districto do:

I 	 Eloy Mendes (villa).
54. °- Entre Rios

imiti us 7 districtos do:
I	 Entre Rios (cidade).

('ainapuan.
3 - 1)esterro do Entre Rios.
i-Gil.

- Lagoinha.
6 - Rio do Peixe.
7 - S. Braz.

55. 1 —Estrella do Sul
(:uiii os 5 districtos do:
I - Estrella do Sul (eldade).

Cachoeiras.
- Doliarina.

Rio das Pedras.
Santa Rita da Estrella.

56.° - Extrema
I 0111 OS 2 districtos do:

- Extrerna (villa).
2 - Palmeiras.

- Ferros
9 districtos do:

- Forros (cidade).
2	 Caratinga do Ferros.

Isineia1das.
Itaiiiiir.ha.
Joanesia.
ote Cachoe,iras.

Sant'\nna do Paraiso.
Santi Rita do Rio do Peixe

- S. SchastiSu dos Ferreiros

58.0 —Formiga
Coin Os 4 districtos do:
1 -. Formiga (cidade
2 - Arcos.
3 - Pains.
4 - Porto Real.

59.1 —Fortaleza
Corn os 2 distriótos de:
1 - Fortaleza (villa).
2 - Pajehu'.

60.° - Fructal
Corn Os 2 districtos do:
-1 - Fruetal, (cidado).
2 - S. Francisco do Sales.

64.0 - Grão Mogol
Corn os 7 districtos de:
1 - Grão Mogol't (cidade).
2 - Conceição da Extrema.
3 - Concolçäo do Jatobá.
4 - Itacambira.
5— Riacho dos Machados.
6 - Santo Antonio do Gorutuba.
7 - S. José do Gorutuba.

62.0 	 Guan1ues
Coin 	 8 districtos do:
I - Guanhäes (cidade).
2 - Baraurias do Guanhäes.
3 - Divino do Guanhäes.
4 - Dores. do GuanMes.

5 - Farias de Guanhães.
6 - Gonzaga dé Guanhäes.
7 - Patrocinlo do Guanhães.
8 - Travossão do Guauhäes.

63.0 —Guaranesia

Coin os 3 districtos do:
'1 - Guaranesia (cidado).
2 - Santa Cruz do Prata.
3 - S. Pedro da TJniäo.

61.0 —Guarany
Corn urn sO distrieto de:

- Guarariy (villa).
65.0 Guarw'á

Cool os 3 distriotos do:
I - Guarará (villa).
2 - •Bicas.
3 --- Maripd.	 -
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66. 0 —Guaxupd

Corn uni sO distiieto de:
4 - GuaxupO (ciclaclo)

67.0 —Incon/ideiwia
Corn os 3 districtos do:
1 -. inconfidencia (villa)
2 - Extrerna do Norte.
3 - JequitaI.

68.0 —Itab ira
Corn us 5 districtos do:
1 - Itabira (cidade)
2 - Alliança.
3 - Carmo do Itabira.
4 - Santa Maria.
S - S. José da LagOa.

69.0 	 Jtajub(i
Corn os 3 (liStlictOS do:
1 - Jtajubá (cidade)
2 - Pirangi.tassu'.
3 - Soledade de ltàjub

70.0 —Itapecerica

Corn us 5 districtos do:
- I tapecerica (cithtdo)

2 - Caiiiachu.
3 - I)eslerru.
4	 Pedra (10 1 ndaya
S - S. SoJiasIiio do Curia!

71.0 —Itwt'na
tttii us S districtus do

1 - Itau'na (cidade)
2 - Cajuru' do Itau'ria.
3 -. Conquista.
4 - Itatyaussu'.
5 - Serra Azul.

ItU!JU(Ubfl
Corn urn union dist.netci do
1 - Itnyntliba cidade)

- Jacuhy
Corn us 2 districtos do:
4 - Jacuhy (ciclade)
2 - Santa Ciuz dos Areias.

74•0 - frienfinga

Corn nut unico distrieto do
1 - Jacutiuga (cidade

75 0

Coin os 2 districtos do
1 - Jaguary (cidade)
2 - S. José do Toledo.

76.0 --Januaria

Coin us 7 districtos do:
1 - J amiaria (cidado)
2 - Brejo do Ainpar
3 - Japoré.

- MissOes.
S - Moriinhus.
O - Mucanibo.
7 .- Podia da Maria da Cruz.

- 	 770	 Jequitii/(oll/((i
Corn us 5 districtos do
1 - J equituthonha (villa)
2 - Joahyma.
3 - Pedra Grande.
4 - Santo Grande.
5 - Vigia.

750 	 J00 Pin/woo
10IT1 us 4 distrietos do:
-I - Joio Pinhoiro (villa)
2 - Canna Brava.
3 - Catinga.
4 - VarOda.

790 —Jo de Fóia
Cnui us IS districios de

- .1 uiz di IOta (cidade)
2 - \gun iiiupa.
3 - 	 Beinfica.
I - I It neil ra
S - \lariauo Iroeuno

-- Vathias Barhosa.
7 - Paula Liina.

- Porto das 1 lures.
- Rosario.

10 - Sarandy.
11 -- Sat i'Anna do i)cs p rio.
12 - S. Francisco do Paula.

ha do I!io Proti.
-I	 Pedro do \lcantara.
15 -- Vat-gem Grande.

SIC° -- Lapja Douiada

Corn uin unico districto
-1 - Lagoa ])ourada (villa)

81. 1 - Lavras
Corn Os 8 districtos do:

1 - Lavdas (cilad'\
2 --- Carraiicas.

- -Conoeiäo do Rio Grande.
4 - Francisco Salies.
S - Ingahy.
6 - Luminarias.
7 - Rtheiräo Vermeiho.
8 - S. Antonio da Ponte Nova.

82. 0 Leopoldina
Corn os 10 districtos do:

4 - Leopoldina (cidade).
2- Campo Lirn-po.
3 - Conceiçäo da Boa Vista.
4 - Piedade.
5 - Providencia.
-6 - Recreid.
7 - Rio Pardo.
8 -. Santa Isabel.
-9 - São Joaquim.
10 - Thebas.

83.0 - Lima Duarte

Corn os 4 districtos do:
I - Lima Duarte (cidade).
2 - Conceição de Ibitipoca.
3 - Garambéo.
4 - S. Domingos da Bocaina.

84.0 - Machado
Corn os 3 districtos de:

I - Machado (cidade).
2 - Douradiriho.
3 - Machadinho.

85.0 - Manhuassu'

Corn os 12 districtos de:
I - Manhuassu' (cidade).
2 - Alegria.
3 - Dores do Rio José Pedro.
4 - Manhurnirim.
5 - S. Domingos do Rio José

Pedro.
6 - S. Luiz do Manhuassu'.
7 - S. João do Manhuassu'.
8 - S. Sinião.
9 - S. Sebastião do Sacramento.
40 - Sant'Anna do •Manhuassu'.
It - Santa Helena.
12 - Santa Margarida.

86. 1 —Mar de Hespanha

Corn os dstrictos do:
I - Mar de Ilespanha (cidade).
2 -. Aventureiro.
A. C.-1O

3 - Engenho Novo.
4 - Monte Verde.
5 - Penha Longa.
6 - Santo Antonio do Chiador.
7 - S. Pedro do Pecjuery.
8 - Soledade do Chiador.

87.0 - Marianna

Corn os 43 districtos do:
1 - Marianna (cidade).
2 - Boa Vista
3 - Barra -Longa.
4 - Cachoeira do Bruinado.
5 - Camargos.
6 - Furquim.
7 - Passagem.
8 - Santa Rita Durdo.
9 - S. Caetano.
10 - S. Gonciilo do Ubá.
11 - S. Domingos.
42 - S. Sebastião.
13 - Surnidouro.

88.° - Maria da Fe

Corn urn unico distrioto de:
I - Maria da Fe (villa).

89.° - Mercés

Corn urn union districto de:
I - Mercés villa) .

900 - Minas Novas

Corn os 7 districtos do:
4 - Minas Novas - (cidade).
2 - Agila Limpa.
3 - Caiçara.
4 - Chapada.
5 - Piedade.
6 - Sucuriu'.
7 - Veredinha.

91.0 - Monte Alegre

Corn urn unico districto de:
4 - Monte Alegre (cidade).

92 . - Monte Carmello
Corn 3 districtos cle:

I - Monte Carmello (cidade).
2 - Abbadia d'Agua Suja.
3 - Irahy.

93.° —Monte Santo 	 -
Coni 2 districtos do:

I - Monte Santo (cidade).
2 - Posses.
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940_ Mon tes Claros

Corn 5 districtos do:
I - Montes Claros (cidade).
2 - Bela Vista.
3 - Brejo das Almas.
4 - Juramento.
5 - Morrinhos.

95.° - Muriahé

Corn 9 districtos de:
I - Muriahé (cidade).
2 - Boa Famiia.
3 - Born Jardirn da Cachoelra

Alegre.
4 - Dores da Victoria.
5 - Liinoira.
6 - Patrocinio do Muriahé.
7 - Santa Rita do Gloria.
8 - Santo Antonio do Gloria.
9 - Gloria do Muriahé.

- Mutum

Corn os 3 districtos do:
1 - Muturn (villa).
2 - Born Jardirn.
3 - Occidente.

970 - Muzambinho

Corn Os 3 districtos de:
I - Muzambinho ( cidade).
2 - Barra Mansa.
3 - Monte Bello.

98 . 0	 Oliveira

Corn os 5 districtos do:
I - Oliveira (cidade).
2 - Carmo da Matta.
3 - Jacaré.
4 - Japão.
5 - S. Francisco do Paula.

99. 0 - Ouro Fino

Corn os 4 districtos do
I - Ouro Fino (cidado)
2 - Campo Mystico.
3 - Monte Sião.
4 - Piedade.

100. 0 - Ouro Preto

4 - Ouro Preto (cidadO).
2 - Antonio Dias.
3 - Arnarante.

4 - Antonio Pereira.
4 - Aranha.
6 - Casa Branca.
7 - Caehoeira do Campo.
S - Itabira do Campo.
9 - Congonhas do Campo.
10 - Ouro Branco.
11 - Rio das Pedras.
42 - Soä Bartholomeu.
13 - São Caetano da Moeda.
15 - São Julião.
46 - São José do Paroepeba.
47 - S. Gonalo do Baäo.
48 - Soledade.

404. 0 - Pomba

Corn os 5 districtos do:
1 - Palma (cidade).

2 - Cachoeira Alegre.
3 - Cysneiros.

4 - Itapirussu'.
5 - Morro Alto.

102. 0 	Palmyra

I - Palmyra( cidade).
2 - Bomfim de Palmyra.
3 - ConceiQão do Formoso.
4 - Dores do Parahybuna.
5 - São João da Barra.

403.° - Pará

Corn 05 7 districtos de:
I - Pará (cidade).
2 - Florestal.
3 - Matheus Lernes.
4	 Santo Antonio do Pará.
5 - São Gonçalo do Path.
6 - São Joaquim do Bicas.
7 - São José' da Varginha.

404 0 - Paracatu'

Corn os 7 districtos de:
I - Paracatu' (cidade).
2 - Buritys.
3 - Formoso.
4 - Guarda-MOr.
5 - Lage.
6 - Morrinhos.
7 - Rio Preto.

105. 0 - Paraguassu'

Cos os 2 districtos de:
I - Paraguassu' (villa).
2 - Pouca Massa.

406.1	 Paraisopoljs

Cos os 6 clistrictos do:
I - Paraisopolis (cidade).
2 - Capivary do Paraiso.
3 - Conceiçao dos Ouros.
4 - Goncalves.
5 - Sant'Anria do Sapucahy.

inirirn.
6 - São João Baptista das Ca

choeiras.

407.° - Paraopeba

Corn os 3 districtos do:
I - Paraopeba (villa).
2 - Arad.
3 - Cordisburgo.

408.0 —Passa Quatro

Corn urn unico districto do:
I - Passa Quatro (villa).

40.0 - Passa Tempo

Corn urn unico districto do:
I - Passa Tempo (villa).

140.0 - Passos
Corn os 3 districtos do:

I - Passos (cidade).
2 - São João do Gloria.
3 - S. José da Barra.

144.0 - Patos

Corn os 7 districtos do:
I - Paths (cidade).
3 - Lagoa Formosa.
2 - Areado.
4 - Ponte Firme.
5 - Quintinos.
6 - Sant'Anna dos Patos.
7 - Santa Rita dos Patos.

442.° - Patrocjnjo

Corn os 5 districtos de:
4 - Patrocinio (cidade).
2 - Abbadia dos Dourados.
3 - Coromandel.
4 Cruzoiro da Fortaleza.
5 - Salitre.

413.0 - Pecanha

Corn os 9 districtos do:
4 - Peanha (ci'dade).
2 - Bonito.

4 - Figueir.
3 - Colunma.
5 - Jacury.
6 - Ramaihete.
7 - Sant'Arina do Suassuhy.
8 - Santa Maria do Suassiihy.
9 - S. Pedro do Suassuhy.

4440 - Pedra Branca
Corn os 2 districtos do:

I - Pedra Branca (villa).
2 - São José do Alegre.

415.° - Pequy
Corn 05 2 districtos do:

4 - Pequy (villa).
2 - Ona do Pequy.

- Perdöes

Corn urn unico districto do:
I - PerdUes (villa).

117. 1 - Pirapora
Corn os 3 districtos do:

4 - Pirapora (cidade).
2 - Guaicuhy.
3 - S. Francisco do Pirapora.

418.° - Piranga

Corn os 9 districtos do:
I - Piranga (cidade).
2 - Braz Pires.
3 - Calarnbau.
4 - Conceiçao do Turvo.
5 - Guaraciaba.
6 - Pinhejro.
7 - Oliveira do Piranga.
8 - Porto Seguro.
9 - Santo Antonio do Pirapetin-

ga.
- Pitan guy

Corn Os 7 districtos do:
1 - Pi•tanguy (cidade).
2 - Abbadia do Pitanguy.
3 - Cercado.
4 - Conceição do Pará.
5 ---- Maravilhas.
6 - Papagaio.
7 - P&rnpéo.

120.° - Piumhy
Corn os 6 •thstrietos do:

4 - Piumhy (cidade).
2 - Araujcs.
3 - Bocaina.
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4 - Perobas.
5 - Pirnerita.
6 - São Roque.

124.° - Pocos

Corn urn unico districto de:
I - Poos (cidade).

- Pomba

Corn os 4 districtos de:
I - Pomba (cidaF).
2 - Pir&Tha.
3 .- Silveiras.
4 - Taboleiro.

423.° - Ponte Nova
Corn os 9 districtos do:

4 - Ponte Nova (cidade).
2 - Amparo da Serra.
3 - Escalvado.
4 - GrOta.
5 - Jequery.
6 - Oratorios.
7 - Pisdade do Ponte Nova.
8 - Rio Doce.
9 - UrueXi.

124.° - Pouso Alegre
Corn os 4 districtos do:

'I - Pouso Alegre (cidade)
2 - Borda da Malta.
3 - Congonhal.
4 - Estiva.

125. 1 - Pouso Alto

Corn Os 4 districtos do:
I - Pouso Alto (cidade).
2 - Capivary do Rio Verde.
3 - Iianhanthl.
4 	 Serra do Pied.

126. 1 - Prados

Corn os 3 districtos de:
I - Praclos (cidade).
2 - Pores do Campo.
3 - S. Francisco Xavier.

- Prata
Corn os 3 districtos de:

I -. Prata (ci-dade)
2 - Born .Iardim.
3 - Rio Verde.

128. 0 - Queluz
Corn Os 12 distrietos de:

I - Queluz (cidade).
2 - Capella Nova das Pores.

3 - Carrapicho.
4 -- Christiano Ottoni.
5 - Cattas Altas de Noruega.
6 - Gloria do Queluz.
7 - Itaverava.
8 - Lamim.
9 - Morro do Chapdo.

10 - Redondo.
11 - Santo Amaro.
12 - S. Gaetano do Paraopeba.

429.° - Resende Costa

Corn urn unico distrieto do:
I - Resende Costa (villa).

- Rio Branco

Corn os 4 districtos do:
4 - Rio Branco (cidade).
2 - Barroso (S. José do)
3 - Guyricerna.
4 - S. Geraldo.

134. 1 - Rio Casca

Corn Os 3 districtos do:
I - Rio Casca (cidade).
2 - S. Pedro do Ferros
3 - S. Sebastião do Entre Rios.

132.1 - Rio Espera
Corn urn unico districto de:

I - Rio Espera (villa).
133.° - Rio José Pedro

Corn os 6 districtos do:
I - Rio José Pedro (villa).
2 - Passagem do José Pedro.
3 - Pockrane.
4 - Sant'Anna do Josd Pedro.
5 - S. Pomingos do Chalet.
6 - S. José da Ponte Nova.

134 . 0 - Rio Novo

Corn Os 3 districtos do:
4 - Rio Novo (cidaLe).
2 - Goyaná.
3 - Pian.

135.1 - Rio Pardo

Corn os 6 districtos de:
1 - Rio Pardo (cidado).
2 - Agua Quente.
3 - Serra Nova.
4 - S. João do Paraiso.
5 - Tayobeiras.
6 - Veredinha do Rio Pardo.

136.° - Rio Preto
Corn Os 7 districtos de:

4 - Rio Preto (cidade).
2 - Barreado.
3 - Boqueirão.
4 - Monte Verde do Rio Preto
5 - Olaria.
6 - Santa Rita do Jacutinga.

- Taboão.

437.° - Rio Piracicaba
Corn urn unico districto do:

4 - Rio Piracicaba (villa).
138.° - Sabará

Co-rn os 3 districtos do:
I - Sabará (cidade).
2 - Lapa.
3 - Raposos.

139.1 - -Sacramento
Corn os 4 distrietos do:

1 - Sacramento (ci'dade).
2	 Desembóque.
3 - Serra da Canas-tra.
4 - S. Miguel da Ponte Nova.

140 . 0 - Salinas
Corn os 4 districtos de:

1 - Salinas (cidade).
2 - Agua Vermelha.
3 - Amparo do Sitio.
4 - Santa Cruz de Salinas.

141.1 - Santa Barbara
Corn os 10 distrietos de:

4 - Santa Barbara (cidade).
2 - Barra do Caetd.
3 - Born Jesus do Amparo.
4 - Cattas Altas.
5 - Cocaes.
6 - Conceição do Rio Acima.
7 - Mercds d'Agua Limpa.
8 - Morro Grande.
9 - Rio S. Francisco.

40 - S. Gonqalo do Rio Abaixo
142 . 0 - Santa Luzia

Corn os 40 distrietos do:
I - Santa Luzia (cidade).
2 - Capirn Branco.
3 - Jaboticatubas.
4 - Lagoa Santa.
5 - Lapinha.

- Mattosinhos.
7 - Pan Grosso.
8 - Pedro Leopoldo.
9 - Riacho Fundo.

10 - Yespasiario.

443.° - Santa Quiteria
Corn os 2 districtos de:

1 - Santa Quiteria (villa).
2 - Capella Nova do Betiim.
4440 - Santa Rita de Cassia
Corn os 5 districtos de:

4 - Santa Rita do Cassia (cida-
do).

2 - Pores do Aterrado.
3— Pores da Ponte Alta.

4 - Forqullha.
5 - Garimpo das Canôas.

445.° - Santa Rita do Sapucahy
Corn os 4 distrietos do:

1 - Santa Rita do Sapucahy (ci-
dade).

2 - Conceiqão da Pédra.
3 -- Santa Catharina.
4 - S. Sebastião da Bella Vista.

- Santo Antonio do Monte
Corn os 3 districtos de:

I - Santo Antonio do Monte (ci-
dade).

2 - Esteios.
3 - Saude do lnhaüma.

147 .0 - São Domingos do Prata
Corn os 7 districtos de:

I - S. Domingos do Prata (cida-
do).

2 - Alf i6.
3 - Babylonia.
4 - Dionysio.
5 - Ilhéos do Prata.
6 - Santa Izabel do Prata.
7 - Vargem Alegre do Prata.

148. 1 - São Francisco
Corn os 7 distriotos do:

I - S. Francisco (-cidade).
2 - Brejo da Passagern.
3 - Capão Redondo.
4 - Concenão da Vargem.
5 - Morro.
6 - S. Romão.
7 - Ijrucuya.

149.0 - São Gonçalo do Sapucahy
Corn os 5 distrietos do:

I - S. Gonalo do Sapucahy (ci-
dade).

2 - Paredes do Sapucahy.
3 - Rat— 	Sapucahy.
4 - Santa Isabel do Sapucahy.
5 - Volta Grande do Sapucahy.
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Corn Os 10 distTiOtOS do:
I - TheoPhio Ottofli (cidade).
2 - Aymors.
3 - Concordia.
4 - Itahypé.
5 - ItarnbacUrY
6 - Malacacheta.
7 - P amp ait.
8 - Potd.
9 - SOtubinha

10 - Urucit.
- Tirade nteS

Corn as 2 distriatOS do:
I - Tirade'flteS (cidade).
2 - BarroSo (Sant'Aflfla do).

163.0 - Tremedal

Corn os 8 districtoS do:
I - Trernedal (cidade).
2 - Garnelloira.
3 - LenVOes do Rio Verde.
4 MarnoflaS.
5 - Matto Verde.
f) 	 S. Joäo do Pernambuco.
7 - Santa Rita do Tremedal.
8 - S. Joäo dq Bonito.

2 - Itambé do Serro.
3 - tapanhOa05na.
4 - MilhO Verde.
5 -Rio do Peixe do Serro.
r, 	 Rio vermeiho.
7 - S. GonalO do Serro.
8 - S. Sebastido do Correntes.
9 - PaulistaS.

10 - TurVo do Serro.

158.° - Sete Lagoas

Coln 	 5 diStriOtOS do:
1 - Sete LagoaS (cidade).
2 - Burity.
3 - Fortuna-
4 - Inhailma.
5 - Jequitlbã.

159.0 - SilvianOPO1S

Corn Os 2 districtos de-
1 - SilviaflOPOli5 (villa).
2 - Dourado.

160.° - Sylvestre FerraZ

Corn os 2 districtos do:
I - SylVestre Ferraz (villa).
2 - So Lourenco.

161.1 - TheophilO Ottoni

150.° - Sao Gothardo

Corn os 3 districtOS do:
I - S. Gothardo (villa).
2 - Campo Grande.
3 - S. JeronYrnO.

151.° - São João Baptista
Corn os 4 disttOS de:
- S. Joao Baptista (eldade).

2 - Parreiras.
3 - Lorena do Norte.
4 - Penha do Fran'a.

152.° - São João d'EI-Rei
Corn os 9 distriotOs de:
- S. João d'El-Rei (eldade)

2 - Corieeio da Barra.
3 - Ibituruna
4 	 Nazareth.
5 -. Santa Rita do Rio Abaixo.
6 - Santo Antonio do Rio das

Mortes.
7	 S. Francisco do Ona.
8 - S. Miguel do Ca)url.
9 - S. SehastidO da Victoria.

- São João Evangelista—

Corn os 2 districtoS de:
4 - S. Joo Evangelists (villa).
2 - S. Sebastio dos Pintos.

- São João NepomUCeno
aitriet.n.s do:_uiI1 U

- S. Joäo Nepornuceno (clda-
do).

2 - DosoobortO.
3 -RoohodO.
4 - S. José da Cachoeira.
5 -Santa Garbara.
6 - TariX-A5511.

- São Martoel

Corn as 2 districtOs do:
1 - S. Manoel (villa).
2 - Pinhoiros.

- São SebastiãO do Paraiso

Corn as 4 districtoS do:
S. SebaStidO do Paraiso (ida-

le).
2 - Guaynazos.
3 - Espirito Santo do Prata.
4 - S. Thomas de Aquino.

157.° - Serro

Corn os '10 •distriOtoS de
4 - Serrn (cidade)

464.° - Tres Coraçöes

Corn urn urilco districto do
I - Tres Coraçes (oldade).

165 . 0 - Tres Pontas
Corn os 3 districtos de:

I ..-. Tres Pontas (cidade).
2 - Rosario do Tres Pontas.
3 - Sant'Anria da Vargem.

466.° - Turvo
Corn as 5 distrietos do:

1 - Turvo (aidade).
2 - Arantes.
3 - Born Jardim do Turvo.
4 - Madre do Deus do Rio

Grande.
5 - S. Vicente Ferrer.

167.° - (Jbd
Corn Os 7 districtos do:

I - Ubd (iitdade).
2 - Boa Esperança.
3 - Divino de Ubá.
4 - Mariannas (Santo Antonio

das).
5 - Rodei.ro.
6 - Sap.
7 - Tocantins.

468. 1 - Uberaba
Corn os 4 districtos de:

I - Uboraba (cidade).
2 - Campo Formoso.
3 -. Coneeião das Alagbas.
4 - Verissirno.

- Uberabinha
Corn os 2 distrietos do:

I - Uberabinha (cidade).
2 - Santa Maria.

170.1 - Var ginha
Corn os 2 districtos do:

I - Varginha (cidado)
2 - Carmo da Cachoeira.

471.1 - Viçosa
Corn. Os 8 districtos d:

I - -Viçesa (cidade).
2 - Araponga.
3 - Ants (S. Miguel do).
4 - Coimbra.
5 - Gramma.
6 - Herval.
7 - Pedra do Anta.
8 - Teixeira.s.

I72.' - Villa Braz

Corn os 2 districtos de:
1 - Villa Braz (villa).
2 - Piranguinho.

4730 - Villa Brasilia

Corn os 4 districtos do:
I - Brasilia (vifia).
2 - Campo Redondo.
3 - S. João da Ponte.
4 - Santo Antonio da Boa Vista.

174.0 - Villa Gornes
Corn o unico districto do:

1— Villa Gomes (villa).

175.0 - Villa Nepomuceno

Corn o unico districto de:
I - Villa Nepornuseno (villa).

176.° - Villa Nova de Lima

Corn Os 3 districtos de:
I - Villa Nova do Lima (villa).
2 - Piedade do Paraopoba.
3 - Santo Antonio do Rio Acirna.

177.0 - Villa Nova de Resende
I - Villa Nova do Resende (vila).
2 - Alpinopolls.
3 - Born Jesus da Penha.

178.1 - Virginia

Corn o uflicQ districto do:
I - Virginia (villa).

Sala das soss5es, sos 29 do juiho
do 1946. - Nelson do Senna.

QUADRO N. 2

Relacão dos actuaes municipiOs do
Estado de Minas Geraes, por or-
dem alphabetica.

A

I. Abbadia do Born Successo.
II. Abaetb.
III. Abre Campo.
flT Aguas Virtuosas.
V. Aldrn Parahyba.
VI. Aifenas.
VII. Alto Rio Doce.
VIII. AlvinopoliS.
IX. Antonio Dias Abaixo.
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X. Araguaay.
XI. A.rassuahy.
Xli. Araxá.
XIII. Areeburgo.
XIV. Aymords.
XV. Ayuruoca.

B
XVI. Baependy.
XVII. Bambuhy.
XVIII. Barbacena.
XIX. Bello Horizonte.
XX. Bocayuva.
XXI. Born Despacho.
XXII. Bornfirn.
XXIII. Born Successo.
XXIV. Boteihos.

C
XXV. Cabo Verde.
XXVI. CaetO.
XXVII. Caidas.
XXVIII. Cambuhy.
XXIX. Cambuquira.
XXX. Campanha.
XXXI. Campestre.
XXXII. Campo Bob.
XXXIII. Campos Germs.
XXXIV. Capellinha.
XXXV. Caracól.
XXXVI. Cararigola.
XXXVII. Caratinga.
XXXVIII. Carmo do Paranahyba
XXXIX. Carmo do Rio Clara.

XL. Cataguazes.
XLI. Caxambii.
XLII. Claudio.
XLIII. Christina.
XLIV. Concebião.
XLV. Coneeição do Rio Verde.
XLVI. Conquista.
XLVII. Contagem.
XLVIII. Curvello.

D
XLIX. Diarnantina.
L. DWinopolis.
LI. Dares da Boa Esperamla.
LII. Dares do Indayá.

E
LIII. Eloy Mendes.
LIV. Entre Rios.
LV. Estrella do Sul
LVI. Extrema.

F
LVII. Ferros.
LVIII. Fortaleza.
LIX. Fructal

G
LX. Gräo Mogol.
LXI. Guanhães.
LXII. Guaranesia.
LXIII. Guarany.
LXIV. Guarará.
LXV. Gupxue.

LXVI. inconfidencia.
LXVII. Itabira.
LXVIII. Itajubá.
LXIX. Itapecerica.
LXX. Itaüna.
LXXI. Ituyutuba.

LXXII. Jacuhy.
LXXIII. Jacutinga.
LXXIV. Jaguary.
LXXV. Januaria.
LXXVI. Jejuitinhonha.
LXXVII. João Pinheiro.
LXXVIII. Juiz do FOra.

I

LXXIX. .Lagoa Dourada.
LXXX. Lavras.
LXXXI. Leopoldina.
LXXXII. Lima Duarte.

M
LXXXIII.Machado.
LXXXIV. Manhuassd.
LXXXV. Mar de Hespanha.
LXXXVI. Marianna.
LXXXVII. Maria da Fe.
LXXXVIII. Mercês.
LXXXIX. Minas Novas.
XC. Monte Alegre.
XCI. Monte Carmello.
XCII. Monte Santo.
XCIII. Mantes Claros.
XCIV. Muriahé.
XCV. Muturn.
XCVI. Muzambinho.

0
LXLV1I. Oliveira.
XCVIII. Ouro Fino.
XCIX. Ouro Preto.

P
C. Palma.
CI. Palmyra.
CII. Pará.
CIII. ParacatiX.
CIV. Paraguas&i.
CV. Paraisopolis.
CVII. Paraopeba.

CVIII. Passa Quatro.
CIX. Passa Tempo.
OX. Passos.
CXI. Patos.
CXII. Patrocinio.
CXIII. Peçanha.
CXIV. Pedra Branca.
CXV. Poquy.
CXVI. Pardes.
CXVII. Pirapóra.
CXVIII. Piranga.
CXIX. Pitanguy.
CXX. Piumhy.
CXXI. Poos.
CXXII. Pomba.
CXXIII. Ponte Nova.
CXXIV. Pouso Alegre.
CXXV. Puso Alto.
CXXVI. Prado S.
CXXVII. Prata.

Q
CXXVIII. Queluz.

R
CXXIX. Resende Costa.
CXXX. Rio Branco.
CXXXI. Rio Casca.
CXXXII. Rio Espera.
CXXXIII. Rio Jose Pedro.

CXXXIV. Rio Novo.
CXXXV. Rio Pardo.
CXXXVI. Rio Preto.
CXXXVII. Rio Piracicaba.

CXXXVIII. Sabard.
CXXXIX. Sacramento.
CXL. Salinas.
CXLI. Santa Barbara.
CXLII. Santa Luzia.
CXLIII. Santa Quiteria.
CXLIV. Santa Rita de Cassia.
CXLV. Santa Rita do Sapucahy.
CXLVI. Santo Antonio do Monte.
CXLVII. S. Domingos do Prata.
CXLVIII. S. Francisco.
CXLIX. S. Gonçalo do Sapucahy.
CL. S. Gothardo.
CLI. S. Joo Baptista.
CLII. S. João Evangelista.
CLIII. S. João d'El-Rei.
CLIV. S. Joào Nepomuceno.
CLV. S. Manoel.
CLVI. S. Sebastio do Paralso.
CLVII. Serro.
CLVIII. Sete Lags.
CLIX. Silvianopolis.

CLX. Sylvestre Ferraz.

T
CLXI. The ophilo Ottoni.
CLXII. Tiradentes.
CLXIII. Tremedal.
CLXIV. Tres Coracöes.
CLXV. Tres Pontas.
CLXVI. Tiirvo.

U
CLXVII. Ubd.
CLXVIII. Uberaba.
CLXIX. Ejberabinha.

V
CLXX. Varginha.
CLXXI. Viçosa.
CLXXII. Villa Braz.
CLXXIII. Villa Brasilia.

LXXJV. Villa Games.
CLXXV, Villa Nepomuceno.
CLXXVI. Villa Nova do Lima.
CLXXVII. Villa Nova de Re-

ende.
CLXX VIIJ. Virginia.
Sala das sesôes, 29 de juTho do

91. —Nelson de Sena.

E?nendas substitutivas

Onde se dis: "0 districto de Bar-
eiros, do municipio de Bocaynva
assard a ter a seguinte denomina-
ão: - Cabralina"; diga-se tomará

nome de Conceicdo do Barreiro.
3

Onde se dllz: '0 districto do Born-
Lm. no municipio do Palmyra,
assard a ter a seguinte denomi-
ação : - !tyrapina; diga-se: to-
iard o name do "Heloopolis".

Onde so diz: "o districto de Mar-
inhos, no municipio do Mantes Cia
"os, passará a ter a seguinte deno-
minaão: —Mathisburgo; si.thstitua-

as palavras —"no municiplo de
lontes Claros", par estas: "no mu-
icipio do Januaria", fleando 0 mats
omo está no projecto.
Bello Horizonte, sala das sesses,

9 do julio de 1916. —Nelson de
enna. —Henrique Portugal, -
'lemente Faria. _' Rotto Junior.
_flptllli0 	 Carvaiho.

Estando apoiadas, so postas con-
unctñmente em disousso.
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o SR. BAETA NEVES: - Sr.
Presidente, tenho a honra do pas-
sar as mãos de v. axe. a seguinte
omenda assignada tambem pelos
meus collegas de representaäo.

E' a seguilite (lé)
Como v. axe. v. sr . presidente,

a emanda quo acabo do lêr vem
trazer grande vantagern para o to-
do o serviço publico do rnunicipio
do Carangola, porquanto, a estaçao
da estrada de ferro do districto de
S. Matheus d conhecida corn 0
come do Faria Lemos, o que
tambem acontece corn a agencia
postal, e a sédo do districto ehama-
30 S. Matheus.

Como a Casa tambem sabo, o
Congresso mudou a We do dis-
tricto de S. Sebastião da Barra pa-
ra logar denominado Espera Fe-
liz e agora a emenda mudando a
denominacão do referido districto
traz a grande conveniencia do so
ovitar a dualidacie do nomes, em
e tratando do urn mesmo logar.

Juiro no ser necessario dar no-
vas informacOes a Casa e termino
pedindo aos meus collegas o son
assentimerito a favor da medida
cue anresento.

(Muito bern! Muito bern!)
Emenda

N. 5

situado no municiplo qua mais di-
rectamente tenho a honra do re_
presentar nesta Casa, o norne do
urn accidente geographico, muito
conhecido - a Serra do Baldim—,
onde so encontram as ricas jazidas
de salitre, quo já foram devidamen-
to estudadas pelos competentes e II-
lustres engenheiros do Estado, drs.
Carlos Prates, de saudosa memo-
na o Arthur Guimaräes, convindo
ainda affirmar a v. axe. qua a
mudan9a da denomiflaQãO do clis-
tricto, proposta por mirn, vem at-
tender a justa e veiha aspiraqão
dos habitanteS daquella localidade.

Ouso solicitar, Sr. Presidente, da
commissão e dos srs. deputados a
approvacão desta emenda, porque
ella satisfaz, inteiramerite, Os dose-
jos do logar cuja denorninacãO vai
sor mudada. (Muito bern; muito
bern!)

Emenda
N. 6

Accroscenteie onde convier:
o distrieto do Pau Grosso do ter-

mo e comarca de Santa Luzia passa
a denomiflar-Se, pare tedos as ef-
feitos legaes e de di±eito, —distri-
eto do "Baidim".

Sala das sessöes, 29 do julho do
1916. - Modestino Goncalves.

E' apoiada e posta em discussão
conjunctarneflte.

o SR. ALCIDES GONQALVES:-
Sr. Prosidente, par parte da corn-
missão do Carnaras MunicipaeS e
corno relator quo ful do projecto
em debate, opino pela - approvacão
das emendas apresentadaS pelos
nossos collegas quo discutiram o as-
sumpto.

AproveitandO o ensojo, lembro a
Camara näo ser necessario adiar-
so a diseussão do projecto visto
como, no scu ultimo turno reg
mental, nesta Casa, ou mesmo nas
tres discussbeS par qua tern, ainda
do passar no Senado, poder-se-á fa-

I zer qualquer modifioalão quo so
verificar necessaria.

Assim sendo, como membro da
commiSsão, opino, repito, pela ap-
provação das emendas e do proje-

cto, e, uma vez quo nenhum dos
srs. deputados requeira a adiamen-
to da diseussão, entendo ser do to-
da convefliencia qua o mesmo seja
hoje votado em 2.° turnio. (Muito
bent; muito bern!)

0 SR. LEOPOLDO DE LUNA (1."
secretario) (sern revisão do ora-
dor) : - Sr. Presidente, pedi a pa-
lavra para apresentar, ao projeeto
em debate, a seguinte emenda (lê).

Como a Casa ye, a emenda visa
corrigir urn defeito cia nossa legis-
lação, porquanto, a id fl. 621, do
15 do sotembro do 4914, deu ao 'us-
tricto, ct-dade 0 municipio do S.
José do Para.iso, a denominaão do-
"Paraisepolis", cdntinuando, ontre-
tanto, o termo e a comarea a scrern
denominados como o cram antiga-
monte.

Em vista dis-so, pois, apresento a
emenda.

Aproveito a opportunidade do es-
tar na tribuna, para requcrer a
commissão o adiarnento da discus-
são do projecto n. 35, porquanto,
tratando-se do urn assumpto impor-
tante, como o do quo cogita o proj e-
cto em debate, ncio posso concordai
cern a opinião do illustre collega,
mombro cia commissão do Carnaras.

Disse s. axe. qua no ultimo tur-
no regimental, porque 0 proj ecto
tern ainda de passar nesta Casa, po-
deriam ser offerecidas emondas:
entretanto, o quo ci certo e 0 qua to-
dos nOs sabemos ci que cm 3 dis-
cu-ssão as emendas quo podern se'
aresentadas são restrietivamente
taxativas.

o sr. Alcides Goncalves: - Mes-
mo quo não so pudesse modificar 0
projecto em 3. diseiisscio, aqui ns-
ta Casa, poderia isso ser feito no
Senado, opde cue tera do passar
pelas tres discussOes.

o sr. Leopoldo de Luna: - Mis,
como nOs não podemos advinhar o
quo so vai passar no Senado, e, muis
ainda, como qualqtier deputado quo
cuizer. discutir o assumpto. não po-
dord fazel-o naquella Casa do Con-
gresso, entenclo ser de bern alvitre
a anprovacSo do se-guinte requei-i-
mentn 'le'. 'Muito hern, mnito
bpfl

Ement-la
N. 7

Ao projecto n. 35, aecrescente-se
onde convier:

Passam a ter a denominaçao do
Paraisopolis, o termo e comarca do
S. José do Paraiso, cuja scide ci na
cidade do Paraisopolis.

Sala das sessOes, 29 do juiho do
1946. - Leopoldo de Luna.

E' apoiada e flea sobre a mesa,
para ser cliscutida opportunamente.

Requerimento

iiequeiro o adiamento da 2. 1 dis-
cussão da projecto n. 35. por 24 ho-
ras.

Sala das sessOrs, 29 do julIo dc
1916. - Leopoldo de Luna.

E' apoiado e posto em diseussmo.
O SR. ALBERTO ALVARES: -

Sr. Presidente, a hora vat avanqa-
cia, por isso, direi duas pa1avra
apenas.

Sou dos quo reconhecern a
cessidade e a utifidade do proje-
do em debate, elaborado poe urn
dos espiritos rnais brilhantes desta
Camara,...

o Sr. Nelson de Senna: -- L'xtre-
ma bondade do v. axe.

o s. Alberto Alvares: - ... par
urn dos nOSSOS colleges cuja epe-
rosidade estamos acostumados a
admirar e testemunhar diariarnen-
te nesto recinto.

Não tenho Si flão do reportar-me
As palavras claras, As expressñc
sensatas (10 men nobre college, o
sr. deputado Nelson do Senrid, il-
lustre auctor do projeeto em deba-
te, para saliontar, novamerito 1

razão do se legislar a resp6l!i 1
E'ssumpto de quc cogita o projeeto
cm debate.

Entretanto. sr . Presidene, en-
tendo e crelo quo nosto ponto. estou
tambem do accordo corn o hastes-
do deputado, quo a materia do quo
nos occuparnos ci daquellas quo do-
mandam uma reflexão ponderada,
cma dêliberação fria e pesada...
- 0 Sr. Nelson de Senna: - Apola-

do.
0 sr. Alberto Alvares: - .... do

Poder Legislativo do Estado.

Aecrescente-se onde convier:
Para todos as effeitos civis, ad-

ministrativos e judiciarios, passa a
charnar-se "Espera Feliz" o distri-
eto do S. Sebastião da Barra, no
rnunicinio de Carangola; e "Faria
Lemos", o actual districto do S.
lVlatheus no mesmo rnunicipio.

Sala das sessöes, 29 do juiho do
1916— Baeta Neves. —Pericles. do
Mendonca. —1-lenrique Portugal. -
Costa Cruz. —Retto Junior.

.- chando-se apotada, enira em
discussäo conjunctamente.

o SR. MODESTINO GONcAL--
VES: - Sr Presidente, solicitci a
palavra para ter a honra de sub-
matter a apreciacão esciarecida da
Camara dos srs. Deputados, uma
emenda ao projecto n. 35, ora sub-
inettido a 2. 1 discussão (lé).
Achei mais conveniente para deno-

rninaão do districto do Pau Grosso
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Peo porrnissão ao men illustre
collega para lenibrar-ihe quo essas
denominaçOos locaes em hornony-
nia, quo o digno auctor do proje-
eto poz em foco nesta Camara, re
presentam, entretanto, urn motivo
local.

Som duvida essas denominaçöes
são objecto- do uma tradiqão...

o sr. Nelson4e Senna: - Quasi
urn patrirnonio.

o Sr. Alberto Alvares: - .. . uma
homenagem a uma data, a urn no-
me, a urn acontecirnento, a faclos
que escaparn, sern duvida, a apre-
ciaqão da major parte dos membros
da Casa, que são representantes e
conhecodores apenas de urna eli'-
curnscripqão muito rest.ricta do ter-
ritorlo mineiro. (Apoiados)

Ropresentando, srs. deputados, as
denominaçbes loeaes urna tradiqão,
a objectivaqão do urn senUrnento
popular, rnuitas vezos urna hiune-
iagern justa, do povo a urn graul
servidor, a romemoraqão do mta
data, de urn acontecirnento, eritfthi,
quo póde escapar a nossa ap eci-
äo ocste rnomento, qualciuer ado

d Poder Legislativo vindo, sern at-
te:der a ossas circumstancias, fa-
'or aqui, por urn simples decre:,
as rnodjficaçOes do quo cogit.a o pro-
jecto, poderã parecer urna dosatton-
ão 7,o sentirnonto popular, sern 03-

tar, entrotanto, em sua iI1tOflC)
praticar uma obra do violoncia mo-
ral.

POde vir contrariar esse senti-
monto legitirno, pOde vir praticar
mesmo, repito, som quo seja a sua
vontade deliberada, uma obra do
pouca gratidão aos servidores lo-
oaes do apagamento do tradiöes do
factos quo devem, por rnuitos rno-
tivos, ser dignos da lembranqa do
povo.

0 sr. Nelson de Senna: —De in-
teiro aecordo corn v. exe.; mas no
projecto não houve mudana de

nornes corn intonqão do apagar tra-
thçöes. 	 -
o sr. Alberto Alvares :—Pareee quo
o meu pensamento vai do accordo
corn o do auctor do projecto, es-
pinto liberal, porquanto, foi ella
pr'pni" que já encani±ou, ne re-
cinto Iesta Casa, duas reclamaqes
do localidades corn relaqäo a deno-

minaçbos quo figuram no projecto
em debate.

Estes dois exemplos, croio que
omanados do Bomfim...
o Sr. Nelson de Senna: —E de

Conceição do Barroiros.
o sr. Alberto Alvares... o do

Conceiçao do Barroiros, bastam, srs.
deputados, para fazor a Camara
ponderar que o objecto desto pro-
tocto dornanda unia reflexão mals
pausada, uma deliberação mais re-
flectida e mais calma para quo p05-

sa accerta tao plonamento, como é
o desojo do son ifiustro auctor.

o sr. Nelson de Senna: —Mas quo
esta deliberaiião nao so proerastine
indefinidamente por meio do con-
sulta a todas as localidades.

o sr. Alberto Alvares: - Apa-
nhando o aparte do -nobre deputado,
auctor do projeeto, digo quo seria
o ideal, para as deltheraqbos da Ca
mara, fossom previamento consul-
tadas todas as opinies das localida
des o quo as novas denominacöeS
quo figuram no trabaiho do flin g

-tre colloga, fossem, não originarias
propriamonte do mesmo doputado,
mas a obra do suggostão da vonta-
do dossas rnosmas loealidades.

Creio quo, ainda neste particu-
lar, não estou contrariando os no-
bros sontimentos do digno doputa-
do...

o sr. Nelson de Senna: —o ideal
soria exactarnente isso, V. exc. tern
razäo; entretanto encontranianfloS
rnuitas diffieuldades. 	 -

O sr. Alberto Alvares ... por-
quanto, s. exc. eultor da nossa
historia, professor mesmo della, es-
td naturalmente o sell espirito acos-
tumado so rospeito as tradies
crue constituern a fonte irreductivel
da nossa historia.

Nestas condibes, contrariando,
muito a contragosto, a opinião do
iliustre mombro da commisso do
Camaras Municipaes, a quo I oi su-
jeito o proj ecto em debate, a con-
cordando plenarnente corn o reque-
rirnento apresentado polo gr. Leo-
poldo de Lulls, sou de opinião quo
a Camara dos Deputados, para quo
possa mais refloctir, para pie p05-
sa deitherar ccm probablildade de
major aecerto, attendendo ao pen-
samonto mesmo do ilustre auctor

do projecto, adie a sua discussão
tanto quanto possivel...

o Sr. Nelson de Senna: - Nos
termos regimentaes.

0 Sr. Alberto Alvares: - ... sern,
entretanto, quo este adiamento liii-
porte na rejeião de facto ou no
arehiamentc offoctivo do mesmo

projecto, visto quo son dos que
proclamam a sua inteira utilidade.
ISso evitará quo a delthoraqao da
Casa vá hear em conulicto corn o
sentimento popular quo, na materia
em debate, deve sor critoniosamen-
te respeitaclo pelo voto da Camara.

Nestas condiçdes, voto contra o
parecer do nobro doputado, mom-
bro da cominjssão de Carnaras Mu-
nicipaes, e a favor do roquonimento
do sr. Leopoldo do Luna, no sen-
tido do son adiada, dentno do prazo
regimental, a 2. dllscussão do pro-
jecto n. 35. (Muito bern; muito
bern!)	 -

O SR. ALCIDES GONQALVES:-
Sr. Presidente, como merithro da
cornmissão do Carnaras Munieipaes
e em seu nomo, declando que jul.
gava desnecessario o adiamento da
discussão do projecto, o fiz devido
ao facto do termos (os membros
da comrnissão) piono conhecimen-
to de todas as emondas apresenta-
das o, ainda mais, por pensar quo
os srs. deputados não precisassem
de mais esciarecimontos. Uma vez
quo assim não e, como relator do
projecto o em nome da eommissão
do Camtras, julgo dover sor appro-
vado o recjuorimento aprosentado
polo nobre doputado, o Sr. Leopol-
do de Luna, uma vez quo o adia-
monto seja polo espaco regimental.

A commissão, a Casa bern o sahe,
não tern o intuito do querer restrin_
gir a diseussão do projecto..

0 sr. Alberto Alvares: -. Nem a
Camara dos Deputados faz a v. exc. -
esta injustiqa (apoiados geraes).

0 sr. Alcides Gonçalves: - ... e
so declaroi não ser preciso o adia- -
rnento foi porque conhecendo ella
todas as medidas aprentadas, não

precisava de, sobre o assumpto,
fazer novos estudos.

Aeceilo, assim, corn prazer, as
pondoraqoes dos srs. deputados a
tormino declarando quo dou o
meu voto ao requorimento quo so
acha em debate. (Muito be-in; mui_
to bern!)

Ninguorn mais podindo a palavna
encorra-se a discussão, sendo appro-
vado o requorirnento, polo quo, na-
da mais havondo a tratar, o Sr.
Presidente designa pars o dia 31
do corrente a seguinto

ORDEM DO DIA

Primira parte

Ate uma hors da tarde:

Leitura e approvaão da acta.
Expediente.
Ate 2 horas da tarde.
Apresentaão do pareceres das

commissôes.
A-presentação do projectos, roque-

rimentos, indieaçöes, iriterpellaqöes
on moqöes.

Discussão de roquerimentos, mdi-
cabes, iniorpe11a6es ou moQOes.

Approvação do redacöes finaes.

Seguncla parte

Ate 4 horas da tarde:

4. 1 discussão do projecto n. 9,
do Sonado, regulando o exereicio
da profissão do pharmaceutico.

2 . a do do n. 37, approvando as di-
visas entre os distnietos do Born
Jesus do Gaiho e Vormeiho Novo.

Continnação da 2. 1 thseussão do
projecto n. 35, mu-dando a denorni-
nação do diversas localidades do
Estado.

Levanta-se a sessão
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Presj(/eflcja do sr. Odilon de Andrade

SUMMARIO:_Acta. - Expethente.
- Discursos dos srs. Henrique
Portugal, João Martinlio, Costa
Cruz, Julio Meirelles e Alberto Al-
vares. - Aprcsentação de pare-
cores. — Apresentação de proje-
eto. - Discurso do sr. Alber-
to Alvares. -. 2.0 parte: 4
thscussao do projeeto n. 9, do Se-
nado. - Discurso do sr. Norberto
Lage. — 2 . 0 •discussão do proje-
eto n. 37. - Discurso e emendas
do sr. Alcides Gonçalves.— 2.0
discussão do projecto n. 35. —

Discursos e emondas dos srs. Mo-
reira da Roeha, Julio Meirelles,

Henrique Portugal e Bias Filho.
—Ordem do dia.

Ao meio dia, feita a chamada,
acham-se presentes os srs. Odion
de Andrade, Leopoldo dc Luna, Pau-
10 Pinheiro, Julio Meirelles, Nor-
berto Lage, Abides Gonçalves, Ga-
ribaldi Mello, Getuhio de Carvaiho,
José Maria, Monteiro de Abreu, Ban-
ta Neves, Costa Cruz, Modestino
Goncalves, Franklin do Castro, Hen-
rique Portugal, Ignacio Murta, JoSo
Antonio, Bias Filho, Clemente Faria,
Moreira da Rocha, Argemiro do Re-
sende, Nelson do Senna, Antonio
Moura, Alberto Alvares, João Marti-
nho, Pericles e João Lisboa, faltando,
corn causa participada, os srs. Alves
de Lemos, Pinto do Moura e Vivia-
no Caldas, e, scm ella, os mais so-
rihores.

Abre-se a soss5o.
Lida a acta da antecedesite e não

havendo quem sobre ella faa ob-
servaçSes, é dada por approvada.

0 sr. 1.0 Secretarjo dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Representacao

Da Camara Municipal do Caratin-
ga, solidilando rectificação das di-
visas do districto la Floresta de
que trata a lei 11. 663, do anno pro-
ximo undo .—A' commissão do Ca-
maras Municipaes.

Off icios
• Dois do 1. 1 Secretario do Senado,

commuriicando ter sido rejeitado,
em 2. 1 discussão, o projecto n. 12,
dispondo sobre desapropriaçäo, por
utilidade publica, resultante da
emenda n. 13, desta Camara, ao pro-
jecto n. 2 do Senado, de 1915, so-
bre reforma judiciaria, o o de n.
34, desta Camara, eoneedendo fa-
vores para a fundaão de matadou-
ros frigorificos . —Inteirada.

De Arcenio de Magalhães Lemos,
em sea nome e no de sua familia,
agradecendo o voto do pesar pelo
fallecimento do dr. Manoel Joacruirn
do Lemos .—Inteirada.

Representaçöes
o SR. HENRIQUE PORTUGAL:—

Sr. Presidente, solicitei a palavra
Para passar as mãos de V. exo.,
aiim de terem o destino regimental,
duas representades, ama da Cama-
ra Municipal e outra do Direetorio
Politico do Rio Preto, em quo essas
corporaçöes pedem ao Congresso
consignar na lei de orçamento para
o futuro exereieio, verba para o
restabelecimento da respeetiva co-
marea.

Acompanha a representaç5o da
Camara Municipal, uma eertidão,
em fOrma cc quadro demonstrativo,
mostrando quo a renda da collecto-
na do municipio do Rio Preto tern
sido, em media, de 59:000$000,
aehando-se por isso aquelle munici-
pio em eondiçOes do vér o seu pe-
dido attendido, uma vez, quo pre-
enehe o criterio estabelecido pela
lei acjui votada o anno passado.

Aldm th'sse facto, que dA direifo
ao municipio do ser elevado A ca-
tegoria do comarca. tenho a aceres-
centar quo o Rio Preto d termo an-
nexo a comarca do Juiz do Fóra
ondo. ate ha pouco, oxistiam duas
varas do direito.

Tendo sicbo, pordm, supprinida
ama dessas varas, fieou muito so-
brecarregado o unico juiz existen-
te, corn a estudo do todas as pecas
forenses não sO cia comarca a one
ia me referi. coma tambem do
termo annexo, quo 6-o Rio Preto,
rosultando dahi a ineonveniencia
dessas localidades não encontrarem
ama justiça prompta, capaz do sa-
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tisfazor o direito e interesses das forta1iilas par docurnentos coni
partes. 	 • prqliatunos da justiça e da oppur-

Disso, sr. • Presidente, ha pouco, tunidade do restabebecimento cia
ujie o municiplo do Rio Preto tern cornarca de Born Successo, cujas
uma renda media de 59:000$000 renclas excedem a exigida pela lei
mas isso scm contar corn a renda n. 603, dc 48 do sotembro de 1915.
dos pontos fiscaes nofle estabeleci- Pebos docurnentos já aprosentados
dos, que é, em media, do 37:000$000, I se ye quo o rnovimento dos foitos
dc sorto quo aquelbe rnunicipio, civeis e criminaes daquelle ainda
envia, annualmente, para os cofres termo cia cornarca de Lavras exige
publicos uma ronda do •cerca do o restahebecli-nento offeetivo da co-
100:000$000, ao passo quo a quantia marca, em hem dos interesses judi-
necessaria para o rostabolecirnento ciarios daquelle povo progressista
cia comarca é apenas de 12:000$000. e UAW .

0 rnunieipio do Born Succosso, Sr.
Espero, pois, quo a Camara, to- Presidente dotado de grandes ole-mando em considoraçdo o pedido I mentos inustriaes e commerciaes,de quo sou portador, o dfira C 1SSO tern uma grande população e ren-

em proveito do urn povo quo estd das consideravejs estadoaes e mu-
padecendo forno o sOde do Justia. nicipaes. Possue uma lavoura pros-

Aproveito a opportunidade do pera, ereação do gaclo em alta esca-estar corn a palavra para. enviar 6 La, importantes invernistas, diver-
Mesa uma outra representaqão dos 	 fabricas do manteiga e do pob-sashabitantes do districto do Boquei- vimo, e näo pequenas culturas • do
rão, pedindo a transferencja da sO- café.
de desse districto para o povoado 	 A lavoura e o commèrcio sãodenominado "Cruzeiro". 	 sorvidos por diversas estaçOes do

A representaão está devi estrada do ferro. -' eldade possue
darnente informada pela Camara diversos estabelecimentos commer-
Municipal e - traduz urns vebha as- ciaes, cinco escolas publicas, bons
piraqão do povo daquebbe districto colbegios particulares. medicos, qua-
e tanto isso 0 verdade quo a cis tro pharmacias, quatro egrejas e
destinada as sessOes do antigo con- tres jorñaes.
selho districtal jd fol construida 	 Sr. Presidente, jO no anno pa.ssh-
nesso povoado. (Muito bern; muito do, por occasião da reforma mdi-bern!)	 •	 ciaria, tive a honra do apresntar

As duas prirneiras representaçbos diversas ernendas, solicitando verbavão a commissão do Orçarnento e a para a installação do algumas en-ultima a do Camaras Municipaes. 	 rnarcas cia circumscripqão quo re-
0 SR. JOAO MARTINHO: - Sr. prosento; mas, apesar do todos Os

Presidente, pedi a palavra para, em meus esforços e cia boa vontade cia
cumprfrnento do urn dover, corno ilbustre commissão do Orqarnento;
represontante da 40 cirdurnscripçao não me foi dado o prazer do 'case-
eleitoral do Estado, apresentar a guir a realização das justas aspira-
v. exc. e ci Camara, para oz, fins cOos dos meus committentes.
regirnontaes, uma representaqão do Sr. Presidente, confiado no reo-
termo do Born Successo. e quo nes- nhecido espirito de equidade e do
to momenta acaho de receher. ada patriotismo dos meus illustres c1-
cmal aquolbe povo, sempre zeloso logas, espero quo a digna commi-
dos seus direitos o cads vez mais j são do Orçamento näo doixará 'le
empenhado na gboriosa eampanha attender ao justo appelbo do müni-
do trahalho e do seu oagrandeei- I diplo de Born Successo, consignado
mento, reelama e .pde 'a restaura- na ropresentaqcio quo passo as mãos
ção effectiva pela installacao cia 	 do v. exc., para o fim regimental.
comarea. supprimida em 4903 	 (Muito bern; muito bern!) — Val aSr. Presidente, diersas re preson- reprosentação a ccmrnissão do Or-
taOes da Camara Municipal e do çamento.
Partido Republicano Mineiro do I	 0 sr. Bias Fitho justifies. mandaBorn Successo 1dm side apresenta- a Mesa e pode quo so pubiique nodas a Camara dos srs. Deputados, jornab cia Casa, a seguinte 	 -
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RepreseniaQão cia Camara Munwi
pal da Villa Rio José Pedro, fa-
iendo ver a necessidade cia maci-
ficacão cia linha de limites entre
este e Os municipios de Manhuas-
Sd e S. Manoel do Mutum e entre
or districtos de Ponte Nova C

Poe/crane e Ponte Nova e Passa-
gem do Rio José Pedro.
Camara Municipal da Villa Jose

Pedro, em 20 de juiho de 1916.
lilmos. e exmos. srs. membros

cia Congresso Legislativo do Estado
de Minas Geraes.

A Camara Municipal da Villa Rio
José Pedro, representada polo seu
presidente e agente exeeittivo mu-
nicipal, abaixo assignado, vern re-
presentar ao Congresso LegislatiVo
do Estado do Minas, sabre urgente
e necessaria modi1iaj 1a 1nha
tie lirnites ontre ee e o roLmci-
pbs do Manhuassil, S Manuel do
Mutum e entre Os SC1IS distrktos dt
Ponte Nova e Pockrane e Poote
Nova e Passagem do Rio José Pe-
dro.

Para isto, pede ao hunrado Con-
gresso Mineiro a seguinte modifica-
ão na divisa do munieipio:
0 municiplo da Villa Rio José Pe-

dro comeca ci margem esquerda do
rio ManhuassiI, abaixo da barra do
corrego denominado "Capoeirinha",
seguindo pelas vertentes direitas
do mesmo corrego, ate cis vertentes
do "Bugre" e "Capirn"; seguindo
pelas vertentes entre Capim e Ma-
nhuassii Capim e José Pedro, La-
ginha e José Pedro, ate ao rio S.
Manoel; seguindo par oste acirna,
ate ci fazenda de José Pereira do
Sousa Campos, inclusive; dahi, em
rumo ao espigcio quo divide as
aguas de Santa Eliza das do S. Ma-
noel; seguindo pelo mesmo espigO
ciue passa a dividir as aguas de Mu-
tum e Mutumzinho, das do Santa
Eliza, Bum Jarclim, Cobrador, Ba-
nanal, Sant'Anna e S. Domingas,
W as divisas corn o Estado do Ei-
pinto Santo, no parallelo arbitral;
seguindo por este parallelo ate ao
rio José Pedro; descendo o rio Jo&e
Pedro, ate a vertente direita do cur-
Togo "S. Francisco", que fica ci

niargem es qu erda do mesmo rio;

eguindo pela ref erida vertente di-
reita do "S. Francisco", ate o espi-
gao divisor do aguas ontre Ma-
nhuassü e José Pedro; soguindo por
este espigcio, rumo norte, ate as
vortentes do aguas do "S. Pedro" e
'S. Domingos' ; deseendo par e'stas
vertentes ou espigão, ate o rio Ma-
nhuassd, na fazenda de ci. Doiñin-
gas Maria do Carmo, inclusive; so-
guindo Manhuassfi abaixo, ate ao
ponto de partida.

Divisa do districto de Santo Anto-
nio do Rio José Pedro:

Comocando na margem direRa
do rio Manhuassil, seguindo pela
vertente direita do ribeirão "Santa
Constanca", ate o divisor de aguas
entre Manhuassl e José Pedro; do-
scendo pelo divisor- do aguas entre
or riboirOes "Monte Alegre" ou "Bi-
cuiba" e "Turvo", ate a rio Josci Pe-
dro; por oslo acima ate ao espigäo
divisor das aguas das fazendaS do
Gabriel Alves Rodrigues e Fran-
cisco Antonio Rodrigues, quo fica ci

margern direita do rio José Podia;
pelo mesmo espigão acima, que pas-
sa a dividir agua.s das fazendas dos
Parreiras e do Manuel Theodoro Ro-
drigues, coin aguas do "Cobrador"
e "Born Jardim", ate ci serra quo di-
vide aguas do Mutum das do José
Pedro; soguindo pela eordilheira,
em direeção sul, ate as divisas do
distrieto do S. DomingoS do Rio
José Pedro; deseendo par estas di-
visas ate ao rio José Pedro, abaixo
da foz do ribeirão "Bananal"; so-
guindo polo rio José Pedro aeima
ate ci vortento direita do corrego "S.
Francisco", quo fica ci margern di-
reita do rio José Pedro; seguindc
pela referida vertente direita do
corrego "S. Francisco", ate ao ospi-
gao quo separa as aguas do José Pa-
dro das do Manhulsail; segui'ldo
par este, rumo norte, aid ao espigo
divisor das aguas do S. Domingas
das do S. Pedro; dahi em segni-
mento cia cordillieira entre os dois
rtheirdos acima roferidos, ate ao rio
ManhuassiX, na fazenda do ci. Do-
mingas Maria do Carmo, inclusivd:
deste ponto, seguindo Manhuassil
ahaixo, aid ao panto do partida.

Divisas do distnicto de S. José da
Ponto Nova:

Coinecando na inargem curd ta
un Rio José Pedro, seguindo nu5ias
livisas do clistricto do Santo An-
fonio do 11io Jose Pedro ate as
vertenies do Santa lisa corn o
"Culyrad or" e "San La Elisa" corn o

\iuI.uni"; ilesceiido pelas Ventan-
I es quc separam aguas (10 "Mulu urn"
las ic Santa Elisa , aid ao Rio

S. Mainuel, na fazenda (10 José Pe-
reira de, Souza Campos, inclusive;
lescendo pein rio S. Manoel ate
a sua faa no rio José Pedro; so-
guindo rio José Pedro acima ate
confronfai' a verteiut.e esquerda do
corrego do "ingA" onde atraves-
sando o rio Jose Pedro—sogue pela
refenida vertonte esquercia do "In-
ga' aId cis vertentes do "Figueira";
seguincbo pela mesma vertento, apa-
nhando a corthiheira quo sepana as
aguas do Jose Pedro das do P0-
ckrane ate encontrar as divisas do
Jistriclo do Santo Antonio do Rio
José Pedro nas vorientes this aguas
dos niJ)eiroCS "Turvo" e "Monte
Alegre" on "Bicunba" seguindo pe-
las mesmas vertentes ate ao rio
Jud Pedro; seguindo 0 1-j o José
Pedro acirna ate ao ponto do par-
[ida.

Divisas do districto do Pockr.ane:
Coil1u'çaiudo na margern diieita

do rio Manhuassil caIro a divisor
do aguas do Santa Maria c Santa
Constança; seguindo por csto di-
visor ate as veitentes do rio JosC
Pedro; seguindo pol- estas vorten-
los, clescendo, apanhando todas as
aguas do ribeirdo Figueira, atra-
'cssanclo o riboiriio Pockrane, abai-
xo da barra do Figuoira, segue
em ruino ci fazenda do Luiz Fran
ça, dividindo as aguas do "Parab-
so" das do "Corrego Preto" por
urn serrote, aid ao rio Manhuassi'i;
seguindo 0 rio Manhuassd acima,
ate ao ponto do panda.

Divisas do distnicto do S. Dornin-
gus do Rio José Pedro:

Cornoçando na margom d.reita
do rio José Pedro segnindo pela
vertente direita do niboircio Bana-
nal, aid ao ospigdo divisor do
aguas do rio José Pedro o Mutum,

A. C. —li

sLgluudo pop osfe ospigcio acioha
ate ci thvisa do diatnicto do Saul'-
Anna do Rio José Pedro; por esto
ahaixo aid ao Ponto do partida.

Divisas do districto da Passageju
do rio ManhuassiX ahaixo da harra
do rio José Pedro:

Corneqando na margern direita
do "Capooirinha"; seguindo pelts
'ortontes {Iiroitas destes ate as ver-
tentes do "Bugre" o do "Cipim";
seguindo pelo divisor do "Capim"
corn o rio Manhuassd, Cpirn e
José Pedro, Laginha e José Pedro
W ao rio S. Manuel; segilindo
S. Manoel airaixo atd sua foz no
rio José Pedro; sognindo José Pe-
dro acirna ate o divisor do aguas
do lngh e Santa Rosa; par ese
divisor ate as vertentes do Fi-
guoina; seguindo polas divisas do
districto do Pockrane , rumo norto,
W ao rio S. Manoel; seguindo
Manhuassil abaixo ate ao ponto do
partida.

Pivisas do districto de Sant'Amaa
do Rio José Pedro:

Corneçando na margern direita
do rio José Pedro, entre or come-
gos denominados "Lourenço" o
"Pombal" seguindo polo rio José
Pedro acima atd encontrar 0 panal
telo divisor doste Estado corn o do
Espirito Santo; seguindo por esse
parallelo ate as vertentes do aguas
do S. Dorningos corn as de S. Ma-
noel na sei-ra do Indayd; pelas mos-
mar vertontes aid as vertentes di-
reitas do corrego Taquaral ou
"Carvaihinho", descendo pelas mos-
mas vertentes, depois polar verten-
tes threitas do riboircio "Carva-
iho" ate ao ribeirão S. Dorningos;
atravessando este segue pola ver-
tonic esquerda do corrego Caetd
ate apanhar o espigcio divisor das
aguas do S. Domingos das do José
Pedro; descendo pelo divisor do
aguas dos ccrregos "Pombal" e
"Lourenço" ate ao ponto do par
tida.

(Ncita: 0 norne deste districto
deve sor mudado Para "Laginha
do Sul").

São estas as modifieaçOes que a
Camara Municipal da villa Rio
José Pedro, confiada no alto pa-
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[riotismo do honrado Congresso
Legislat.ivo \iineiro. ospora so,iaiIi
feitas, por serem de inteira jus-
Liça.

Villa Rio José Pedro, 20 do juiho
10 1916.-0 presidente e agenie
execuftvo, boo (10 Cal/Lan.

Junlamenfe a esta represent açäo,
vein outra dos lla 14itantes do Santa
Eliza, solicitando identicas medidas
i firmada por 57 pessoas re.siden
tes na moncionada localidade.

Publique-so o remetta-se a corn
rnisso do Carnaras Munieipaes.

0 SR. COSTA CRUZ: - Pedi a
palavra, Sr. Presidente, para pas-
sar as mãos de V. exc., aIim do quo
Lenha o destino regimental urn re-
(luerimerito de d. Maria da Silveira,
professora eflectiva do grupo esco-
tar do Pomba, solicitando a votao
do urna let quo ihe dd direito a
percepção do orcienado simples, du-
canto 0 periodo do urn anno do ii-
cvnça, em cujo goso so acha. para
tratar do sua saude.

Aproveitando a opportunidacle do
estar na t.ribuna, venho fazer scion-
to a Caaiara, assim corno tambern a
v. exc., para quo faa constar da
acta dos nossos trabaihos, quo, por
motivos irnperioos, ausente no mo-
mento em quo em sessão anterior
so votaram os pareceres 82 e 90, da
comrnissdo do Representacdes, não
[lYe, por isso mesmo, ensejo do ox-
pOr os motivos polos quaos ndo p0-

doria sanccionar corn o men apoio
os refericlos par000res.

Votaria, Sr. Presiclente, contra o
parecer n. 82, em virtude dos sons
lundamentos o contra o do n. 90
pelos mot.ivos qLio derarn razilo ao
archivaniento da petição a quo o
mesmo so refere. 	 -

Effectivamonte, o prirneiro des-
sos pareceres mandava archivar o
requerimento em quo uma profes-
sora publica solicitai'a seis mezes
Cie licenCa, para tratamonto do sau-
do, sob o lundamento do uSo ter
inais opporturndacle osse pethclo,
de vez quei lcd o mesmo dirigido ao
Couigresso nos nitirnos ilias ito sos-
s5o do anno passado.

A opporturnclade. me parece, no
d da occasiéo e sirn cia nc'ec'ssidacto
da licena requerida.

O segundo parecer lot baseado
ecu in formaiides solicitadas ao niul-
to illustre e digno sr. Seeretarlo cia
\gric ultura, mas u assumptu two
tot perleitamente i'osulvido. a men

i' 1 	 poll soli I(d I) (Ia hi 111) 111051110

in roe or
Sora (i easu, en oiitondu. cia corn-

niissi u for organizadu urn pro.j edo
di' inaucira quo u Itstacto. pill (0-
canto corn us culonus da :fazenda
em quiestao, prornuvesse nielus do
older corn a "Leopolthna Railway'
as cercas marginaes quo ciTe se pro- -
punha a fazer nos referidos lutes.

o cr. Julio Meirelles: - Nitu é is-
so quo a "Leopoldina" queria: ella
podia ferrenos one estavam cedidos
a colonos; e o parecer do sr. Se-
crctario da Agridultura foi elaro,
pafente e manifestamente contrario
a essa pretençao.

o sr. Costa Crux: - 0 Sr. Score-
aria da Agricultura allegou quo

nito podia attender no pedido, vistu
comu isso estava na dopencle.ncia do
urn accordo bilateral entre os cola-
nos o o Estado. Ora. a commissao
pocieria perfeitarnento, ao emvcz do
indelerir 0 pedido da Companina,
mandar quo a mesma aguardasse
opportunidacle aid que so regulari-
zassem Os respectivos contractos e
auctorizar o poder competente a
organizar o accordo corn os pro-
priefarios marginaes.

Nan quero, corn as minhas pala-
vraS, censilrar a que.m qner que
seja.

Cada urn do nOs, para maior am-
plitude clas deliberaqOos do Con-
gresso, tern o direifo e a obrigado
mesmo de externar corn a inaior
franqueza as suas oprniOes.

Sendo, pots. radicalmente contra-
rio aos termos desse par000r, onde
enieiido quo o prejuizo it exelusi-
varnento dos colonos senhoros this
terras, ca.he-me lazor a presente
cleciaraçito.

0 respeito quo devo e quo voto
a illustrada oommissito do Repro-
sentaçOes e a cacla urn dc seus
mombros em particular, especial-
monte ao son honraclo relator. it
manifesto e conhecido nesfa Casa...

() cr. Norberto Laqe: - Muito
obrigado pela parte quo me toca.

() cr. Costa Crux: - .... mas dahi
ao men i'oto do eunsciencia o de

iespansahilidade, vai unia clistan-
GIn quo eu prediso separar.

Eston prompto, na conlmissao tie
quo faço parte, a roceber corn a
mesma irauqueza e da mosina Id r-
inn os votos cantrarios aoS parece-
yes quo der: alias, ereio quo iiiio
sera isso novidade nesta Casa, oil-
do, por thvcrsas vezes, temos visto
inaniiestaçbes contrarias a parece-
los e atit mesmo a procc.tus cilia-
iados (10 commissites.

.Xpcilas desejava, por urn clover
leal e die consciencia. lazor esta do-
claraçao quo peco, como disse, ao
sr. Presidente, mandar fornar PT
termo on acta dos nossos trahaihos.

E' a cine tinha a dizer. (Muito
bern!)

o sr. Presidente declara que
rá attendido a nobro deputado e
manda quo a requerimento apre-
sentado soja rometticlo ci comrnissdo
do Petiçoos.

O SR. 'JULIO MElREL[ES (para
unto explwacaa pe.c.coat : - Sr.
Presideitte, pedi a palav,ra para
day utna ligeira explicaqito it Casa
coin rclaçao no parecer it. 90, de
cjuo liii relator e a quo acaha do so
relent o nobue cleputado, resiclen-
to em Cataguazes, Sr. Costa Cruz.

Prelinunarmente, direi quo. vi-
venclo na maior intiinidacle corn to-
dos as collegas, nas minhas clelibe-
raçites no soil) clesta Camara tenho
sempre a nortear-me o bern geral
do - Esta rto, scm me deixar stigges-
tionar j ainais por intoresses do
quatquei outra natureza.

Fazendo part.o, iiterinamente, cia
coniiTnssao do Representaqoes, ncio
tivo, ao olaborar o parecer n. 90,
nenhurn outro elernento, nenhuma
outra fonte do estudo, sinão as in-
formaçOes do exrno. sr . dr. Scene-
tario da Agricultura, inforrnacbes
quo haviarn sido solicitadas o anno
passado pain servirern do base ao
i;rocedi.rnento cia con missão
Lal assurnpfo.

A Companhia Leopoidina solici-
tou doaçcio do terrenos e ncio per--
misscio para atravessar esses mes-
mos Leri'enos, proporido-so lazer
cercas oil fechos do qualquer espe-
do.

Nenhurn dc incus collegas Ialou-
me a respeitci (e aqui respondo par-

I lenin mid ito an ilobro cleputado,
sr. Costa Cmlix), proque, Si assirn 0
tivosseiii tOil)(. ('it poderia, talvez,
uluttiticar jis eonclusdes do pare-
eec, dada a tiypot.hose de saber quo
aipiella Cutnpanhia havia celebra-
114) tiCOOld)) ('1)111 ()5 eulouos cia fa-
zoinla p in qitestcio. pOIS entendo quo
estes teriani nuutu -mais Iuc.ro corn
issu. to quo corn u ficarem abel-
gadus a fpctmai' as piirtes inargmaes
11)' 50115 terrenos.

Si o 1101110 depth ad)) So tiveSso
niaiiifostado soiiro u asstirnpto; Si
tivesse rue sido feita essa declara-
iio. eu. 0001 0 maxirno prazer. at-

tehulerit cis .iustas ponderaçbes do
s. exc., como attenderci a tados Os

collegas quo tenharn. nest.a Casa, o
mesmo escopo do Julio Meirelles:
—servir ao Estado de Minas Comes
o propugnar pelos sons legitimos
interesses. (Muito hem!)

() cr. Antonio Mou.ra, obtendo a
palavra, ilL tambom as razOes pe-
las quaes indelorin o podido cia
liOelI)a lie ciiio trata 0 parecer 0.

82.
Telegramma

o sr. .VeIson do Senna manda ii
mesa urn telegramma em quo o
padre Pedro ileredia, vigario do
Piedade do Minas Novas, apresen-
[a, em norne cia populacSo, agrado-
cimentos ci Camara pola feliz 1cm
branqa cia rnudança do nd)me da-
ciuclia tocali-dade. - Inteirada.

O SR. ALBERTO ALVARES: -
Sr. Presidente, entre as comarcas
do Estado, supprimidas pela lei n.
375, do 19 do setembro do 1903, fi-
gura a do Abaetd, no Oésfe do Mi-
nas.

Foi scm duvida nenhunia, Sr.
President-c, uma clolorosa injustia
praticacla naquella occasicio e quo
sit so explicit polo facto de nLo ter
havido quern, daquelle municipio,
procurasse encarninhar esclaneei-
montos ao Poder Logislalivo corn
relação aos seus legifirnos interos-
sos.

Ninguem ignora que o rnunicipio
do Abaetd it, sob todos Os aspectos,
urn dos rnais importanfes daquella
região occidental do Estado, pelas
suns condiçOes economicas, do des-
onvolvirnento industrial, de exten-
são territorial, confinando corn Pa-
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Cuiisiileriifldo tine ii injusto 0
iesproporcionado doscontar a quo-
ta mensal computando-so o au-
ginento dos vencime.ntos quanto
Squelles funccionai'ios cu.j a somma
(le tres annos do ordenados oxceda
do trinta cantos do rdis:

Consideranda quo em relação ao
dr. José Gonçalves so recrudesce
esSa in,jnstiça polo facto do quo a
augmento dos vencimentos dos So-
crotanios do Estado não The apro-
veita;

Considerando quo a lei ao so re-_
ferii' ii quota- monsal das contrthul-
edes dos servidores do Estado aos
iivaes facultou-se associarom a
Caixa Beneficente, como sojam as
Secretanios o deputados, so' so po-
dia referir aos vencirnontos quo
perceham na occasido da rospecti-
va inscnipçãa. é do parocer quo ao
rp 1nrnnto sO eaho a direito do pa-
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los, Pores (10 	 Judayá, 	 P11 riy,
ii rvello, Carina do P ara i ally ha,

São Gotltaido, etc.
\ao exagg(ro, pals, panda ciii

rolevu a iiij ustiça de que rai, na-
ui ella oceaSi Si, V ictu na a ci ill a rca

(IC _thaefe, }) 01' incuria sent (I ivi ii a
Ins Iuo tinliani a lever de estar
vigilantes 410 ilelesa de sens dirci -
I us.

0 legislador a amo passado, pe-
la lei n. 66, quiz reparar essa in-
just.ica, iiao so corn reiaçao Squella,
coma a outras comarcas suppnmi-
(las pela mesma lei n. 375, consi-
gnarido, entretanto, a restricçdi do
renda media, clemonstrada, do 40
conlos, nos tres ulftmos exeraicios.

Yenho encarninhar a mesa, coma
representanto dirocto daquella zo-
ila, ama certiddo, firmada polo col-
lector estadoal, pela qual so verifi-
ca que a renda media, annual, da-
qu elle importanto municipio oxce--
ILO em muito ao "quantum" esti-
pulado pela lei votada a a.nno pa--
sado

Essa cert.id5o, sr. Presidonto, so
refere, exciusivamonte, as rondas
arrecadadas directarnente polo col-
lectoria, conforme est.ipula do
modo clara a lei n. 663, excluidas,
portanto, as dos demais pontos fis-
caes par onde se arrecadam as im-
pastas do rnunicipio.

Não posse comprohonder porque
o legislador ha excluido do corn-
puto das rondas, aquellas quo são
arrecadadas pelos pontos uiscacs
do municipio.

Em tado caso é uma disposicão
do lei e par isso é quo a certidão
quo ora onvio a V. exc. so refore
exclusivamente ii ronda da collecto-
na; ontrelanto, dentro daquelie
municipio existem tres irnporrall-
tes pontos fiscaes, repartidos pelas
ties estaOes do Estraia de Ferro
Oeste do Minas, por ondo so arre-
cada grande somma do impostos
pagos pelos contrthulntes do mimi-
cipia quo, coma ë saijido, é urn
dos fornecedoros de -gene-ros au-
menticios do primoira necossidade,
a esta Capital, Juiz de FOra, S.
João d'El-Rei o Rio do Janeiro. Do
sorto quo si fossemos computai',
nesse calculo a quo effoctivamento
C dada pelo rnuflioipiO aos cofres
do Estado. teriamos iine Ahaetd

concorreila cam uma rondo super-
ior a 70:000000 per anna.

Enviando a certidão do collect-ar,
em name do mumnicipia, espero
pw a Gougresso Legislativo con-

signe, no arçamenta, a verha fle-
cessania para a :insfallaqSa (10 110-
vu, da comarca do Abaete.

(Mu-ito bent; muito bern!)
Vai S commissSo do Oreamenta

ipresentado de pareceres dan
corn rnissoes

o Sr. Julio Metrelles, orn name
do commissSo do RepresontacOcs,
apresenta 0 seguinte:

A commissdo do Potiçbes o Re-
presontacOes a quo fat presente a
reclamaçSo do oxrno. Sr. dr. José
Gonalves do Sousa. eamo soeio do
Caixa Benoficento dos Funcciona-
nios Publicos, consideranda quo
"ex-vi" do art. 18 do let it. 588,
de 6 do setembro do 1912, quo con-
cedeu aos Secretario-s de Eslada a
faculdade do so inscreverein na
Caixa I3eneficente desd quo satis-
façam as exigencias La citada lei,
servindo para base (to peculia 0
quotas mensaes as veecirnentos dos
cargos clime 0X12 -ca u quanto 005
Secretaries do ii'stado;

Considerando quo as peculios a
serem pages pola re-fonda Caixa
iiio podem excedor do trinta can-
tos do rCis o nom de urn canto de
rCis, para auxilio do funeral;

Consicleranda quo pelo art. 4°
da citada leia peulio pago polo
Caixa Se constituo b tros aimos do
vencirnentos do cargo ef1eetivanen-
to exercido polo fimocionarlo ate
o lirnite do trinta contos de rOis;

Considorando quo as SecretarioS
de Estado, horn assirn a dr. José
Gonçalves, pelos vencirnentos quo
percehiarn feriarn direito a urn pe-
c-ulio one, si ribo fosse a limitaSo
do citado art 4 1 cia lei organica
do Caixa Beneficente, excedoria a
tninta cantos do rCls;

Considerando que os Secretanios do
Estado exercorn temporariamonte as
se ll s cargos e quo par 4isposicão es-
pecial lhes fai facultado fazerem
parte da Caixa Beneficent-c, sondo,
por isso mesmo, especial a sua Si-
1uaSo coma socios dessa Caixa;

requerunento do alluijido eticio-
nario -e qus soja appro-vado a so-
gurnto projecto do lei:

0 Cungresso Legislat-ivo do Esta-
do do Minas Geraes decret.a:

Ant. 1.0 Fica a poder exeutivo
auctonizado a conceder ao Sr. João
Soares da Co€ta, collector estadoal
do Prata, dais annos do licenqa pa-
ra t.ratar de nogocios.

Art. 2 1 Revoga-m-se as disposi-
cOos ci contrarlo.

Sala das sessOos, 3-1 de julho do
1916.- - Norberto Lage. - Abides
Goncalves. - Julio Meirelles. -
Antonio Moura. - A hnprimin.

0 sr. Antonio Moura, egualniento
em no-me da commissã-o do Peti-
Oes, apresenta as seguintes para-

cereS:
Parecer para 2.0 discussdo do pro-

jecto ii. 48

iran a quota corn a qual t'Ora Yin-	 (Refunde as do ns. 38 e 4-1)
scnipto, e. assim apresent-a a seguin 	 A commissão do RepresertaçOes
to projecto: 	 e Petiçoes, a quo foram presentes

Os prolectos us. 38 -o 41, approva-
0 Congresso Legisbativo do Es- dos em 1.° discussS-o, ó do parecen

lado do Minas Geraes decrota: 	 quo sojarn refundidos -em urn so o
.InI- 1 1 E' oxtensiva aos - Socre- dada osto para 2.1 discussSo e ap-

tamios do Fstado e Chefos do Pali- pravado corn a seguinte ro-dacçdo:
viii a disposicSa do art 19 do lei 1 0 Conigresso Legislativo do Esta-
mm 588. do 6 do setembro do 1912, do do Minas Goraes deereta:
ilesilo a sua publicacão. 	 Art 1.0 Fica a governo auctori-

Art 2° Rovogam-so as disposi- zado a conceder as segnintes lice-n-
(t(eS em contraria. 	 ças:

Solo das commissOes, aos 31 do a) par -ti-es annos, para tratamenL
julho lIe 1916. - Julio do Sousa to tie saiade, aa pnimeiro tabelliSo
)Ieirelles. - Alcides Gonqalves.— do co-niarca tIe Manhuassil, Fran-
Norberto lage - Antonio Moura. cisco do Paula Santo-s;
- A impnirnmr. 	 b) liar dois annos, para Irata-

() sr. Norberto liaqe. pin name menlo- do saude, ao tabe-lliSo do
t;Uul)I11i (la commisslia (te PetiçOes, prirneiro officio- do toemno do It-ad-
api esenta a seguinte 	 na, Oroziinbo Gonçalves do Sousa;

Pro 'cto	 47	 c) por dais annas, para tratar do-	 . 	 negocios, ao escnivSo do paz do
A couiirussao tIe PetieOes e Re- villa do S. Manuel, comarca do

qiteriineiitos, a que fai presente o MuniahO, JoSe Luiz Yer-siani;
reiiiieriiienlo do collector estadoal 	 (1) par urn anno, para tratanien-
do Irata. JoSe Soares do Costa, to tic saude-, S piofessora do grupo
linda-u visto e attcrctamente exa- eseobar "BarSo do Rio Bronco",
ulillaulo:	 desta Capital, d. Berenice Vianna

Comisidermindo que a se ll ruOdjdo Martins;
nSa acarreta o(L(S an Estada e —in 0) por urn anna, para tratarnento
despca, - C de parecer (1110 seja (10 saude, ii prafessora da oscoba
alletidido, nina yea qnc 0 servic-0 infant-il "Buena BrandSo", dcsta
respeelivo nSa fique projudicado Capital, d. Olynthina Cobra Obyn-
pelas razOe.s expedillas no retenido tli-o.
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Art. 2.° Revogam-se as disposi-
çOes em contrario.

Sala das sessOes, 31 do juiho
do 1916. - Antonio Moiira.—Julio
Meirelles. - Norberto Lage. - Al-
cides Gonçalves.

Pro jecto n. 49
A eumrnissão do RepresentaçOes

o PeticOes, a quo foi presente u re-
querirnento do tenente da Brigada
Poilcial João Antoni& Teixeira La-
ges, solioitaiido quo the seja con-
tado em dobro para o effeito de ser

eforrnado corn as vantagens do
posto do tenente, o tempo em quo
esteve commissionado 110 SeTV1QO
federal do protecção aos indios e
localização de trabaihadores nacio-
naes, tendo exarn,inado os docu-
melitos offorecidos e eonsideraJloo
quo o requeronte foi seinpre urn
official trabaihador, zeloso, severo
campridor do sons devotes e tern
prestado ao Estaclo inestirnaveis
sorviços:

Gunsiterando quo é urn dever dos
poderes publicos amparar Os quo
so invalidam no servico do Estado;

Considerando quo, arriscados pe-
Ia sua natureza, OS servnios presta-
(los na catechese dos indios podeiri
sor coinparailos aos prestados em
cainpanha;

Considerando quo ndo é urn fa-
vor, mas urn acto de j u.stiqa a con-
eessão da recompensa solicitada. é
do parecor quo seja deferido e que
Se adopte o seguinte projecto de
lei:

0 Congresso Legislativo do Est a-
do de Minas Goracs decreta

Art.. 1.0 Iica o goveriio do Fsta-
do, auetorizacl(.( a manila r con far ('in
dubro. pars I) elleito le sei' i'ofur-
mado corn as vantagous do postu
de teitento. o tempo decorrido do
1.0 do agosto do 1911 a ft do so-
teinbru do 19I5. em quo o feuente
da Brigada PolieiaJ Joäo Antonio
Teixeira Lages i'steve commissiona-
do pelu goverilo federal no serViço
de protecidu sos indios e localiza-
cão do trabaihacIres nacionaes.

Art. 2.1 Revogarn-se as disposi-
çOes em contrario.

Sala das comnussoes, 31 do jullio
do 1916. -- Antonio .\Ioura.—Julio
Meirelles. -.-Norberto Lage. - Al-
cides Gonçalves. - Imprirnan-se.

o so. I'aiilo J'/e'O, ('In nonle
da coiilflhiSSãO (10 Hedaccdo, apre-
senta 0 seguiiite

Pwecrr C vedacção [incilsobre o
projecto IL 150, ilc 1914

A c(munimsao (IC 1bedaiaao das
Lois. a quo fcd pi psonte o projecto
it. 650. do 1914. jii apIruvad) ('ill
3. 1, disciissao, e de paroeer quo ol I'
conserve comb Gnal it ic-
dacdu COOl (filO tmiusituu mis Ca-
mars.

Sala (las eoimlunssoes. :) I do juliO)
do t916. -- Paulo PPiheiru da Sil-
va, relator. - (otalio de Carvallio.
- . imprunir.

.4presentacdo do pro jectos, reque-
rimentos, inclicacdes, in terpellu-
coos e moçoes.
0 SR. ALBERTO ALVARES :—Sr.

Presidente. o anno passado o Con-
gresso votou a id, quo tomnu 0 Ii.
661, do 14 do setombro, creando a
Laxa de viação e rogulando as sub-
vençUes as ostradas do rodagern
para automovois.

1hz o art. L°, da citada loi:-
"Ficam instituidos Os solos espe-
ciaes denominados taxa do viação,
a qual recahird sobre todos os irn-
postos estadoaes em vigor, propor-
cionalmente ii sua eentesiina parto,
nilo sendo, porem, inferior a cern
reis

E', corno se ye, .ini iinposto adth-
cional do 1 o do quo trata o dis-
positivo que so scabs do citar.

Posts a lei em execução, surgi-
ram duvidas. por parte dos repro-
soiitautes do fisco, qnaiito as citstas
judiciarias e corn relaão ao modo
do sua applicaçao sobre 0 impofo
do sellos do :iolhas.

Liii iimitos mLlnlcipios so toni :o-
brado a taxa do viscao sobre as
custas judicialias, o qini evidente-
nicole não so justifies.

A taxa do viação, conlo addicio-
nal, quo é, soinento reea.he sohic
inipostos do Estado.

Ora, custas judiciarias não são
impustos. -\ão me peroco que So-
bre isto possa haver motivos do con-
troversia. Logo. usda jistifiea quo
sobre as cuslas so cobrom impostos
addicionacs.

Outra irregularidade que se tern
registrado na execuão da lei n.
661, C a quo diz respeilo ao modo
pelo qual ella torn sub epplicada
no cobraffiça da taxa sobro os sellos
do foihas.

Tern-so pobrado a taxa sobre o
sello de coda foiha, e não sobre a
somrfla, o quo const.ituo evidente
monte urns interpretaqão erronea da
lei.

Scm duvida o imposto do solos C
de foihas o ndo C differente para
cada foiha.

E t.anto assim é, quo na sua Co.
Iranqa nSo se vai exigir da parte
quo sello cads foiha, mas apenas,
que pague polo nurnero total dellas.

Nestas eondiOes C hem claro c'ue
a laxa do viaçSo doverã ser calcu-
lada pela somma dos sollos o não
por cada sollo do coda foiha, como
so viii praticando polo Estado.

Deanto das multiplas reclamaçOes
quo tern surgido do todas as partos,
parèco-nos do couvonbenela quo so
art. 1. 1, da lei n. 661, de 14 de
sotenibro do snub passado, so dC in-
tcrprotaiião authentica.

Por isto tenho a honra do apre-
sentar a Camara o seguinto proje-
do do lei interpretativa: (U)

(Muito bern; muito bern!)

Pro jecto n. 50

0 Congrosso Legislativo do Estado
do Minis Geraos resolve:

Art. 1°. A taxa do viação insti-
tuida polo art. 1.° da lei n. 661, do
14 do setombro do 1915, não compre-
hen do as custas judieiarias.

Art. No computo da taxa do
viacão sobre os impostos do sellos
do folhas dovorá tor-so em conta a
somma total dos impostos e não o
solo do caula fotha.

Sais das sessbes, 31 do julio de
1916.—Aiherto Alvares E' spots-
lb e vai a imprimir.

Passa-se a
PARTE PA 0ft1)E3E P0 PTA

1.' dmseussaO (lb projccto ii. 9, dc
Senadlo

Ilisponsada a leitura, a requori
mento do at. Moreira da Rocha
entra cm f0 discussão 0 project

n. 9, do Senado, regulando o exor-
cicio da profissão de pharmnac0u
tico.

0 SR. ALBERTO ALVARES (nCo
devolveu o seu diseurso).

0 SR. NORBERTO LAGE.—Sr.
Presidente, como v. exc. sabo, por
illustres e talent osos collegas, mais
do urns vez tern sido, nesta Casa,
discutido o assiuripto do quo trata
o projecto out debate.

Senna Figueiredo e muitos ou-
tros, alguns dos qnaes roprosen-
tam como elle corn brllho o riosso
Estado, no Congresso Federal,
tronxerarn so recinto desta Cama-
ra as suas luzes rolativamente ao
assumpto do quo nos occuparnos e,
corn pezar o digo, em vão foram
os esforços empregados por dies
quo unicarnonte desojavam 0 hem
estar do povo mineiro.

Fui educado, sr. Presidente, us
oscola do Aurelia Vaz do Mob, Pe-
dro José da Silva, Baptista do An-
drade e outros que, em suas ii-
coos, sernpre advertiram sos sons
alumnos quo o exercielo de phar-
macia não era urns profissão me-
rarnento mercantil.

Approndi isso corn essos valoro-
sos defensores da saude publics e
contindo, ate hojo, a ponsar do
rnesrna fOrms.

Sr. Presidente, a Casa nab igno-
to quo no Estado do Minas Ge-
taos, alCm do estabolocimonto offi-
cial, tombs outros equiparados,
onde so formam moqos quo dlUcu
tarn exercer logaimente a profi-
s5o do pharmaceutico.

Nessas condiOos, urn Estado quo
so acha em grail tao adeantado,
relativamente ao modo do minis-
trar o ensino dc pharmacia, ieve
dar toda forqa ao projecto n. 9,
do Senado, do 1915, e quo actual-
nente discutimos, porqaanto, cue
vern acabar do vez corn o exordi-
do illegal do tao importante e me-
lindrosa attn (apoiadlos).

Ordinariamouto, senhores, ouqo
dizer quo o pratico approvado pars
O exercicib livre do pharmaceutich,
em gei'al, abro o seu estaboleci-
mento em bogares em quo o di-
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pIornado no ousará abril-o, por-
Quanto, geralmente, so trata do
urn logar ermo, desprovido do re-
curses; entretanto, devo dizer quo
si esso argumthto serve em so
tratando de phaimaceuticos a mes-
ma cousa acontece relativamente
ao medico quo não quererá, em so-
meihantes localidades, exereer a
profissão la metheina clue, per
isso, ficará eutregne aos cuidados
do prataco appro\ado pela Dire-
ctoria do Hygiene do Estado, o qual
muitas vezes se verd embaraçado
para lidar coin ineommocJos quo
do igilora, porquanto, IIãO erbi-
dou, como o pharrnac.eutico diplc-
mado, a therapeutica, a acçào phy-
siologica e as decomposiOes dos
inedicainentos que são reunidos em
Lima sO formula e que, come a
Casa salie, pOde.m produzir corpos
completarnente diii erentes, occa -
sionando o intoxicamento das pes-
soas quo delles so servirem e que
Os ingerirern.

Os pratleos, Os meus collegas
bern o sahem, não estudam posolo-
gia. base preliminar do reeeitua-
rio: nan estadam, muito menos,
it chimica, historia natural, anato-
mia, toxicologia, etc. 0, portanto,
iiearOo completarnente cmbaraça-
dos em muitas occasidos, sacrifi-
cando assim a saucle publica.

Portanto, 0 obvio que o pratico
longe do attender as necessidades
loeaes, desfavorocidas, pela falta
do rocursos, vai cooporar, tarrthem,
para o man estar da saude publi-
ca. aggiavanclo-a.

() sr. Il[me,i'a (Ia Roe/ia: - Mas
o non collega salic cine 0 vedado
:ws prat.icos o excrCic.io da mcdi-
chum. E' preciso quo V. exc. at-
teiida it isso

O sr. Norberto Loge: - Mas ci-
le vai so estabelecer numn logar
onde ndo ha medico e assirn, inn!-
tas vezes, seid obrigado a exercor
a piofissOo (la medicina, substitu-
iiiclo, inesino a coritragosto. a fal-
ta do facultative local:

o sr. Morrira da Rocha: - Mas
illega.lmente.

() sr. Norberto Lage: - Sei,
nieu collega c amigo, quo o exer-
cielo da medicina 0 prohibido atO

aos pharmaceuticos diplomados
c'ue, muitas vezes, infringem a
lei, exereendo essa profissão, em
vista das cireumstancias L do mo-
menlo.

Urn sr. ciepu.tado: - Entdo per-
quo os pharmaceuticos exereem a
medicinal

o sr. Norberto Lage: - Me
exercemos a medicina. Substitui-
limos aus medicos, fazendo carida-
(le.

o mesnio sr. deputacio: - En-
tao porque receitam?, Attention-
do a isso ó quo proclamamos a
utilidade do pratico.

o Si'. Norberto Lage: - Mas
meu collega sabe quo nOs, os phar-
maceuticos diplomados, conhece-
mos os medicarnentos, a sua ap-
plicaçOo, porque estudamos poso-
logia e therapeutica, etc.

NOs, os pharmaeeuticos diploma-
tins, somos obrigados a estudar,
para honrar rnesrno o nosso di-
ploma. o quo não so di coin pra-
tico. Polo menos, durante 32 an-
nos tine exerco a profissiio do
pharrnacoutco, nunca concorri
para o mcnor rnau estar da sau-
do puhuica, polo contrario, muitas
vezes tenho salvado a vida do
mew; serneihanfos.

o sr. Bias Filho: V. exc. quo
o Uifl profissional competentissi-
nio (apoiaclos geraes).

o sr. Norberto Loge: - Muito
agradecido ao men illustro colic-
ia; suas palavras muito me pe-
nhoiam.

o ii'. Bias Fillio: - E' simples-
monte .1 ustia (Apoiados)

(I xi'. :\'ni'bei'lo Laje: - 0 1)10-
joeto em i]iscussiio a rnorncntoSo c
tierteuce. non it 	 classe mmiio
1 111.111 tat 	 an poVi) preudica-
in.

,-tntigaiimente seria neccssaria a
adopçio dessa medida; coticedeti-
do-so a liraticos o exercicio da
v i'ofiao pharmaceutica, mas ho-
jo p01' ternmos pin' toda par-
to, escolas ile pharinacia, cujo cur-
so iião 0 tOo clifficil c nern tao
caro.

0 i'egulamnento cpie estaltelece IS
comidicOes para a comicessao de ii.-
eemiça aos praticos, mnuitas V0Z0S
1100 0 rigorosainemite observado.

O sr. Alberto Alvares: - Nesse
caso V. exc. faça uma interpella-
çiio aos executores desse regula-
mento, aos responsavois per cUe,
para quo 0 cumprarn restrietarnen-
te, tal corno nelle se contOm.

O Sr. Norberto Lage: - Serb
preferivol quo so exigisse então urn
durso, ainda mesmo relativameute
facil o simples p,ara Os praticos,
"'as liOn urn ligeiro exame, no qual
IIOO SO pOde devidarnente aferir a
eapacidado dos mesmos, 0 rognla-
menlo vigente ex!ge a conheaimon -
to das materias, mas, o que 0 carlo,
o quo cues, na rnaioria dos casos.
nOn possuern tal conhacimonto,

o sr. Alberto Alvares: - Si o re-
gimlamento exige o conhecimentj to
limo determiti:do materia. C 51
los so aprosent.am a oxame som esse
('onhecimento, quo sejam reprcva-
los, quo nOo Ihes sej a expedida it
lk'enc'a. Est,1 assim tudo acahadc,
c a interesse do sociedado doviula-
menlo acautoliolo.

(I xi'. I[odest inn Gon calves : --E
si a il'atic'O licenciado nOo torn a
miccessarla eompeleucia para 0 OX-
('tt'iciOla ii'Ol'iSsO.o, ncsse caso. a
('cimsura eaho. inteira c completa,
i)iree.toria de hygiene.

() sr. Norberto Loge: - Niio son,
sr. Presidente, contrario ao prinei-
pin estabelecido na Constituiçiio Fe-
deral, cjuando deelara sor livre 0
excrcicio do qualquer profissiio mo-
ral. intellectual o industrial; mas, o
que 0 certo, n quo ndo so pOde pOr
cm duvida, 0 quo ternos a dever de
velar pela sande (lo nosso po.vo.

() xi'. ,flbi'j'io Alnares : - A cmii-
i'essiri do Iit'eiiia aos praticcis do
pliiflhlai'la 'SIt ilisidutaniente 1l00_
tro dos moithis do art. 72 do Con-
stikuçmo Federal.

0 sr. Norberto Loge: - Dou. or.
1 'ri'sidemite. an art. 72 ia Constitni-
cOo Federal limo interpretaiio
niais lesirieta que aquella quo lhe
('lnprestm ii 1)01)10 (ieplit.atlO . \ 11110
Scm' a p u'ovado 0 priiji'eto. Ti. 9. do
Senado. lbS. (lime estanmos em crise
finaneeim'a, nos. quo predisamos fa-
zc'i' 000nomias. tic vez cjue nOn sat)
prospera 5. ('01110 nuViflios clizer a,
i'ada uiasso, as roudioes To Eslado
levenmos decretar o fecliamento das
ccolas offic ia os, in'oinbindo o en-

SiflO Profissional da arte pharma -
eeutica, quo send cntOo cxei'cida par
todos que assim o queirarn. anmla
Mosino, que não se achem dovida-
menlo apparelhados para isso.

o Sr. Alberta Alvares: - V. cxc.
pormitte urn aparte? 0 quo v. cxr.
pareec querer coneluir 0 o segu-
to: ha uma plethora do pharmaeemi
ticos formados e 0 preciso arraujar
collocaçdo, dentro da lid , para cmos
pharmaceuticos, isto 0, crOa-se an-
tecipadamento uma classe do fun-
ccionarios; e, corno a necessidade
pu'blica nOn crêa a funcçio, a li o
faz cut da lihordade e
do irmteresse do povo. iNdo send corn
o mou veto quo isso so fard.

o cr. Norberto Lage: - 0 quo do-
scjo ,o quo tenho em vista, 0 tOo sO-
monte velar pela saudc publica.

A nOo se restringir do algum
modo o exercicio da profissOo de
pharmaceutico, dispondo quo ella
so ijoderd ser exercida por profis-
sionaes devidarnente habilitaclos,
isso no interesse legitimo do norso
povo. quo so estabeleca eritOo urna
itherdade ampla c indofinida pao'a
o exoreicio do toda o qualquer pro-
us são.

o Sr. Alberto Alvares: - Jii to-
mos as advogados provisionados, v.
exc. nan iguana isso.

o Sr. Bias Filbo: - Em relacdo
ao exorcicio da medicina nOn se pa-
derd obter isso, porque ha mate'ia
do direito substantive, isto é, a Coil.
Penal, quo prohihe terminanternea -
to quo pessoas nOo diplornadas oil-
niqimem. Ora, sendo assim. o Con-
grosso Legislative do Estarin rOn
iloderO, in ic encontro a unma ilisrin-
si('Oo quo 0 estahelecida em direito
smilistantivo.

o sr. Laje : - Si 001(1
rc'laçin ao exel'dieio ia niedicit'a,
Sc exige a competencia com'pro.vada
polo diploma, nOn 6 rnenos cet'tn
flue cgnai i'xigeim'ia so deveria ii-
zer coin an oxercicin ila orb
pharmaeoutica, quo, eorno aquelli,
tambom joga 0)111 a stiimde c corn a
vida (in IIOSSO POVO.

o cc. .1 Ihe'to A li'cu'es : - V CXC
nOn Igimona (Itiv (bonh') i1a elasse dos
advigados ha OS pro visiomiados.
Ora, nesta Cacti, ha advogados pro-
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ViSionados, verdadejras capacidales
juridicas; e o Brasil tern tido mes-
t.res do diroito para o mundo Intel-
ro, quo. entretanfo. nunea foram
portadores tie canudos.

Alids, v. cxc. não pddo negar
eolnpetencia aos praticos tie phar-
macla, porque cUes são obrigador a
rovar ma capacidade profissional

o teehnica, aiim tie poderem exer-
cer a profissão.

o sr. 3toclestjno Goncalves: —Ca-
pacidado quo ti provada poranto
urna junta do hygiene.

o s. Alberto Alvares: - E Si OS
0110arregados da execução da lei
não a eumprom, a culpa não €1 do
podor logislativo.

o sr. Norberto Laqe: - Na quali-
dade do hurnilde pharmaceutico.

Muito compotente.
o Sr. Norberto Lage..., julgo-me

no dover do propugnar pela medida
consuhstancjada no projecto em do-
hate, por isso quo, sr. Presidentc,
Inais do quo os illustrados collegas
quo me honra.m corn sous apartes e
quo combatern a minha opinião. on
tenho podido constatar do perto os
abusos e os maleficios a quo dão
logar as multiplas concessOes do ii-
cenqa aos praficos, para 0 amnio
exercieio da pharmacia em nosso
Estado.

Eston, por isso. segurarnonte eon-
vencido da necossidade, da utilida-
(To palpitanto deste lroiecto ; o. con-
eluindo, me rosorvo o direito do. cm
nitoriores diseussöes, continuer a
hater-me por urna medida em fa-
vor da qual jd tenlo quebrado Un-
as. animado do silo dosojo. Ti

 do propugnar pelos lcgitimos
iutpresscs tie classe a quo me or-11-
iho do pertencer —a rUsso pharma-
coutica. - mas tic AT pela san-
ic dos nossos concidadãos, diana-
monte ameacada por aquclics nuc,
no, interior do Miivas, so cledicarn ao
oxereicio do nina profissio pare a
qual, COIcOSO ti dizel-o. não so
aehain devidament p ap oarethado .

Tenho concluido. (Mu j(o hm;
fl? uto bern fl

Ninguern mais ijedindo a pala
Vra cncerra-se a tliseussãc, ficando
adiada a votaeão por falta do nu-
mero.

2. (/iacuss('io do projeclo n. 37

E' annunciada a 2. 1 dimusaibo do
proecto n. 37, approvando as di-
visas entre os dietrictos do Born
Jesus do G.alho e Vermelho Novo.

Em discussão 0 art igo unie,o.
0 SR. ALCIDES GONçALVEs:—.

Sr. Presidonte , em nome tie corn-
rnissão do Can-was Municipaos, we-
nho fazer ligeiras ponderaçOos so-
bre o projecto n. 37, apresentando
ao rnesrno algumas emondas corn
o tim do modificar, esclarecondo
meihor, a sua redacqibo.

Esse projeeto foi elaborado em
virtude do uma representaqäo da
Camera Municipal do Caratinga, quo
votou urna lei dividindo 0 tern-
torio tie S. Francisco do Vermeiho
entre os distnietos do Born Jesus
do Gaiho c Vermeiho Novo.

A cornmissdo, sr. Presidente, para
bein accentuar o facto do quo não
tinlua desappareciclo o districto ad-
ministrativo e sim o ju'diciario, en-
corporado 0 respectivo territonlo a
dois outros distriotos, para Os of-
feitos judicianios, redigiu o art. 't.°
fazenido referenda exprossa ii 101
n. 663, do anno passado, assirn
corno tambern ii lei municipal do
Carafinga.

Esta lei, porérn, não tern uma
redacqão hem clara; e corno o pro-
jecto a ella so refere, declarando
approvadas as divisas pole mesma
traçadas, a commissão julgou op-
pontuno deforminar essas divisas
em urn paragrapho quo envia a
mesa , como ernenda ao reforido
projeeto.

Não sti a lei municipal, corno
urn projecto que transifa no Sena-
do sobre a rnesnua matenia. o quo
foi approvaclo em pnimoira discus-
são, es'täo redigidos do maneira
meomprehensivel. Em ambos so
diz: "ficarn approvadas as divisas
(10 cxtiluctc) clistrieto....., uando,
eutretanto, so (love dizor: "ficam
approvadas as divisas dos dois dis-
tmiotos cxistentcs".

0 SR. NELSON DE SENNA:—Si
V. exc. inc da licenqa. direi quo,
extincto o distnicto de Vermeiho

Veiho, o sort territonio foi distni-
huitlo entre os distrjctos do Vor-
metho Novo e do Born Jesus do
Gadho, quo ti hojo o substitufo do
velluo distnicto do Gaiho, no muni-
cipio do Carathuga. 0 territorio do
distnicto do Vernuolho Volho foi,
assirn, distnibujdo entre esses 2 dis-
tm'icfos. São as divisas onfre ambos
quo so traIn do approver, na parte
do fesriforjo do extinct o districto
do \ermolho Veilso, quo t'icou per-
icucendo a cada urn dos districtos
do Vermelbo Novo e Born Jesus
do Gaiho.

0 SR. ALCIDES GONçiALVES:
Do aceordo em parte, affirmando
(RIC sonuenfe o idistricto judicia-
rio foi dividido. ndo 0 adrninistra-
livo quo exisfe 0 ó 0 quo as omen-
(las que vou apresentar e a roda-
emo (10 art. 4 . 0 do projecto visam
efahejec pr tie modo clara 0 pro-cuo.

Nestas condicoes Sr. Presidente,
mesa essas diluendas,

otahoradas peth conlrnjssão de Ca-
flmaras Mimmiicipaos, quo aproveitou
in pa rIo, o quo a c011mflhissio res-poclina (to Semiado suggeriu no pro-

jectu quo liii, estib cia diseussão,
scm quemer, ontretanto, adoptar Os
111051 lbS ten nos, tanto mais quanto,
(105010 fzer leicrencia expressa ti.
1cm judiciaria P0l'it ti tle Ildo sur-toni Conhtisoes 110 imtnidipio. En-
viando a mesa essas elnendas, peço
a V. cxc. quo as ponha em discus-
são. do accordo corn o Regimento.

As ernemidas 500 as segluntes:(Ld)
'.110 to be in .: inn ito be in.!)

A'Inendas
NI

1) 	 Umidmi so dix artigo umnco-
I'igmi-mmo artigo primeiro.

N.2
[1 AO artigo ff1100 undo so diz:

-l'evogadas as disposiçtios am con-
tranio__Supprirna_se.

N. 3
ill) .\o anti t • 000Iesepnte-se
Paragraph,, Lulicu. AS divisas do

quo trata o artigu, são as seguIntes:

a partir da fazenda tie Francisco
Costa, no ribojräo Sacramentinho,

msegudo para a povoado do S.Francisco do Vermeiho, dorrego
abaixo, comprehendondo as Iazendas
do 1. Francolina, do José Alves do
Val, corn todas as vortenfes do mes-
mo corrego. ate a sue fOx, pertoncen.
do, do lado esquerdo, ao district0
do Vermoiho Novo e do lado direj-
to, ao distrieto do Born Jesus do
Galho, o dahi, acompanhando todo
povoado do do S. Francisco, rio
abaixo, ate ma fOz, todo lado es-
cjuerdo p ortencendo ao Ver.rnelho
Novo e do lado direito, ao Born Je-
sus do Galho.

N. 4
IV) Ondo convier.
Art. 2. 1 . Rovogam-se as thsposi-

cOos em contrario.
Sale das commissOes, 31 do Juiho

do '1946—Momeira tie Rocha.—Alci-
(los Goncalves. - A. tie Resendo
Costa.

Silo pastas em discussSo comijimni-
ctamentc.

Ninguorn nuais pedindo a palavra,
encerra-se a discussão, ficando odin-
da a votacao.

2.0 discugg&o do projecto n. 35
F' annunciada a confinuacão tie30 discuso do projedto fl 35,

mudanido a donomjnacao do divorsas
bodalidades do Estado.

Em discussão 0-art. 1.0.
0 SR. MOREIRA DA ROCHA :—Sr

Presidenfe, poOl a palavra para, em
imonm da comrnissão do Cameras
liunucipacs, envier a Mesa as soguin-
los cmcndas: (U)

Escusado C justificar as ernendas
Inc. acabo do icr, uma Vez quo elLis
urain ulgadas necessar jas poleornrnissão, para se evitar Oomph-
'açbos ILitUrmiS e tambem para so
vitar algurna ma interpretacao,
Pssando Os mãos do v. exc., sr.

as emelidas quo acabej
be her. junto a cues urn officio da
amara Municipal tie Tres Pontas,

Lssignado por todos os seas verea-
ores, scm a monol' enntesfacão, quo
ustifica cabalnjemife o mnotivo pelo
aol a colffluissilo Iovc do Coi'niulaj'
Sue 111fim i'mn,1,,
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Era o quo tinha a dizer. (Muito
bern!)

Ernendas

N. 8
No 7. 1 considerando, on 7. jUs-

tificativa a preliminar ao referido
proeeto n. 35, oncle so dá inn dos
2 districtos denominados Born Jar-
chin, como perteneento ao "Muni
cipio do Ayrnords", fique osciarecido
quo o mesmo pertonce "a oomarca
do Ayrnorés e termo do Mutum".

N. 9
A actual sédo e municiplo do "Vil-

la Gomes", passarão a so denominar
Areado: o o districto do Vargem da
Pantana, do municipio de Contagom,
se denominarEl Ibiretd, para todos
os offe.itos administrativos e judi-
ciarios.

N. 10
Flea t.rarisforida a sdde (10

actual (listricto do Rosario do Mar-
tinlio Campus, no murneiplo e br-
mu do Tres Pontas, para a povoa-
idi do Pontaldto, tornando o distri-
eto este norno para bodos Os offoi-
Io 	 (Ill id.

Sala dos sessdes, 31 do juiho do
1916. - Moreira da Rocha, presi-
deiife. - Abides Gona1ves. - A.
do Bosende Costa.

istando apoiadas, são postas em
discussão conjunctamonte.

0 SR JULIO MEIRELLES:—Sr.
President(, , acosbumado a rospeitar
o orator aqul nesta Casa opinides
do ilist.inctos collegas e muito prill-
ipalinnIe do men nobro e illus-

lie ooulpduIiheirO. urn dos ornamen-
tos ilesta Casa, o doputado sr. Nelson
doeiuia, por certo a militia voz
nao so fatia oiivir neste recinto pa-
ra opresetltar tuna emonda ao pro-
jorti) ma em 2. 1 discussäo, si llãO
1usr in motivos irnporiosos 0 mo-
ineiit.aueos quo assim me demovo-
rain e dolorminararn quo a ban-
eada do 1." eirournscripqdo, repro-
seulada polo minim hurnildo pes-
Sm (echo apoiaclos ueraes)viosse,nes-
to i uornento.solieitar licenqa para es-
so oinenda ao opportuno e lumino-
so prijoeto ora em debate.

iieaimeiite. Sr. Presidente, o pro-
jeclo do illiistre deputado Nelson

de Seima vein corrigir muitas ho-
monymias na geographia dos nos-
sos municipios so assim me por-
mittem a oxpressdo, oonsultando,
Sr. Presiclente, não so a formação
dessas palavras como procurando
intorpret.al-as na lingua guarany,
corno tamborn assontal-as na his-
toria de calla localidade; 0 assim,
Sr. Presidente, quo tondo dado o
illustre auctor do projecto o nomo
do Alvai ongaia ao distriobo do Volta
Grande, assim o fez lombrando o
poeta Alvarenga Poixoto, da moon-
fidencia, quo, filho daquellas pla-
gas sul-mineiras. aft sonhdra a ii-
herdade, afinando a lyra da sua
alma, embalada nos doces o arne-
fibS vales do Sapucahy; all exis-
tern iinda parenbes desso Inconfi-
dente o portanto, Sr. Presidento, on
apresentando uma emonda ao pro-
jocto.o taco convieto do quo o autor
so liavia inspirado horn, quando as-
sun procurou denominar a bella
freguezia do Volta Grande, como
era chainada, porquo esbã, quasi
que apertada cbontro do urn Olo do
rio Sapucahy, jii. por vozes a muni-
cipalidacle torn ponsado em porpo-
tuar alii a mernoria do Aivarenga
Peixoto, portanto muito justa so-
rio iima liomenagern, so motivos
quo I alam muit.o na alma do povo
mine.iro ndo viessern motivar a
omenda quo venho offorooer.

F' quo naqi.iellas mesmas para-
gons. naquolle mesmo valle amo-
no. dalli desappareco bruscamonto
polo implacavel morte. urn do seus
mais dileetos Iilhos; urn vulbo q-ue,
como a.postoio do caridado quo
era. mitigava a.ili a dor dos quo
soffriarn, affenden.do em sua dm1-
ca toda aquobla popubação: urn no-
1110 quo tot na vida urna handeira
(10 paz. concordia e quo saherd im-
pOr corno tradicSo o eunho dos
suits virtudes aquelles quo P0
mcii inlermedio perpotuam alli o
son nomo. - me refiro ao Or. For-
1101100 Cosar de Lemos quo ainda
tern a sua eampa regada do lagri-
11105 o cobert.a do flores, como tri-
buto do liomenagern an quanto
SHill' SO y liuiii no terra.

F' debaxn ilest.a improssãn clue
interproto os sentimont.os dos ha-
bitantes do municipio do S. Con-

eali do Sapucahy, ciii freguozia do
Volta Grande, eorrohoraiijo os or-
gumeutos do ihiistre auctor do pro-
edo (Inc 0 do opluido ittic sejamos

life rprei es dos sell ti in eutos bIddies,
quo saihainos traduzir us seiit.iiiien-
los do floSSes eguaes, ti n e aprescu-
tel :t emeitla do Alvaretigudi jala

o xi ,. \ e18011 do Srnui : - N in-
giieiu iiiuS coilipoteute do iiie V.
exe. qiw 0 filho claqiiolla regiii,o e
C) oili ('Co us vultos illits1res (laqileile
h gut'.
o Julio i[eirchiex: - Els, Sr.

I'reident, OS iiiotii'os ([1(0 (10101'-
filtH a rain interpreta 0 OS sentimen-
tos do poi'o do nunlia terra iiam
porjietuar 11111 nome de urn do sees
fillies 111015 illustres.

A eniouda 0 a seguinte : (10)
(AIujto born.; muito bent!',

i'nienda ii. 11
Ao art. 1. 'do projecto II. 35, on-

do so ciiz Aivai'engaia, diga-se For-
u:fl ulo Lemos.

Solo das sessdes, 31 do juiho do
1916. - Julio Meireile.s. - .Leopol-
do (le Lu.na. - Jdo Lisboa.

Achaiido-se apolada, etitra con-
juoctamente em cliseussdo.

0 rs. Jlenriqu.e Portugal	 i]lrc-
seila as seguintes

Em CiIC1a.S

N. 12
Accrescento-se onde convier

Flea t.ransfenida para a povoaçao
do Cruzeiro a side 'do actual 015-
tricto do B oqueirão, (10 rnuii icipio
o termo do Rio Preto.

Solo cbs sessoes, 31 (be julio do
191G. - ileirique Portugal. —Cos-
ta Cruz. - Pericles.

N. 13
0 districto to S. JosO do Cacho-

cira, do actual munic .ipio e tertho
do S. João Nopornuceno, passa a
Se clianiar "Porangy "para todos
effeitos administratives o judicia-
i.ios.

N. 14
to art. l.° do projecto n. 35:

Onde so diz: •o distnicto do Santa
Barbara, no municiplo do S. Joan

ej)))iii1iCei 0, 1)1551 a lot a dli'no-
uiliiaeulo (10 "Itassil'', Olga-se 	 11a-
,;iiahi; , quo passa a ter it 	 lelIIilj-
HUll (1 4, mesmo district).

Salt las sessoes. 11 do J111110 lIe
ileiiri([1to iirhig;ll .1''-

rids. - ( osta ()riiz
.\cliaulo-o apoiadas, 'uI iiui 	 'iu

(lIsduiSSli	 COui,jUilCtifli0uuIC. 	 -

0 SR. BIAS Fl LElO : - Ndo i'a
men desejo, Sr. Presideitte, eat-rar
no debate do projecto quf, ora ucut-
pa a attenqdo, da Cast.

Pretendia. Pa obsdunj 'lulo do re-
presentairi.o m(jo apoiados), do 11111

dos disirictos do nosso Estaclu, assis-
hr silenciosarnente o corner do dis-
clissao.

F certo, quo as medidas cogita-
dos no proj ecto despertam no men
espinito vivo interesse, porque ci-
las Se relacionam corn a vicla corn-
mencial dos -municipios mineirfis;
mas, ainda, sr. Presidento, 0 cUe o
attesta-do vivo e eloquonte do grail
dc cultura do sell urn cbs
mats hellos ornamentos (lesta Cam.
quo o respeita o aclmira (apoiados
geracs), que, eilriquecondo os nos-
sos annacs e a legislação, corn urn
trahaiho digno da justa nomeada
quo possue do histoniador, consoli-
don mats 0 50U prestigio no nosso
Estaclo.

o Sr. Julio .i[eirchles: - Perfeita-
nieiite. (Apoiados qeraes)

o sr. Thus Fiiho: - Nan soria en,
portanto. no caracten de obscuro
representante do uma circumsc'i-
pgao nesta Casa, quo havia do bra-
zer esclarecirnentos a respeito dc.
assumpto em debate, quando partlu
die, C0fl10 jd disse, do auebonidade
na matenia.

Mas. sr. Presidenbo, delogado do
povo, cumpnindo, severarnoiThe as
obnigacOos que me são irnpost1s,
muitas e muitas vezes son forçaclo
a ontrar em sedra alheia, na con'.'!-
c c So dc quo pnatieo urn acto do con-
selencia, eiirnprrndo Os devores quo
prmanam do manclato.

F' nesta missan. e sO e exciusiva-
mente, na qualuda-de de represen-
tante logitirno do urn eloitorado, quo
venho a tribuna, solicitando a at-
tencSo dc cada urn dos meus colic-
gas, iara as ernendas quo von apre-
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seutar e quo, so pun] to, devout set'
aeceitas pela Camaro, porquc ro-
pi'esentarn a trathçau viva le no-
tiles quo jilt forarn aeceitos por to-
dos us habitantes das localidade., a
qllc as emen las so refertun.

iThnsn, sr. Presidiufe, que, em so
I ratando di proj petus cia uatureza
in actual, cm qne iirtertssam quasi
lucius us iveantos di ItOSSII Estado,
'111 qile se modi rica, si me permit-
tern a expicSsait, it geograplila de
Vài'iOS ininneipiuS, devemos deixar
quo cites seam sercnarnente cia-
eiifiilos, devernos esperar quo do to-
this us pontos di Estado...

O sr. Alberto .41rares - \Iuit.o
hem.

o sr. Bias Fil.ho... cheguern as
reclamaçOes •e as solicitaçOes ao p0-

tier ltgislativo, para que cada urn
tie nOs possa hem salvaguardar a
defender o pensarnento daquelies
qite represontamos.

Sr. Presidente, nao podlemos,
coma representantes do povo, legis-
lar sent a son assentimento, não dc -
"cmos e neni poclernoS, porcine a
rnocliticaçao da geographia munici-
pal do Esiado, a revelia deiles, pOde
perturbar muito c muito a vita
commerc i al dos municipios.

E' assirn, sr. Presidente, quo no
nosso Estacl.o diversos districtos ti-
guram na legislaqdo mineira corn
names officiaes, entretanto, no seio
dos sects municipios, são conheci-
dus coin denominaOes differen-
tes.

o Sr. Alberto Alvares: - E' juS-
tamente porque esses nomes offi-
ciacs nbo correspondem aos moti-
vos locaes. Pecretamos urna lista
de nornes officiaes mas o povo con-
tinuard a designar as localidades
coin as denominaçOes quo corres-
iutidrn as suas t.radiçOes.
o Sr. Bias Fiiho: - E' urn facto

sr. Presidente, e o aparte do nobre
eullega nan veiu senão esciarecer
a assumpto.

o Sr. Nelson de Senna:— Haja
vista o municipio dc v. exc.. onde
Carias ci o norne• popular do distri-
cto de Monte Alegre; Quilombo ci
a nome popular do dist.ricto de
ITnião.

o sr. Bias Filho - 0 facto de
no men inurneipio existirern, con-

tori to leirdu'a o :illtislrado deputa-
do i'esidentu nesta Capital, dois dis-
itictos corn urna denominaão of-
ficial, dada pelo legisiador mind-
ro, C untra ddnorninaçao popular,
ci nipletarnei ito differe.nte, pala as
iclaqes cumin erciaes dos mesmos,
earaetci'ii.a ijertoilaniente a argu-
nientailao riie VPflhO expendendct
perantc a Camara. no sentido do
ci einonst to i' qiil as ci enoiiiinaçöes
loeaes ilevein representai a vonta-
de exelusiva e genuina do povo,
PS costitiitt's e tradiçOes existent,
sr. Pi'tsidonte, que uenhiuna coa-
cã o, nerthuma In rca, nenhuma
violencia serão capazes do modili-
car.

o Sr. Nelson de Senna: - V. OX.
tern exemplos tradicionaes: ainda
hoje os portuguezes charnarn Praia
Grande a vetha cidacle do Nicthe-
I'ol'.

O sr. Bias Filho: - Si percor-
rermos os annaes historicos do
nosso paiz, verificaremos que as
denorninaçbes dc innumeras cida-
des, cm i nicipios, villas, districtos e
atci de ruas, são modilicadas a cada
passo polo enthusiasmo do povo,
t.endo em vista o norne de urn ad-
miriistrador que hem dirigiu os
destinos locaes. 011 o feito heroico
do algurn cidadão.

Eu lembraria a Camara o exern-
plo dc Moreira Cesar. Transfor-
mou-se a rua do Ouvidor em rua
Moreira Cesar; a não ha, entretan-
to, urn sO habitante do paiz intel-
ro, no mais longinquo ponto do
territorio nacional, que eneommen-
dando qualquer cotisa para o Rio
do Janeiro, não faça referenda a
rua do Ouvidor e nunca ii rua i -
reira Cesar.

São lactos corno este quo dovem
preclominar no espirito cia Casa an
ter de votar urn projectu cia natu-
reza do preseiite.

o sr. Alberto Atvaies: - São
verdadeiros protestos do povo con-
tra os legisiadores.

o sr. Bias Filho: -Elle partiu,
sr. Presidente, de urn moqo cuja
intenqiio, cujo pensamento foi o
meihor possivel e quo procurou
Liusear as denorninaçOes dessas lo-
calidades na origern de cada uma
dellas; entretanto, si urn homem

tie conhieciinentos vastos, como ci s.
cxc., born comprehende a origern
do taos clenomiriaqbes, muitas ye-
705 ella nan pOde ohegar a consci-
incia dos 1'espcctbvos thabitantes.

Danilu. IJOIS, (I 111011 Votti an pro-
:'i:to, hiyputhecando ao mesmo a
ii iiiilia solid ariedade, coffin repre-
setitante do tuna patio do Estado.
Vii (1050,1 a i'ia clii a o so n nobre au-
clii' pesasse rnaduranienf.e as con-
sidei'aqOes quo acaho de fazer, no
seitfido do ndo so deliiierat' corn ii-
geireza a lespeito do assurnpto, no
seio do Cougresso, afim de que,
do todus esses pontos que vão ter
denorninaiiOes cJifferentes, 1possarn
vii' as representaccies legitirnas de
setis liahitantes, concordando corn
os nomes propostos, on apresentan-
do outros que porventura juhiguem
mais apropriados.

Effoctivarnente, basta quo se di-
vulgue em todo o Estado que
tiansita nesta Camara urn proje-
ci o, modificando a geographia ono-
mastica dos municipios, para quo
os habitantes do todas as regiOes
de Minas so levantem, lembrando
urn norne niernoravel Para tal on
tal localidade, urn nome quo me-
reca 5cr immortalizado rias pagi-
nas da Historia, on, polo menos,
nas paginas da nossa legislação.

0 SR. NELSON BE SENNA:—De
pleno accordo coin v. exe. Isso se-
ra o iddal; mas, infelizmente, nos-
so povo ci tao desapegado a tra-
diçao quo projectos modificando
nornes tOrn transitaclo urn a dois
anrios em ambas as casas do Con-
gresso, scm a menor reclamacão
pot' parte desse mesmo povo. Peqo
Iicença para lembrar quo o proje-
cto n. 16, cia Camara, que estd
no Senado, modificando radica1-
mente 5 denorninacOes do localida-
des ndo provocou nenharna recla-
macgo, vinda do interior, e cUrl -
gida ao Poder Legislativo.

0 SR. BIAS FIFIlO:—E' hem
certo o que acaba de afuirmar, em
aparte, o nobre deputado residen-.
te nesta Capital, salientando quo a
indifferenca, no Estado de Minas,
Baa ci pequena; entretarito , não ci
isso motivo para cjue nOs, como

ligisla lot-es. •deixemos do salvat' :1
ni iSsa qualii lado do represent.antes
pi'evideittes do povo, dando nut
ospacu regular para quo as recla-
inaqOes chegnem an Congi'esso: e
qLiandn ehlas nSo venham, san-
ccianailn lint pnitjeeto closta natu-
1-eza, ostã salvo a Iinssa.i' psponsa-
]iilklade

O Sit. COSt'.',. CitiZ :--PeIa
son tinonlo lacito.

O SIb. BIAS .l"iLHO .., au polo
etinsenlimentu tacito, damn hem diz
0 nolu'e collega, on polo inertia.
pela l'alta dc civisino, oil polo
falta dc ainor e dedicaqiia aos in-
tei'esses publicus, 1)1)1' porte dos
habitanfes dessas localidades. Von
enviar a mesa, sr. Pi'esidenie, as
erneridiri quo offereço ao projecto,
ia certeza dc que ellas traduzem
a opinião geral dos habitantes das
localidades a quo as mesnias so re-
ferem.

A prirneira dessas ernendas man-
do tratislcrjr para a povoaçãu do
"Laginhia do Chalet" a scide do
actual districto de Sant'Anna do
José Pedro; a segunda declara quo
o actual mumcipio de Manhuassi't
eornpor-se-d, pai'a todos os effeitos
legaes, adiniiistrativos e jihidicia-
i-los, de 11 districtos, quo especifi-
co, cmii scide na cidado de Ma-
nhuassU.

As emenclas estão assiirnn recligb-
dos: (tO)

Devo ponderai' a Camara quo
SOS emendas se referem a locali-
ilades situadas no forritorio quo
fob motivo do litigio entre o nosso
Estado 0 0 do Espirito Santo,
sanccionando deliberaçbes ante-
t-hn'cs do Congreso, ao votar a lei
a. 556, do 1941 c a lei 11. 663, do
atino passaclo.

Ellas so justificarn polo lado
Li'aclieional e i'cpresentarn tambern
a perfeita ratificaqão do quo foi
praticado pela lei de refOrma ju-
diciai'ia, votada o anno passado:
espero, poi'tanto, dine serilo appro-
vadas path Casa.

Era o quo tinha a dizer.
(Jinito bent.; ?nuito bern!)
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CaldaS (. sen-I ella. OS mais senho-
I PS.

a SCSSa(I.
Lida a acta da aiit.ecedonfe e

two havendo quern sobre ella faça
( InServaleS C a mesnia dada POT

:1pprovada.
0 xi. I 0 icrrPtaro iii cunla (10

serum ti
IN PEt) IENTE

In COdas

N. 15
Aecrescente-se onde convier:
flea mudatia par a povoaão

do "Laginlia do Chalet" a séde do
aeiva 1 (liSf.riC[0 do San('Auna do
Joxé Pedro, no munieipio e termno
to "I-ho Jose Pedro", t.ornando o

(1110 (liSifletO 0 1I0iU' (10 "Laginlia
do Chalet;", pare t.udos OS effeitos
Lftflhii(iS1!'OtiVOS e jndiciarios.

IN. 16
0 actual munieiplo do Manimas-

SU COIRPUC-Se, iara todos os effeh
tos legaes, adiiunistrativos e judi-
ciarios, dos onze seguinles distri-
etos:

1." Manhuassd (séde-cidade).
2.° Alegria.
30 Bores do Rio José Pedro.
4 1 Manhü-mirim.
5.1 São Luiz do ManhuassU.
6.1 S. Joito do Manhuassü.
7.° S. Simão.
8.1 S. Sebastido do Sacramento.
9.0 Sent' Anna do ManhuassU.
40.1 Santa Helena.
11.1 Santa Margarida.
Sala das SesSees, 31 de juiho

do 1916.-Bias Fllho.
São apoiadas as ernendas.
Tendo so retirado alguns srs. do-

putados e ndo liavendo no room-
Lo nurnero legal pare continuar
diseussdo, o Sr. Presidente desigru
para arnanhã a seguinto

ORDEM DO DIA

Prinreira parte
Ate i hora cia tarcie:
Leitura e approvaSo da aCta.
Expedienie.
Ate- 2 horas da tarde:
Apresentaeão do pareceros des

cornuulissoes.
Aprosentacão de proj ectos, me-

ciueriinentos, mndicaç. Oes, - interpella-
Ses on moilOes.
Diseussão do requorimentos, in-

dicaçOes, interpeliallOes ou moQOes.
Approvacão de redacçOes finaes.
Votaào em 1. discussão do pro-

jecto D. 9, do Senado, regulando

oxoreiclo da pro fissão do phar-
naceut.ico.

Yot.açdo em 2." do do n. 37, ap-
)rovalldo as clivisas entre Os dis-
rietos do Born Jesus do Gaiho e

(,T erJnell lo i\OVO, corn as 4 emendas
lo inesnio o ffpipcklas.

Sejunda porte

ALe 4 hoias da faiTh:
oitiiiwiçao (111. 2." disoussao (TO

j)iO.J edo 11. '35, subro mudauQa de
illiflhCS (10 diveiSas localidades.

Continnaido da 3. discussdo (To
pruteeto ii. 137, do 1914, soire a
fuiiilaiio do usinas do prepa1'l C
bone ficiar assucar.

Levanta-se a sessSo.

16 . 0 SESSAO ORDINARTA, EM 1.0
BE AGOSTO BE 1916

Piesidencia do se. Oclilon de An-
drade

S1JMMARI0. -Acta. -Expediente
-Discurso do Sr. Monteiro do
APron. - Apresentaçdo (10 pare-
cores. -Rodacçdo final do pro-
jocto n. 150, do 1914. -VotaçOeS
-2." discussdo do projecto n.
35. -Emenda. - 3. 1 diseussão
do projecto n. 137, de 1914. -
Discursos dos srs. Costa Cruz,
Bias Filho, Argemiro Rezen-
do e Alberto Aivares. --Adiamen
to da discussdo. -Discurso d
Sr. Nelson do Senna. - Ordñ
do dia.

Ao meio dia, feita a charnada,
acharn-se presontes os srs. Oclilon
do Andrade, Leopoldo d.e Luna,
Paulo Pinheiro, Franklin do Cas-
tro, Bias Filho, Getulio do Carva-
the, Moroira da Rocha, Monteiro
do Abreu, José Maria, Julio Meirel-
les, Baeta Neves, Norberto Lage,
Alcides Gonçalves, João Antonio Hen
riquo Portugal, Modestino Gonçal-
yes, Antonio Moura, Alberto Alva-
res. Join Lisboa., Emilio Jardim.
Pericles, Costa Cruz, Bernardo Gui
inarSes, Nelson de Senna, Clemente
Faria, João Martinho e Argemiro
do Rezende, faltando corn causa
participada Os srs. Alves do Le-
mos, Pinto do Moura e Viviano

fle)r)',ceat(gao

Do director do grope oscolar
dr. 'Castollo Branco". em S. José
to AlCm Parahyba lemi)rando a

coliviniencia etc decretaçio de 'Lima
tei quo tommie obrigatoria a contri-
)inçao mensal do 1$000. destinada
as caixas escolares, aos paes on tu-
ures do alumnos iTo estabeleci-
ulentos iTo ensino primario estadoal
' clue nCo sejam indigentes. &'
cr)':oimSsao do LegislaçPto.

Off icios

i)o sr Secretario da Agricultu-
re devolvendo informados os pa-
(015 do quo trata o parecer n. 43
1 ( Cliii ( p assa do . -A' dommisSan

ito Oliras Publicas.
Do Sr. Secretario do Interior

1'nviando urn requerirnento de ci.
Georgina Bliering, professora do
grupo escolar "Henmique Diniz",
ilesta Capital e hem assim melaäo
(las 1icenas a mnesma concodidas.
--\' coiflmissao do PetiOes.

0 sr Alberto Aivares pode quo
U pr'qecto n. 50 seja reimpresso do
aecordo coin o original.

Serci attendmdo o pedido do nobre
deputado

Proj cr10 (1. sO, r(iiupreSSO do (zecoc
do corn 0 original

0 CongreSSo Legislativo do Es-
tado do Minas Geraes resolve

Art. 1.0 A taxa do viacCo josh-
ttnda polo art. 1.0 da lei n. 661
de 14 do setembro do 1915, nSa
roinpreliende as rust as ju-dicia-
rias.

Art. 2 1 No c.ompiito da taxa (IC

viaeSo sobre os impostos de se'io
de foihas deverd ter-s( em conG

A. C,-1'2

sorflrna total dos impostos e luau 0
sollo do cada folha.

Sala das sessOes, 31 do ,julho (to
1919. -- Alberto Alvares.

O SR. MONTEIFIO BE ABI-IEU:
-- Sr. Presidente, tiedi a palavra
para passar as nmos do v. exc. urna
certidSo da colloctoria estadual do
Carat.inga, inostrando a €ua reuda.
uos 3 ultimos exercicios, do accor-
do corn u dispositivo da lei ii. 663,
corn o firn dc solieit.ar do Congres-
so Minoiro verba para 0 restahoh-
Immentu da cornarca.

Por este cluadro (mostramido a
Casa verificard ciuo a renda am-
recadada por aquofla colleeto"ia
subiu C sctrnrna do 279:385,S089!
quantia muito superior C necesSa-
na para u restahelecimento da cir-
cumscripciio judiciaria. devendo en

- ainda salierutar mais que a cornara
supprimida ten-I o direito de e 
restahelocida, ndo SC pela sua ox-
I eusão territorial corno ta.mbem Po-
lo iuurnero do scm habitanteS elite
sCho a mais do 50.000.

AlCm thsso, sr. Proscdente, r .
-111)) a Casa sahe, pela lei ii. 663, ioi

croado I) term)) To Rio José P0th,)
quo iicou faiendo parte cia comae-
ca dc Manhuassti'. a qual t.arnhcn1
pertenci' C antiga cornarca do Ca-
ratinga.

Ora. taT reuniSo de tantos miwiel-
pios em sO lima cornarea ocCaSiOflC
urn tal aecurnulo do trahalho ao
respctiVo juiz quo perturba, par
completo, a distri-huicio da just.-
ca ivaquolla eirdnmscriPcSO judicia-
na.

Assim. p015, ospero quo a corn-
rnissdo do Orcamento, levando em
conta todos Os requisitos exigidos
pela lei mi 693, ronsigne rut let To
meios quo temos do votar para o
futuro eXeroiciO, urna verha desti-
nacla ao rest abelecim ell to cia an-
tiga comarea tie Caratinga.

(Muito bent; mu Ito bern!)
A' ComrnissCo dc Orament0.

.4prrscntacao do parecereS c/as
corn missOeS

0 sr. Bias Filho, em nome da
commissSo do Legislacbo e Justiqa,
apresenta o seguinte
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1'areccr para 2.' diSCUSS(tO sobre o
pro jecto ii. 43

. comrnisso do LegislacAo 0

,IustiQa a que foi presente 0 proje
eton.43, •já approvado em P dis-
cussao, é do parecer clue seja 0

mesmo submettido ii 2.' e approia-
do.

Sala dos eornrnissAes, 1.0 do agosto
do 1916 .- Costa Cruz. - Bacta
Neves. - Bias FUho. - A impri-
mir.

o Sr. Antonio Moura, pela corn-
rnissäo do RepresentacOeS e Peti-
'ôes. apr'senta os seguinteS pare-
cores:
Parecer para 2.' discu.ssãO sobre o

pro jecto n. 45

A ComrnissAo de Representacöe
o Peties, a quo foi presente o pro-
:octo n. 45, approvado em 1 .0 dis-
cussäo, A do parecer quo seja da-
do para 2. 1 discussliO e approva-
do.

Sala das ommissOeS. 1 do agos-
to do 1916. - Antonio Moura.
Norberto Lage. - Julio Meirelles.

Aleidos GonçaiveS.

Porecer e redaeçdo bra 3.' discus-
são sobre o projerto a. 36

A conunissAo do Rep resent.acOeS
o Petiçbes, a quo Ioi pres ent (' o Pro-
jecto n. 36, approvado corn omen-
(las em 2.' discussAo, A do parecor
.,ue soja submott .ido A 3.' e applu.
vaclo corn a seguinte redacAo:

o Congresso Legislativo do isia-
do do Minas (ieraes dee,reia:

Art. 1.0 Flea o governo auctori-
zado a concede' as seguintes licen-
eas:

a' ao cidadbo Alysio do Mattos,
collector estadoal do municipio do.
Paracatii, (lois annos ic iicens'a pa-
ia tratar (10 sun saucie

1 ) 'i
'
 A. 1. Ercflia Joannita Ferreira

1c Mesriulta, professora do grupo
escolar do Marianna, urn anno de
licena a contar do 4 0 do inaro do
corrento anun. pam tratar do mu-
do:

c.) A. d. Hayrnunda Evangelista
do Couto, .profossura do grupo es-
colar do SaharA. urn anno Ic licen-

pua tiatar do negoalos, eni pro-
di quo llio loi coiicodida

je1a lei 0. ()51, ic 4 do soternlro
to 1915

d) A (1. Salvi'ia Rilu'iro. pi'oios-
soi'a do griipo escolai (10 Ilarhaco-
no. scis mezeS do lico.ma para tea-
tarnento do sun saudo, a contar do
4 do junho (leste OtiflO

e' 00 01110 nuen so 6 a Secrota rio do
AgTicUltUra, Pedro Ferreira Paiha-
ros, urn anno do Iieença par Ira-
tarnonto de saude.

Art. 2.' Revogam-se as disposi-
cOPS em contrarlo.

Sala das commissOeS, 1 do agos-
t.o do 1916. - Antonio Moura.
Nothorlo Lago. - Julio Moirelles.
- Alcide GonçalVes. 	 Vi-in a im-
priini r.

NAo havendo projoctos, requeri-
mentos, iridicaçOos, intorpellacoes p
rnoçoeS a sorefli aprosontados, pa-
sn-so A.

Approva:do do redac(. Oes /10005

Redactilo Final (10 pro3ecto n. ISO.
do 1914

Lida e posta em discussAo, é scm
debate approVa{la o vol see remofti-
cia no Senado a redacA.o final do
projecto n. 150, do 1914, estahelo-
condo as divisas do districto da
Barra, municiplo do Cabo Verde.

F annunciada a
Votação dos materias do dascussao

000errafia

Submettido A. vofaçdo, A approva-
do cm 1.' discussilo e vai A. corn-
misado do Sande Puhilca o pi'o,je-
cto n. 9. do Senado, regulando 0
oxcrcicio da profissA do pharma-
ceutico.

Pola ordern, pedern quo se con-
signe na nato terern negado o mll.
veto ao projecto os srs. Modostino
Gonqalves, Paulo Pirtheiro, JoA.o
Martiriho e Alberto Alvares. este
pelos motivos hontem expenclidos
par occasiäo da discusso.

SorSo attondulos as nobros do liii-
tados.

Em seguida. A apinovado (,in2.'
discussao, corn as qualm ernondas
a cue olfereciclas, o pro,jecto n. 37.
regulando OS divisas entre Os dis-
trietos ic Born Jesus do Galho e

V€rmelho Novo. - A' eonlmissAo
le Camaras Muniei'paes.
Passa-se A.

2.' P\H'l'E i)\ ORI)EM DO 1)1 A

2." IIL'aufSsVv do p1'oeebo n. :15

F' ainiwiciad a a eont.i L[açao do
2.' disc,issliu do nit. 1." do projecto
ii. 35, inudando as deiiorniiiaçOes do
diversas localidades do Estado, corn
as 16 oinendas a. cue offerecidas.

Soul rnais debate encerra-se essa
diseussAo e, procedendo-se A. vofa-
çAo, são approvados o artigo e to-
das as ern:endas a elle referentes.

Em discusAo o art. 2.'
0 sr. Moreira do Roc/a, vmdo A

tribuna, aproseit.a, em name da
cornmissAo do Camaras Municipaes,
a seguinte

1?menrla

N. 17

An art. 2.0 Supprimarn-se as pa-
lavras: "en (povoagão de Loge,

no niulucipin do Villa Nova do Re-
send,', flea corn a nomo nuidado
para Itapdva", o mais corno estit
redigido no (Ito artigo quo flea
SiI1)SIStifldO.

Sala das cornniissOes. 1.0 dc agos-
to do 1916. - Moreira da Rocha,
presidente. - Alcides Gonqalves.

E' posta em discussAo conjuncta-
menlo.

NAn havendo quetri peqa a pala-
ira, encerra-se a discussdo, sericlo
approvados n artigo e a. ernenda.

Scm debate approva-se o art. 3.'
o, consentindija Camara quo passe
o projoeto A 3.' diseussAo, volta el-
lo A. commissilo (10 Camaras Muni-
cip aes.

Comparoce o Sr. Ignacie Murta.
3." discussão do projecto ii. 137, de

1914

E' annunciada a 3•0 discussAo do
projocto n. 137, do 1914, conceden-
do favores As emrosas que se
propuzerem a fundar no Estado,
usinas do preparar e beneficiar
assucar.

/I0'Ci'or (/0'd ('0111 111 135(7 ('S 	 )'('L')(jda5
rio 4 qricjd/u,a e Industri,, p Ui'-
Qaniento. ,'Jp 1914, sobre o pro I'.'-do 0. /371 (10 mesmo 0000.

As 000lfl1i5S6 pS (IC Agrietiltina e
I I1(lItSfl'ia 0 (Ic Orçamento, As quaes
101 presente o pmojecto n. ' 137, deste
111110, sao do parecor dUP 0 mosmo
colitinde 001 3." diseussAo, corn as
1 emeiidas quo jd rccebeu, o seja
approvado corn essas emenclas e
mats as seguinfes: IN. 4-oncle so
diz: I.0 isencão (10 imnpostos polo
prazo do (10) nez annos, a contar
do data da assignatura do contra-
cto, ma Secretaria da Agricultura.
pelos concossionarios, empresas, on
companhias que so organizarem"
cliga-se: 1.0 premio equivalente a
um torqo do valor do machlnisrnc'
omprogado, desde quo a usina es-
tej a em franco funecionamento
ondo so diz: "Art. 2.° Os favores
nest a rno'ncionados... assucar, dia-
ems", diga-se: "Os favores nesta
mnencionados sO sorAo concedidos As
(3) tros primeii'as empresas ou
companbias, quo, no sentido aflu-
dido, so fundarem no Estado, corn
apparellios modemnos , servidos a
elbctricidade, vapor ou agua, corn
capacidade do proclucqAo lumen in-
ferior a (500) quiihentas saccas
do nSSucar do (60 sessenta kilos
diarios, durante 	 a safra, isto O
(6) seis mezes no ann".

Solo das commissOes, 23 do so-
tembro do 1914.

ComrnissAo do Agriculfura e In-
dustria.-Paulo Pinhoiro do Silva.
-A. do Rezondo Costa.

CommissAo dc Orçarnento.-Sonna
Figueirodo.-Alves do Lernos.-.JoAo
Iisboa.-Nelson (10 Senna.
Pro jecto c cnieadas a quo so re-

[('10 0 parecer supra

0 Congresso Legislafivo do Esta-
do do Minas Geraes decreta:

.\i't: 1.0 0 governo concederd a
quem, par si, companhia ou em-
presa quo organizar, so propuzer
a fundar no Estado usirtas de pro-
parar e beneficiar assucar. Os fa-
Vores seguintes:



4.° 1senäo do jinpoStus pelo pra-
zo (40; dez annos, a conlar
aa data cia assignatura do contra-
cto na Socretaria da Agricul.tura
pelos coricessionarios, empresas oil
companhias (IUC organizarem;

2.1 Tiansporte por conta do Es-
tado ou por intermedio do mesmo,
junto ao Ministerio da Agridultura
de todu o material e inachinismos
necessaries it rnontagn cia usina;

3.° isençiio de impostos alfancle-
garios, quo correrão por conta do
Estado, caso o mesmo nao obtenha
isençao dos mesmos ido goverrlo
federal, si o .material necessario ri
moiitagem cia usina vier cia Eu-
ropa;

40 Levantainento do urn tero
do valor cia propriodade corn Os

respectivos machinismos, sob garan-
ha hypothecaria cia mesma no
Banco do Credito Agricola e Hypo-
Fhecario do Estado do Minas, a ju-
ros do (7 0o) seth por conto, e
corn 0 prazo do (10) doz annos
para amortizaçao polo concessiona-
rio on empresa quo oi'gaiñzar, rio
conformidade corn as clausulas V e
VI do contracto do 4 de fevereiro
(10 1011, feito ontre o referirlo
Banco ci o Estaclo;

5.° Concessão do força eloetrica
necossaria d Usina de qudda d'agua
mais pIoxirna a mesma portencente
(0 Estado, do conformidade corn a
lei do qudes d'aguas existente, co-
mu preferenci para concessão do
toda a qudda d'agua referida, em
easo do set- a mesma pretendida
por ontra qualquer pessoa on em-
prosa quo não seja o concossiofla-
in on companhia quo organizar.
Art. 2. 1 Os favoros nesta men-

cionados, sO serão concodidos ris
tros (3) priineiras empresas on
companhias, clue, 110 sontido allu-
dido, so funth.rem no Estado, corn
appareihos modernos. movidos a
eloctricidade, vapor on a agua,
corn capaciclade rio producçao nun-
ca inferior a mil saccos do sossen-
Ia (60 kilos do assucar diaries.

Art. 3. 1 As usinas referidas se-
mo fundadas em (3) tres pontos
Iliversos do Estado. em zona apro-
priada ao plantio da canna, pro-
Niflin it estradas de ferro on corn

facilid ode do transporte fluvial ou
pol' autuinoveis, podendo cada uma
das concessOes referidas sm feita
it on ompresas differen-
los.

At-[. 4.' 0 govemno, no contracto
quo firniat' corn us eoncossionarios,
incluirO o "onus" do dopositar, no
cumero do eada anno, aid o dia 45
do ,jaiieiro, cada urna das tres (3)
usinas, na Secretaria das Finanqas,
a quantia de (2: 400$000), dois con-
tos e quatrocentos mil rdis, desti-
nados so pagarnento de urn fiscal
rio governo, subordinado a Directo-
na do Torras e Colonizaqão da Se-
cretaria da Agricultura, quo terd
co1n(' exclusiva occupaäo, percor-
('01' iluas vezes por rnez cada uma
deltas. apresentando relatorios tn-
mestracs out que .seja constatado o
cumpi'irnonto do contracto feito corn
o Estado, mencionando nos mes-
inos a oxportaçao das usinas, foita
a vista do sous balancent.es para o
quo lhos sold facultado o examo de
lucius os sous livros commerciaos.

Art. 5." As (3) tres usinas, corn-
panhias ou emprosas organizadas
do conformirlade corn osta lei, Se-
mao fundadas coin os roqui-
sitos legacs, sendo registrados seus
livrs t' firma , na Junta Commer-
cial do Estado, sujoitando ris mul-
tas quo no contracto fororn conven-
ejonaclas 110 caso do nao cumpri-
meiito 10 mesmo, coin do ca-
ducidado no caso do reincidencia
p01' (3 tres vezos na mesma falta,
senclo it para exocução do
mesmo (to (10:000$000) doz contos
(10 rdis. quo. osgotacla corn o pa-
gamento do multas. serd rofeita pe-
in .concessionario, sob penp de ca-
ducidade. dentro do prazo impro-
rogavel do (30) trinta dias. na Se-
cretaria das Finanças ou na colie-
ctoria local nude :funccionar a em-
P1'eSa

Ai't. G. Si 0 concossionarlo, corn-
pauhia on empresa que organizar
para o alludido tim. so propuzer a
fundai' a mesma em terrenos de-
volutos do Estado. ser-lhe-do von-
'hdos Os mesmos para o menciona-
do tim. corn a drea sufficiente, do-
vidamente calciilada pela Directo-
lia (IC Torras p Colonizado, polo
Illinirno pi-(,Coc. ori'ente na zona on

I
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rcgiOo ciii quo o refenido leni'eno 	 () so. Costa Cruz :—O artigo a quo
so acliar situado, coin 	 prazo do me refiro diz que os favores conce-
IS quinze àflriOS para o pagarnen , didos, amplae desproporcionada-

ft total do rnesmo, feito proporcin- mente no projeeto, sao exciusiva-
nalilielite em amortizaçao annuaes. inente as tres pnirneiras usinas quo

-Art. . Revogarn-se as disposi- so fundarern no Estado.0 so. Arge-miro do Resende:—Astoes 01)1 contranio. 	 jue preencherem as condiçöes cxi-
Sala (las sossOes, 5 do agosto do gidas.

1914. —\rgomiro de Rezende Cos- - o so. Costa Cruz:—Logo, seräo as
ha.	 u.nicas que tivereni o grande capital

N. • 1	 uecessario.

	

1 	 .	 9 	 0 sr. Argerniro de Resende :—Para
uS+ 1+ ( ldlfl-SP OS (IS. 	 C . pe10 incrementar a industria do assucar,

hojeseg'u)nfe: 	 .	 inteirarnente abandonada neste
N... 0 govemno do Estado re- Estado. (Ndo a'poiados geraes)

quisita rO do federal o transporte 0 so. Costa Cruz :—E pars mais
gratuito iia E. F. Central, do ma- urna vez salientarmos quo sO mere-
tei'ial e rnachmisrnos destinados A co auxiio quern tern.

ontagem cia Usina e a isençdo do 	 0 sr. Argenuro dc Resende :—O in-
impostos alfandegarios pars o mes tidto do projecto d outro muito dif -
001 nateiial 0 machinisrnos. 	 i fermi-c.

N 9 	 0 sr. Costa Cruz... grandes cain-
taos, d quo so produra...

Suhstitua-se 0 11. a 1)010 50- I 0 sr. Argemiro do Resende :—V.
itintp : exc. rido compreherideu 0 iituito
N... 0 governo concederd a que- 1 rio projecto.

Ia Fagua do força ndcessaria ao 	 Qsr. Costa Cruz... favonecer as
Fill) Vi menlo da usina por agua on granites industnias. ahan conan do-so
pela electriciclade. obsorvacla a re- 	 pecjuenas...
spctiVa lei. 	 0 Sr. Ar .qerniro do Resende :—NSo

N. 3 	 apoiado. 0 que o proiecto procuna
0 mcremenlar a industi'ia do assucar.

to art.. ).° substitua-se: 	 Ai'I. intciramonte a,bandonada no Estado.
5° No contracto quo for celebrado (Ado apoiados geiaes)
V11 1 1110 especthca-das as clausulas 0 sr. Costa Cruz;. . . e so o prcqe-
rIliohIlillIS a todos OS contractos e cto do rneu collega tivesse 0 intuito
"nininhllacias penas e multas ate do proteger a mdustria (,in

:()00000. iiiclusivd a do caducida- tento as gnandes civanto as eqiaenas.
de. no caso do nan eumprirnonto (leveria trazer. ndo a isençdo do im-
d nu'sino. (S. R.) 	 postos para tres usinas e sim para

il1fl (1:-Is eorirnissOes. II di' SI'- tIdas as quo so estaholocessern entne
t*'inhro do 1914. —Seuna Figueire- uris.
I. —.Jodo Lisboa. —Alves ilo i 	 Peço 0 Camara attender aos meus

	

IllS. 	 intuitos. Sou radicalmente contranio
I(ni lhSellSSao o urolecto. 	

it 	 dos grandes em detri-
niento . dos pequenos; sou daquelles

0 SB. COSTA CRUZ:—Sr. Presi- quo paga, na minha zona, u irn-pos-
(lento, so so iniciar o debate do to rnaior quo se paga no Estado, me-
presente projecto, ten do die ja sot- feronte I. lavoura do cafe; entretan-
frido, comb ohservei nos Annaes do to, para ella nunca se levantou uma
1914. grando discussdo, estou e rnc idda quo se convartesse em nrote:
manifesto de pleno accorclo corn cOo an sou producto; não so Ihe cia
aquelles quo vOm, espocialrnellte no isencIo. aiigmentanilo-se-lhe os am-
art. 2.0, urn privilegio abs grandes, postos. 	 -
em prejuizo dos pequenoS pmodneto- 	 F lustarnente contra esse grande
res rio assucar. 	 inal. em protege-r aquillo que a in-

0 so. A-rgemiro do Resende :—NIo clustria C cauaz do produzir e natii-
apoiado. F' a iniciativa cia industria t'alrnente collocar, em proteger aquil-
em geral. 	 to quo, naturalmente, o povo con-
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mine, em detrimento daquillo qu
constitue a nossa heranqa, a noss
fortuna inunthal, que en s&mpre he
de levantar o meu protesto.

Senhores, estabelecernos iSenqAo
de imposfos e damos privllegio part
tudo; entrefanfo, nada temos feit
em favor la nossa principal cultura
daquillo que o dedo divino, posse
dizer, o dedo providencjal, nos mdi
eou como sendo a cultura que devia
inos proteger. ella, tudo rene-
garnos emquanto que a todas as ou-
Iris aitrimos as port.as das alfande
gas e das estradas do ferro; porquei

Declarou o nobre auctor do pro-
)ecto que elle procura proteger a
pequena industria, animal-a. Mas
como, so varnos crear sOmente tres
grandes usinas em tres poiitos do
Estaclo?

o Sr. Bias Fit/o:_0 inconvenien-
I.e do projecto é entregar em mos
de toes unicas pessoas todos os fa-
Vores.

() so. (]osta Con;: - Aiudario
1UU1O passailo, bern Inc recortlo. ii-
vernos uma disctissbo muifissino
,jusf.a em torno do projecto relati'.'o
ao privilegio (lado ao cinlaclilo in-

Lernos. Em principio so di-
xiii quo era someilte proteccio a
itidustria frigorifica no Estaclo, quo
della tinha necesslanie: enfrotan-
to, qual fol o resultado? Foi ir pa-
tar nas mans do urn ni homem to . -
las as Vii utageiis e coilceSsOc's SOhrn
o assumpto.

E' o quo so Jiir ti fambem Vol), aindustrua (to rissucar.
Sr. Presidei to. Si quizeri uos Ia-

zer favoi-es. \'anlos p.roteger a rn-
dustrua em geral o ruin Thnitomis
essa prototan a duas on tres uzi-
nas quo so ('stahei000rom entr'
116s.

So U sr. Pros idri to. e doii 0 urn
voto contra o pIni edo porquc so!
(file dello sul'gina 11111 iiovo mono-
polio pa I'a it Iii ilti si cia do
car.

(iiui(o boor; flr1(i(o beni Ti
0 SR. BIAS FELHO: - era

men pensamento, Sr. Presidejift.
vir ii. tribuna no prosento momenfo,
mOrrnent.e pan. iliseufir urn proje-
eto quo sO five 000hecimenill delIc
ao vel-o distribuido aqui.

o Sr. Alberto Alvares: - Talvex
a niaioria da Casa esteja na situn-
ião do v. exc.

Para mim i in 4 einarncnte novo o
Proj ecto quo encerra assumpto do
n.11a importancia.
o Sr. .ifodestino 	 Goncalves:

Soffreu aqui largo debate . em 1914.
o Sr. Alberto Alvares: - Infehz-

mente nbo fazia part.c dii Camara
naquella epoca.

o sr. Bias Fi,'ho : - 0 facto r1
ter o projecto. em 1914, impu gl:a-
Oo vehernonte mostra a im portan-
cia capital dii inatenia do quo do
trata e nOs, OS 11OYOS delegados e
representantes do Estado, ao vor
inns a SRa thsiruiuicao pelos 1105-
sas hancatlas, nan tenios outro
niluho a soguir SiUiiO manifosta: o
10550 iTloilo do vir...
o sr. Alberta Ali'w'es 	 Apia-

do.
o sr. Bias Pjlhi,... corn fran-

CI11OZi 0 smeorinhaule sobre urn as-
4111lipto quo affocta its altos milan
OSSOS mdustninies do Estado.
V. exc. saho. sr . Presidente, (iio

vcnlio ileiteando, (1041110 thsta cii-
sri, iiio de hoje, lavores o auxjlios
p ara iudiistrias nascenfes. coino a
do xii qiu r' tnlgonificos. quo. si
heni fenhani thin mu dcsenvolvj-
nicuto rapido. OCCiiSIOHatIO p0111 api-
Ca (1( 11 ' at ia VOSSr1 1105, ( 1 111 	 (jIll' 	 os
moreados dli 1OJiOilS Sao (IS i](itl01d5
CoilSuUhlIloi'eri. 	 todo 	 ii	 i(lililIi(( SlIJ)('
quO Ii 11(15511 	 (li!SeiiVolVirnOilfI( 	 I'
I iauisiti (liii ponu ru' elI 	 so liii soii ia
Sifiiacao l(.UoiIiliil 	 roiiila 	 o'la guor-
cii enlrnpo;i

Para attender it 	 ISsli	 prnva\'I'!
cniso poi quo tori fou;osauiieito do
p nsa r it itidustriit de C 1i ii'ii ChlOe-
ladas, Solucjtoi a, atteiiciri iii 	 Cri-
iivara p11111 it dulliceSsan iio algulis
81.1xu1mo_ (flIl' 	 in ('iitl' p fii(fo_ Han P11-
dei'a Ui 14 echo i ii 	 heiiopia,c Ito 	 do
Coiigi'ossi. 	 (01(111' II 	 Exptitivij 	 ii
havua e!itnavauli, It Ilosonvo]'jInt'ui-
to 	 ieris 	 1(1(1 1iSt.riil S. 	 Criilcd end
todos os 	 ii Volos Il ilill IjjjjOo 	 11(1-
(11011).

o so. Costa ('in;: -	 0 iniso
aCtilal SeFio tics.

o so. Bias Fit/In: - E' eon ha
nieditas lesta niafurezri. quo uavo-
recent a udgitus a!es.tarlos, pre.iui I-
cando a havou lii. an crjnimencio, o
ao deScinoTvj nlei ito (illS il'JUStniaS

(apoluilos), quo I euiho reclaniado
ibentro dii Camara dos Deputados,
convencidO como estou que prod-
sanioS seguir outro rumo.

0 proecto tern vaitageis, inas
torn tanihern serios inconienientes.

o sou art. 4,0, n. 1, cue declara
quO 11 0 governo concederá a em-
presa quo so onganizar e quo so
propuzer a fundar no Estacle us!-
nas do preparar e beneficiar assu-
car isenqdo do impostoS polo pra-
zo do dez annos, a con tar da data
di assignatura do contracto na Se-
ceetania da .\g1'ieultura pelos con-
CeSI onanios."

o sr. Aoqen ho do Resende: -
--do apoiadn: essa dusposicão jd lot
substituida pela omenda n. 4, apre-
sentada pela cominissio do 0ça-
iriento, mauidaido quo, em vez do
iseução do impostos, so conceclam
pl-enliOS oquivalenles a urn torco
do valoi' do inachirrismo emproga-
(il, 100(10 que a usina esteja em
fnanco funceinnarnento -

() s,. Bias Fit/lo: - Sr. Presiden-
to. estaria substituida Si a omen-
(Ia n. 4 ji tivosse sido approvada
1}eh( Casa.

0 so. Argr'miro de Besende: -
Mas, nao so cogita mais disso no
prnjocto.

o sr. Bias Filiro: - Chegarei ld.
Sr. Presidente, a isenciio do im-

pistos n5o dove sen concedida tilo
sorncnte is tn's pnrneiras ci pro-
sas quo so propuzercin a fundat' no
Estaulo USin11S (10 pnepannr e hone-
ficiar assnear, mas a todas as ou-
has emprcsas quo preencham OS
This e as condiqoes determinadas
CII lei -
]Jiz o honrado auctor do proje-

eto, quo 0 apresoiitou, estou certo,
nioavencido do que iii prestai' urn
relevante serviço a industria assu-
eareira do Estado; 0hz S. exc. quo
näo so cogita mais do conceder
!seii.o do impostos e sum premios
equivaleiites ii urn, terqo do valor
(to Inachilusmo empregado -

Mis, sis. deputados, Si esses pro-
irnos fossom oxtonsivoS a todos
aquelles quo cultivam a canna do
assucan, si fossem extensivos a to-
dos aquelles que so dedicam a la-
vouna assucareira. cu nada lena a
objectar ii estanua do accordo corn
o proj ecto em debate. Enti'etanto,
eases pramios estão cerceados, por-

(fUO so Podorão son conuedidos as
tres primeinas empresas que so
fundarem -

Ora, isso i ou nba pretonir o di-
reito daquelles quo lahutam quoti-
dianarnente na industria do assucan
e quo deveniam, portanto, merecer
os mesmos favores quo as tres em-
piesas quo o projecto pretende be-
neficiar ?

r'mmo, Sr. Presiderite; nbo serd
corn o men voto quo isso so lard.

Senia isso concentrarmos na mao
dos potenfados, daquelles que ths-
pboun de mais avultados capitaes
pala a fundaçdo de •ostabelecirnen-
tos malores, todos OS favores to to-
das as isençOes, em detrirnento di-
queUes que luctarn exelusivamente
corn o sou esforqo ptssoal. (Apoia-
dos; nmuito bear!'

Approvando essa disposicão tin
projecto, mi mesmo a erneida, nOs
iniamos collocal' a industnia assu-
careira no Estado em condiçOes
idenlicas zliquella em quo so acha a
industnia dos Inigomificos c das
xarqueadas, counpietainento absor-
vida poi' esso inalfadado contracto
l{oracio Lemos...

o sr. Alberto Aliares: - Apoia-
do.

o so. Bias Fitho... contra o qual
clanlani a pecuaria e as industrias
quo della derivam.

E, sr. Presidente. devo do passa-
gem assignalar quo a niinha sun-
presa foi I.anto rnaior. quanto, ao
von terminado 0 prazo pana a cii-
ducidade dosse cnntnacto. cit quo
julgava, assim crumo todo o povo
niineiro, cujas esporauiças, ciii se-
meihante assurn pto so achavam
voltadas para o Executivo, quo nan
mais so roproduziria urn contracto
do semeihauto natureza; cis, po-
rem, que novamente, contra a es-
peotativa g;enal, so enfeixarn, flit)
mais iias mios do Horaclo Lemos.
porirn nas do urna empresa quo
so organizou do momelito, Os favo-
res e beneficios a quo dovenuarn tor
direito todos OS habitantos do Es-
tado.

E' pol isso. pica quo näo mais
so pratiquem actos de tal ordern,
(1110 on me mnsurgurei semple nesta
Casa contra bOos OS pnojectos quo
visern conceder favores a certos e
determinados individuos on empre-
sas, em detrimento de outros quo
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se achcrn emeguacs c. oiidiçös, nado a ellipresfar diiilieiru IOS la-pOrquanto caminhiniis ara esta- vrado res.
belecer no Esfado urns easta pri- 1 0 SR. ALBERTO ALVARES: Coi-
vilegiada de individnus em todos tada cia lavoura, nas garras do Crc-us ramos da iiidustria 	 dito Agricola!

	

Jd assini s praticou coin ieIac1u 	 0 SR. BIAS V1LHO : Sr. Presi-r industrj dos frigoifficos; ja. as- dente, era meu desejo, Si lIao brasirn so Preteride praficar coin rela- a exiguidade do tempo dos fraha-
ção ii industria assucaicira... 	 ihos parlamenfares e a quantida-o sr. Alberto Afi'ai'i',s: -Ole. de enormede serviços que nih-alias, é uins mdusfiia vetha. 	 inainente vein so aecumulaildo naso sr. Bias Fi/ho ... . amanhb on- pastas this commissOes das qTiäes
fras protenies surgirCo reelainan- faço pane, por nimia gentileza da
lu para us ahastadus OS favores do Camara, entrar ju instaente na ana-
nilides, aquelles
puder puhlio:

	

	 us pohr.es. ((S 	 lyse clesse hypothetico Banco Hy-que pagam impos-fus,

	

	 pothecario e Agricola do Esfado docjue calico crein pars 1 . eqnili-brio orCa 	 Minas Geraes, analysando-o em facemefifario do isfado, esses
S	 ij (fUC ihe concedoji favores.serac( UJiplantados 0 V erau as suasindustnias de inhai 	 (!III race do contracfo quo 0 flies- -

	

e peiecei. 	
1110 fein coin u Estado e em facosão, sr. PresicInf 	

Precisamos dos maloficios ctte tern frazido aleagir corn energia contra isso;
p recisamos eSt 	 1IVOIIII 	 provando, emfirn. queahelect'r Urn periodo 

i'5P (alto 	 lffl ou fra hurla ni-lie eguahiade pain todos: precisa- ojllidi a povo rnineiro.rnos 	 clistribuir, 	 eqtntaf.ivainenfe 	
o s. LEOPOLDO DE ifavores e impostos. para cjue umas \InjIo hem

I egioes ntc Voncoi i Ufl pu a o ei'irio p 	 o	 hi s 1`1 1,110: ELI j(I ((V tilluhlico mais do Quo oufras; 	
0)01 lIgoiuienfos quo affirmo for-a este respeito se lelerm Corn acer- 
t 	 istos. quo o Billie()I-[y-If, u illustrado cleputaclo (tue me 	 tl
es e

lOC Ijju
oh

 opera iflutifu nos usprecedeu IM tnihuna. 	 J(O

carfeiri agiicula do quo fla car-A zona cafecira do Estado, out teira colnnlercial 
0 cercela (Jopor oufra, fodas as zonas do Minas	 wit

 aitsoluto. (Id' lion mode irie-quo Produzom cafC. reclamarn quo- quieto si me permittem a i'Xpres-
fidianamenfe do Poclor Legislafjvo 	 io a fiherdarle lo fazendeirn cueluau favores, was urn direjto 	 luello prefeiide luvautni 	 urn em-hues C garantjdo 	 or urn comoru- 	 UOStIIlio. 	 13 ffecfivamen fe, oil' ii-lliisSo SoleiTlile.	 ('ill liloijiejifo	 (IL 	 flhilUI(' 	 l( valor 	 (Iis 	 uoIou(I;ldoCi1a 	 riperfimoas hiIiiilce j vls 	 e ('XI- 	 rriulu 	 iiFfjouiildoS por 	 it#,gem quo osse (ireitil sofa frauisfcr- 	 IOUN'ados ( 1 111 	 iidiea 	 (fll(' 	 liiiu111a do 0111 rt alidal c 	 quo so en in - 	 m .ue ((((truE) I lull flea 0 V 1101 leaf des-pra o quo so fraiou ; Cntr p iatito u sa mesma flropjioda(Io P put him.Poder Legislafivu Mili p iro, (Ic 	 tramIeaffaIlclu a earteira hypotheca-vidus IflOUcus. (lao liga aMinima na sos 

OIL SOS agiicitlfores e abrin-Inpurfancia A. tao jtmsfas 	 tao le- do as porlas h 	 carfeira eumrner-gitirnas ru'clamacoes. 	 a
cial pa na a agiotagorn, 	 proj idlesA iavuura do café Colistilue do assim. do urn mod 	 COi(Si'Iprav(i

facfo. urna das fonfes prirnorcljaes (5 iliteresses do 13stado. us Interns-
la receita ito Estado, coilcorrendo sos (1s 1avow, e defurpa if('SpIn-
do rn-ado efbicaz paia u uosso to (Ia lei quo n jil Aifili ll . (.4poia,ioc;equlihrio orcarnemtlaiici : ent ref an- m-tnto born!to, Para ella o Legisiafvo nho es- 	 Si Presidlenfe, jri bela ref a v.tende a sna man. 	 exc. (i('. so assuruar a tnhuiii pars

0 SB. ARGEilIRO BE REZENDE : disetttil . actual projectu. vu o Is-Urandes favores o Esfado tern feifo zia de surprosa, levado apenas polo
i. lavoura Al-li estb, por exemplo, seritirnento quo sempre inc inspi-
o Borneo (Ic Credito Agricola, destj- ia. (Ic ('XtPrliar corn franqueza a
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mcii niodo tie pensai, porquantol des capitalisfas. on dos pocierosos:
nao tive opportunidade do faz'r so conirario diSso, a minha orion-
urn esfudo definlo e meditado do taçao tern sido sempre a do propu-
assuinpto. 	 gnar pelos macs e legitimos lute-

Quero crer, pot isso. quo a Ca- losses do nosso Estado.
ulara ha do conceder o seu bone- 	 Von's: —Todos fazern justiça a
placitu no sentido do ser adiada a V . ('Xc
IhsduSsbo, afirn de que, nos, quo 0 cr.... eiiuiro do l-hezende: -
lao tivernos a Ventura de pert-en- Mas. srs. depufados. o que scm-
ocr a legislatuna (Ic 1914, possamos pre fenho notadu C quo. em Minas
osciarocer u nosso espirito, estudan- Geraes. per falta dc capitaes quo
lu serenainenfe a mafenja e corn- possam inerenienfar it industria e a
paranclo as suas vantagens e os lavoura. vivenios a hra ços corn as
seims inconvenienfes 	 lnaiores difficuldades.

Medidas niesta ordern n10 podem Somos quasi urn deserto,quasi urn
sIr aqul vofadas do supetão: de- povo ahancloriado; e por f-ada a ex-
\'enl nierecor urn estudo acui'ado e fenso do nosso vasto ternitorio nOs
lefleOfido; e si a Camara verjfjcar vernos grandes porvOes do terras
[lid 05 vanfagens do projecto s10 omit rogues a fazendeiros quo n10
FOlIOS o pusitivas. ha do approval-o tern recursos pars cultival-as C
Ii' (.,onto: (Has. si ao contranio dis- :ruando os tent iilo os applica, dan-

	

SI cowvviwer dl iniquidade do 	 ho (lesoflvulviii lento ) as rnesmas, e
IliOSlIlu projecto ; Si se conveiicer 	 lim em compras ut' apolics e oil-

(lit(,  as iilo(lidas nelle consigns- tins collocaçbes.
bus (110 satisfazeni Is aspiraqOes - 	 Foi lIon issu QUO. uuvmdo a. Opt-

	

puvu IlilIleiru pir inianirnida- 	 nao do enfendidos na materia. jul-
it' III' VuoS. Ila (It re]eifai-o, sent 	 iruiei do molt dever formular () pro

	

IVIdI plo iltandu ani seth (10 5- 	 iecto, ('in debate, 0(1111 di intuito do
triolisnio e salvaguanclancl 0 as in- chlalnar pars (( lIuSSO Estado a- at-
(05505 d' (tills indIiSfljiut (1 110 jI 	 IeIlçIo daqu eil.vs 	 (pie 	 ctnzesstiimt

fern uzin grantEe deseuivolviinenfo em tnazer 0 StU concurso para 0 111-
110551) Estadu 	 cromenfo (Ia industria assucareira,

Tenluo difo 	 foinecondo-nos o capital que nb

	

( liuito be)1(: (((((ito bent! ) 	poSSuirnoS.
iNIo proteludi conceder protecçao

-

(I SR. ARGEMIBO DE REZENDE descabida a urns cleterminada elas-Sl 	 Presidenfe, 1110 era 	 minha 	 se tie indlustriaeS: porciue. sr. Pro---iuitvm)tilo falar sobre o prujecto 11 	 sidente. preciso é quo so note quo.
13. ora em tercoira thscussao. e pars a ol)tençao dos favores as-
lu qual fuu apresentanfe liii 5eSSao 	 fipulados 0 trojecto exige urns é-do 1914 projocto esse quo, hoje, 	 rio do grandes slcriiicios us Moo -"0111OIIi as (nodlticaçOes tine SOffrell tageni de usinas rn coudiçoes ii-'flu vutude do erneiidas offereerdas 	 feirauieiut.e liveisas daquellas ll
iielas cotrutussoes do Orqamento 0 purventuru existarn huje em 'sos-
Industrias. heun pode ser conside- so Estado.rado como pei'tencendo nla1s a s 	 Si C verdade. comb afiirluaranlsas COJllflhiSSOPS do que an hurnildc algutis dos nnbres collegas, quo a
oraclor. 	 industria assucareira so mba lb

Entretunto, son obrigado a Vii' a desenvolvida em Minas eraes.por-
fnibuna. afirn do explicar a minha quo coisumnirnos enibo, nests pro-
attitude curn relação a esfe proje- liria Capital, assucar quo nos torn
eth, afimll tic' (1110 1150 so possa cm- do ioiugincjuo Estado (10 Pernim-
prostar I inesuna urna inteipretaço huco?
ilVelsa (Ia quo dove ter. 	 0 cr. Leopoldo de Luna: - A's

Sr Piesidente, em toda sas me- von's C assuear tie Minas mm o 11.-
(lidas clue tenho submettido so es- Inc tie Penriambutco
tudo e C apreciaçao da Camara dos 	 (I sr. Argerniro do /loscncie:
srs. Deputados, jlmais five em vis- V. ext. pOde pereorrer Judas as ca-
fl amparar as intoresses ins gran- sas commermia p s lasts Capital. aiim
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conipetentes, industriaes e agricul-
[ores.

Ndo lenho a preocdupacibo do cfue-
rer heneficiar as poderosos; o quo
desejo C 0 reerguimento das indus-
trias e, liesse sentido, nunca nega-
ret o men voto.

0 sr. Bias Filho-:_O projecto do
v. exc. dove merecer urn estudo
inais acurado. Defle precisa de sahir
a parte quo procura cercear a ither-
dade dos outros. (Cruzam-se outros
apartes)

0 so. Argerniro de Resende :—Sr.
Presidente, en iiao me opponho quo
Soja adiada a discussão do projocto.
O quo desejo C quo ello se transfor-
rue em realidado afim do estimular
nina industria lioje completamente
norta.

0 $o. Alberto Alvares :—Existe ha
nais do urn seculo. V. exc. entäo

Ohio eumpuisa as estatisticas minei-
('as.

0 sr. Bias Fil/io :—Em Ponte Nova
existe uma grando usma.

0 so. Mon teiro do Abreu—En-i Rio
Branco, tambem.

0 so. Argemiro de Res gnde :—Mas
1I1.10 usinas São essas quo ndo vemos
issucar de sua procedencia?

0 so. Bias Filho :—Ndo apolado.
V. exc. assim estd mostrando quo
libo coiìhece 111111101 pontos do Es-
tado.

0 sr . .1rqeniruc de Ro;cnde
Err 111051110 jib citei ci usiva de Pm-
I)' NOVcI.

(I .c'. iliac Ft/ho:	 Eiifdo co-
ilieco ('ssa ii Silihi ? .E ia 1550 (tile (,it

(I)' S 	 a va.
(/ co. .1 l'jf)fl()'o 	 (10 RLz('(lde -

IF itS devo hi cei'escenta i' quo 0
assiteci' nella produzido nao chega
para attender as riecessidade,s do
IliUfliciplo.
0 Sr. iliac litho: Oh Como

V. cxc. &'sti eugaitado.
() 	 sr. 	 l[oiteji'o 	 de 	 .-lbi'eu

Ttjiii 	 ('Xpurtado 	 illiliS (10 200.000
saccas. ('ouza-ni-sp div.'rsos apar-
los. (.1 ci'. J'oe.sujroto roe/ama a/ton-
L'aO) -

() so. .-trgemiru do Re;ende: Jima
COUSa quo it Can.iara precisa for
0111 vista c proeuraj-, p01' fodos Os
rrioios, . deserivoivei- as industi'ias -

0 so. Bias I"j//u .\hi de accur-
do corn i. exc.

0 sr. A1'(jCllii'O (IL' Bezeuiae... em
fodo o Estadp; poi' isso escoihi
tres zonas priricipaos Para 0 esta-
belecimento das respectivas usinas
aIim de que as localidades serta-
nejas, scm vias de cornmunicação,
scm correios e telegraphos, 11ão
fiquem 1) rej udicadas, porquarito,
scm urna disposiçao legislativa,
nlnguemn as pi'-ocuraria Para o esta-
belecimento de industrias.

Sr. Presidente, nunca, nesta Ca-
mara, procurei negar Os auxilios
Tie so toni procurado levar its pe-
quenas industrias...

0 sr. Bias—Fl/ho:  V. exc. cm son
projecto manda quo his usinas so-
jam estahelecidas em tres pontos
do - Estado. No norte seria imilto
difficil arranj ar-se isto.

o sr. 4rgcmii'o de Re;ende ... corn
a maxima facilidade; sert apenas
lireciso estudar o ponto quo lives-
so lacilidade do vias do communi-
caçdo, e ha municipios do forte

Li ne satisfazem inteiran-tonte essa
condição.

Creiam -us incus illustrados col
legas que quando trouxe a Ca
maca o projecto ora em debate,
visava evitar quo nos grandes mci'-
Chidos cousumidores se dissesse que
o Estado de Minas estava coflcorrei-i-
do corn Pernambuco na exportado
do assucar; 11 11 0 o Estado de Minas
Coflcori-e ('fill S. Paulo na exporta-
edo do cafe e corn o Rio Grande
do Siil, iia oxportaqdo do gado, do
a crux e do tantus oiitrus productos.

0 ci'. A ((ar/u A/ yates: iNto ha doSet , too III 010 de mon op olio.
O s' .4,'gemo'o de Bezende : Nau

5' tr'ata do nioriopolio. NOs C quo
ndo pudenios cruzar Os braqos e
deixai' do ir ao enconti'o daquelles
quo quei'ern -t r'azei' grancies eapi
taos pain 0 Esfado lie Minas e quo
ciqul SPl'ãI) )'inpi'egadOs 110 (ieSeiI-
\'ulvimfleflt( hiS nossas industrias.

0 co. Al/ni/n A liar's: F' 11111 vo
ghuio do v. exc.

o sr. _4r'qi' 1(100 (10 Rezende : Pw-
[auto, sr. Presidenite. ti'rmino as
coiisidoraçoes quo five necessidade
ik' Fazor solire pi'ojectu - e deixci
ci Casa iuteira iiht'rdade do cc-
gt'itai-o on adiar a sue discussão.
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do eunstatal a veracidade da rii- 	 0 si. Arqcmiro de Rcscndc: -
nha affirmacäO. 	 Sr. Presidente, o projecto d c'ariS-

Sr. Presidente; da propria zma simo e pelas suas disposicOes Sc

da Matta, la zona caieeira por oX- verifiea quo sornente depois do cx-
celleilCia, partirain applaUsOS 	 as portado 0 OSS1TCLIF ii ipie pollN'oI)

Was cousuljstanci das no projeeto 	 ser obtidos us taoreS. Aeste p0110

e jornaes do Carangola, e de Oil- o mcii collega niio tern razäo.
tros pontos, ao mesmo fizeram do- 	 o sr. Bias P111w: - Deelaro a i.

giosaS reterep 	 h
cia8. 	 -	 exp. cjue Id tenho experiencia pro-

0 sr. Bias Filho: - u aeceita 	 pria. 0 men municipio t hoje on-

cia essas hypotheses de V. exc. S do a iridustria. pastoril. a industrii
fossem OS tavores concethilos uao fabril do came conservada. estd
As tres graudes usmaS quo primel- muito desenvolvida do maneira
rarnente so fundasSefli iio Estado, clue, corn o contracto Horaeio di'
poyqualito. são ellaS quo menO'; Lemos, estd die prohthido do cx-
prociSa111 do favores, mas a todas portar Os seiis prothictos.
cm geral. 	 Dird V. exc. que os industriaos

() sr. Argemiro de Resenle: - do mcii rnunictp iO tern ampla ither-
liospotidorel a V. exc. 0 projecto é riado de agir. E' verdade: entretan-
niiiito clai'o: Os pequefloS indiis- to. corno nCo gosarn dos heneficiOs
trtiies line quizerem gosar dos a- 	 garantiaS do ciue gosa o cidadão
vuros jell 	

nib podefli, emetahe1eCidOS, flhlO 	 C- tioracio LernoS. 
riam mats nada a fazer do que COil- egualciade do cond1deS, ahastecer o
• ugarern sons estorcoS e mandar mer ca , do.
huscar nlcich]fliSmOS e desenvOlvef 	 0 ([tIe en cluero é I ustarnente isso:
as suas iudustrias. 	 crue todas as industrias possam col-

0 sr. Bias FUho: - ?iii.o parece; torar os sells nroductos em egual-

0 
proect0 diz somente - tres ml- dade de condicöeS. 	 -

0 sr. Araemiro do Resende :—N o
iias. 

0 sr. Arqemiro de Besende: - projecto não so trata disso.
Exactarnente, porque nibo podemoS 	 0 r. Bias FllhO :—O quo reecho

conceder a todas. 	
111a01111115fl105 importados polo Estado

0 sr Bias FilhO: - 
Então ha do ter. fopiosarnente mais vanta-

roncedamos a nenhuma A iniqul- cells do qile o ocitro (1110 compra 0

dade do soil projeeto estã justa-- pam.
1U0lI1(' no facto do conceder favores 0 sr. Ar qeinrro do flesende :—Mas

cometite a tres unicas usinas e -ão o mcli collega tanthem nan ignora
uirl tod'is quo so etaheiecorofll 1100 Para so fundar ima usma como

(i1'tOrflllfla 0 projeeto. 0 Sell P'°
(Sle;.Os.jrqenliro de flesende: -- priotario tern de despender urn cc-

1 	 pital alultado.
I'll,) 111(0111 de enrenuel (to mcii 00-- 	 0 sr Bias P11.1(0:—V. PXC.
lop. vojo que. tambern, em as dl- Corn a pro . o,ccilpa6ao do que as grari-
VIrsas oxposicoeS. naO so leVia con- des indiistriaS são as que fazem ()
coder pi-einios aoS expositores (lire 	 esonvolvirnent o da vida econoiiriCi.
luroni ciassiuicados em prirneirO 	 0 sr. ArqemirO do Recondo :—.th-
igai'.. 	 sohttameTite

(j so. Bias PUho: - Tso ( col5 	 0 (tile oil deSeo C inlnlailtar no
11111110 diTforeute. Nas expoSiCoOS 0 Estado irna coUsa quo nibo pxiste.

irrolucto P offerecido Pelt) proptie- 	 0 sr. Bias ic'ilho :—Nfio apoiado.

tcitio. 	 0 sr. Alberto Aisaros :—Existc 11:1

f) sr. ,.trqensiro do flesende : - inais do urn sectilo.
'Farnlwni isso aconteco corn a usin1 	 0 sr. .Argen j ipo do Rosende :—Co-

CITO serd montada pelos sons pro- 	 o. ii nOS .50 gastamos assiiear do

prietarios.
O so Bias P111w: - Serd manta- 	 Sr. Presidento, 1-1510 t("11-10 inten-

d polo govern. Deem-me trans cdo do queror impOr a Camara um
porto gratiiito e me mandefll Vii' priecto contra a sua vontade.
urn garanlião e aposto como dccci 	 0 cr110 trouxe ii Casa lot a iTlicia-

born producto. 	
ira leinbrada por diversaS pesso-as
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o sr. Bias Filiw: Mesino porque a
direito nosso.

o sr. Argerniro de Resende: -
Perteitameilte: é direito do v. v
excs.; entretanto, preciso assirn me
exprimir aiim do quo não pesenl
quo ostou deioridendo aqui inter-
eases pessoaes on rnon&poiio do
qualquer especie: procurar ampa-
rar urna industria das principaes
11ão d proteger 0 m4101)o1io.

o sr. Bias Filho: - Nenhum to
nós seria capaz (IC pensar isso
(apoiados).

o Sr. Argemiro de Resende:
Mas o sr. deputadu Costa Cruz,
eujo norne declino corn a devida ye-
nia, disse que devernos Or ii mar-
gem...

O sr Costa Cruz: - As poderi-
sas.

o sr. Argerniro de Resencle: -
• as grand-es empresas o nos col-

locarmos ao lado das pequenas;eli-
tretanto, o quo é certo ó quo de-
vemos emprogar esforços no sen-
tido de implantar entre nOs as
grandes usinas dc assucar, on ou-
tras, aiim do quo possarnos dcsu-
yolvor as nossas industrias e entrar
em conourso corn outros Estados
flue marcham em nossa va.nguarila,
augmentando o impoSto do e.por-
tação corn o . desenvolvirnento dos
mesrnos o meihor appareihando o
Estado para a satisfação das noces-
sidades publicas.

Termino deixando a doliberaoão
da Casa o proj octo, corto do cine
possci affirmar procurei, na medi-
la das rninhas forças, trazer para
o Estado moihoramentos quo en-
contrararn plena acceitação e ap-
plauso em varias zonas do Estado,
manifestados em differentes jor-
naes C convict.o de estar cumprin-
do & rneu dover do representarite
do povo nesta Casa do Congrosso
Minoiro, scm outro objectivo do
quo me intoresso polo desenvolvi-
mento do Estado.

Tenho concluido.
(MuUo hem; muito bm!)
0 SR. ALBERTO ALVARES: --

Sr. Presidonte, são poilcas as coil-
SideraQhes quo venho fazer soLre
o prolecto n. 137, do 194, clopois
do debate quo acaba de ser trava-
do em tomb do mosmo.

Não volto as consicleraOes, todas
muito hrilhantos e muito funda-
rIlentadas, do nosso collega, Si.
Bias Fllho; subscrevi as in1cr'1-
monte corn rolapã) ao arnmho (I 
so pretende segilir...

o sr. Bias Filho: - Folgo do te1 o
a men lado.

o sr. Alberto Alvares .. .tratando-
so desses rnonopolios indiroctos das
charna das grancles industrias, quo
não são nlais do que a corda ao
pescoço dos verda deiros produol 0-
res do Estaido.

Quero,\ porém. chamar a allen-
ção da Cmara pars uma disposi-
ção (10 prd3 cto , quo se me afigura
absolutarnente inacce.ita'vol. F as-
sirn quo diz o son art. L' (16

110 goverflo concederb a quin).
pur Si. companliia oil empress ([Li"
organizar, se propllzer a fundar no
Estado usinas de preparar e be-
neficiar assucar. Os favores
guintos:

1.0 Isenção do iILipOStOs polo ira--
Zn do dez airnos. a contar da dais
da assignatura do oontracto na
Secrotaria da Agricultura pelos
cessiullarios, ampresas on coinpa-
nhias quo organizarern etc."

Este ii. 1, em virtude do urns
emenda airesentada ao projects,
ioi substituido polo seguinte dispo-
sitivo (lh)

Ondo so diz "isenão de impos-
los polo prazo de dez annos, a con-
tar da data da assignatura do eon-
tiacto. etc." diga-se: premio equi-
valonte a urn terqo do valor do ma-
ollilliSmu emprogado, desde quo a
usina osteja em franco funcciona-
ulonto

Otu, urns do duas: on, caso se-
a approvado a n. i do projecto, a

Cainara concede a isencão do im-
pstos, arnpla. absoluta, scm res-
trieçOosl polo prazo do dez annas;
ou, caso não seja approvado esse n.
I, adopta a emenda que marida
sulastituir esses favores por urn
p i–Inio correspondente a urn for-
Co do capital.

Srnhores deputados, nao sd, en-
tie esias duas alternativas, qual a
niais attc'ntatoria cia interesse do
Estadu.

Si conoedermos a isenQão de Rn-
postos, vamos, evidentemente, es-

abolecor iiiu privilegio coniploto,
[lola iriipossibilidade dos poquenos
pi'oductores de coneorrer corn os
ewicessionarios deante cia suerio-
ridado em quo se collocam favo-
recidus polo projecto.

Soria coin 	 inpossthilitar
s pe(iue.uos indListriacs do assucar

exislontes no Estado, e quo são oni
nurnera do alguinas ceartenas, (to
lazer a nxportaçao do sett produ-
cto, poiquanta ones ficarlain coni
esse producta gravado pelos irn-
postos (to Estado, quo são muitissi-
no posados, so passo quo os privi-
legiad as ficariarn isentos desses
inesillas linpostos

a caso perfeito, aqui lembra-
do a Camara, da concessão Horaclo
Lemos; é urna corda ao peseoo
dos pequenos industriacs do Esta-
dii _(niuito born!)

Parece-me, portanto, que esta
liypothese não pOde do mado al-
gum ser acceita pela Casa— a hen-
ção do impostos, - principalmento
nos terrnos scm restricOes em quo
so acha redigido o n. 1 do art.
I.' do projeoto.

Fica a sogunda laypothese: a Ca
usia votara a emenda cancedendi
Unn terçu cia capital, cousa quo a
inim se me afigura ainda mais ma-
ccoitavel, poi'que imporia no Esta-
do fornecer capital aos industriaes,
em favor do suas industrias, em
sell beneficio exciusivo.

o sr. Bias Fliho: —E' o mesmo
quo endussar urna lottra.

(I sr. Alberto Alvares: —Porque
o Estado não concederia ontão
ugualmente, para dai urn exernpi'
aigninas centonas de cont.os de rdis

usina do Ponto Nova, quo jã
oxiste,funccionando regularmente
o exportando inuitas mil saccas de
assucar por anno?

Arnaso d da funcão do Estado
ii oontrihuir para o holso do parti-
cular. corn uma quota pecuniaria.
para a forrnaçda do urna industria
em hc'noficio exciusiva desse imies-
inc particular?

[la, amda urna circumstaflcia, pa-
ra a qual charna a attenqão ponde-
rada da Camara e do nobre auctor
do projecto, cujas intenqoeS sao as -
meiharos possiveis: a proj octo nao
cstipula liniite para esse capital,

puilali! i, nan estip uIi o ljnijle da
ohrsgaçau do Estclao rio concorrer
coin urn tei'qu desse Inesmo capi-
tal. quo tanto pOde ser do coin, ca-
lila do urn, dais on tres mil con-
tog.

Pergunto : pastas do parte as
cuusicleraçoes quo acabainos de ex-
ponder, a Estado so acha em con-
ii bOes financeiras de, ooncorrer corn
1555 uoiilriliuiçao, jaara favorecor a
balsa do ini rticular numa indus-
t.ria QLI(' so heiefieia a esse mesma
particular?

Pena quo nan. E urn ponto
pals u qual chaino a attenqão da
Caniai'a e quo, na .rninha hurnilde,
apiniiio exciue p01 completo a ap-
pruvaçao (10 praJeotu, tal comb se
sobs redigido.

Effectivamente, temos do votar a
pmojecto, nesta terceira discussão,
sern a ernenda ao n. I do art. 1.0.

nit cain essa emenda.
IN) piimeiro casa, cOnforme jã

inastramas ii Casa, vamos conceder
absuhita iSenqao do tadas as irn-
paslos. ostaholecendu, part.anto, urn
privilegia cabal, peromptorib, coni-
ibm: us segunda liypothese, va-
Inns ahi'igai' o Estado a cancarrer,
nests srtuaaa (10 pc'nuria financei-
ua. coin dois on ties 111il cantos, on
nan sei cluantas mil se.iarn, para a
a constituião do urna industria do
particulares

San estas. sr . Presidente, as con-
siderabes quo accrescento as que
!oi'am oxpendidas pelos nobres de-
putados quo me precederam, o ter-
inino declaranda a Camara que va-
in contra o prajecta.

(Malta hem; rnuito bern!)
C) si • iJac'ta I\eves, vindo ii tn-

lo: I, Ia. on via d Mesa a seguinto
Requcroni en to

Hoquerenbos a adiarnento da dis-
curssao do prajecto n. 137. do 1914,
p an 4$ horas.

Saba cias sossOes. 1.0 do agosta
fl ( , 1914. —Baeta Neves. - Costa
Cruz. —Pericles. —Bias Fliho. -
Alcides Gonqalves.

Aclaaudo-Se apoiada, é pasta em
discussli.

0 SR. NELSON BE SENNA: -
Si. Presiciente, naa venho discutir
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o projecto, UCIII lao pouco 0 teque-
riniento do adiamenfo tht discusSão
quo acaba do ser enderaçado a Me-
sa; sdnieut.e venho dar Li Casa uma
ligei'a cxplicaçdo, em 1101110 da an-
I iga (a >nlnnSsao do Orçainento, quo

1110CC! non na legislalura do 1914,
o cia qiial estio preseiltes hoje, ape
nas lois wi'mhros o sr. Jodo Lis-
hua t' o orador.

Egualiiiiente, da coiunuissdo do
\gricult.ura e Indiistrias, claquella
dpoca, Sd so acham no recinto Os
srs. deputados Paulo Pinheiro e
.\ rge niro de Rezende Casta.

local (issas duas cominissOes
(iii, en' eonj tincto, enhittiraiil pa-
CCCL SUJ)'( 0 projecto n. 137, hoje

eni terceira discussdo.
Aos nossOs nobres collegas, quo

se fundaram, rnuito rezoaveirnente,
no aigumento procedente de que,
ado tazendo outdo parte da Cama-
ra puis so agora vieram recente-
cliente eleitos para a presonP le-
gislatura, ndo conheciam os deba-
tes Iravados naquella dpoca, ve.nho
cu, auctorizado poles meus compa-
iheiros cjue subserevoram, assirn
cimo 0 orador, o parecer relativo
w referido pioJecto, declarar quo
cenhum motivo temos para impu-
guar o justo pedido de adiamento
la discussão; porquanto, d do do-
hate estalelecido na Casa em tomb
cia inateija, clue pOde nascer uma
lei esconnada do defeitos.

INestas condiçbes, e lavando a nos-
sa testada corn a declaração de que
a assignatura em coipuncto, do pare-
cer, não importa no suttragio pes-
soal de muitas das Was contidas
no projecto, nOs fibs manitestamos
cle accordo em quo se adie a discus-
sdo, tanto mais cjuanto, esse parecer
tot relatado, em norne da commis-
são do Orçarnento, polo nosso anti-
go B dedicado cornpanheiro, sr. Ber-
nardino de Senna Figueiredo, hoje
leputado federal, quo era, portanto,
quern tinha major e rnais intirno
conhecimunto do teor e da rnate.ria
do projecto.

E' corn estas palavras que on, do-
i'idamonto auctorizado pelos mew;
coflegas de eritão, hole aquu presen-
tes, venho declarar Li. Casa que uão
impugnamos o peclido do acliamen-
to da discussdo.

(Mldto bern.!)

.N inguem rinds pedindo a palavra,
ilcerra-se a thscussão, sendo acppmo-
'ado u requerirnent.o.

Nada mais havecido a tratar, o sr.
Presidento designa para amanhã a
s(gunle

Andrade, Leopoldo do Luna. Modes-
tino Gonqalves, Abides Gonçalves,
Gotullo tie Carvaiho, Ignacio Murta.
Pinto do Mann, Bernardo Gu,na-
rdes, Monteimo do Abreu. Ibenrique
Portugal, Julio Meirelles, Norberto
Lage. Nelson tie Senna. Alberta Al-
vares, Clemente do Earls, Stylita,
Hieta Neves, JosO Affonso, Argo-
mica do Resende, Pericles, Costa
Crux, Emilio Jardirn e Jodo Lis-
boa, faltarido, corn causa participa-
da, os srs . Alves Lemos e Viviano
Caldas, e, scm ella, os mais senho-
res.

.\bre-so a sessão.
F' couvidado para o logar do 2°

secretario o sr. Modestmno Coca! -
\'es.

Lila a acta di antecederite C nao
havendo quem sohre ella faca oh-
servacOes, tim a mesma sobre a
mesa, para Sec approvada qilanda
liotiver numero

0 sr l.° secretario dLi conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Officio
Do Sr. vice-prosidento em exerci-

cia da Camara Municipal de. S. Ma-
noel do Mutum, enviando congra-
tnlçdes pela installaçdo do Congres-
so. -- A Camara Dci inteirada.

Bequerirn entos
O sr. Moclestino Goncalves corn-

rnnnica, e a Camara flea inteirada,
quo o Sr. Paulo Pinheiro, faltarã
it algumas sessOes, por motivo do
molostia em possoa do sua farni-
iii e, provalecendo-se di tribuna,
envia Li Mesa urn requerimento do
eidadão Francisco de Castro Riboi-
ro, pediido verba no futuro orça-
mont) do Estado, para pagamento
de vencimentos quo deixou do re-
ocher no poriodo do 1902 a 1906 em
quo effoctivarnente exorceu o car-
go do secretario di Junta Corn-
a'iercial. — A l comrnissdo do Orça-
inento.

O sr. Nelson de Senna envia Li
Mesa dois roquerirnentos, urn do ci-
(ladao Eugenio Guadagnmn, podindo
a sua inclusão no quadro dos fun-
ccionarios effeetivos da Seeretaria

d i Ag ne ill nra, c ori tro di ella Ida
Agosiinho Jose Paulo Viard. pe-
(11(1 equiparaçdo do seus 'eel-
nleiito aos tie cliefes do sceçdo dl
i)ireehu!a dc Agricultura
it Ori missijo do PeticSes.

i ax'r.c QAo DE PAIEGEcES AS CON -
eIISSOES

0 xi. Ignacio Murta. lola commis-
são Lie Obras Publicas, envia Lt Mesa
os seguintes par0000rs:

Parecei n. 93

A comrnissão do Obras Publicas
e Viaçh'io, a quo toi presento urn re-
querimento do dr. Alberto Carlos
di Rocha, relativameute Li eoiicos-
são do privileglo para construcção
dc uma estnada para autornoveis
entre S. Gonçalo do Sapucahy e
Caipanha, C do parecer o retjuer
que so remetla ao govemno par
quo, por intermecilo da Soeretaria
Ca Agricultura, sejam prestadas as
devidas in formcfçOes. -

Sala Las commissOes, 2 de agosto
do 1916. — Ignacio Murta. — Julio
Meirelles.

Pare cer ri 94

A comrnissdo die Obras Publicas
e Viação a quo foi pneserite urn
officio di Camara Municipal do Pa-
trocirtlo, relativamente a eneampa-
do do urn privilegio concedido ao

cicladdo Baiduino ,ffonso do Cas-
tro pam construcçdo do uma panic
sabre a rio Quebra Anzol, C do pa-
recor e requer quo Se sohicito do Sr.
dr. Seeretania di Agnicultura as
lespectivas informacOes.

Sala das commissOes. 2 do agosta
do '1916. — Ignacio Murta. — Julio
Meirelles.

Parecer fl 05

A commissaa dc Ohras Publicas
e Viaçdo ,a que foi presento urn of-
ficio do agente exocutivo municipal
(to Cabo Verde, solicitando a deere-
tacdo ic urna lei quo mande abrin
urna estrada tie nodagern quo 11gm
aqiella cidade Li estaçao de Painda,
di linha Mogyana, no munieipio dc
Muzambinho, C do parocer e reqier
quo sobre a assumpio se solicitem
informacO ps ao govonno.

ORI)EM DO I1J.\
1ia,ii p irii paile

te I hora da tarde
Leitura 1 approvaçao la iota
Expediente.

AM 2 horas da tarde:
Apresentaçdo di pareceres das

commissoes.
Apresent.acbO dc proectos, reque-

riinentos, indicaçbes, int.erpeliaçbes
Oil mobes.

Discussdo de requerimentos, mcli-
caçOes, interpellaçbes on moçOes.

Approvaçdo de redacçiJes finaes.
Sequncla parte

Ate 4 horas da tarde:
Primoira discussdo do projecto n.

46, tornando extensivo aos Secreta-
rios do Estado e Chete de Pouch, a
clisposiçdo do art. 19, da let n. 588,
dc 6 de setembro do 1912.

Primeira do dc D. 47, coricedendo
iicença so collector estadoal do
Prat.a.

Segunda do de n. 48, sobre conceS-
Sac de licenças.

Primeira do dc n. 49, mandando
contar tempo ao tenente da Brigada
Poilcial, Jodo Antonio Teixeira Lage.

Priineira do do n. 50, dispondo
quo a taxa do viaçdo nSo compre-
fiende as cust.as jndiciarias.

Levanta-se a sessdo.

17.' SESSAO ORDINARIA, AOS 2
IdE AGOST3 t' [ 1916.

Presid,eccia do sr. Odiion de An-drade

SUMMARIO: —. Acta. -- Expedha-
to. - Apresentacdode pareceres.
— Apresentaçio do projoctos e
requerimentos. — Discurso do Si..
Alberto Alvares. — L ° discussão
do projecto ii. 46. — 1." do do
n. 47. 2.1 do de ri 48. — Emen-
this. - 4' discussdo do projodto
n. 49. — 4." do do n. 50. - Or-
dem do dia.
Ao meio dii, foita a charnada,

acham-se presentes os srs. Odilon do
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Sala das eommissöes. 2 do agosto
(le 1916. - igiiacio Murta. ioU,
Meirefles.

Parcer n. 96
.\. (c(flulniSsao (it' Oi)Ias Piilc1it'

P \iaao, a (IUC ff1 in'esoIIto o
queriiiieiito dos S1A. kabalaic ha-
:niati i' Elias (aracc, o pruned'
sido tie out Olno Proto, e o S09611-
do nosta Capital, petIrntio ao L ci-
ciossu Mjuelii coflcesSao, coot pri-
vilegio C ()LttitJS favores, palo orga-
nizareill tuna p ipresa Alin It'
st.rnironi uma linhia circular aorea
to (arias t'lect.roos 	 Para 	 trafcg'

ent.re Hello 1Ioriionte, Potite Nuva,
o Lafayette, pasSafl(1O par Villa
Va do Lima, Sa.bard, Ouro Preto.
Mariatina, Ponte Nova, Piranga,
terminanclo em Lafayette, corn a
respectiva linha telephornea:

Considerando quo so trata de
urna concessäo do nova espe1t e
ccm zona em quo jti existem estra-
ilas do ferro, provavelrne.nte em zo-
nasprivilegiadas. e. considerando
clue tiara elaborar a sou pareeer
((itfl seguraflça e scm preJuizo do
Estado p de tercen). precisa it coin-
inissäo de itformacoes do Secreta-
rio do Obras Publicas e Via a. c'
tie iarecor e requer quo seja 0
mencionado reciucrimento enviado
ao sr. Secretario de Estado do Agri-
ruJ.tura, Obras Publicas e Viaçdo
afim de prestar as intormaöes quo
julgar e.onvenientes.

Sala das eornmissdes. 2 do agos-
to de 1916. - Ignacio Murta. -
Julia Meirelles. 	 Tmprimam-se

0 cr. Jubo Meirelles, pe.la corn-
niissiio do Petiç.Oes. envia it Mesa
Os segiuntes pareceres:

Parecer n. 97

A' c.ornmiss{to do PetiçOes e He-
presentacOes fOra pre.seite o re-
querimento do cidaddo João B. Gu-
terres, quo disse- the constar haver
na sorra do Cabral algumas sobrai
do terras devolutas. que ficarani
fara da rnedião feita 1)010 enge-
nbeiro do Estado e quo deseja ad-
quiril-as mediante eondiçot's qrn
propoe.

A cornmissao é de parecer quo so-
ja a prusento petiiio enviad:i

OXI11O. sr . dr. 4eci'etaiio da......
('I .1111 on, a tim do quo monde U lfl(:.

It)(,) informal si (10 bob oxsiern
t'ssas solos e Sj ti goVeilto nb tol
applwaçaa para OS II1LS1TIOS C
Pent si a vetida a toroNTo unit
juciicarb o piano dos, priiiiiPvo
toinpradoios to Pi ras alli ito s.rra
do Cabrai

SaLt dos (omluissOes. 2 do gusto
do 1916. - Julio Metre-lies. -- Al-
cidos (toitcaives. - Norberto I,ige.

J'tneeer it. 98

A roninlissbo do PetiçOos 0 IL'-
P reseicticoes 0 9(t)' fort loosen e
o reqiteritnol lu In iao fes . a e
feetiva (10 ii0 po oscolar (1.1 cititi
do Pomba, no cju1 a lnsrnt 0-
fessora solicita quo a CocigreSno lIce
mande pagar ((S ordenados sirn-
pies durante urn anna em quo este-
ye do licença: considerando quo pa-
ra gosar it referida professara des-
so favor deveria for solicitado it Ii-
cença Para tratar (to satide coral-
dorando mats quo apresotibando ccitt
attest do rn' die a a grit. q tint tOo it
peticionaria Jil AC achava 110 gus
(Ii. lit' en ç a. ti iii) st' I ((010 eon duct
tjtie essa muiestia quo aliega t,onhtt
tido causa immecliata nos trabaihos
oscolares. é do parecer quo se,jaa a
presente peticao archivada.

Sala das commissOes, aos 2 do
agosto de 1916. - Julio tie Sousa
Meirelles. Abides Gon6alves. -
Norberto Loge. - Vbo a imprirnir.

0 sr. Norberto Loge, tambem polo
eommissão tie Pc'ticOes, apros nt.t
o seguittte

Parecer ii. Of)
A cornmissbo do PetiçOes e Ii-

presentaçOos. a title foi presonte
req1ioriTient to ex-teiiente dii ui-
ca Publica. do Estado. Mathiotu lii-
beiro dii. Silva. em qite itode a suit
reiutegraçbo no posto (l ilt ' ocecipa-
ira na Brigada Policial (10 Minas, it
qual pertencou ate 3 do abril do
1911, tendo-o visto p CitiduidOSi( e
attentarnente examinado:

Considerando quo o Sn pplicante
foi processado e respoiide.0 ao Con-
seiho, porque no cargo do quariel-
mestre do 1•° hata1ho, den urn ties-
litique do 1 1):140$020, e polo ent6o

Presidente do Estado, qua ref ormou
a sentença do Conseiho, foi conde-
mnado a pena do exclusäo da Bri-
gada, na fOrma do art. 484, do re-
gpeetiVo regulamerito, suj eitando-o
ao fOro commuin.

Do facto, processado pela justiça
publica, fol o letiejonario condo-
mnado a quatro annos do prisão cel-
lular, a perda do omprego, corn in-
habilitacäo para exercor qualquer
funeção publica par 12 annos e
multa do 45 0 1 0 sobre o damno e
nas eustas (sontença do dr. juiz
do direito da Capital, datada de 19
do sotembro do 1912, confirmada
por accordäo da Camara Criminal
da Relação do Estado, datado de 11
do feveroiro do 1913)

Alloga o requerente o sou born
procedimento anterior, os serviços
prostados ao Estado e sen Estado
valetudinario. Não importa o alle-
gado. 0 procedimento anterior do
roquorento doixa do ser reconho-
cidamento born, porquanto as des-
vios do quanbias pertencontes ao
batalhão foram successivos e conti-
nuados, como bern julgou a Rolação
no processo contra o alferes Pin
Philadeipho; não so ihe póde con-
ceder a attenuante do art. 42, § 90,

do Codigo Penal.
Considerando quo pelos sons sor-

viqos era a supplicante rernunerado
pelos cofres do Estado e Para os
valetuclinarios nan é licito crearem-
so pensSes pagas pelos cofros pu-
blicos, muito principalmento Si, 00-
mo na especie, ha urna sontença do
urn tribunal quo dove ser integral-
monte cumprida;

Considerando finalmente quo não
colhe o precedente invocado, do ha-
ver continuado no mu posto o al-
feros Pin Philadeipho tie Miranda,
quanta si do facto houve é urn pre-
codonto mau o improprio do sor
irnitado. E' bern possivel ate quo
o precodente arguido tonha servido
para animar o requerente a corn-
metter o mesmo crime o ainda mais
aggravado, não convindo qua con-
tinuea exiStir para evitar a repro-
duccão do factos semeihantes.

Assim, polo expoSto, o em vista
dos documentos apresentados é a
con-itmissäo de parecer que o peti-

A. C.-13

cionario no dove ser attendido a
quo os seus documentos devom ser
archivados.

Sala das eommisses, 2 de agos-
to tie 1916. - Norberto Lage. - Ju-
lio Meirelles. — José Affonso. -
S. Stylita. - A imprirnir.

0 sr. Abides Gon calves, pela corn-
missão de Camaras Municipaes,
apresenta Os seguintes pareceres:

Parecer e redacção para 30 discus-
são sabre o projecto n. 35

A commissbo tie Camaras Muni-
cipaes, a quo foi presente o proje-
cto n. 35, desto anna, jti approva-
do em 2.0 discussãc apresenta-o
redigido, conforme a vencido, do
accordo corn as emendas já devida-
monte acceitas polo voto da Cama-
ra, Para passar a 3. -discussão; O de
parecer que, em vista da ma indis-
cubivel opportunidade e manifesta
utilidade, soja o dito projooto ap-
provado, reservando-se a commis-
são a direito de apresentar-ilie no-
vas ernendas, naquello 30 turno re-
gimental, si assim so fizer necessa-
rio.

Sala das commissOos, 2 do agosto
do 1916. - 1\Ioreira da Rocha, pre-
sidente. - Alcides Gonçalvos, rela-
tor. - A. do Resentie Costa.

Pro jecto n. 35
0 Congresso Legislativo do Es-

taclo do Minas Geraes docreta:
Art. 4.1 Passam a so denorninar:

- Haclfelburgo, o districto tie Agua
Liinpa, no municipio •do Juiz de
FOr a; - Indiana, a districto do Ay-
mores, no municipio tie Theophilo
Ottoni; - Juruhy, o districto do
Barra, no municipio do Santa Bar-
bara; - Conceiçdo do Barreiro, o
districto do Barreiros, no munieipio
do Bocayuva; - Santo Hilario, 0
districto do Bocaina, no rnunicipi&
do Piurnhy; - Heliopolis, o distri-
cto do Bomfim, no municipio do
Palmyra; - Gardenia, o distrieto
do Born Jardim, no municipio tie
Prata; - Mauricina, o districto tie
Burity, no rnunicipio tie Sete La-
goas; - Divisa Nova, o districto do
Coneoiçäo da Boa Vista, no munici-
pio do Cabo Verde; - Itagudra q
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districto (10 Conquista, no rnnnicipio
do ItaUna; - Ibiahy, o dist.ricto de
Extrema, no municipio do Inconfi-
dencia; - Mathisburgo, o distrieto
do Morrinhos, no rnunicipio do Ja-
nuaria;-Arincs, o districto do Mor-
rinhos, no municipio do Paraeatd;
- Caranahyba, o districto de Glo-
ria no municipio do Queluz; - Pi-
ragudra, o districto do Oliveira, no
munieipio de l'iranga; - VLelra de
Andrade, o districto do ParaUna,
no mirnicipio do Coneeião; - Sao
Sergio, o districto do Piodade, no
municipio do Minas Novas; - Chry-
sol.ia, o districto do Piodado, no mu-
nieipio do Ouro Fino; - Pinhotiba,
o distrieto do Pouso Alto, no muni-
cipio do São Manoel; - Ivituruhy,
o districto do Rio Preto, no muni-
cipio do Diamantina; - São Floria-
no, o distrieto do Pio Preto, no mes-
mo municipio do Diarnantina; -
Unahy, o districto do Rio Preto, no
municipio do ParacatU; - Argyri-
ta, o districto do Rio Pardo, e San-
ta Isabel da Motta, o districto do
Santa Isabel, o bos no muriicipio
do Loopoldina; ' Santo Elias, o
districto de Rio uo Podras, no mu-
nicipio do Estrella do Sul; - Fran-
cisco Salics, o districto do Ro-
sario, no municipio do Lavras; -
Lobo Leite, o districto do Soledado,
no municipio do Ouro Preto; Ita-
guaba, o districto do Santa Barba-
ra, e - Porangy, o districto do São
José da Cachoeira, ambos no mu-
nicipio do São João Nopomuceno;
- Itdbirctãma, o districto do San-
ta Maria, no rnunicipio do Itahira;
- Navarro, o districto do Vorodi-
nha, no municipio do Rio Pardo;
Jacaréguáy, o dist.ricto do S. Fran-
cisco do Paula, no niuniciflo do Oh-
veira; São Luiz (10 Parahyba, o dis-
tricto (10 São Luiz, no munieipio do
Aldm Parahyba; - Sindo Pereira.
o districtb do São Pedro do Alcan-
tara, no municipio do Juiz do FOra;
- Itaobim, o districto do São Ho-
quo. no municipio do Arassuahy;
- Santa Germand, 0 districto do
Viuva, no municipio do Caetd; -
Urucdnia, 0 districto do UrucU, no
rnunicipio do Ponte Nova; Jtaniiri?n,
o thstricto do Santa Rita, no muni-
cipio do Tromedal; - Fernando Le-
?nos, o districto do Volta Grande,

no munieipio de São GonQalo do
Sapucahy; - Espera Feliz, o distri-
cto do São Sobastião da Barra, o
- Faria Lenios., o districto do São
Matheus, ambos no municipio do
Carangola; - Baldim, o districto
do Pau Grosso, no municipio do
Santa Luzia; - Ibiretd, o districto
do Vargom da Pantana, no muni-
cipio do Contagom; - Pontalete, o
districto do Rosario do Martinho
Campos, no municipio do Tres Pon-
tas; - Laginha do Chalet, o distri-
cto do Sant'Anna do José Pedro, no
rnunicipio do Rio José Pedro.

Art. 2.1 Tordo a commum deno-
rninaçho: do - Ilainarandyba, a
actual cidade, districto, rnunicipio,
termo e comarca do São João Ba-
ptista; do - Paraisopolis, o actual
termo e comarca do São José do
Paraiso (cuja sddo é na cidado do
Paraisopolis, no municipio desto
nome) ; e do - Areado, o actual
rnunicipio o districto do Villa Go-
mes.

Art. 3. 1 licam t.ransferidas as
sddes dos actuaes districtos: - do
São Sehastião da Barra, no muni-
cipio do Carangola, para a povoa-
cão do Espera Feliz, no mesmo mu-
nicipio; do Sant'Anna do José Pe-
dro, do thunicipio de Rio José Pe-
dro, para a povoaç.ão do Laginha
do Chalet, no mesmo municiplo; (10
Rosario de Martinho Campos, no
municipio do Tres Pontas; para a
povoação do Pontaldte, tomando Os
tros reforidos districtos as donomi-
natbos quo ihes foram dadas no
art. 1. 1 desta lei.

Paragrapho unico. A sédo do
actual districto do Boqueirao, no
rnunicipio e termo do Rio Preto,
sera na povoaçao do Cruzeiro, mas
consorvando o . districto o son mes-
mo nome do Boqueirão.

Art. 4. 1 .0 actual municipio o tor-
mo do Manhuassil compOem-so, pa-
todos os effeitos Iegaes, administra-
tivos o judiciarios, dos onze (11)
seguintes districtos:

1 - Manhuassd (sdde-cidado)
2 - Alegria.
3 - Dores do Rio José Pedro.
4 - Manhumirim.
5 - São Luiz do Manhuassd.
6 - São João do Manhuassil.
7 - São Simão do Manhuassü.

8 - São Sebastião do Sacramento.
9 - Sant'Anna do ManhuassU.
10 - Santa Helena do Manhuas-

sd.
11 - Santa Margarida.
Art. 5.° Os actuaes municipios o

districtos do quo os mosmos so corn-
pbom, existontes no Estado do Mi-
nas Geraes, são os constantos dos
quadros numoros I o II, annexos a
esta lei; o para lodos os effoitos ci-
vis, administratjvo g e j udiciarlos,
provalocerão as donomlnaçOes aqul
dadas aos referidos municipios e
districtos.

Art. 6.° Revogarn-so as disposi-
çOes em contrario.

Quadro n. I
Rolaçäo dos 178 municipios e sous

districtos, corn as denominaçOos of-
ficiaos quo ihos compotem, no Es-
tado de Minas Goraes.

40 - Abbaclia de Born Successo.
Corn os 2 districtos do:

4 - Abbadia do Born Succosso
(villa).

2 - Matto Grosso.
2. -Abaeté

Corn os 5 distrietos do:
1-Abaet6 (cidade).
2-CanOas.
3-Canastrão (S. José do)
4-Mqrada Nova.
5-Tiros (Santo Antonio dos).

3•0 -Abre Campo
Corn os 6 districtos do:
4-Abre Campo (cidade).
2-Santo Antonio do Matipoó.
3-S. João do MatipoO.
4-Pedra Bonita (S. José da)
5-Santo Antonio do Gramma.
6-Sant'Anna do Itaporanga.

4o -Aguas Virtuosas
Corn os 2 districto do:
1-Aguas Virtuossa (cidade).
2-Lambary.

5 1 -Aldm Parahyba
Corn os 7 districtos do:
1-Aldm Parahyba (cidade)
2-Agua Liiripa da Matta.
3-Angutura.

4-Sant'Anna do Pirapetinga.
5-S. LuIz do Parahyba.
6-S. Sebastlào da Estrella.
7-Volta Grande.

6.° -Alt enas

Corn os 5 dlstrictos de:
1-Alfenas (cidade).
2-Barranco Alto.
3-Farna.
4-Serra Negra.
5-Serrania.

7. -Alto Rio Doce
Corn os 3 distrletos de:
1-Alto Rio Doce (cida4e).
2-Chopot6 (S. Caetano do).
3-Doros do Turvo.

8.° -Alvinopolis
Corn os 4 distrietos do:
1-Alvino.polis (cidade).
2-Fonseca.
3-Saudo do Alvinopolis.
4-Som Peixe.

9.° -Antonio Dias Abai,xo
Corn o unico districto do:
1-Antonio Dias Abaixo (villa).

10 -Araguary
Corn os 3 aistrictos do:
1-Araguary.
2-Sant'Anna do Rio das Veihas.
3-Santa Rita do Barroiros.

11 -Arassuahy
Corn os 10 distriotos do:
1-Arassuahy (cidado).
2-Carahy.
3-Comrnorcinho.
4-Itaobim.
5-Itinga.
6-Luf a.
7-Pontal.
8-S. Domingos do Arassuahy.
9-S. Pedro do Joquitinhonha.

40-Santa Rita do Itinga.

42 -AraxcI
Corn os 5 distrietos de:
4-Araxh (cidade).
2-Concoição do Araxá.
3-Pratinha.
4-Santa Juliana.
5-S. Pedro de Aleantara.



was
	 203

13 -.--Arceburo 	 20 -Bello Horizonte

Ale-

Corn urn s6 distrioto de:
'l-Arethurgo (villa).

14 -Areado

Corn o unico districto do:
'l-Areado (villa).

15 -Aymorés

Corn os 5 districtos do:
1-Aymor6s (cidade).
2-Alto Capim.
3-Penha do Ca,pim.
4._ResplendOt.
5-S. Ienedicto.

16 -Ayuruoca

Corn os 7 distrietos de:
4-Ayuruoca (cidado)
2-AlagOa.
3-Bocaifla.
4-CarvalhoS.
5-Livrarnento do Ayurnooa.
(5-Passa Vinte.
7-SerraflOS.

17 -BacpendY

Oo.rn os 3 districtoS do:
1-BaepefldY (eldade).
2_Encruzilhada.
3-S. Theme das Letiras.

18 -BambuhY

Corn urn so distrieto do:
1_-BambuhY (cidade).

19 -Brbacefla
Corn os 46 districtos do:
1_Barbacefla (cidado).
2-Bias Fortes.
3-C amp olide.
4_CarandahY.
5-lb ertioga.
6-Ibitipoca.
7-llhéOS.
8_LivrarnefltO do Barbacerla.
9-Mello.

10-Pedro Teixeira.
,n-Remedios .
12_Rossa6Uiflha.
13-S. DorningOs do Monte

gre.
14-Torres.
15-TuguriO.
16-UniäO. 	 -

Corn urn so districto de:
-1-Bello Horizonte (cidade).

21- BocayuVa

Corn os 4 districtos do:
'l_Bocayilva (cidade).
2_CoflCeiãO do Barreiro.
3--01hos d' Agua. -.
4-Terra Branca.

22 -Born Des pacho

Corn urn sO districto de:
1-Born DespachO (villa).

23 -Born! irn

Corn os 9 distrietos de:
1-Bomfim (cidade).
2-Bello Valle.
3-Campo Alegre.
4-ConceiçãO do Itaguá.
5-Piedade dos Graes.
6-Porto Alegre do Paraopeba.
7-Sant'Aflfla do Paraopeba.
8-Santa Cruz do Born Silvcrio.
9-Santa Luzia do Rio Manso.

24 -Born Successo

Corn os 4 distrietos do:
1-Born SuccesSo (cidade).
2-Santo Antonio do Amparo.
3-S. João Baptista.
4-S. Thiago.

25 -Boteihos

Corn urn sO districto do:
1-BoteihOS (villa)

26 -Cabo Verde

Corn os 3 distric-tos do:
1-Cabo Verde (cidade).
2-Barra do Cabo Verde.
3-Divisa Nova.

27 -Caeté

Corn os 7 distriotos do:
1-Caote (cidado).
2_Cuyabd.
3-Morio Verrnelho.
4-Penha do -CaetO.
5-Ro9as Novas.
6-Santa Crermana.
7_TaquaraSU'.

28 -Caldas

Corn Os 3 districtos do:
1-Caldas (eldade).
2-ipuyuna.
3-Santa Rita do Caldas.

29 -Cambuhy

Corn os 3 districtos do:
1-Carnbuhy (cidado).
2-Born Jesus do Gorrogo
3-Born Retiro.

30- Cambuquira

Corn urn sO districto do:
1-Cairthuquira (villa).

31 -Campanha

Corn Os 2 distrietos do:
4-Campanha (old acle).
2-Conceiqão da Ponte Alta.

32 -Campestre

Corn urn sO districto rio:
1-Campostro (villa).

33- Campo Bello

Corn os 5 districtos do:
1-'Campo Bello (cidade).
2-Candelas.
3-Canna Verde.
4--Crystaes.
5-Porto dos Mendes.

34 -Campos Geracs

Corn os 3 distriotos do:
1-Campos Geracs (cidado).
2-Coquoiros.
3-Corrogo do Ouro.

35- Capellinha

Corn os 2 districtos do:
1- Capellinha (villa)
2-Agua Boa.

36- Caracol

Corn urn sO districto do:
1-Caracol (villa).

37 -Carangola
1-Carangola (cidade).
Corn os 7 districtos do:
2-Divino de Carangola.
3-Esiera Feliz.

4-Faria Lemos.
5-S. Francisco do Gloria.
6-Tombos do Garangola.
7-S. Sebastião do Alto Caran-

o1a.
38 -Caratinga

Corn os 10 districtos do:
1-Caratinga (cidado).
2-Born Jesus do Gaiho.
3-CuyotC.

- 4-Entro-Fothas.
5-Florestas.
6-Imbé.
7-Inhapim.
8-Taru'-rnirim.
9-Vermeiho Novo

10-Santo Antonio do Manhuassu'.

39 -Carmo do Paranahyba

Corn urn sO districto do:
1-Carmo do Paranahyba (cida-

do)
40- Carmo do Rio Claro

Corn os 2 districtos do:
1-Carmo do Rio Claro (cidado).
2-Conceiçbo da Appttrocida.

41 -Cataguazes

Corn os 9 districtos do:
1-Cataguazes (eidade).
2-Cataguarino.
3-It arnaraty.
4-Laranj al.
5-Mirahy.
6-Porto do Santo Antonio.
7-Sant'Anna do Cataguazes.
8-Sereno.
9-Vista Alegre.

42 -C a-ram bu'

Corn os 2 districtos do:
1-Caxambu' (cidade).
2-Soledade.

43 -Claudio

Corn urn sO districto do:
4-Claudlo (villa).

44-Christina

Corn os 2 distriotos de:
4-Christina (cidade)
2-Dorn Vio5o.



-	 45 -Conceico

Corn as 44 dlstrictos de:
4-Conceicão (cidade).
2-Brejaulja.
3-Congonhas do Norte.
4-Corregog.
5-Feehadog.
6-Jtam16 do Matto Dontro.
7-Morro do Pilar.
8-Vjejra do Andrade.
9-Passa Bern.

10-Porto do Guanh.es.
11-Tapera.
42-Santo Antonio do Rio Abaixo.
13-9. Domingos do Rio do Pci-

Xe.
14-S. Sebastião do Rio Preto.

46 -Conceicdo do ho Verde
Corn urn ad rdiStricto do:
4-Conceião do Rio Verde (vil-

la).
47-Conquista

Corn as 2 dlstrictos do:
(-Conquista (villa).
2-Jubahy.

48 -Contaqem
Corn as 4 districtos do:
1-Contagern (villa).
2-Campanhan.
3-Ibiret&
4-Vera Cruz.

49 Curvello
Corn as 12 districtos de:
1-.Carveilo (cidade).
2-Andrequic6.
3-Alma.
4-Bagre.
5-Coryntho.
6-Morro da Garqa.
7-Santo Antonio da LagOa.
8-Santa Rita do Cedro.
9-S. Sebastião do Parau'na.

10-Silva Jardirn.
11-Trahyras.
12-Ypiranga.

50 -Diamantjna
Corn as 17 districtos de:
1-Diarnant.jna (cidado).
2-Consolhejro Matta.
3-Curralinho.
4-Campinas de S. Sebastião.
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5-Curirnatahy.
6-Datta.
7-Gloria do Rio das Velha.
8-Gouveja.
9-Guinda.

10-Inhahy.
11-Joaquini Felioio.
12-Mendanha.
13-Mej cés do Arassuahy.
14-Ivituruhy.
15-Rio Manse.
16-S. Floriano.
17-S. João da Chapada.

51 -Divinopolis
Corn as 2 districtos do:
41-Divinopolis (cidade).
2-Santo Antonio dos Campos.

52 -Dores da Boa Esperanca
Corn as 3 distrlctos do:
1-Dores da Boa Esperana (ci-

dade).
2-Congonhas do Rio Grande.
3-S. Francisco do Rio Grande.

53 -Dores do- Indaá
Corn as 5 dlstrictos do:
1-Dores do Inclayá (cidade).
2-Aterrado do Indayá.
3-Corrego d'Anta
4-Estrella do Pndayá.
5-Quartel Geral.

54 -Eloy Mendes

Corn urn unico districto do:
1-Eloy Mendes (villa).

55.°-Entre Rios
Corn as 7 disotrictos de:

1 - Entre Rios (cidado).
2 - Camapuan.
3 - Deslerro do Entre Rios.
4 - Gil (S. Sebastião do).
5 - Lagoinha.
6 - Rio do Peixe.
7 - Silo Braz.

56.0-Estrella do Sul
Corn as 5 districtos do:

1 - Estrella do Sul (cidade).
2 - Cachoeiras.
3 - Doliarina.
4 - Santo Elias.
5 - Santa Rita da Estrella.

I
57.-Extrema

Corn as 2 districtos de:
1 - Extrerna (villa).
2 - Palmoiras.

58. 0_Fcrros

Corn as 9 districtos do:
1 - Ferros (cidado).
2 - Caratinga do Ferros.
3 - Esmeraldas.
4 - Itauninha.
5 - Joanesia.
6 - Sete Caehoeiras.
7 - Sant'Anna do Paraiso.
8 - Santa Rita do Rio do Peixe.
9 - São Sebastião dos Ferreiros.

59.-Forrniqa
Corn as 4 districtos do:

1 - Formiga (cidade).
2 - Arcos.
3 - Pains.
4 - Porto Real.

60.°-Fortaleza
Corn as 2 dist.rictos do:

1 - Fortaleza (villa)
2 - Pajehd (Cachoeira do)

61 .
Corn as 2 districtos do:

1 - Fractal (cidade).
2 - S. Francisco do Salles.

62.°-Grdo Mogot
Corn as 7 disctrictos do:

1 - Grão Mogol (cidacle).
2 - Conceição da Extrerna.
3 - Conceiçao do Jatobá.
4 - Itacambira.
5 - Rancho dos Machados.
6 - Santo Antonio do Gorutuha
7 - São José do Gorutuba.

63. °-Guanhães
Corn as 8 districtos de:

1 - Guanhães (cidade).
2 - BaraUnas de Guanhães.
3 - Divino do Guanhães.
4 - DOres de Guanhães.
5 - Farias do Guanhdes.
6 - Gonzaga do Giianhães.
7 - Patrocinio do Guanhãos.
8 - Travessão de Guanhães.
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64.-Guranesja
Corn as 3 districtos do:

1 - Guranesia (cidade).
2 - Santa Cruz do Prata.
3 - São Pedro da Uniäo.

65.-Guarany

Corn urn so districto do:
1 - Guarany (villa).

66. °-Gurarard
Corn as 3 districtos do:
- Guararã (villa).

2 - Bicas.
3 - Maripd.

67. °-Guaxupé

Corn urn so districto do:
1 - (luaxupd (cidade).

68. OJnconfidcncia
Corn as 3 districtos do:

1- Inconfidencia (villa).
2 - Ibiahy.
3 - Jequitahy.

69. Oltabira

Corn as 5 districtos do:
1 - Itabjra (cidado)
2 - Alliança.
3 - Carmo do Itabira.
4 - Itahiretarna.
5 - São José da LagOa.

70.1-Itajubd
Corn as 3 districtos do:

4 - Itajubd (cidado)
2 - Pirangussd.
3 - Soledade do Itajubá.

71 .°-Itamarandyba
Corn as 4 districtos de:

1. - Jta.marandyba (cidade).
2 - Barreiras.
3 - Lorena do Norte.
4 - Penha do Frana.

72.°-Jtapecerica
Corn as 5 districtos do:

1 - Itapecerica (cidade)
2 - Carnacho.
3 - Desterro.
4 - Pedra do Indayá.
5 - São Sebastião do Curral.
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73 o_Jj
'Corn Os 5 districtos do:

4 - Itaimna (cidade).
2 - Cajuril do Itaiina.
3 - Itaguára..
4 - Itatyaiussii.
5 - Serra Azul.

74. °_Ituyutabcz

Corn urn uilco districto do:
I - Ituyutaba (cidado).

750 .Tacuhy

Corn os 2 distriotos do:
4 - Jacuhy (cidade).
2 - Santa Cruz das Areias.

76. 0_Jacutinga

Corn urn unico distrieto de:
1 - Jadutinga (cidade).

77.

Corn os 2 districtos do:
4 - Jaguary (cidade).
2 - São José do Toledo.

78. o_J anuaria

Corn Os 7 disctrictos de:
1 - Januaria (cidade).
2 - Brej o do Amparo.
3 - Japoré.
4 - MissSos.
5 - Mathisburgo.
6 - Mucambo.
7 - Podras de Maria da Cruz.

70—fe quitinhonhcz

Corn os 5 districtos de:
I - Jequitinhonha (villa).
2 - Joahyma.
3	 Podra Grande.
4 - Salto Grande.
5— Vigia.

80. °loão Pinheiro
Corn Os 4 districtos do:

I - João Pinheiro (villa).
2 - Ganna Brava.
3 - Catinga.
4 -

81. 0_luiz de Fóra

Corn Os 15 districtos do:
I - Juiz do Fóra (cidado).
2 - HalfeThurgo.
3 - Bemfica.

4 - Chacara.
5 - Mariano Procoplo.
6— Mathias Barbosa.
7 - Paula Lima.
8 - Porto das Flores.
9 - Rosario do Parahybilna.
40 - Sarandy.
44 - Sant'Anna do Deserto.
42— São Francisco do Paula.
43 - São José do Rio Preto.
44 - Simão Pereira.
45 - Vargern Grande.

82. o_Lagôa Douracla

Corn urn unico districto do:
4 - LagOa Dourada (villa).

83.°—Lavras
Corn os 8 districtoS de:

1 - Lavras (cidade).
2 - Carrancas.
3 - Concoilão do Rio Grande.
4 - Francisco Sallos.
5 - Ingahy.
6 - LuminariaS.
7 - Rtheirão Vermeiho.
S - S. Antonio da Ponte Nova

84.°—Leopoldifla
Corn os 10 districtos do:

I - Leopoldina (cidado).
2 - Campo Limpo.
3 - Concoião da Boa Vista.

- Piedade.
5 - Providencia.
6 - Recreio.
7 - Argyrita.
8 - Santa Isabel da Matta.
9 - São Joaquirn.
10 - Thebas.

85. *—Lima Duarte
Corn os 4 districtoS do:

I - Lima Duarte (cidade).
2 - Conceião de Ibitipoca.
3 - GarambéO.
4 - S. Dorningos da Bocaina.

86. O_MachadO
Corn os 3 districtos do:

I - Machado (cidade).
2 - Douradinho.
3 - Machadinho.

87. O_Manhuassd

Corn Os 11 districtos do:
1 - Manhuassu' (cidade).
2 	 Alegria.

3 - Doros do Rio José Pedro.
4 - Manhumirirn.
5 - S. Luiz do Manhuassü.
6 - S. João do Manhuassd.
7 - S. Sirnão do Manhuassd.
8 - S. Sebastião do Sacramento.
9 - Sant'Anna do Manhuassd.
40 - Santa Helena do Manhuassd.
II - Santa Margarida.

88. 0_Mar do Hespanha

Corn os 8 districtos do:
4 - Mar do Hespanha (cidade).
2 - Aventureiro.
3 - Engenho Novo.
4 - Monte Verde.
5 - Penha Longa.
6 - Santo Antonio do Chiador.
7 - S. Pedro do Pequery.
8 - Soledade do Chiador.

80.1—Marianna
Corn Os 13 districtos do:

I - Marianna (cidade).
2 - BOa Vista do Marianna.
3 - Barra Longa.
4 - Cachoeira do Bruinado.
5 - Camargos.
6 - Furquim.
7 - Passagem do Marianna.
8 - Santa Rita Durão.
9 - S. Caetano.
40 - S. Gonqalo do Ubá.
41 - São Domingos do Marianna.
42 - São Sebastião do Marianna.
13 - Sumidouro.

90. 0—Maria da Fe
Corn urn unico districto do:

I - Maria da Fe (villa).
91.

Corn urn unico districto de:
4 - Mercés (vil'a).

92.°—Minas Novas
Corn os 7 districtos do:

4 - Minas Novas (cidado).
2 - Agua Limpa.
3 - Caiara.
4 - Chapada.
5 - SRO Sergio.
6 - Suourul.
7 - Veredinha.

93.0—Monte Alegre
Corn urn unico districto de:

I - Monte Alegre (cidade).

94.0--Monte Carmello 	 -,
Corn os 3 districtos do:

1 - Monte Carmello (cidade).
2 - Abbadia d'Agua Suja.
3 - Irahy.

95.°—Monte Santo

Corn os 2 districtos do:
4 - Monte Santo (cidade).
2 - Posses.

96. 0_Montes Claros
Corn os 5 districtos do:

'1 - Montos Claros (cidado).
2 - Bella Vista.
3 - Brejo das Almas.
4 - Jurarnento.
5 - Morrinhos.

97.° - Muriahé
Corn os 9 districtos de-

1 - Muriahé (eldado)
2 - Boa Farnilia.
3 - Born Jesus da Cachoeira

Alegre.
4 - Bores da Victoria.
5 - Lirnoira.
6 - Patrocinio do Muriah.
7 - Santa Rita do Gloria.
8 - Santo Antonio do Gloria.
9 - Gloria do Muriahé.

98.° - Muturn
Corn os 3 districtos do:

1 - Muturn (villa)
2 - Born J ardim.
3 - Occidente.

990 - Muzambinho
Corn os 3 districtos de:

I - Muzambinho (cidade).
2 - Barra Mansa.
3 - Monte Bello.

100.1 - Oliveira
Corn os 5 districtos do:

1 - Oliveira (cidade).
2 - Carmo da Matta.
3 - Jacarégudy.
It - Japão.
5 - Sant'Arma do Jacaré.

101.° - Ouro Fino
Corn Os 4 districtos de:

I - Ouro Fino (cidade).
2 - Campo Mystico.
3 - Monte Sião.
4 - ChrysOlia.
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102.° - Ouro Preto
Corn as 18 districtos de:

I - Ouro Preto (cidade).
2 - Antonio Bias.
3 - Arnarante.
4 - Antonio Pereira.
5 - Aranha.
6 - Casa Branca.
7 - Cachocira do Campo.
8 - Itabira do Campo.
9 - Congonhas do Campo.

10 - Ouro Branco.
11 - Rio das Pedras.
12 - S. Bartholomeu.
43 - S. Cactano da Moeda
14 - S. Gonaio do Monte.
15 - S. Juliäo.
16 - S. José do Paraopeba.
47 - S. Goncalo do Bação.
18 - Lobo Leite.

103.° - Palma
Corn as 5 districtos do:

I - Palma (cidade).
2 - Cachocira Alegre.
3 - Cysneiros.
4 - Ttapirussd.
5 - Morro Alto.

- Palmyra
Corn as 5 districtos do:

I - Palmyra (cidade).
2 - HeliOpolis.
3 - Conceiç.ao do Formoso.
4 - Bores do Parahybuna.
5 - S. João da Serra.

- Pard
Corn as 7 districtos do:

'1 - Pará (ciclade.)
2 - Florestal.
3 - Matheus Leme.
4 - Santo Antonio do Pará.
5 - S. Gonçalo do Prá.
6, - S. Joaquirn do Bicas.
7 - S. José da Varginha.

106.° - Paracatd
Corn as 7 dLstrictos de:

1 - Paracatil (cidade).
2 - Buritys. 	 -
3 - Formosa.
4 - Guarda-MOr.
5 - Lage.
6 - Arinos.
7 - Unahy (Rio Preto).

107.° - Paraguassti

Corn as 2 districtos do:
I - Paraguassd (villa).
2 - Pouca Massa.

408.° - Paraisopolis
Corn as 6 districtos do:

1 - Paraisopolis (cidade).
2 - Capivary do Paraiso.
3 - Conceiäo dos Ouros.
4— Gonçalves.
5 - Sant'Anna do Sapucahy-

mirirn.
6— S. Joilo Baptista das Caclio-

eiras.
109.° - Paraopeba

Corn as 3 districtos do:
1 - Paraopeba (villa).
2 - Arai.
3 - Cordishurgo.

110.1 - Passa Quatro
Corn o unico districto de:

'1 - Passa Quat.ro (villa)
I11.° - Passa Tempo

Corn o unico districto do:
1 - Passa Tempo (villa)

112.° - Passos
Corn as 3 districtos de:

I - Passos (cidacle)
2 - S. JoSo do Gloria.
3 - S. José da Barra.

- Patos
Corn as 7 districtos do:

1 - Palos (cidade)
2 - Areaclo de Patos.
3 - Lagoa Foimosa.
4 - Ponte Firme.
5 - Quintinos.
Il - Sant'Anna do Patos.
7 - Santa Rita do Patos.

114.° - Pat rocinio
Corn as 5 districtos do:

I - Patrocinio (cidade).
2 - Abijadia dos Dourados.
3 - Coromandel.
4 - Cruzeiro da Fortaleza.
5 - Salitre.

445.° - Pecanha
Corn as 9 clist.rictos do:

1 - Peçania (cidade)
2 - Bonito.
3 - Columna.

4 - Figuoira.
5 - Jacury.
6 - Rarnaihete.
7 - Sant'Anna do Suassahy.
8 - Santa Maria do SuassuLhy.
9 - S. Pedro do Suassuhy.

- Pedra Branca
Corn as 2 districtos de:

I - Podra Branca (villa).
2 - S. José do Alegre.

117.° - Pequy
Corn as 2 districtos de:

1 - Poquy (villa).
2 - Onça do P&quy.

I18.° - Perdães

Corn o unico districto do:
1 - PerdOes (villa).

119.° - Pirapora
Corn as 3 districtàs do:

1 - Pirapora (cidado)
2 - Guaicuhy.
3 - S. Francisco do Pirapora.

120.° - Piranga
Corn as 9 districtos do:

I - Piranga (cidade).
2 - Braz Pires.
3 - Calambau.
4 - Conceição do Tuvo.
5 - Guaraciaba.
6 - Pinheiro.
7 - Piraguara.
8 - Pbrto Segura do Pirariga.
9 - Santo Antonio do Pirapetin-

ga.
124.° - Pitanguy

Corn os 7 districtos do:
I - Pitanguy (cidado).
2 - Abbadia de Pitanguy.
3 - Cercado.
4 - Conceião do Parã.
5 - Maravilhas.
6 - Papagaios.
7 - Pornpéo.

122.° - Piumhy
Corn as 6 districtos do:

1 - Piurnhy (cidade).
2 - Araujos.
3 - Santo Hilario.
4 - Perobas.
5 - Pirnenta.
6 - S. Roque de Piurnhy.

123.° - Pocos
Corn o unico districto do:

I - Poços (cidado).
124.° - Pomba

Corn as 4 districtos do:
I - Pomba (cidade).
2 -. Piradba.
3 - Silveiras.
4 - Taboleiro.

I25.° - Ponte Nova
Corn as 9 districtos de:

1 - Ponto Nova (cidado).
2 - Amparo da Serra.
3 - Es.oalvado.
4 - Gróta.
5 - Jequory.
6 - Oratorios.
7 - Piedadc do Ponte Nova.
8 - Rio Doce.
9 - Urucãnia.

126.° - Pouso Alegre
Corn as 4 districtos de:

I - Pouso Alegre (cidade).
2 - Borda da Matta.
3 - Congonhal.
4 - Estiva.

127.° - Pouso Alto
Corn as 4 districtos de:

1 - Pouso Alto (cidade).
2 -. Capivary do Rio Verde.
3 - ltanhanth.
4 - ltamonte.

128. 1 - Prados
Corn as 3 districtos do:

1 - Prados (cidade).
2 - Dares do Campo.
3 -. S. Francisco Xavier.

129.1 - Prata
Corn as 3 districtos de:

1 -- Prata (cidade).
2 - Gardenia.
3 - Rio Verde.

- Queluz dc Minas
Corn as 12 districtos de:

I - Queluz do Minas (cidado).
- Capella Nova das Dores.

3 - Carrapicho.
4 - Christiana Ottoni.
5 - Caas Altas de Noruega.
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- Caranahyba.
7 - Itaverava.
8 	 Lamim.
9 - Morro do Chapéo.

10 - Redondo.
41 - Santo Arnaro.
12 - S. Caetano do Paraopeba

131.1	 Rezende Costa
Corn urn unico distrieto do:

1 - Resende Costa (villa).
432.	 Rio Branco

Corn os 4 districlos do:
1 - Rio Branco (cidade).
2 - Barroso (S. José do).

- Guyrieema.
4 - S. Geraldo.

133. 1	 Rio Casca
Corn os 3 districtos de:

I - Rio Casca (cidade)
2 - S. Pedro de Ferros
3 - S. Sebastião de Entre Rios.

134.1 - Rio Espera
Corn urn unico districto de:

1 - Rio Espera (villa).
135.1 - Rio José Pedro

Corn 05 6 districtos do:
- Rio José Pedro (villa).

2 - Passagem do José Pedro.
3 - Pockrare.
4 - Laginha do Chalet.
5 - S. Domingos do Chalet.
6 - S. José da Ponte Nova.

136. 1 - Rio Novo
Corn os 3 districtos do:

I - Rio Novo (cida(-e).
2 - Goyand.
3 - Piau.

137.° - Rio Pardo
Cern os 6 districtos de:

1 - Rio Pardo (cidade).
2 - Agua Quente.
3 - Serra Nova.
4 - S. João do Paraiso.
5 - Tayobeiras.
6 - Navarro.

138.° - Rio Preto
Corn os 7 districtos de:

I - Rio Preto (cidade).
2 - Barreado.
3 - Boqueirão (séde Cruzeiro).

4 - Santa Barbara do Monte Ver-
de.

5 - Olaria.
0 - Santa Rita do Jacutinga.
7 - Taboo.

139.1 - Rio Piracicaba

Corn urn unico ditricto de:
I - Rio Piracicaba (villa).

140. 1 - Sabarci

Corn os 3 districtos de:
I - Sahara (cidade).
2 - Lapa.
3 - Raposos.

141.° - Sacramento

Corn os 4 districtos do:
I - Sacramento (cidade).
2 - Desernboque..
3 - Serra da Canastra.
4 - S. Miguel da Ponte Nova.

142.° - Salinas

Corn os 4 districtos de:
I - Salinas (cidade).
2 - Agua Verrnelha.
3 - Arnparo do Sitio.
4 - Santa Cruz de Salinas.

143.° - Santa Barbara

Corn os 10 districtos de:
- Santa Barbara (cidado).

2 - Juruhy.
3 - Born Jesus do Amparo.
4 - Cattas Altas.
5 - Cocaes.
6 - Conceição do Rio Acirna.
7 - Mercés d'Agua Limpa.
8 - Morro Grande.
9 - Rio S. Francisco.

10 - S. Gonçalo do Rio Abaixo.

144°. - Santa Luzia

Corn Os 10 districtos de:
1 - Santa Lizia (cidade).
2 - Capirn Branco.
3 - Jaboticatubas.
4 - Lagoa Santa.
5 - Lapinha.
O - Mattosinhos.
7 - Baldim.
o 	 p2drc 1n-1'l
9 -- Riacho Fundo.

10 - Vespasiano.

145.° - Santa Quiteria
Corn os 2 districtos do:

I - Santa Quiteria (villa).
2 - Capella Nova do Betirn.

146.° - Santa Rita de Cassia

Corn os 5 districtos de:
1 - Santa Rita de Cassia (cida-

de).
2 - Dores do Aterrado.
3— Dores da Ponte Alta.

4 - Ibiracamby.
5 - Garirnpo das CanôaS.

I47.° - Santa Rita do Sapucahy
Corn os 4 districtes do:

I - Santa Rita do Sapucahy (ci-
tiade).

2 - Conceição da Pedra.
3 - Santa Catharina do Sapucahy.
4 - S. Sebastião da Bella Vista.

148.° - Santo Antonio do Monte

Corn os 3 districtos do:
1 - Santo Antonio do Monte (ci-

dade).
2 - Esteios.
3 - Sande do Inhaiirna.

ov - São Dorningos do Prata
Corn os 7 districtos do:

I - S. Dorningos do Prata (cida-
do).

2 - Alf i6.
3 - Babylonia.
4 - 1)ionysio.
5 -. Ilhbos do Prata.
6 - Santa Isabel do Prata.
7 - Vargern Alegre do Prata.

150.° - São Francisco
Corn os 7 districtos do:
- S. Francisco (cidade).

2 - Brejo da Passagern.
3 - Capão Redondo.
4 - Concebläo da Vargern.
5 - Morro.
0 - S. Rornão.
7 - Urucuya.

151.1 - São Goncalo do Sapuc&iy
Corn os 5 districtos dc:

I - S. Gonçalo do Sapucahy (ci-
dade).

2 - Paredes do Sa.pueahy.
3 - Retire do Sapucahy.
4 - Santa Izabel do Sapusahy.
5 - Fernando Lernos.

• 152.0 - Sâo Gotbarlo
Corn OS 3 districtos do:

1 - S. Gothardo (villa).
2 - Campo Grande.
3 - S. Joronymo. 	 -

453.° - São Jodo d'El-Rei
Corn os 9 districtos de:

I - S.. João . d'El-Rei (cidade)
2 - Conceiã0 da Barra.
3 - Ibituruna.
4 - Nazareth.
5 - Santa Rita do Rio Abaixo.
6 - Santo Antonio do Rio das

Mortes.
7 - S. Francisco do Ona.
8 - S. Miguel do Cajuril.
9 - S. Sebastião da Victoria.

154.° - Sqo João Evangelista
Corn Os 2 listrictos do:

I - S. João Evangelista (villa).
2 - S. Sobastião dos Pintos.
155.0 - São João Nepoinuceflo

Corn Os 6 districtos do:
I - S. João Nepornuceno (cida-

do).
2 - Descoberto.
3— Rochedo.
4 - Porangy.
5	 Itaguába.
6 - Tar-Assii.

155.° - Sdo.Manoel
Corn os 2 districtos do:

I - S. Manoel (villa).
2 - pinhotiba.

157.° - São Sebastião do Paraiso
Corn Os 4 districtos do:

I— S. Sebastilo do Paraiso (cida-
de).

2 - Guaynazes.
3 - Espirito Santo do Prata.
4 - S. Thomas do Aquino.

457.° - Serro
Corn os 10 distrietos de:

I - Serro (cidade)
2 - Itambé do Serro.
3 - ltapanhoacaflga.
4 - Mllho Verde.
5 - Rio do Peixe do Serro.
6 - Rio Vermeiho.
7 - S. Gonalo do Serro.
8 - S. Sebastião do Correntes.
9 - Paulistas.

10 - Turvo do Serro.
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159.0 - Sete Laqoas
Corn os 5 districtos do:

1 	 Sete Lagoas (cidade).
2 - Mauricina.
3	 Fortuna.
4 - InhaUrna.
5 - Jequitlbd.

- Silvianopoli
Corn os 2 districtos do:

1 - Silvianopolis (villa).
2 -. Dourado.

464.° - Sylvestre Ferraz

Corn os 2 districtos de:
I - Sylvestre Ferraz (villa).
2	 São Loureno.

- Theophilo Ottoni
Corn os 10 distriotos de:

I - Theophio Ottoni (cidade).
2 - Indiana.
3 - Concordia.
4 - Itahyp.
5 - Itambacury.
6 - Malacacheta.
7 - Panipan.
8 - Potd.
9 - Sotubinha.

10 - Urucd.

- Tiradentes
Corn os 2 distrietos do:

I - Tiradentos (cidado)
2 - Barroso (Sant'Anna do).

164. - Tremedal
Corn os 8 dlstrietos do:

4 - Trernedal (cidade).
2 - GarneIl.o,jra.
3 - Lenç6es do Rio Verde.
4 Marnonas.
5 - Matto Verde.
6 - S. João de Pernambuco.
7 - Itamirirn.
8 - S. João do Bonito.

465.° 	 Tres Coracöes
Corn o unico •districto do:

I - Tres CoraçOes (cidade).
166. - Tres Pontas

Corn os 3 distrietos do:
I - Tres Pontas (cidade).
2 - Pontalete.
3 - Sant'Anna da Vargem.

467. - Turvy

Corn os 5 dlstrictos do:
I - Turvo (cidade).
2 - Arantes.
3 - Born Jardim do Turvo.
4 - Madre do Deus do Rio Gran-

de.
- São Vicente Ferrer.

168.° - USa
Corn Os' 7 thatrietos do:

I - Ubá (cidade).
2 - Boa EsperanQa.
3 - Divirio do Ubá.
4 - Mariannas (Santo Antonio

das).
5 - Rodeiro.
6 - Sapé do PM.
7 - Tocantins de PM.

169.° - Uberaba

Corn os 4 dltricto do:
I - Uberaba (cidade).
2 -. Campo Formoso.
3 - Concèiao das Alagoas.
4 - Verissimo.

170.° - Uberabinha
Corn os 2 distrietos do:

I - TJberabinha (cidade).
2 - Santa Maria de Uberabinha.

171.° -. Varginha

Corn os 2 distrietos do:
I - Varginha (cidade).
2 - Carmo da Caehoeira.

172.0 - Vicosa.

Corn os 8 distrietos de:
I - Viçosa (cidade).
2 - Araponga.
3 - Anta (São Miguel do).
4 - Coimbra.
5 - Gramrna (São Vicente do)
6 - Herval.
7 - Pedra do Anta.
8 - Teixeiras.

4730 - Villa Braz
Corn os 2 distrietos do:

4 .- Villa Braz (villa).
2 - Piranguinho.

174.° - Villa Brazilia
Corn Os 4 distrietos do:

1 - Brazilia (villa)
2 - Campo Redondo.
3 - São João da Ponte.
4 - Santo Antonio da Boa Vista.

175.° - Villa Nepomuceno

Corn o unico districto do:
I - Villa Neponiuceno (villa).

178. 1 - Villa Nova de Lima
Corn os 3 districtos do:

I - Villa Nova do Lima (villa).
2 - Piedade do Paraopeba.
3 - Santo Antonio do Rio Acirna.
177. 1 - Villa Nova de Resende
Corn os 3 districtos do:

I	 Villa Nova de Resende (villa).
2 - Alpinopolis.
3 - Born Jesus da Penha.

178.° - Virginia
Corn o unico districto de:

I - Virginia (villa).

Quadro n. 2
Relação dos act'jaes municipios

do Esado do Minas Gories, por or-
dern aiphabetica.

A
I. Abbadja do .Boji Sccesso.
II. Abaeté.
Ill. Abre Camp.
IV. Aguas Virtuos,;
V. Alérn Parahyba.
VI. Alfenas.
VII. Alto Rio Djcc.
VIII. Alvinopoh,
IX. Antonio Bus 'baixo.
X. Araguary.
XI. Arassuahy.
XII. Araxá.
XIII. Arceburgo.
XIV. Areado.
XV. Aymords.
XVI. Ayuruoca.

B
XVII. Baependy.
XVIII. Bambuhy.
XIX. Barbacena.
XX. llello Horizonte.
XXI. Bocayuva.
XXII. Born Despacho

XXIII. Bomfirn.
XXIV. Born Successo.
XXV. Botelho.

C
XXVI. Cabo Verde.
XXVII. Caotd.
XXVIII. Caldas.
XXIX. Cambuhy.
XXX. Cambuquira.
XXXI. Campanha.
XXXII. Campestre.
XXXVIII. Campo Bello.
XXXIV. Campos Geraes.
XXXV. Capellhiiha.
XXXVI. Caracol.
XXXVII. Carangola.
XXXVIII. Caratinga.
XXXIX. Carmo do Paranahyba.
XL. Carmo do Rio Claro.
XLI. Cataguazes.
XLII. Caxarnbü.
XLIII. Claudio.
XLIV. Christina.
XLV. Concejcao.
XLVI. Conceição do Rio Verde.
XLVII. Conquista.
XLVIII. Contagem.
XLIX. Carvello.

D
L. Diarnantina.
LI. Divinopolls.
LII. Dores da Boa Esperana
LIII. Pores do Indayd.

-	 E
LIV. Eloy Mendes.
LV. Entre Rios.
LVI. Estrella do Sul.
LVII. Extrerna.

F
LVIII. Ferros.
LIX. Fortaleza.
LX. Fractal.

G
LXI. Grão Mogol.
LXII. Guanhães.
LXIII. Guaranesja.
LXIV. Guarany.
LXV. Guarará.
LXVI. Guaxup.

I
LXVII. Inconfjdencja.
LXVIII. Itabira.'
LXIX. Itajubd.
LXX. Itarnarantlyba.
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Passa-se a

LXXI. Itapecerica.
LXXII. Itañna.
LXXIII. Ituyutaba

LXXIV. Jaeiihy.
LXXV. Jacutinga.
LXXVI. Jaguary.
LXXVII. Januaria.
LXXVIII. Jeciitinhonha.
LXXIX. Joäo Pinheiro.
LXXX. Juiz de FOra.

L
LXXXI. Lagôa Dourada.
LXXXII. Lavras.
LXXXIII. Leopoithna.
LXXXIV. Lima Duarte.

M
LXXXV. Machado.
LXXXVI. Manhuassü.
LXXXVII. Mar do Hespanha.
LXXXVIII. Marianna.
LXXXIX. Maria da F.
LXL. Meres.
LXLI. Minas Novas.
LXLII. Monte Alegre.
LXLHI. Monte Carmello.
LXLIV. Monte Santo.
LXLV Montes Claros.
XCVI. MuriahO.
XCVII. Mutum.
XCVIII. Muzambinho.

0
XCIX. Oliveira.
C. Ouro Fmo.
Cl. Ouro Preto.

P
CH. Palma.
Clii. Palmyra.
CIV. Pará.
CV; Paracati.
CVII. ParagUaSSñ.
CVIII. Paraisopolis.
CIX. Paraopeba.
CX. Rassa Quatro.
CXI. Passa Tempo.
CXII. Passos.
CXIII. Patos.
CXIV. Patroeinio.
CXV. Peqanha.
CXVI. Pedra Branca.
CXVII. Pequy.
CXVIII. PerdOeS.
CXIX. Pirapora.
CXX. Pirariga.
CXXI. Pitanguy.
CXXII. Piuinhy.

CXXIII. Poqos.
CXXIV. Pomba.
CXXV. Ponte Nova.
CXXVI. Pouso Alegre.
CXXVII. Pouso Alto.
CXXVIII. Prados.
CXIX. Prata.

Q
CXXX. Queluz.

R

CXXXI. Rezende Costa.
CXXXII. Rio Branco.
CXXXIII. Rio Casca.
CXXXIV. Rio Espera.
CXXXV. Rio José Pedro.
CXXXVI. Rio Novo.
CXXXVII. Rio Pardo.
CXXXVIII. Rio Preto.
CXXXIX. Rio Piracicaba.

S.

CXL. Sahara.
CXLI. Sacramento.
CXLII. Salinas.
CXLIII. Santa Barbara.
CXIV. Santa Luzia.
CXLV. Santa Quiteria.
CXLVI. Santa Rita de Cassia.
CXLVII. Santa Rita do Sapucahy.
CXLVIII. Santo Antonio do Mon-

te.
CXLIX. S. pomingo5 do Prata.
CL. S. FrcisCo.
CLI. S. Gonqalo do Sapucahy.
CLII. S. Gothardo.
CLIII. S. João Evangelista.
CLIV. S. João d'El-Rei.
CLV. S. João Nopoffluceflo.
CLVI. S. Manoel.
CLVII. S. Sebastião do Paraiso
CLVIII. Serro.
CLIX. Sete Lagoas.
CLX. SilvianopoliS.
CLXI. Sylvostre Ferraz.

CLXII. Theophilo Ottoni.
CLXIII. TiradenteS.
CLXIV. Tromedal.
CLXV. Tres CoraqOeS.
CLXVI. Tres Pontas.
CLXVII. Turvo.

U

CLXIII. Ubâ.
CLXIX. Uberaba.
CLXX. Uberabinha.

CLXXI. Varginha.
CLXXII. Viqosa.
CLXXIII. Villa Braz.
CLXXIV. Villa Brasilia.
CLXXV. Villa Nepornuceno.
CLXXVI. Villa Nova do Lima.
CLXXVII. Villa Nova do Rozen-

do.
CLXXVIII. Virginia.
Abides Gonqalvos. - A. do Re-

zende Costa.
Parecer e redciccão para 3. discus

são sobre o pro jecto n. 37

A cornmissão do Gamaras Mimi-
ctpaes b do parocer quo o proje-
eto n. 37 seja dado Para 3.' dis-
eussão e approvado, redigicte do
accordo corn o voncido em 2a
me so segue:

Art. 1.° Ficarn-approvadas as di
visas entre os districtos de Born
Jesus do Gaiho e Vermolho Novo,
Iraadas na lei municipal de Cara-
tinga, n. 226, do 7 de janeiro de
1916, do oo.nforrnidade corn o art.
10 da lei mineira n. 663, do 18 do
setembro do 1915.

Paragrapho unico. As divisas tie
quo trala 0 artigo são as seguintes:

A partir da lazonda do Francis-
co Costa, no Riboirão Sacramenti-
nho, soguindo Para o povoado do
S. Francisco do Verrnelho, corre-
go ahaixo, comprehendendo as Ia-
endas do d. Francelina, de José
Alves do Val, corn todas as verten-
tes do mesmo corrego ate a sua
foz, portencendo do lado esquer-
do, ao districto de Vermoiho Novo
e, do lado diroito, ao districto de
Born Jesus do Gaiho, o d'ahi, apa-
nhando todo o povoado do S. Fran
aisco, rio abaixo ate a sua foz, todo
o lado esquordo portencondo ao
Vermelho Novo e o lado direito ao
Born Jesus do Gaiho.

Art. 2.° Revogam-so as disposi-
qOes em contrarlo.

Sala das comrnissbes, 2 do agos-
to do 1916. —Alcides Gonqalves, re
Lator. —Moreira da Rocha. —A.
do Rezende Costa. —Yão a impri-
mir.

A. C.-44

Apresentacão de pro jectos, requeri-
mentos, inclicacdes, interpeUacöeS
on 2noc6es

o SR. ALBERTO ALVARES: -
Sr. Presidento, pela eommlssäo do
Orqamonto o Contas passo as mãos
tie v. exc. o seguinte requerirnen-
to(lé):

"A commissão do Orqamento •e
Contas •a quo foi prosente urna pe-
tiqão do cidadão Fernando Villela,
pedindo subvonqão especial A Corn
panhia Mineira Auto-Viaqão Inter-
municipal, corn sdde na cidade do
Uberabinha, deste Estado, requor
por intereniedlo da Mesa ihe seja,
pela Secretaria da Agricultura, In-
dustria, Terras, Viaqão e Obras Pu-
blicas, prestada informaqão sobre
Si SO acha, no todo on em parto,
construida a estrada do rodagem
Para autumoveis a quo so refore 0
privilegio quo a dita companhia
1oi concedido polo dee. n. 4.605,
do 8 do julho deste anno.

Sala das sessOes, em 2-8-1916.
—Alberto Alvares. —Nelson de Son
na. —Clemente do Faria. —João
Lisboa."

Aproveito a opportunidade pa-
ra apresontar a eonsideraqäo da Ca-
sa urn projecto do lei.

Polo regularnento e leis anterio-
res 0 periodo loctivo do Gymnasio
Mineiro, tanto o externato de Bar-
bacena como o do Bello Horizonte,
era do oito mezes a oito mezes e
meio; depois o docreto n. 4.363
no 1915, modificou osse poriodo
restringindo-o, em voz do oito me-
zes e moio Para soto mezes e mole,
evidentemonto urn periodo muito
curto.

o sr. Getulio de Carvaiho: -
Perfeitamento.

o sr. Alberto Alvares: —0 anne
passado o Congresso, tondo em vis-
ta o recjuerimento do equiparaqão
do Gymnasio Minoiro ao Nacional
o, portanto, as grandos responsabi-
lidades quo vinham do novo reca-
hir sobre o estabelecimento, o-Con-
gresso, ropito, votou a lei n. 657,
de 11 do seteuThro, art. 8. 0, resta-
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helecondo Os dispasitivOS afltigQS,
rnodificou a periodo lectivo Pam
oti'èes d inicia, dë accrdo o'P

flebésidades, do estabolecilfl(3r1
to mas, par urna lacuna, sO se ro-
lorin ao extprnato . do Barbacna
siiriöidp, cbm'relacã ao do Bel-ifHrionte Pain cta differenca

1 fj1ecime.nta, coma a Casa
sahe, 6 urn sO, entrotanto; a d Bar-
tfàceil d libje funecionando du-
rBt&?ito hie.zes a meio ao passoqjj1 	 'den' B'6110- 149rizonte sO, fun-
cibna sate mezes 	 mob.

iV ds mã.is insuspeitas para
plait Stir "hte' 1 rstabelecirnntO da
lei, porquanto tenho it honra do fa-
ze' it dque1la cangrega e
jüt4 jji, conhecer as suas
nessiiIdas offl)C-Ifl0 esta inicia-
.fl'I-4Io 	 fl'P

twa.
EI, prtanto, a neste ponto at-

ten1çhd6 int'irarncrite ao pensairten
to d	 dFigegacio

O	 )thto de Moira: - into-
resses do 'ensino.

o sr. Albcrto Alvares... veniio
aprsntar, urn projecta oquiparan-
dU z as dais periods do anna lecti-
vO' d6s dais estahOlecimentos, esta-
telecendo novamente, do accorda
conn a iegislaqo. anterior, as ait
rne s '0 meio para a externato do
Be I Horizonte'

o proj ecta 0 assim concebido
(lé).:

110 Conresp Leis1ativo do Es-
dar do 'Mina Ceraes, decreta
Att. 1. 1 0 anna lectivo do Gy-

rnntsjR Mineiro,. eiji , Bob Horizon-
In,. tqrã iniciq a, 1.0 do, abril a tar-
iniar a 3 do dezenthro, corn a
intryaflo do ferias durante aprj-
meira quinze.na do agosto, sam pre
iuzo do disposto no paragrapho 3.°
art. 8. 1 , da lei n. 657, de H do
setenthro de 1915.

• 	 I I

Art. 2. 1 A presente lei entrará
'rndesdc a data do sna pu-
hiicaão., revogadas as -disposiqOes

k1ao.
Sala, das sessOes, 'l.° do agosto

de, {c?f6. -1---Albqrtp Alvares."
lqyo informar a Camara do

Deputdos quq, e'ii.Virtude do re-

guirnento em vior, 0 anno le-
ati actual do GyrnnasiO de Bello
Horizonte vai do 1 . 0 de abril a 30
do novombro, corn intervalo das
ferias da primeira quinzena de
agosto; do sorte quo este projecto
(riostranclo) em nada altera a or-
dam dos tràbalhos do estabel6ci-
m3ntO, ndo prejudica, absoluam011-
to, a ernillo, porqua-flta veIn, ape-
nas, determinar quo a anna lecti-
vo èrn 1 vez do torminar a 30 do no-
vnmbro terminard a 31 do dezern-
bro, contiivaflO tudo coma está.

Assirn so ciesfaz, a lacuna da ' lab
vatada no anna passao avidente-
monte par inadvertencia do legis-
lador.

F este, Sr. Presidente, a proje--
eta one apresento.

(Muito bern; muito ben,!)
RequerirnentO n. 2

A1 cornrnissão do Orqamento e
Contas a quo fob presento uma pa
tic ão do cidadão Fernando Vilela,
pedindQ subvenão especial a Corn
panliia Mineira Auto-Viaqão Inter-
niuincipal, corn sdde , na cidade de.
Ijhcrahinha, deste Estaclo, iequer
par intermedio da Mesa The seja,
pela. Secrtaria da Agricultura, In-,-
c1iitria, Terras, Viaqdo o Obras Pu-
blicas presfada informaqão sabre
si se , achg no todo ou em parte,
construida a estrada do. rodagem
para automoveis a que se refere a
prilegto que it dita companhla fob
eoneedido pelo dec. n."4.605, do
8,d. juiho deste anna.

Sala das sessOes, em 2-.-8-,--1916.
—Alhertq Alvares.. - Nelson cia
Sepna. —Cl.ornqnte de, Faria. -
°d.Q Lisboa. —A imprirnir.

Pro jecto 72., 51

o Con gresso Legislativo do Esta-
do do Miiias Geraes dacreta:

Art. 1.° 0 anna loetivo do Gy-
mnasia Mineiro, em Bela Horizon-
to, tend inicio a 1.0 de abril o ter-
mftiarit a 31 dO dezombro, corn a
intervalla de ferias durante a pri-
meira quinzena de agos.to, mm pro-
uizo do disposto no paragiaphq,

3 1 , art. 8.°, da lab n. 657, de 11 do
setembro de 1915.

Art. 2.° A presonte lei entrard
em vigor desde a data do sna pu-
blioaq5.o, revogadas as disposiqOes
eni contrario.

Sala das sessöes, 1. 0 de agosto
do 4916. —Alberta Aivares. —E'
apoiado a vai a imprimir.

0 sr. Jodo Lisboa, pela commis-
são de Orqamonto, envia it Mesa o
seguinte

Pro jecto n. 52

A commissão de Orqamonto 0
Contas yam apresntar sou parecer
sobre a proposta do orqamento da
receita 0 daspesa do Estado Para
a futuro exerciebo do 1917, envia-
do polo poder oxecutivo.

0 cumpri.mento desso dover na
tiara actual 0 presidido par manor
intranquilidado do quo foi em ou-
tras Opoeas, dada a marcha rela-
ilvamente auspiciosa que vai tar-
nando a Vida economico-financeira
do Estado.

Procuradas as causas principaos,
determinantes da normalizaqão dos
publinas negocios o da prosparida-
do quo, ovidentemente so vai obser
vando, ellas so destacam na acqão
prudente e proficua do governo,
na legitima exocução das leis a no
rnelhor conhecimento, par parto do
povo, dos sons diroitos e deve-
res.

Conhecidas as sOrias difficulda-
des em que nos eneontramos ha
born pouco tempo, as osforqos so
canjugaram Para romovel-as.

Quo a vito conseguindo; provam
o augmenta da receita publica, a
crescimento da producqao, a aetivi-
dade industrial e o prurido sadio
do trabaiho quo so nota do urn can
to a outro do Estado.

A adrniriistraqäo publica, agindo
dentro dos leis orqamentarias, cada
voz mais se torna merecodora da
confianqa geral e é, par isso, a elo-
mento preciaso demo surto do co-
ragem quo nos vai levando it oman
cipaçito financeira, corn as applau-
SOS dos ropublicanos quo querem
na pratica a victoria do regimen.

Confrontando-so a activo a pas-
sivo do Estado, conclue-se quo suas

condiçOes são bastantes animado-
ras, coma so vorifica dos algaris-
mos seguintes, fornocidos polo ba-
lanqo gbral roalizado no anno cor-
rente. -

Aetivo:
Propriedades, valoros a effeitos;

clividas das municipalidades e es-
tradas do ferro; dinheiro em ban-
cos, em poder dos exactores a do
outros responsaveis.........
306.714:961$959.

Passivo::
Divida oxterna, 118.497:340$000.
Divicla intorna, 53.641:200$000.
Divida fluctuante........

497.222:409$796.
Saido a favor do active........

105.754:037$398.
E' esto a nodo positivo, racio-

nal a logico do so corihecer a esta-
do financeiro das Naqdes, dos Es-
tados, dos rnunieipios, das firmas
commerciaes o do inthviduo.

Si 0 avultado o nosso passive
major 0 a vulto do nosso activo,
representado pelos bons patrimo-
niaes.

Nito ha, cons oquentemonto, razito
quo so assonte em real fundamen-
to para thzer-so qua Minas tern as
sans recursos distanciados dos seus
comprornissos; tanto mais quo,
preciso aeeentuar, dontro da sua
receila ordinaria, sern prejuizo do
appareiho administrati yo e inde-
pendentemento do sen patrimonio,
ha a neecosarbo Para fazer face am
encargos cantrahidos.

Basta quo se persevere no ca-
minho da 000nomja para em breve
tempo gasar-se a resultado benofi-
eo dessa palitiea de rogeneraqito
quo ha do mais alto elevar a name
mineiro.

Na proposta do governio estito
consignaaas as respeetivas verbas
para a serviqo do juros e amorti-
zaçito da divida externa, em parto
aliviando, ate a exercicjo do 1918,
palo negoeiacito levada a effeito'
corn as nassas ereclores; para a sar
viço da divida interna; Para a da
divida fluctuante originada dos de-
positas do cofre do orp1itos, Caixa -
lioonom.iea, flanqas a oauöes; e
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para urna parte de outros encargOs
do Thesouio p01 adeafltamefltos
hancariOS.

A cifra quo so rolaciofla corn 05-

tes ultirnos oncargos d actuallfleflto
ic V.808:602$7796-

Por ndo ser possivel a reffliSSa')
completa dessa divida corn as refi-
das do urn unico oxeroicio, a 60111-

missãO apresentara oplOrtuflamfl
to ao ostudo tia Camara urn dis-
positivo quo, auctorizo o govorilO a
1iquida1a scm major domora.

Tambem d do necessidado a eon-
sigliaca() do uma verha neste e nos
orame.ntoS quo so soguirem para
fiea.r de reserva e destinada exolu-
sivarnonte ao serviço da divida ex- ,
terria, terminado o periodo do fun-
ding, tivermos do reencetar os pa-
gamentos irgularos. A commia-
ão penSa em introduzir algumas

modificacOeS no projocto na sua
segunda diseussão, para corisoguir
a dotaçd rj da vorha alludida.

Reitorando sua opinido oxarada
em par000ros antorioles, a corn-
rnissão insisto r necessidado da
iornodolaQão di jovo systorna tn-
butario. Este a, apto, quo onvol-
vo materia, cuja relevaflcia não d
I)reciso oncar000r, estd entregue
por voto du Congresso Mineiro, ao
estu.do do uma eommissdo especial,
quo nos dard em breve o iesulta-
do dos sous trab.Ihos. 	 -

Näo d facil encontrar o modo de
hari1ofliZar intersses quo so cho-
cam: o do Estado o o do contrthuin
to. 0 primoiro torn necessidade do
tributes quo sejam sufficientos para
impulsiofiar o appareiho adminis-
trativo, a cuja aeção so prondem a
garantia da ordern, a instrucqão Pu
bilca, a organizacão da justica, o
fomonto da produeção e a mann-
tenão do credito polo regular paga
monto das dividas contrahidas; o
segundo ndo dove ter nos impostoS
ii ornpocilho ao dosenvolvimento do
sims fotitos do recoita.

A materia oxige tempo e refle-
xão, e, por isso, a lei de mobs de
qile cegita 0 presente parecer, de-
ye ser vasada nos moldes do re-

gimen trthutariO actual, embora
eorfl alguns senOeS.

Assirn, não havorã surprosas. 0
Estado, que vai entrando no ca-
minim do equilibrio orainofltariO,
podonia ser levado ao labyrinto do
deficit" so repentiflamente, adoptas

so urns reforIfla que não consul-
tassso born o interosSe das duas
partes.

A lei do moios ora em vigor
incontestaVel quo teve as varias ru
bricas born calculadaS, como so vai
verificando da respoetiVa arreca-
daqão; podo-se desde jd affirmar
quo fob das quo mais so tern ap-
proximado da v.ordade. Houve pro
cadoncia nas cotacöes, condião es-
sendsl das boas leis orcamentariaS
o o espirito de econolIlia prevalecou
em sua elaboracão.

Corncjuanto a arrecadacão da re-
eeit.a do anno findo e a quo vai
sendo foils neste, pudosseifl deter-
mina ama previsãO mais folgada
para o futuro exercieio, d do boa
cautela quo nos doixcmos ficar nas
imrnediacOos da cifra caleulada pa-
ra o anno corronte o quo colloque-
mm a desposa dentro do son ii-
mite.

Evitar-so-ão dosto modo os crc-
ditos supplernentareS, sempro corn
prornettodores.

JA urn born contingento da recol-
ta foi dispensado na proposta, de
aceordo corn as nossas promessas:
o imposto sobre os vencirnentos do
funceionalisrno publico, croado de-
ante do uma situação linanceira
quo so nos afigurava diffidiima.

Recebido abnegada e patriotica-
monte pelos funeioflari0S mmci-
ros, quo constituem, para honra
nossa, urn corpo modolar do ho-
nostidade, é do justiqa quo não se-
a agora ropotido, urna vez suavi-

sado o Estado do apprehonsão quo
o dcterminou.

Em goral, os voncimentos dos
nossos funccionarios publicos são
inodestos e não é just.o quo, noste
momento de vida custosa, se ihos
aggravem as oondiçes sorn urn mo
tivo prornentc.

No capitulo da dosposa está men-
cionada uma verba para as nossas

casas do caridado, que tiverem as
suhvonçdes sujoitas ao possivol cxi
to da lotoria mineira. Nada reco-
heram, porque foram nullas as on-
t:radas clessa fonte.

Quasi todas em criso, arneaçadas
de fochar as portas por ondo on-
tram os cnfenmos desherdados, so
lorna mister quo o Estado volte em
sen auxiio para ovitar quo desap-
pareçarn esses henemeritos estabe-
lecimentos.

E' urn dover do assistencia, con-
sontaneo corn o cspirito caridoso
do povo mineiro.. Não é possivel
cue cues fiquem a morcê do ron-
das problernat.icas.

Evitados OS auxiios para con-
strueção do novos hospitaos, a ma-
nutenção das existentes pouco pe-
sard. na lob do 6rçarnento.

A proposta enviada pclo Poder
Executivo orça a rocoita em .....
28.700:0008000 e a dosposa em
29.217 :572$830, de onde se verifica
urn "deficit" do 547:572$830.

Esta pequona differença desap-
parecord quando o projeeto soffrer.
o debate do segundo turno polas
emendas quo a eomrnissão terd do
offerecor-iho o qise, scm prejuizo
dos serviços organizados, impor-
tarn no perfeito equilthrio duos das
rubricas.

Assim, é a commissão do pare-
cer quo a proposta do governo so-
j a oprojecto da receita e dospesa do
Estado para o exereicio do 1917 e
cue tal qual soja discutido e vota-
do em prirneiro turno.

Sala dos commissdes, 2 do agos-
to do 1916. -João Lisboa, presi-
dente e relator. -Nelson do Son-
na. -Emilio Jardirn. -Alberto Al
vares. -Bias Filho.

Proj(!cto n. 52, a que .c refer" o
Parecer supra

CAPITULO I 	 -
Orcainento do receita

Art. 1 1 A roceita do Estado de
Minas Geraes para o oxercicio do
1917 flea orqada em 28.700:000$000
e so comporá dos seguintes titu-
los

1.0 Renda ordinaria
a) Impostos:
1. Exportaqão, 11.500:000$000.
2. Sobrotaxa do café...........

3.500:000$000.
- 3. Sollo, custas judiiarias e emo

luinentos, 1.000:000$000 '
It. Novos e velhos diroitos......

800:000$000.
5. Transmissfto "inter-vivos",

t.400:000$000.
6. Transmissdo "causa-mortis",

900:000$000.
7. Passagens em estrada do for-

ro. 200:000$000.
8. Imposto sobre a exportaSo de

ouro e diamantes, 300;000$000.
9. Taxa addicional do 10 0 1 0 sobre

novos e voihos direitos, transmis-
são "causa-mortis", passagens em
rstrad.as do ferro, industrias e pro-
fissOes e consumo de bebidas a!-
coolioas 0 transmissão "inter-vi-
vos", .500 :000$000.

W. Imposto sobre aguas mine-
raes (sell()), 30:000$000.

-11. Renca do foiras do gado, -.
60:000$000.

12. Taxa do estatistica, 20:000$009.
13. Industrias e profissöes.......

1.800:000$000.
14. Imposto territorial...........

'J.500:000$000.
15.Imposto de consumo de aguar-

dente, hebidas alcoolieas, aguas mi-
neracs artificiaes o outras taxas do
cinsumo e os impostos do quo do-
ita o dec. n. 1.793,-dc 14 de feve-

reiro de 1905. 800:000$000.
16. Taxa do viaqão, 300:000000.
b ContrihuiqOes:
17. Matriculas, annuidades C pen-

sOes em estabelecimentos officiaes,
30:000$000. 	 -

P Quotas de fiscallzaqäo por p--
to dc omprosas on institutos fiscall-
zados polo governo, 147:400$000.

19. Renda da Iniprensa Official,
120:000$000.

20 Rends da Ponitenciaria.......
5:000$000.

Total, 24-912:400$000.
§ 2. °-Benda extraordjnarja
a) Rendas:

1. Juros do dinheiros. em Bancos
(.iuros dc apolicOs federaes) c di-
videndo de aeq5es, 688:019$400
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b). Guarda do Palaclo, 3:000$000.
3. Searotaria do Interior:
a) Pessoal, 184:740$000.
b) Expedieflte, 15:000$000.
c) Illuminacäo do Palacio da Pro-

sidoncia, das Socretarias do Interior
o da Palicia o das roparticSoS sub-
ordinadas, 14:000$000.

d) Cusieio do autornOVeis do Pa-.
Iaeio, da Seeretaria do Interior, da
Policia 0 ropartic5es annoxaS e sub-
ordinadas, 40:000$000.

4. Subsi(liO dos sonadores.......
88:320$000-

5. Pesoa1 o expodiente da Seereta-
na do Sonado, 66:600$000.

6. SubsidlO ats deputados.......
176:640$000.

7. Pessoal e expodiente da Secro-
tania da Camara dos DeputadoS e
apanhamentO dos .debatoS,sondo
500$000 para acquiSicO do livros
paraa Bibliotheca, 86:153$000.

8. Ajuda do custo a senadores e
cleputadoS, 72:000$000.

0. MagistratUra e justia do Es-
tado:

a) Tribunal da RolaTLo........
269: 740$000.

b) Justia do 1. instancia:
Juizes do diroito, inclusive o da

comarca do Aymorés, 526:000$000.
c) Auxiio aos 77 juiZO5 de quo

trata a lei ii. 611, do 1913.....
16:200$000-

d) Juizes rnuniipaeS, inclusiV6
os do AymoréS, Mutum o Santo An-
tonio do Rio José Pedro......
468:800$000.

P,)* PrornotoreS do justbia, inclu-
sivd o da comarca de Ayrnorés,
287:520$000.

f) Juizes em disponthiidade, gra
tifieaço do 10 0 1 0 aos magistrados e
aluguois do casas para Forum,
51:320$000.

10 Pessoal da Secretaria da Po-
ucla, sendo 4:800$000 ao inelico
legista e 1:000$00o a urn servento,

1. Presidoncia do Estado: . 
a)

Subsidio ao Prosidente do Es- gabineto do Idontifica6äo, e suas
filiaes, delegados auxiiares, ajuda

tado, 30:000$000. - do custo aos mesmos, gratifica.o
b) Represontação ao vice-Prosiden- aos collahoradores e 6:0 00$000 pa-

to do Estado, 12:000$000. 	 ra expodiente, 120:340$000.2. Gabineto do Presidente do Es- 
lade, 12:000$000. 	 11. Pessoal da Peniteneiaria do

a) Custeio do Palacio o suas de- Ouro Preto, aiimentacão dos reclu-
pendenoiaS, 12:000$000. 	 sos c accruisbião do material para
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as officinas e idra fardamento... 	 c) Construcçao do predios osco-
(200 :000$000) ,00 :000$000. 	 lards, inclusive 3 :000$000 para a111

12. Carcereiros das cadelas do giiel do predio para o Externato
Estado, 59:200$000. 	 do Gymnasio do Bàrljacena......

13. Sust.ento, vestuarlo e curati- 200:00d$000.
we do presos pobres, sendo . . . . 	 20 Ee6la i\Ormal da Capital -
13:000$000 para custeio das cochoi- p css61 P, bxpedlente e uma Escola
ras dtt policia, 400:000$000. 	 Nornl RegiOnal, _137:800$060.

14. Diligeucias policiaes o estatis- 	 21. Extrnato do Gymnãsio Mi-
flea criminal, 34:000$000. 	 neiro -Barbacena:

15. Força Puhilea: 	 a) Pessoal, 128:840$OQO.
a) Pessoal, 1.598:543$500. 	 h) Expethente, I :Q0O$OQ.
h) Etkpas para 1.882 pracas a 	 ci Fiscalizaçao, 3:600$000.

$900 na media, 620:5,36$500. 	 22. Externato do G yrnnasio Mt-
e) Gratifieado a reengajados a rieiio -Capital:

$200, 50:000$000. 	 a) Pessoal, 437 :040$060.
d) Forragum, ferrageni, m6dicâ- 	 ]i) Expeaiente, 2:000$000.

ñcntOs para Os animaos e forraem 	 e) Fiscahzaçao, 3:600$000.
para os dos officiaes montãdos 	 28. Escola de Pharmacia:
50:000$000. 	 '	 a) Pessoal, 61:260$000.

o) Ajuda de custo a officiaes. 	 b) Expothente, custeio do labora-
10:000$000. 	 tories e 3:000.$ para officina c re-

f) Remonta dos animaes do cor- manta do material technio......
Po do eavajiaria o dos dos offieiaes I:000$003.
rnontados, 10:000$000. 	 c) Fisca1iza5o, 6:090$000.

g) Compra e concerto do arma- 	 24. Archivo Publico Mineiro:
mentos, rnuniçdo e equipamento,.. 	 a) Pessoal, 2,1:600$000.
10 :000$000, 	 b) .cCjuiiiçdo de copia do dóu-

h) Aquartelaniento, enterramon- mentos e expecliente, 1:000$000.
to, expediente, luz o 4 :000$ para 	 25., EXpodietie , corn eloides e-
conservaçdo da linha do tiro . ..... .	

fl

taaoOes. 3 :000$0Q.
ta30:000$000. 	 26. Sellos 	 osos par ,.,  corres-

i) BonTheiros 5:000$000. 	 pOfl(leflC 	 offiil 45 000$0,00
16. Guarda Civil da Capital. pes- 	 27. CusIas bill proesstj.4 .rirfl"es,

oâ1 e èxpediento, 237:400$000. 	 200:0000u0.
47. Soccorros Publicos, inclusivd 	 28., ,Expediente do jury.......

a Directoria do Hy giene, possoal 	 '10:000$000. 	 .
lulado e contractado, expediente c 	 29. Eventuaes, i0:000$000.
vehlcu1os 300:000$006 . 	30. Auxilios:

48. Assistoncia a alienadus do 	 a	 F	 1.
Minas Geracs: 	 ,aa 	 aue IA% re de Dirpito

a) Pessoal, 6,1:200$000. 	 b) ii Faculciade de odcina des-h) Expediente e despesa do all- ta Capital 50:000$Od MOmentaçao, 100:000$000. 	 C) a Eseola do Odontologla de10. Tnstrucçr g Publica: 	 Belle Iborizonte, 1:000$000.
a) Grupos escolares, escolas 	 d) aos hospitáè, Oylos,

fantis e grupo annexo d Escola Nor 1os de tuherculosos, assoeiaçoes e
rnai Modelo o gratificaao ap score- iuStituiçe5 heneflcentes, eohstantes
lane e meiñhros do Consolhô (10 n. 30, art. 21 da lei n. 646, do
perior, esColas singulares, áuxilios 1014, e ii. .30, art. 40, e fla fOrma -
a	

,
s eseulas niocturnas do Sahara, la 	 art. 9. da lei A. 617, do 1913,

thias Barimsa, Arassuahv, União 2•000'Ob 	
C, d., C,

Operariade Curveflo e Fabrica do 	 lucbcs do aolflStitutodeSiirdos

1' 	 . 	 Santa Casa de Santa Rita dè Jacu -ornOeimento0, lLvos C mo- tinga para SLM m8nuten adhiliario escolar, 100:000$000. 	 400:000$000. 	 -

2 Arnvilamiffi de pr.jp0o do
Estado, alugueis, venda do produ-
ctos das fazendas-modelo e dos in-
st.itutos, 50:000$000.

3. Ronda de terronos diarnantiflOs,
10:000$000.

4. JUTOS do emprestimoS as ca-
maras munioipaes e empreSas di-
vorsas, 1.620:686$283.

5. Mulltas:
a) ContravenöeS, 120:000$000.
b) Fianas crimes, 1:000$000
c) ReposiöeS:
6. Reposiçes e restituiöeS de quo-

ta do orcamontoS ant.eriores.......
200:000$000.

7. Indemnizacôes (liquidação do
debitos do responsaveiS, 100:000$000.

8. CobranVa da divida aetiva or-
amentari.a, 500:000$000.
9. AmortizacdO do ernprostiinos,

148:906$550.
10. Venda do terras o proprios do

Estado, 50:000$0000.
11. Venda do vaceina, machinas

agricolas e sementes, 100:000$000.
12. Receitas dc origons divorsas,

198:987$767.
Total. 3.787:600$000.
Total geral, 28.700:000$000.
Art. 2.°. Flea o governo aucto-

rizado a receber o a restituir os di-
nheiros proveniontes de empresti-
mos do cofro do orphãos, dos hens
do ausentes e do dofuntos e do ou-
tras origons.

Paragrapho unico. Os saldos on
excesses ontre os reoobimentos e as
restituiçöes podorão ser emprogados
em despesas do Estado o sorão lev.a-
dos no balanQo do exerciciO.

CAPITIJLO II
Art. 3•0 Durane o exerciclo do

1917 flea o Prosidento do Estado auo
etorizado a despender a quantia do
29.247:572$830 polas 3 Secretarias : do
Estado, corn os sorvios especiflea-
dos nos soguintes paragraphos:

I . °_Secretaria do Interior
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e) a Santa Casa do DlvjnOP011S, a
da cidade do-Machado e a da Villa
Paraguassil - 2:000000 a eada
uma, 6:000$000.

a Santa Casa do Bella ion-
zonte, para manutonçäo do "Asylo
Affonso Penna", do aceordo corn a
lei n. 542, do 1910, 'iO:OOO$OOO.

31. Inspeccao regional do ensino,
204:340$000.

32. EmpregatOS em . disponhlJii-
dade, 119:860$000.

33. Passes o telegrammas, da
Presidencia, da Secretaria do Inte-
rior e Policia do Estado...........
60:000$000

' .34. Delgados do Policia........
212:800$000.

Total, 13.612:623$000.

§ 2.° - Secretaria dan Financas

1 a) Pessoal, 378:584$000.
b) Ex.pediente - Recoihimonto

do saldos, 80:000$000.
c) Passagens em estradas de for-

ro e telegrammaS, 40:000$000.
2. Recebedoria do Minas na Ca-

pital Federal:
a)' Pessoal, 198:240$000.
b) Expediento e aluguel do ca-

sa, 60:000$000.
3 Serviço da divida tundada:
a) Juros da divida interna......

2.757:060$000.
b) Serviços do juros- Funding,

1.792:446$7723.
c) Differencas do camblo e des-

pesas accessonias, 452:677$809.
4. Poroentagern a collectoreS e

eserivSeS, 950:000$000.
5. Directonia do Fisealizião:
a) Pessoal, 255:I00$00.
h) Expediente, i :000$000.
6. Pessoal do pontos fiscacs e

poreentagens aos fiscaes . ........
535:000$000.

7. Alugueis do casas para pontos
fiscaes, 80:000$000.

8. PorcentagenS a est.radas de
forro, 500:000$000.

9. Jijros do emprestimos do or-
phãos sobre •depOsito da Caixa Eco-
nomics e do fianças, 300:000.$000.

40. Juros e descontos............
500:000.$000.

II . Cnsteio de automovel.......
6:000$000.

12. 1llniiiinaiio da Secretaria €
telephones, 3:000$000.

13. Imprensa Official:
a) Pessoal titulao, 60:000$000.
b) Pessoal contractando, mate-

rial, custelo do estabelecimento,
Porte postal e telegrammaS.......
559:200$000.

14. Rest.ituic5es e roposicSeS das
ve.rbas de receita orcamontaria, sal-
dos a favor do exactores o outros
do exerciciOS anterioreS............
,100:000$000.

45. Aposentados e reformadoS,..
63'-):94t$298.

16. Custas em causas da Fazen-
da, 50:000$000.

47. Eventuacs, 10:000$000.
48. DespeSaS especiadS a cargo

do Thesouro:
a) JuroS doapolices do exorci-

cios anteniores, 150:000$000
b) Garantia do juros a empresas

diversas, 400:000$000.
C) ExereicioS findos:
1. Da Secre.taria do Interior,....

50:000$000.
2. Da Secretaria das Financas,..

40:000$000.
3. Pa Secretania dd Agricultura,

10:000$000.
d) Remiss5.o do encargoS do The-

souro pun a' antamentos bancanios
o oiitros, 4.0 1100$000.

Total, 11.9 .i49.$830.

§ 3•o - Secretaria da Agricultura

Direetoria da ViaOSo e Obras Pu-
blicas:

4. Sccrctario e official (10 gabi-
note., 25:200$000.

2. Possoal da Directoria, inelu-
siv	 di arias regulainientares........
2,80:000$000.

3. Expediente e telegramnaa,.
25:000$000.

4. Passes o transportes . ........
30:000$000.

5 Automovel, illuminiaIo, tole-
phones, seguro da Secretaria e de-
pondenciaS, 9:500$000.

6. Obras publicas. 1.000:000$000.
7. Estradas do rodagem . ......

300:000$000
P. Exoreis findos, 10:OCO00(.
9 Eventaie2, 40:000S00).
Diroctonia da Agricultura, Ten-

ras o Colonizaco:
40. Pessoal da Directonia, inclu-

sivd diarias nogulameritareS.......
138-.000$000.

11. Custelo e administraç go do
colonias, inclusivd 79:000$000 para
a fundato da colonia Vaz do Mello,
179 :000$000.

12. Catechese, 34:200$000.
43. Acquisico do machinas agni-

colas, insocticidas, adubos e semen-
tos, 400:000$000.

44. Institutos Joäo Nnheiro, P.
Bosco e Buono BrandAo . ........
117:000$000.

45. Appnendizados agricolas "Josd
Gonçalves", "Bongos Sampaio" o
"ttamhacury", 59:000$000.

16. Fazonda-modelo da Gamellei-,
ra e campo do domonstnaão do
Ayunuoca, 27:000$000.

47. Ensino Agricola Ambulanto o
Campos Geraos, 90:000$000.

18. SubvençSes:
A' Eseola do Engonharia........

50:000$000.
A' Escola Agricola do Lavras,

40:000$000.
A' Escola P. Bosco, 10:000$000.
Ao Instituto E1ectro-Technic le

ltajnhá, 35:000$000.
An Instituto Polytechnico do Jui

do Fdra, 2:500$000.
49. Defosa dos terras e matas do

Estado 21):000$000.
20. Limite g do Estdao, 30 :000i000.
24. Mediào 0 diviso dos ter-as

publicas, 406:000$000.
22. Serviço mete orologIoo......

50:000$000.
Directonia da Industria o Corn-

rnercio:
23. Pessoal da Direetoria, inclusi-

rS diarias regulamentaros........
80:000$000.
24. Ternenos diamantinos . ........
7:200$000.

25. Estancias hydro mineraes,....
42:000$000.

26, Sericicultura, 3:200$000.
27. Feinas do gado, 50:000$000.
28. Postos zootechnicos . ........

100-000$000.
29. Tmp orfa5o do roprothictores,

50 :000$000.
30. Soleec5o do gado nacional,

100:000$000.
31. Sementes do plantas forragei-

ras. 30:000$000.
32. Serviço do minas o rios......

,10:000$000.
33. Vaccinas, 100:000$000.

34. Tanques insecticidag........
15:000$000.

35. Estatistica agro-pocuania.....
50:000$000.

36. Premios a cooperativas......
60:000$000.

37. Promios a productores.......
100:000$000.

38. Suhvencöes a Unio das Co-
operativas. 40:000$000.

Somma. 3.681:800$000.
Total, 29.247:572.$830.
Art. 4. 1 Flea o Presidento do Es-

tado auctorizado:
I. - A abrir crodito supplernon-

tar corn as formalidados prescriptas
no art. 48 da lei ii. 2,314, .de 14 do
junho do 4876, obsorvando as dis-
posicôes dos paragraphos do art.
3.1 da lei n. 49, do 26 do novom-
bro do 4894, as soguintos rubrieas
do art. 24, da presonto lei, caso so
verifique não terem sido sufficion-
ternento dotadas:

Ao § 4.°, n. 43. Sustento e vos-
tuario do presos pobres.

Ao n. 47. do mesmo paragrapho.
Soecornos Publicos.

Ao § 2. 0, n. 3 o suas lettras. Sor-
viço da divida funclada.

Ao n. 4 do mosmo paragrapho.
Porcentagens a collectores 0 escri-
vSes.

Ao n. 9, do niesmu paragrapho.
Juros do emprostimos do orph5os
etc.

Ao n. 40 do mesmo paragrapho.
Juros e deseonto.

Ao n. 15 do mosmo paragrapho.
Aposentados e reformados.

An ii. 48 do mesmo parigrapho,
lettras a, b, c e d. Exereicios fiiidos.
garanfias do j uros e oflcargo do
Thosouaro.

IT. A reallzar oporaöes do crc-
(lito para cobrir o deficit quo so ye-
rificar, caso a renda orçada no
seja sufficiente pars as dosposas or-
din arias.

III. A realizar oepra5e g do ore-
clito pars occorrer as dosposas corn
garantia g do juros, suhvençöe$ C
empresas quo do taos favores go-
sarém.

IV. A realiza" wwraç5es do
duo licjuidavejs der;tro do exorcie!1)
finariceiro, corn a:1i'cpaçào da re-
eoita, não oxcedendo a terça parh
da receita orQad3.



225

Art. 5 tWVbrn-o s diosi-
cOos em contra.rio.

Sala das b6mmissbes da iara
dos Deputados, Bello Horioitte, 2
do agosto do 4916. - João Lisb;a,
presidente ,o relator. - Nelson do
Soilna. - Emilio Jardim. - Alber-
to Alvares. - Bias Filho. - A im-
primir.

Passa-so a
2. 1 PARTE Di OBDEM DO BL\
1.' discustho do pro jeclo n. 46
E' lido e •posto em L I discussão,

quo scm debate se encerra, o pro-
jecto n.' 46, tornando extdnsivo aos
SCcietaPio. de Estado e Chefe do
Policià, ii disposição do art. 19 da
lei n. 588, de 6 do setembro do
912.
Por falta do nurnoro, flea adiada

a votdço.

4. di4ctsdo do plOjecto n. 47
Scm debate so encerra a -1. 1 dis-

CUSSOO (10 projocto n . , 47, conce-
ilenilo licença ao collector estadoal
(10 Prata.

A votaç.Ao flea adiada.

2. discussão do projecto n. 48

E' anminciadd a 2. dicusso do
rojëcto n. 48, Sdhre eoncossão do

lieenças.
Em 'disèUsso o art. .°
0 sr. Alcides Gonçz1ves, em no-

me da ffimstho do Camaras Mu-
nicipacs, aréënta as soguintes

E'iaeidas
N. 1

Ao art,. . l.°, aecresconte-se:
f) por dois annos, Para tratar do

negocios, ao collector estadoal do
Prata, Joäo Soares da Costa.

N. 2
) por dois annos, èni proroga-

tâo, par4 tratar do negocios; ao os-
lrivith do judicial e notas da cc-
ffiàrcá do Cambuhy, José Alexan-
dre do Moraes.

N. 3
por um aririo scm vencimen-

t.ds, a prifesoa do grupo eseolar

"ifeiiriqfté )ini7'. t1cfa CàpiM, d.
Georgina Blieriiig.

S. 8., 2 -8 - 916. - Alcides
GoricalveS. Julio Meire1'it,^. -
Norhertb halg-e-

iPoM8 conj udctamiite em l is-
'iso, efieéira-so ësta scm dehale
o flea adiada a voto.

Sorn dobhJc encorr-so a diC!iS
silo do art. 2.°, cua Votaçio flea
ogualmente adiada.

discussão do pro jecto n. 40

Scm debate 'orril LSe a V (115-
cssilP do project o n. 49, maffdan-
do coflttr tempo ao tenento cia Bri-
gada PoLcial, João Antonio Toixel-
ra Lage. 	 A vijtação flea acliada.

1.0 discussão do projecto . 50

Sent debate eneerra-se a 40 dis-
cnss5o do projecto n. 50, diapondo
c'ue a taxa do viação não compre-
hende as custas judiciaTias. - A
votaçilo (tca adiada.

Nada mais havendo a tratar, a
Sr. Presidento designa para ama-
nhã a seguinte

ORDEM 15O 1)1,'k
Priincir4 phtc

Ate 1 liora cia farCe:
Leitura e approvaio cia ãcta.
Expodiente.

Ate 2 horas cia tardo:
Apre5enação do pareceres das

corninissOes.
Apresentacão do piojectos, requc-

rimentos, indicaçOes, interpellaçöes
on mocOes.

Discussão do 4ëcjuerimontbs 1 in-
dicaçOes, interpollaçOes on mOcOes.

Approvaião do i'odaciOCs fumes.
Votacão em primeira diScussilo

ilo projecto ii. 46, thrnando extonsi-
va aos Secretarios do Estado e Cho-
fe do Policia a disposicão do art.
1.9 cia lei n. 588, do 6 do setembro
dc 1912.

Votação em primeira do le a
47, concedendo licença ao collector
estadoal do Prata.

Votaço trn soiinda do 'Ic n.
48, sobre coneessão do licenças e
das €mendas a do offereciclas.

Votaçäo em primeiro do do n.
49, inarrdando contar lempj ao to-

nento Ca Brigada Policial João An-
tonio Teixeira Lage.

Votação cm prirneira do de n.
50, dispondo quo a taxa do via.o
não eornprehende as custas judi-
ciarias.
•	 Segunda

Ate 4 horas da tarclo:
2.a discuss-510 do projocto n. 43,

sobre pagamentos do custas aos
funeionarjos do fOro da cornarca
do Serro.

30 do de n. 36, sobre concossOes
do licenças.

Continuação cia 3•0 discussão do
projecto it. 137, Co 1914, sobre a
ftindaçao do usinas de proparar e
beneficiar assucar.

2 . 0 do do II. 45, sobre eoncessão
de licença ao escrivão do judicial
o notas cia comarea Co Cambuhy.

Levanta-se a sessilo.

48.0 SESSAO ORDINARIA, AOS 3
DE AGOSTO DR 1916

Presidgricja do sr. Oclilon de An-
drade

SUMMARIO: - iota. - Expodion-
te.—Discursos dos srs. João Mar-
tinho e José Affonso. - Apresen-
taçdo (10 pareceres. - DiseussJo
do requerimento a. 2. - Discus-
são dos pareceres, ns. 93, 94, 95
o 96. - VotaçOes. - 2 . 0 discus-
são do Proj edo n. 43. - 3 do
do n. 36. - 30 do de n. 137, do
4914. - Discursos dos srs. Baeta
Neves e Argemiro do Hesende.
- Declaraçao do voto do Sr. Nel-
son do Senna. - 2.0 discnssão do
projecto a .45. -. ObsorvacOes
do Sr. Alberto Alvares. - Ordem
do dia.

Ao meio clia, foita a chamad,
acham-se iresentes os srs. Odilon
(10 Andrade, Leopoldo do Luna,
João Martinho, Baeta Neves, Getu-
110 de Carvalho, Moreira Ca Rocha,
Ilonrique Portugal, ignaeio Murta,
José Affonso, Clemente Faria, Al-
cides Gona1ves, Tavares do Mello,
João Antonio, Modestino Gonçalves,
Emilio Jardim, Franklin de Castro,
Norberto Lage, Monteiro do Moura,
Stylita, Alberto Alvares, Nelson do
Senna, José Maria, João Lisboa,
Pinto do Moura, Antonio Moura,

Pericles do Men donça, Gabriel
Aiidradn e Argomiro do Rosen-
do, faltando, corn causa par-
ticipada, os srs . Alves do Lemos,
Viviano Caldas o Paulo Pinheiro e,
scm ella, os mais senhores.

ibm-so a sessão.
E' convidado Para oecupar 0 lo-

gar do 2.1 secretario 0 Sr. Modesti-
ulo Gonqalves.

Lida a eta Ca antecedenfo e nib
havendo quem sohre ella faca oh-
servaçOes, é a mosma dada por ap-
provada, o bern assim a Ca penul-
tirna sessilo quo so aeha sobre
mesa pendente clessa formalidade.

0 sr. 4. sccrctario di conta do
seguinte

EXPEDIENTE
Representacdes

Do fuuecionarios publicos, pe-
dindo que 0 governo eneampe as
casas quo mandaram construir pe-
Ia "Zona Ca Matta". - A' commis-
silo Ce PetiqOes.

Do povo do Ijiamantina, podindo
favores officiacs Para a Escola
Normal "Americo Lopes", daquella
cidadle. - A' commissão Ce Instru-
ecio Publica.

0 sr. Modeslino Goncaloes, fazco-
do ver aehar-so desfalcada a corn-
missão de Força Publica, pole au-
sencia do dois do sous rdemhros,
pede a nomeação do quem preen-
eha interinamente as vegas.

Corn a assoritimento da Camara,
são non eados os srs. Getulbo do
Carvaiho e João Antonio.

Represcntacao

0 SR. JOAO MARTINHO: - Sr.
Presidente, tenho a honra Ce pas-
ser as mãos do v. exc., Para for o
destino regimental, uma represen-
taQio Ca Camara Municipal do Pi-
umhy, solicitando do Congresso
Mineiro a decretaçao de uma verba
orçamentaria Para a reinstallação
da respective comarca, victima
tambem Ca lei ii. 375, do 1903.

Como v. exc. não ignora, sr.
Presidente, Piurnhy, polo son cli-
ma paradisiaco, pela exhuberancia
do sons terrenos e pelo desenvolvi-
mento cede vez mais progressivo
de ma lavoura e do sua industria
pastoril, 6 urn dos mais importan-
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los municipioS do Estado. Sua p0-

pulacão disserniflada pelos diver-
sos districtOs, distantes 20 e 30 lo-
guas da sdde actual da cornarca, r
elova-Se a uns trinta nill habitan-
tes, impossibilitados do recorrerom
a uma justiça prompta o barota, c
par so verem obrigados a trans por
g randes distancias, atravéS do canu- r
nhos invios, atravessando a comal-
ca de Formiga, ra poderem che-
gitc a cidade do Campo Bello, quo t
O a actual sOde da cornarca.

AccreSce maiS, sr. Presiderite, quo 1

a municiPio 4o 1)0110 planalto do
ondo corre o agestoSo S. Francisco,
polo seu gránde movimento loren-
so e pelas innumeraS acçOeS civci,
eriminacS e orphanologicas, e pela
media das rendas annuacS do sue
collectoria, na importaficift do cerca
do 60 cortos do réis, est nas con-
diçOeS do gosar das regalias do co-
marca, do accordo corn as exigen-
cias da lei da restauracão des c)-
marcas.

Assirn sendo, Sr. Presidente, Os-

pero quo a Camera dos srs. Depu-
tados e a digna commissão do Or-
çamento não deixarão do attender
corn benevolencia a representac.0,
quo ora tenho o prazer do offere-
ocr d consideracão dos represen-
tantes do povo mineiro, afirn do
quo o ExecutiVO, Par sna vez, faça
justica aos municiPeS claquelle can-
Ido do Estado do Mines Goraes.

Tenho a honra, poiS, do passer
as mãos de v. exc., Sr. Presidente,
a representacão a quo me tenho
referido. (Muito hem: muito hem!)
- Vat i cm-inisshu de OrcarnontO.

0 SR. JOSE' AFF0S0: - Peth
a palavra, sr. Presid-ente, Para en-
viar ii mesa duas certiddes; nina
do collector estadoal do Sacraniefl-
to e outra do funcelonarlo do egual
categoria da villa do Conquista.

C am essas ceTtidOeS, Sr. Presi-
dente, venho demoristrar cabalrnefi-
to quo o Sacramento preenche, corn
muita vantagem, as condiçoeS cxi-
gidas pole let votada o anno passe-
do, Para o restaheleciflleflto da sua
comarca.

E' assim quo a arrecadactio nes-
se municiPiO, nos tres ultirnoS
ercicioS, -1913 a I 9-15, 	 attingin 	 a
somma do 187:480$000, dando as-

;im uma media de 62:160$000 an-
macs.
Incluindo-SO ahi a somma da ar-

ecadaão of foctuada em Conquista,
;ermo annoxo da camara tarnbom
as lres ultimos exorcicios, vorifi-
-ase quo ella so olevava a.......
00:783$000, on soja urna media am

ival do 96:912$000.
Resta ponderar quo nessas quail-

ias não estäo computadas as impor-
•ancias quo são arrecadadas a ti-tub

indemnizacoes, renda da Caixa
3eneficente Militar on dos funcoio-
)arios, evontuaos, emprestimos etc.

quo feito dava aos murlicipios do
Sacramento e Conquista uma renda
Iriennal do 328:133$000, on ontão
109:373$000 annuaes.

Passando As mãos do V. exc., sr.
Prosidente, as referidas certidöes,
espero quo a comrnissCo do Orqa-
mento as tornarC na devida consi-
cleraqão o quo a Camara dos Depu-
tados as acolherC corn a bonovolencia
corn quo sernpre receho todas as
causas clignas e justas.

(Muito bern: muito bern!)
Vdo as certiddos C comrnissSo do

Orqamento.
Apresentaciio de pareccrcs cbs corn-

rnissées

o sr. Mociestino Gonçalves, em
name Ca commisSCo -do Forqa Publi-

- cc, apresenta o seguinto

Parecer e rcdaccão para 2. 0 c1iscus
cussdo sobre o projectO n. 39

A commissãO do Fora Publica,
a quo foi prcsente o projocto n. 39,
jC approvado em primeira -discussSo,
C do parecer quo die seja sub-
mettido C segunda e approvado corn
a seguinte redacão.

O Congresso LegislatiVo do Esta-
do do Minas Goracs decrota:

Art. 1.°. A Força Pubilea do Es-
1-ado do Minas Geraos, parc o cxerci-
cio do 1917 so comporC do (lois mil.
homens, inclusive conto e OflZC otfl-
ciacs e sorC distrihul-da (10 aecorde
corn a res-peotiVa orgaflizacãO.

Art. 2. 0 . Flea o goverilO do Es-
tado auctorizado a dcsponder corn
a manuteflcão da U'ere Publica, in
rofer10 oxercV.- Iillcnc,iro a cjuan-
tic do du 	 vul trezoni : C jj'i.Ia e

- 1 quatro centos e setenta e cinco mil

reis, (2.384:075$000,), Ce conformi-
dade corn as tabellas ns. I e 2, an-
nex-as a esta lei. 	 -

Art. 3.°. A Fora Publica, scm-
pro quo o governo julgar necessario
poderC ser elevada a quatro mu
pracas do Prot e respectiVa officiali-
dade o organizad-a coma Ihe parecor
mais convoniento.

Art. 4.°. 0 governo poderC ahrir
erodito oxtraordinario Para occorrer
As dospesas necessarias no caso do
artigo anterior.

Art. 5. 1 . Continuam em sen intoi-
ro vigor as arts. 5 1, 6. 1 e 70, da
lei n. 656, do 41 do sotembro do
1915.

Art. 6. 1 . Revogam-so as disposi
hes em contrario.

Sale dai commissOes da Camera,
3 do agosto do 4946. - Modestjno
GonQalVes.—GetuliO do Carvaiho.-
João Antonio.—A imprimir. -

0 sr. João Lisboa, pela commissão
do Orqamento, apresonta 0 seguinte

Parecer n. 100

A cornrnisSão do 0ramento e Con-
las, examinando as requorimentos
de Lemos & Comp. 0 outros, do Cam-
buquira, o Roldão Pereira e Sousa,
oscrivdo do Paz de Baeperidy, a que
so rofero o parecer n. 87, acha que
ihe escape competencia Para julgal-
Os; e, assim opina para quo voltem
as respectivos papeis C commissão
do 1egis1a5o e Justiça.

Sale das commissOeS, 3 do agosto
do 19-16.—João Lisboa.—Emilio Jar-
dim.—Nelson do Senna.—A. Alva-
res.— Clemente F-aria .—A impir-
mir.

0 sr. Alcides Gonçalves, pela corn-
missäo de flepresentaçOes e PetiçOos,
apresenta as seguintes pereceres:

Parecer n. 101
A comrnissão do Ropresentaçhes 0

PotiqOes a quo fol- presente iima p0-
tiçCo do Sr. Agostinho José Paulo
Viard, sabre oquiparação de vend-
montos, C do parecer e requer. quo
sabre o mesmo soja ouvido, dando
as informaçöes necessarias, 0 exmo.
Sr. Secretario da Agricultura.

Sale •das commissOos, 3 do agosto.
do 1946.-----1cides Gonqalves.—JosC
Affonso . —Norberto Lage. —Antonio
Monra. 	 -

Parecer n. 102
A commissão de ReproentaçOes e
etiçhes a quo foi presonte urn re-

iuèrirnento do Sr. Eugenio Guada-
Inin, e do parecer 0 requer que so-
)re o mesmo seja ouvido o oxmo.
;r. Secrotario -Ca Agridultura, afim
le informar o quo julgar conveni-
inte.

Sala das commissöes, 3 do agosto,
Jo 1916.—Abides Gonçnlves.—JosC

ffonso.—Norberto Lage. —Antonio
Iboura. 	 -

0 rnesmo senhor pede 0 obtem
dispensa do impressão dos pareceres
ijue acaba do apresontar.

Requeri-mento n. 2
Scm debate é approvado o reque

rimento n. 2, solicitando informaöos
ao governo sabre urn. pedido do ci-
CaCao Fernando Villela.

Parecer n. 93

Sern debate C approvado o pare-
cer n. 93, da comrnissdo de Obras
Publicas, sabre uma petiqau do 4r.
Alberta Canoe Ca Rocha.

Parecer n. 94

Sern debate C approvado o pare-
ocr n. 94, da mesma commissCo, so-
bre a encampaqão do urn priviegio
coneedido ao cidaddo Bal-duino Al-
fonso do Castro.

Parecer n. 95
Scmdebate C approvado o pare-

ocr n. 95, Ca mesma eommissão,
sabre urn officio -do agonte executi-
vo municipal do Cabo Verde.

Parecer n. 96
Scm - debate é approvado o pare-

cer n. 96, Ca mesma -commissilo,
sabre urn requorimento do Kabalan
Damian e Elias Caran. -
Votacão c/as materias de discussão

encerrada
-E' approvado em primeira dis-

cussCo e volta a commissão do Pe-
tiçOes o projecto n. 46, tornando
extensive aos Secretarios Ce Estado
o Chefe do Policia, a -disposiqão do
art.- 49, da lei n. 588, do 6 de setem-
bra de 1912. 	 --	 -



E' appTOVfLdP ern segunda clis- ao rnesrnOPT0i00t0 em. todos 
Os seus

usso, corn as emendas ns. , 2 e 3, artigoS, oil; am homeflagem ao talen-
ao mesmo offerecidas, o proj ecto n. to quo orna a pessoa do sea illustre

sobre aonceSSäO do licencas. 	
apresontanto

o sr. Alcides Gon calves, pela or- 	 0 Si. Argenhlro do Resende :—Bofl-

dem, mandaa Mesa urn requerirnen- dade do 
V. axe. 	 decla-

tode d. Georgina Bhering, proeSSO- 	
0 sr. BaetaNeVeS... venho

S em quo me estribo
r do grupo eseolar "HenriclUe Di- rar os motiVou 
nia", pare ser junto a emenda Ii. 3. para assim proceder.

Voto contra o pro3eoto porqUe sou
o sr. Presidentc considera preju- daquelleS quo entendem qua näo é

diadO'O projecto n 47, pela appro- Ucito ao Estado crear nina classe
vacã'O da. emenda* i. l ao do U. 48. do protegidOs, em desprostigiO da-
—Archive-SO.

E' approvado em 1. •discussãO

	

	 voura, ha aOS e quo jamaiS tive-
queues quo vein labutandO na la-

volta commissodO .PeticO05 o pro- ram o miflimO auXiiO.
eto ii; 49; mandando contar tern- 	 Entendo, sr. Presidente, quo o all -
0 ao tenonte da' Brigada Policial, xllio do Estado dove so limiter a pro-

loão Antonio Teixeira Lage. 	 teger incilreetamente a iavoura e a
E' approvado em 1. 1 discuSSãO e industria, e não laser leis dentro

vai ã commiSSãO de LegislacãO, o des quaes vão surgir classes qua,
prooctQ U. 50, dispondo qua a taxa dontrO em breves dias, enheiXarãO
do viaçãO näo t omprehenth3 as cus- em sues mãos o monopoliO do todo
Las judiciariaS. 	 comrnerclo do assuoar.

passa-se a 	
0 sr. GetuliO do CarvalhO—Cre

ando vordadeiroS reis do. asSucar em

2. 1 PARTE DA ORDEM DO DIA 	 Minas. (Muito bern; apoiados).
0 sr. Baeta Neves-.—Sr. Presider'-

2' dscUSSãO do projecto ?. 	 to, em uma erise como a quo atra-

SubfflCttid0 ã 2: 	 trados Os proteSSO
discussäO, do- vessamos, em quo taXamoS os magis-

pois de lido, è approvado em am- 	
,ublico, emfir'OS, o funociOfla-

lismo
bos Os artigoS, oprojectO . 	 So-	

pTfl, corn 0 impoS-

bre pagamento do custas aos

	

	 i- to do 10 	 sobre os sons j rningUa-â
dos vonejlnbenboS, não é liitO quo 0

narios' do tôro dacomarca do Serro. 
—A' comrfliSSão de LegiS1acO. 	

Estado venha se es 	 desse
procedimeilto, erear -Lima classe de

30 discusSã do projectd ii. 36	 protegidoS o quo járnaiS fizeram
poT merecer absolutametite, a prote-

E' lido e posto em 3•0 discussãO, eção quo lhes quer dar o projecto
quo sem debate Se eneerra, sendo do nosso digno e illustre college.
approvado o remettido a comrniSsão Sr. residente, o Estado do Mines,
de Redaccão, o projecto n. 36, sobre polo projecto em debate, Ira conce-
conteSãb de licenaE. 	

der, em primeiro logar, iseflQäO do
todos os impostos...

3.'diScUSSãO do projecto n. 137, de	 o sr. Argemiro de Reseflde
1 944

-
Não apoiado; v. exc. não preston at-

E' annuncinda a eontinuacão da tenção ao projecto e flão leu as
3:, discussãO doprojecto n. 137, de ernendaS qua foram aprescntadaS
1944; sobi'e usiflas do assucar, corn ao mesmo.
a'ernendas âo mesmo offerecidas. 	 0 Sr. Baéta Neves ... territorial

0 SR. BAETA NEVES:—Sr. Pro- exportacao, industilas o profissöeS

sidnte, quando, ha dias, requeri a 	 0 sr. Argemiro do Resende:
Camara dos srs. Deputados a proro- Isso j
gaão, por ,

 48 horas, da diseussãoj6,to! substituido; v. axe. veja

oiecto n. 437, do 1044, projeeto as emendas.
que,l novamente hoje nos occupa a 	 0 sr. Baeta Neves: — 0 meu col-do

atten

pr 	
de, corn 	 o f

lega dove concordar cornmigO a
esse procoder,' qiterer discutil-o; en- perle referontoaos impostoS nãoi

äO, não tiVe 0 intuito

tretaillO, eomo . tenho do proferir 	
ubsIitUida, e, mitito menos, alto-

voto e ote sendo, corno é, contThrlo rada.

229.

o sr. Argemiro de Resen4' : 	 0 sr. Argrni1'o 4e. Resend.,: —0, rnau collega, ha do pormittir quo Essa 1 parto tambern fol modificada.eu diga quo s. exc. não estd 4 atfir- 0 sr. Rqqta Neves: - Sr. Presi-
mando urna v.erdado. flas emqndaa dente, temps no Estado a indus-
offorecidas ao projecto eonsta quo Ilia, do assucar e, a unica cousa qile
a isenção to! Substituida poi pro- cl, lt necessita d da diminuicao do
mios.	 impostos para que posse, corñpetir

0 sr. Baeta Neves: - Não, näo coin as corigenores de outros Es-
absolutamente, ou outdo oil não sei lados.
ter oil v. exc. escreveu o contrarlo 	 E' assim, sr. Presidente, qge o as-
do qua pensa. 	 sucar quo entra no Estado de Mi-

0 sr. Argemiro de Rescue/c: 	 las page por sacca,. inclujndo-se. o
São emendas apresentadas. pela sello de 300 Mis 'e 600- Mis de ta-
coinmissão do Agricultura. 	 ra de viaçSO, urn total de 1.600 . do

o sr. hoe/a Neves,: - Diz. o. pro impostos. para uma sacca dc 60 Id-
jecto qua a isenção de impostos 6 Los do asucar. Entretanto, o pro-
poz' 10 annos c v. axe. nao espicifi- dueto quo vem beneficiado do Es-
ca quaes sejam esses impostos, por, lado do Rio do Janeiro, como aeon-
isso mesmo são todos por inclusão ieee corn todo aquelle quo proce-
tima vez quo a phrase d absolutá do de Campos, iii entra corn ifrna
e não tern restricçOes. 	 vantagem sobre a producçdo ml-

0 sr. Argerniro c/c Rescue/c: 	 icira de -1$600 , porquanto, chega, It
Dá licença? 	 .	 fronteira do Estado scm a minima

0 sr. Baeta Neves: - Corn todo taxaçao, ao passo quo Mines Geracsprazeli. 	 i.ibuta, corn a quantia a quo inc
0 sr. Argerniro do Resende - retort, o assucar quo d exportado

A parte do projecto alludirla 	 para outros Estados.
men collega' reeeheu a - seguinle 	 Jd temps em Carangola, 6 verde-
emenda (id) : 	 do quo em estado incipiente, ñnia

11 nde so diz: "I.° isenção do juusina quo jã produz uma media
postos pelo prazo do 10 annoy, - de 70 saccas tharias na retinaçao
contar da data da assignatura do de assucar, e esse produeto nao
contracto, na Secretaria. da Agri- podo sor collocado no Estado do,
cul.tttta pelos concessionarios em- Rio or Espirito Santo porque, sam-
pi'esas. ' oucornpanhjas quo so orga iia.da a duferenca quo . o Estado
nizaren", diga-se,: ,f0 prernjo equi- de Mines cobra corn a qua C im-
valente aum tero do valor do ha- posta polo Estado do Rio, ha run
chirusmo empregado, des de quo a excasso para mais, cmi sacca, na
yiia esteja em . fraico funcelona- produeçao mineira, do. 3.000 e, mui-

menlo." 	 toy, len.
Poi' ahi se vd quo o nobro do- 	 Si o auctor do projecto visa fa-

putado não prestou a devida at- vo1'ce'- a ipdutria; Inquelles 	 quo
Iençdo ao projocto. 	 trabaiham, aos qie 4 ' viveñi cuidan-

0 sr. Baeta Neves: - Chegare4 do da producção do assur, roe-
tarribom as emendas, declarando, -hor- seria qua apresentassa urna
antoc jpadarnente, quo voto contra in dida..
todas ellas. , 	 0 sr. Argerniro de Resende:

Em segundo logar concede o pro- v. oç. pOde apresontar urn. substi-
ecto transporte gratuito por conIc tut,Fp.
do Estado ou por intermedio de 	 0 Sr. Baqta Noses, ... qi,io mdi
seus agentes. ficasse,o, imposto actual 01 que, em

V. exe. sabe, sr. Prosjdente, quo pouco tempo, bastaria para au
para so organizar urna empresa pa- g'rnentar . a producça do assucar em
lerosa, como as de qua cogita o Minas porquanto, o unico meio del
Proj edo, grandes sao as . suas des- so, prptegpc ala youra e, a,industrja,[)eSaS,, prineipam 	 quanto 	 ao [15Q-6 o quw determina oprojectoelrartspor, do 1 matorialnecessano 	 sirn, abaixamento do- farif as, e., re-,
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ducço do impostos (apoiados ye-
racs; muito bern!) .Essa ó quo
a rnissão do Estado, e não vir crear
urna classe do privilegiados, cuf-
focaudo completarnento aqueliles
quo tern cuidado da lavoura do
assucar entre nOs.

o sr. Argerniro de Resende: -
Não apoiado; nao vejo em quo a
grande usina possa prejudicar as
pequenas.
o sr. Baeld Neves: - Mo ye,

porque nao quer ver, mas prejudi-
ca completarnerite.

Sr. President e, mais urn inconvo-
riiente do projecto em debate. Uma
vez que as usinas do quo elle fala,
Para serorn montadas, precisam do
ter,-no minimo, urn capital do....
1 .000:000$000, o quo Se dard C o
seguinte: tendo o empresario o di-
reito do, perante o hanco, levantar
urn terço do capital .empregado em
sua propriedade, qualquer mdlvi-
duo quo não seja industrial pOde
ser urn dos concorrentes a essa
ernpresa o, depois della apparelha-
da e nas condiOes exigidas, polo
projecth, elle vai ao hanco retira o
terço do capital, deixando a fazen-
da hypothecada e o Estado quo Ii-
jrie coin 0 prejuizo , corno tern aeon-
tecido ultithairnento (muito bern!).

Urn senhor deputado: - Recebe
urn terço do banco e outro do Es-
tado.

o sr. Baeta Neves: - Perfei(a-
mente, o depois de feita semeihante
operaçfto, esso iridividuo vai-se em-
bora, deixa a prnpriedade hypothci-
eada e o Estado a ver... navios.

Essa C a pura verdado. (Apoia-
dos).

Assim, não, posso votar a favor
do projecto, porque si nOs o appro-
varnos, bern come as emendas a
elle offerocidas, toremos como con-
sequencia quo todos que cuidam da
lavoura de assucar terão do aban-
donal-a, ama vez que não gosarão
dos privilegios que essas tres usi-
nas vão ter do Estado.

Portanto, Sr. Presidente, v. exc.
comprehende quo, em materia do
commercio e do industria, não C
justo quo so recuso a urna elasse
antiga, para levar a uma outra, sem

a menor necessidade de especie al-
guma, favores o concessöes, tanto
rnais quanto o quo tambern contil-
hue para a pouca fabricação do as-
sucar no Estado C o facto de não
tormos morcado, o quo, no caso, so
torna ossoncial.

o sr. Argerniro de Resende: -
Não apoiado; todo assucar qm.
actualmente, produzisse' o Estado
do Minas, encontrava venda franca
no extrangeiro. 	 -

o sr. Baeta Neves: —V. exc. dis-
cute, pordOo-me, partindö do urn
erro. V. oxe. quer discutir cm a
anormalidado actual, devido a guer-
ra ouropCa, eritretanto, essa confia-
gração não serd etorna e, portanto,
ama voz terminada, 0 assucar terd
de, forçosamonte, diminuir do
preço.

o sr. Aryemiro de Resende: --
Quero diseutir baseado no facto quo
o Estado do Minas não produz as .

-sucar Para 0 SCU consume. 0 quo
so gasta aqui C todo importado.

o Sr. Baeta Neves: - Nosse
vamos appareihar Os poquenos Ia-
vradores, conceder-iho tambom re-
galias e não procurar croar tros
usinas, sOmento em detrimonto dos
que, ha longos annos, existem, sern
que o Estado os tenha favorocido.
(Apoiados geraes).

Em yes do croarmos essa classe
do privilegiados, muitas vezos corn-
posta do individuos quo são inthis-
triaos porque so dizom ser e quo
apenas o são no papel...

o sr. Getulio de Garvaiho: - Pu-
dem sor exploradores industriae.

o Sr. Raeta Neves. - entendo quo
seria do me]hor alvitre conceder
taes favores a todos aquelles quo
tratam da producão do assucar.

o Sr. Norberto Lage: - Apoiaio;
a lei dove ser geral.

Urn Sr. deputado: - Urn poque-
no lavrador ndo póde bear essa in-
dustria, nern coneorrer corn as
grandes usinas, apparelhadas para
tal tim, do modo quo soni sempre
prejudicado.

o sr. Baeta Neves: - MOrmente
sendo a grando usina a custa do Es-
tado. Si o nobre auctor do projeeto
examinar as duas unicas usinas do
assucar quo temos no Estado, uma

em Ponte Nova e outra em Ric
Branco...

o sr. Alberto Alvares: .- E t.res
no sul do Estado, ern franca prospd-
ridade. 	 -.

o sr. Baeta Neves: . . . vCrdque ds
pequenós '1avradoro do Ubã o Pon-
to Nova cu1tiiam a ôannapara von-
del-a na usina. 	 -
• 0 sr. Argernjro de uTésende:
LOO',essas usinas' ue so transfor-
inërn è so desenvdlvth; para pod-
rem concorrer lios meióadds- ..cOnsti-
rrS.idores. 	 -

o sr. Baeta Neves: -_ Mas crescor
e desenvoiyer como, 51 V. exe. pro-
tende matal-as, creandoá custa do
Estado- tres aponas?,1

o sr. Argerniro de Resende: -
Veja o nobro doputado quo a pro-
dueção do assucar, no Estado estd
decrescendo.

o Sr. Baetd Naves: - 0 quo nOs
não podernos C erear industrias no
pa'pel a custa do Estado o -em detri-
mento do 'outras classes (apOiados.
Não podemos abandonar aquelios
quo eultivam o cafd e toleram irn-
postos pesadissimos. Näo podemos
deixar do attender 'd eases quo ro-
presentam a maior riqueza do Es-
tado, Para crearmos a custa do The-
souro uma elasso do privllegiadc,s,
forindo interesses daquelles quo
trahalham. (Muito bent)'.

Falo em nome da zona cia M:4-
ta..-

o sr. Argemiro do Resende: -
E eu em nome do Estado de Minas.

o sr. Baeta Neves... quo dana
contra o imposto do oxportaçiio.
vendo-so o Congresso inhibido d
attender ãcjuella classo do prod
etores; entretanto, vern agora 0
jecto em debate pesar immonsi-
mente nos cofros do Estado.

'0 sr. Argerniro de Resende: -
NCo apoiado.

o Sr. Bacta Neves... porquan to,
corno tern a-contecido corn todos os
contractos quo 18m sbdo foitos ul ti
mamento, sO serviri. par dar pro.-
juizo ao Thesouro e gordas mdc-
rrmizaiOes aos especuladores.

Q Sr. Argemiro de Resende: -
Nesso caso, a responsabilidade C da-

A.C.—Iti 	 L

queues quo silo  ewarregados do re-
thgir as Contractos..

0 sr. Bacta Neves: - Si nCo po-
demos crear uma id, visando 0 berngeral, muito meflos fib [Ievem(;s
favorocer a mela duzia de iiidi yj-
duos, o isso-com a resporisabilidade
do Congreso, visto que, uma vez
votada e sanccionada uma lei, a

i .missio do' excicutivo C sO cufripri1-1,
a , menos  'quo 0 logisativo nio t-
nha mais prorogativas: (ApoiO.dó.,.).

Airda o arino passado foi, votado
urn projeeto, cuja ado'pção .dou, em
resuitado as cams do earidade e es-
tabolecimentos do instru'cqio, , flea-
rem soin peculios, e o Estado no
prejuizo do avultada quantia. Rofi-
ro-me a concessão do loterias."

Portanto, sr. Presidente, enten-
dendo eu quo a missão do 'Etado C
favorecerkjdirecta on indireetamenfb
a todos us productores, quoo Estado
-iio jde e muito menos não dove
crear ama elasse do privilogiados,
voto contra 0 projeeto porque elle
não contCm uma medida justa e não
tern valor aigurn...

0 sr. Argemiro de Resende :—Na
opinião do v. exe.; na mirtha e na
do minha zona, ello tern muito va-
lor.	 .11

0  sr. Baeta Neves... antes, polo
eontrario, vem matar a iridustria do
assucar actualmonte oxistente entro
rids o quo estã do corto tempo  a esta
parto em franca floreseencia no Es-
lado do Minas Goraes.

Tenho - clito.
('Muito bern; muito bern!),'
0 SR. ARGEMIRO DE RE-SENDE:

—Sr. Presidento, qdandô aprosen -
1.01 a consideração -da Camara dos srs.
Doput-ados 0 projocto n. 137, estava
lunge do suppOr quo sobro o mosmo
so terisse tao grande debate.

o sr. Nelson de Senna:_1,T. exc.
dove dar barabons a si mesmo, pois
isso domonstra 0 interesso quo des-
pertciu no, seio da Camara, projecto
de semeihanto nataroza.

o Sr. Argemiio de Resende :—Agra-
deqodoço a v. cxc. o sea aparte.
quo vom provar quo o proj edo não C
tie ern 1 impoi-tancia, como acabou
ainda ha uiouco do affirmar o nobro
cloputa-do rosidonte em Carangola.

0 sr. Dada Neves:—V. cxc. nao
Interpretou hem C mou,pensamento.
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o sr. Argemiro de Resende:—Sr.
Presidente, c&mo jd Live ensejo do
dizerd Casa,. e o repito sob a minha
palavra do honra, apresentando este
projecto, não pretendi estabelecer no
EStado monopolio do qualquer na-
tureza. iue fosse; .não •pretendi pro-
teger a esse ou aquelle cidadão,
essa on aquella zona, porque, antes
do tulo, soil aqui repr.esentante de
Minas Geraes o to-dos Os meus. actos
são aqui •dictados polo mais vivo
empenho e. polo mais sicerô desejo
do bern servir aos interessos geraes
do povo minoiro.

Os srs. Baeta Nctes e Pinto do
tloura :—Todos fazemos justiça a V.

(Apoiados geraes).
O sr. Argerniro do esende :—Ex-

plicado,' preliminarmenteoste pon-
lo, aiim do fear patenteado que não
produro amparar. monopolis n nern
proteger a quern quer, que seja, you
dar os rnotivo clue me determinaram
a apresentar a Camara c projeeto em
debate.

Sr Presinente, nas diversas via-
ens que tenho feito per minas Ge-

raes, tenho ohsorvado, corn desalen-
o e verdadeira rnagua, extensas re-
iOes abandonadas, on entdo sob o

lominio e posse do pessoas quo não
tern skjuer intuiqão do quo possuem',
Egnorando por completo o valor de
rnas terras quo jazem incultas e des-
aproveitadas.

Vendo isso, a mim mesmo tenho
rerguntado, muitas vezes, de quo nos
servem as grandozas do Minas, tao
decantadas pelos poetas, tao onal-
tecidas em brilhantes artigos do Jitte-
ratura, mas quo, entretanto, nib so
cqneretisarn em facto algum de na-
tureza pratica, quo possa so tradu-
zir em beneficios reaes para o nosso
povo.

Effectivamente, srs., •a não ser
tima pequena e limitada parte do
nosso territorio, na zona da Matta
o . Sul do Minas, quo produz café, .0
uma pequèna extensdo do Triangula
Mineiro, e alguns municipios do Sul
o do Norte, quo faz a exportação do
gado, nada mais vejo on quasi nada,
m eomparação corn a grandeza, tao

proclamada das nossas riquezas na-
turaes.

Ouço dizer do continuo, quo a la-
yours estd abandonada, mas o cue
C certo C quo pelas cidades peram-

bulam centenas Ce ope1arios, men-
digando empregos o coilocaão.

E tanto isto C verdade que, si os
riobres doputados, quo se •referiram
a grandes usinas existentes no Es-
tado, arranjarom col1oeaiãopara 20
operarios, eu me comprometto a
Ihes afresentar 200, do hoje para
amañhã.

O sr. Baeta Neves :—E' e10 facto
de sO quêrerom viver na Capital.

O sr. 'Aremiro de Resende.:.
Obsorvthido, sr. Prosidente, talita.3

'regiOes do Estádo aharidonas,
não C justo, ndo C legittmo, a nds,
representantes do pôvo' pretender
fivar a essas mesmas iegiOe o ta-
baiho ca vida, fomentando as suas
fontes do riqueza per rnèio (IC au-
xilios prostados a uma irtntrh
quo s& propuzesse nellas so estabe-
beer? Certamente que sirn.

Pois born; outro ndo era o intui-
to do projocto n. 137, concedendo
dqnelles quo viessom fundar no Es-
tado usinas de preparar e benofi-
ciar assucar, favores, por assim di-
zer, insignificantos, Como, 0 trans-
porte do materiaes, o levaitamento
do urn terço do capital, sob garan-
ha hypothocaria, quando temos acjui
tim Banco furidado especialmente
para prestar auxilios a lavoura;
favores, omfim, quo seriam evideri-
ernente compensados pelo doson-

volvimento quo iria for essa indus-
tria entre mis.

Como; pois, se pdde dizer quo o
proj ecto ia estabolecer monopolio,
on proteger uma ciasse determina-
Ca?

O Sr. Baeta Neve: - Eu me re-
feri ao monopoiio quo so concede
a esses tres empresarios, sejarn ci-
tes quaes forem: A. ou B.

O sr. Argeiiiiro do Reende: -
Mas, nao so eogita de Laos empresa-
rios; Os favores poderdo sor conce-
cidios a qualquer das usinas que es-
ejam funccionando no Estado e a

quo se referiram us nobros deputa-
dos, uma voz quo elias faarn ins a
Isso, preenchendo as condiQOes es-
tipuladad no projecto.

Objeetarn quo Os. favores conce-
clidos polo projecto irão prejudicar
aos pequenos prodiictores de assu-
ar. Em quo serão dies prejudioa-

dos?

O sr. Alberto Alvares: -. Em
que? Prohthindo cjue dies possam
concorrer no mercado corn esses
reis do assnear, quo ficardo numa
sitiraçao privilegiada, pela differen-
qa estabelecida polo Estado, dando
a uns lodos os' favores e a ontros
nada. Ficará creaclo urn vordadej-
ro rnonopolio pela impossihilidade
dos pecjuenos productores de con-
correr livremenfe ao commercio.

O sr. .Arqemiro de Resendé: -
{%ias, si o preço do assucar fabrica-
do por ones 0 o mesmo quo o doS
estabelecirnentos a quo so las re-
ferencia no projecto, ,onde etsd 0
pi'ejuizo quo poderdo soffrer?

.0. Sr. Alberto Alvares: - Logo
no n. Ida art. 1.0, o projecto isenta
as coneessjonarios Ce todos os irn-
postos. SO isso representa urn pri-
vii egio.

0 sr. Argemiro do Resende: -
Has, essa disposiçio jO foi modifi-
cada.

0 sr. Alberto Alvares: - Perddo;
nbo foi modificada propriamente,
pals, trata-se de uma emenda apre-
sentada ao projecto, mas cjue ainda
ndo foi votada.

O Sr. Argemiro do Resende: -
Mas, v. exc. salie quo a Camara,
disciplinada e ordeira, vota sempre
tIe accordo corn os pareceres das
commissOes, bern eStudados e fun-
darnentados, cOmo taCos sdo; c ndo
deixaria, no caso actual, do acorn-
panhar as duas commissOcs reuni-
das. do Orcamento e Agricultura,
para vir abraçar as minhas Was,
title apresentai justamerite, para so-
rein rnodificadas, substituidas, trans
formadas, pelas luzes, pela intelh -
goncia e pelos conhecimentos pra-
ticos dos meus ilhistrados coflegas..

o quo não so podorá dizer 0 quo
O proj ecto tern em vista proteger
determinada zona, ou estabelecer
monopolios no Estado.

o Sr. Alberto Alvares: —V. eve.
yin quo Os debates esciareceram
perfeitarnente 0 seguinte: ou. a Ca-
mara acceita o n. I do art. 1.° dop
projecto, e neste caso, isenta os
concessionarios do todos os im-
postos; ou acceita a emenda role-
rente ao mesmo n. 1, 0 nesto caso
pOde-se hem dizer quo a emenda
C poior do quo o soneto, porquo en

tOo o Estado tern de entrar corn a
Lorca parto do capital, em bench-
do do particular, o quo C, absolu-
tarnonte, insupportavoli,

0 sr. Argemiro do Rezende: -
Men intnito boi fazer . corn quo so
dqsenvolvessem no Estado grandes

- industrias, corn as quaes haveria-
mos, scm duvida, de auferir lu-
eros, en virtcrde do eonsoquente au
grnento da exporfaçdo.
O sr. Alberto Alvares :—Mas V. exc.
logo no art. 1.0 do projoeto, ison-
ton essas industrias do lodos . os
impostos.

0 sr. Argerniro do Rezend: -
Esse artigo jO estO modificado, co-
mo acabel do dizer a v .exe.; era
tima concessdo , do favores tempora-
rios, quq ,Viriarn reverter mais
tarde em proveito dos eofres pu-
blicos, pois v. exc. comprehende
perfeitamente quo não serO sO o-
los bonitos olhos do Estado dc Mi-
nas quo aiguem ha do vir aqui, em-
patar sens capitaes, sem uma.. jns-
ha cornpensaçao.

En desejava, Sr. Presidente, des-
envolve.r ente mis ossa industria
afim de quo, tantos operarlos quo
andam perambnlando pelas. ruas,
encontrassem trabaiho e occupa-
çtIo, desviando-se, por outro lado,
a attençao dos mineiros do funccio
nalism) publico, tOo injustamente
condomnado, porqno C a unica con
sa quo apparee sorrindo . áquelles
qua, nOo dispondo de capitaes, ii-
clam a vida em nosso Estado.

AliOs, esse facto näo Se da so-
monte em Minas e sim, podemos
dize.r, no, Brasil intoiro, sondo con-
shatado, diariamente, pelos jornaes
cia Capital Federal.

Alnd a hontem, nnrn comments-
rio feito a urn discurso do depn-
taCo federal por S. Paulo, Sr. Cm-
cinato Braga, Gil Vidal so rBferiu a
0110 . tie urn modo positivo e cato-
gorco, conforme passo a icr d Ca-
mara (10)

"iNão temos ensino technico, 0
ensino prohissional, esse mosmo en
sing quo proparori as progeessos
comneerejacs o indnstriaes da Alle-
manha, a que ella priucipalmenfe
dove a sua Tormidavel.,resistoncia
economida o financeira,. e atC as
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23stias vantagens militaros na guer-
ia actual. Se Os brasileiros não tern
onde apprender e preparar-se Para
as profissOes a quo os convida o Sr.
Cincinato Braga, so näo tern posi-
tivarnente quem os empregue a não
ser o governo, d injusta a revolta
de hoje contra os que so viram
forcados a recorrer aos servios
!)lIi)liCO".

Ora, procurar encontrar uma in-
dustria e desenvo1eI-a, procurar
trazer e attrahir Para o Estado Ca-
pitaes Para vir organizar estahele-
cimentos industriaos do dostaque
onde o povo encontre collocação,
onde o Estado encontre augmento
do suas fontes do rondas, será es-
tahe1eer monopolio?

Precisavarnos inuito desses mo-
nopolios: dar favores aos quo so
propOprn levantar 0 roerguer as
hossas industrias ahatidas.

O rneu projecto Visa incrornentar
o desenvolvjrnento das localidades,
das regiöes em que so estabelece-
rem usinas do heneficiar assucar, o
quo ira so traduzir, afinal, em 1)0-
neficlo dos interesses do todo o -Es-
tado.

Senhores, basta quo observornos
o quo tern acontecido corn Os lo-
gapes ondo tern sido montactas Ia-
hricas, jd nao cligo do assucar, mas
do tecidos, on outras quaesquer,
assim como companhias do mine-
ração etc.; todos esses logaros tern
progrodido do urn modo oxtraor-
din ario.

Faamos uma visita ao Morro Ye
the o constat.aremos "do visu", a
veracidade do quo acabo do affir-
mar.

AIR so faz o monopoijo do euro,
rnas monopoijo que rende, annual-
rnente, uma grande somrna ao Es-
tado, monopolio quo transformou
aquella antiga villa em urn contro
populoso e commercial.

E foram tambem esses •suppos-
tos monopolios, tao condemnados
pelos meus nobros collegas, quo 10
vantararn e engrandecerarn os Es-
t.ados Unidos, paiz por oxcellencia,
das grandes empresas.

0 Sr. Bacta Never: —V. exc. não
dove confundir o monopolio arne-
ticano corn aquello do que trata o

projecto. La são os ricos, os gran-
kles industriaes, que fazem o mo-
iopolio e n5o o Estado.

U cr. Argem ire de Rezende:
o quo visa o projecto serã attra-
[iir Para o Estado Os grandes in-
dustriaes, os grandes capitalistas e
promover a iniciativa do desenvol-
virnento das grandes ompresas en-
tre nOs.

Foi corn esse intuito quo sub-
metti a consideraçao da Camara o
projecto, Para o qual contava corn
as luzes dos rneus nobres cello-
gas.

o ,cr. Alberto Alvares: —E a Ca-
mara estd collaborarido corn v. exo.

o sr. Argerniro de Rezencie: -
Mas, interpretando mal as minhas
iiitençOes.

o Sr. Alberto Alvares: —PerdAo:
a Camara estd procurando esciare-
mr-se.

o Sr. Argemiro de Rezende: -
Os nobres deputados quo conde-
mnam por tal fOrrna as minhas
Was, quo as tratam sem e menor
caiinho, deviarn corn o firn do le-
vantar as forças vivas do nosso Es-'
Lade, trazer urn substitutjvo ao pro
jecto, apontando urn rneio de col-
locarmos essa avalanche do opera-
rios scm trabaiho quo enchem as
nossas cidades, o aos quaes pudes-
semos indicar as lavouras on us-.
nas em quo fossern empregar ma
actividado.

o Sr. Alberto Alvares: —V.
permitte urn aparte?

o Sr. Argemiro de Rezencle: -
NAo me passou jdrnais pola rnente,
repito ainda urna voz, ostabelecer
monopolies no Estado; o Para pro
var a minha isençäo de espirito,
ainila hontem ou declarei quo ndo
fazia questdo do projecto passar
ou nao. Apreseritei-o no dumpri-
mento do rneu dover, animado do
desejo do servir ao Estado.

o sr. Pinto de Moura: —As in-
tenOes do v. exc. mercern o ap-
plauso da Camara.

o sr. Argemjro de Rezende
Pretend!, Sr. Presidente, fornentar
ilma (las prineipacs fontes da nossa
riqueza, quo, Si fosse tratada corn
carinho, rnuitO havia do concorrer
Para Os cofres ptthlicos.

Entrotanto, o quo so nota ci quo
a industrja do assucar vat deelinac
do em Minas Germs, conforme o
demonstram os dados estatistjcos
quo passo a Icr perante a Casa hi:

"A nossa exportaçcio era do 3 mi
]hares o tanto do kilograms do
assucar em 1914 e foi do mil e tan-
tos kilogrammas nos ultirnos an-nos do 1915.

Esses dados coristam desta tabella
organizada na Secretaria das Fl.nanças.

0 sr. Alberto Alvares: V. exe. agra ha de permittir o men apart,
urna vex que ndo posse voltar a tn-bitna P aradiscufjr o projecto.

You dar a v. exc. urn quadro
suggesfivo, mostrando quo urn dos
mofjvos desse decrescjmento é o dastarifas ferro-Vjarjas

Aqui estib. (mostrando) o quadro
referente as tarifas dos productos
da canna de assucar, por 400 kilo-
metros, tonelada. (U)

"Assucar brute: "Leopoldina ",
7$000; "Odte", 10$000; "Central",
t4000; "Sul Mineira", lo-$000.

 refinaçjo: "Central..........
14$000; "Stil Mineira" 12$000;
`Ociste", 30000; "Leopoldjna........
305000; "Victoria a Minas". 405000.
- Aguardent0 nacional: "LeOpoldI.
cia", 10$000; "Central", 15$000; "Vi.
torja a Minas", 25$000: "Sul Mimi -ra". 285000; "Ociste" 305000.

-ticool nadional: "Central", 20$000;
"Sni illin eira", 280Q0; "Ociste.......
305000: "Leopolclin" 45$000; "vj-
ctoria a Minas", 905000.

E' este tim (macire Sug gestive pamo qual dever 90 convergir as vistastie V. cxc.
Pis ahj urn dos elomentos do en-

rave da exportacão do flosso assu-car. 	
I

• V. cxc. vd que dentro do mesme
territorie, nurna Area relativamente
flPffuena, a tarifa d-as estradas do £
ferro varia -do 7$000 a 505000, per
lonelada.

o 	 .4rgern iro de Resende :—Sr.
Presjdentp come v. ext. ouviu, es I
flleus collc'gs declararam quo o rneu d
Projecto n5o eontinha tima unica

sPosicdo aproveitav; entretante, 4o (Tile flcou Prova-do, corn as deela- g
raibes quo o men collega acaba dc
razor no sen aparte, ci justamnte o r:
centrario: trouxe ae conhec jmento d

cia Gamara quo a industria assuca-
reira definha, precisa-se lelIa cuidar.o sr. Alb erto Alvares: -- Niicapoiado.

0 sr. Argemiro de Resende :—Masv. exc. trouxe ao men conhecirnento
dados o informaço quo cu ignera-.
cc e deanto das affirmacoes do no-
bre deptitado ci de so esperar que,
amanhd ou depois, terernos urn pro-
jecto do Sr. deputado Baeta Neves,
quo cornbateu tao acremente e rneu
projecto, transformande em vail-da-
de as medidas tendentes a melhorar
a industria assucarejra.
o sr. Baeta Neves :-0 quo devemostaxer ci roduzir as tarifas e dirnirjujr

Os irnpostos.
o Sr. Argemiro de Resende :—E

exc., apresentarido qualquer rnedi-da
nesse sentido, pOcle contar corn es
morn applausos.

Torrninando, sonto-me certo do quo
produrel agir do acderclo corn a ml-
nha consciencia, sO tendo cut vista
precurar o hem ostar do peve o o
progresso do Estado, sem pr0000u-
pação do estabelecor monepello on
amparar esta on aquella classe.

(Muito bent; muito bern!)
o sr. Baeta Never e outros:__-Njn_guern ci caoaz do suppOr isso do v.cxc. (ApOiado5 geraes).
o sr. Nelson de Senna envia ii

Mesa e pede que seja transcripta nit
acta a soguinte

Declaracao de veto

O ascencjonal crescirnento obser-
vado nit nossa expertaccio de ,'ZSSU-car fol este, no triennie do 1913—.
1915 (Monsagem do presidente Del-
tim Moreira, dest.e anno de 1916.
pag. 127) : do 5.367 toneladas, em
1913, pa-ssou Para 31.860 toneladas,
cm 1914, e no anne de 1915, suijitl
parc 59.074 toneladas. -

Quanto a pro-/ucccio do asSuearrrosso on brute, notou-sem, e 1914,
tin lecr-escjrno de 670.462 kilo-
crammas, em relacdo a prodiicçao
onhecida no anne anterior; e, corn-larada a p rediicçãe de 1914 corn a
te 1913, quanto ao assucat- refina-o, docresceu ella, em 1014, de...
02.632 ki1ogram 	 (cit. mensa-em, pag 431).
Si elharmos Para periodos ante-

lores, ebservaremos que, no anne
e 1902, produziu 0 nosso Estado
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536.232 kilogrammas de assudar,
contra uma producção oflicialmen-
te conhecida do 81.690 kilogram-
mas no , anno antecedente (1901)
e, nSo raferindo o quadro estatisti-
Co annexo a mensaijenl do Pros* -
donte W.. Bràz, em 1910, pag. 10 a
42, dados referentes aos èxorcicios
do 1903 e {JO, quantod producqão
do assucar, mencionaremos apenas
o crescimento gradual dessa pro-
ducçdo, nos annos subsequentes:
em 1905, prothicção do 164.548 ki-
los; em 4906, idern de 256.607 ki-
los; cm 1907, idem de 815.746 ki-
los; em 1908, iclem do 1.125.473 Id-
los; e em 1909, idern do 611.599
kilos donde so ye cjue o maximo
dä procluccao tot a do anno de 1908,
corn 1.125 toneladas e poilco.

Em 1910, a exportacdo do nosso
assu car rni'neiro decresccu 11km va-
lor correspondente a 103:700$000,
pois exportaram-so menos 168.978
kilograrnmas desse gencro quo no
anno anterior do 1909 (mcnsdgem
do presidente Bueno Brandão, do
1911, pas. 57-58): o quo 911cr di-
zor quo, Si em 1909, tal prothcto
attinglu a 611.509 kilos, em 1910
haixou a 442.531 kilos, segundo
consta dos algarisrnos officiaes.

Jd no anno do 1911, subia a....
1.082.362 kilogrammas a cjuantida-
do do assucar e.xpovtaclo do Minas
Geraes; no do 1912, accentuou-so
o creseimento da exportação do
mesmo producto, corn estos alga- I
rismos: foram exportados mais.
2.696.455 kilos do assucar, grosso,
e±nquanto quo tdram do rnenos ox-
pbrtados 547.985 kilos do assucrir
ref inaclo , coiriparativarnonto corn a
exportaçSo do anno do 1911.

o exercicio do 1913, entretanto,
mostrou urn 'augmonto do 256.296
kilograrnmbs do assucar refinado,
a mals do quo no anno de 1912; ao
passo çpie haixou,em 1943, a ox-
portaqão do nosso assucar bruto ou
não heneticiado. Para urn ,Estado
de 5 milhOes do hahitantes d rela-
tivamente pouco avultada some-'
lliaiite pr'oducçSo, arrO!ad'a nos qua-1
dros das estatisticas otficiaes,-'cjuo
aiids não so reforern ao cdnumo
inhornd de Minas, nada se'ctnhed&i-
do, eiu ealculo ecto, da gran'cl'e

quantidado do • assucar bruto o de
rapaduras quo a nossa população
rural e a das localidades •do interior
consomom.

Ponto Nova, Rio Branco, Sete La-
goas, Januaria, Paqanha, Santa Lu-
zia, Pedra Branca o outros são nota-
veis centros (be pruducçSo assuca-
reira.

A grande usina "Anna Fborencia"
a 10 kilornetros da cidado do Ponte.
Nova, exeellentemonte montada
Para o fabrico de assucar, em gran-
do oseala, corn os mais modornos
machinisrnos; e a usina da cidade
do Rio Branco, cia "Societe Silcridne
do Rio Branco" (companhia france-
za), corn instaliaçOos porfeitas e
Vastos cannaviae, ontro Rio Branco
o Lbd, dSo ii produccão assucarcira
em nossa Estacbo urn formidaveb
irnpuiso.

Em 1909, o duto Engenho Central
do Rio Branco tivora nina safra do
'is mil saccas do assucar, passando
a safra do 1910 a 20.000 saceas, o
podondo so elevar, dentro em Pon-
co tempo o benoficiamento a 50 mil
toneladas de cannas, Para dar uma
media annual do 80 mil saccas do
assucar.

Em 1912, a produeção total do as-
su:car do municipio do Ponte Nova
foicalculada em 239.640 arrobas; o
sO a usina "Florencia" cultiva na-
quello municipio mais do 400 hecta-
res do terrenos, em cannaviaes, quo
produzem 50.000 kilos na media por
hectaro; sondo a capaeidade media
cia praducção, do 200 saccas do as-
sucar, do 60 kilos ca'da sacea, por

trabaiho dare do 42 horas. Mm,
fiquemos nestes dados, Para funda-
rnentar 0 nosso voto,,quanto iso pro-
je'cto ora em disenssão: o do qu o
Estado de Minas precisa 6 do quo
impostos pesados rião entravem a
marcha ascension at, cia scm produ-
ccão agricola, nascida e custeada
pela iniciativa particular, indepen-
dente do 'concessUes officiaes o do
favores a empresas, ainda as mais
born inspi'radas nas melhcires !nten-
çOes, corno no caso presente.

• Para industrjas já existerites, nSo
so jaistificariarn favores especiaes a
grupos do eothpanhias on a det,ir-
minados syndicatos, quo as quoirarn
expborar.

0 campo' C vasto e acommoda a
todas as iniciativas intelligentes;,
0111 horn cia riqueza 'publica o Jos.
interesses do povo,doixe a logislador
quo a concorroncia se faça ontre OS
produetores, egualados todos peran -
to a ioir sob o mebhor criterio oco-
nomico e social - o da liberdade
do cornmereio c da livro conco.rron
cia industrial.

Eis 'porqiie voto contra o proj e-
eto.

Sala das sessOes, 3 do agolto do
1916. - Nelson do Senna. - Iasi-
ra-se na acta.

Ningue]n maispedindo a palavra,
encerra-se a discussão.

Procedonclo-so a votaão, C ro-
j oitado o projeeto, ficando prejudi-
cadas. as emendas.

2.0 'discussCo do projecto n. 45

F" annunciâdd a 2.0 discusscio do
pi'ojecto n. 45, sobre concessão do
licença ao'escrivão do judicial e'no-
tas cia comarca de Cambuhy..

0 SR ALCIDES GONçALVES: --
Sr. Prosidente, estando a matenia
delte projecto jd approvacla polo
Voto! da Camara;' em Virtudo de tirna
emenda apresentacla pela coimmis-
são 'do PetiçOes, ao pijecto ii. 48,
aconseiho epeqo mesnio a Casa a
rejeiqão, cia matenia ora em debate.
(Muito bent).

Niuguein mais peclindo a pala-
vra, encerra-se a discussCo.

Pi'occdendo-se 4 votação, C rejel-
tado o projecto. - Archive-se.

Nada mais havendo a tratar, 0 Sr.
Presidente designa Para amanhã a
seguinte

OBPEM'DODIA

Prhne Ira parte

AtC 1 hcxra cia tarde:
Leitura. e approvação cia ada.
Expedienfo.

At62 horas cia tarde:
ApresentaSo de pareceres das

commissOes.
Apresentação do projoctos, reque-

rimentos, indicacOes, intirpollai3es
ou mocOes.

Dis,cussão do recjuerimontos, mcii'
caOes, interpellaçoes on moçOes.

Approvação do redacçOes finae.

Sejunda parte

AtC 4 horas cia tar4e:
1. disc,ussão/ do projecto n. SI,

determinando que o anno lectivo
do Gyrnnasio Mineiro, em Bello Ho-
rizonte, tdrd inicio a 1.0 de abril . e
terminard a 31 dc dezembro. corn o
interva]jo do ferias durante a pri-
meira quinzena do agosto.

3o do do n. 37, approvando as
divisas entre Os districtos do Born
Jesus do Galho o V'ormelho Nov-i.

Discussão unica do parecer n. 07,
cia commissão do PotiçOes, mandan-
do que so remotta ao governo urn
requerimento do João B. Guttorres.

Discussãc> unica do parecer n. 98,
cia commissão do PetiçOes, mandan-
do archivar urn reciuerimento cia
professora effeetiva do grupo esco-

'lar da cidade 'do Pomba.
Diussão unica do parecer n. 99,

cia mesma comrnissão, mandando
archivar urn recjuerimento do ax-
tenente da Brigada Policial, Ma-
theus Rthejro, da Silva.

Ldvanja-se a sessão.

Em cada roqa ou sitio agricola ha
'urn pequeno "engonho do canna'; C,
em alguns rnunicipios dos valles do
rio S. Francisco o Doce, do Joqu.iti-
nhonha, do Suassuhy, do Guaphães,
do Paraopeba, do Sapucahy etc.,
dnde os torrenos são optirnos Para o
plantlo da canna do assucar, a muito
elevado o nurnoro do centonas do ar-
robas do assucar o do cargas ne ra-
pacturas, quo so produzern, annual-
monte, Para o conSurno nos morca-
cbs vizinhos aos dos proprios con-
tros productores.

F -
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RequerinentOS

o sr. João Li,sbod rndruia a Mesa
urn reqilerimento do eidado José
Luiz PompeII da Silva, 2.° notario
publico da cornarda de Campanha,
pedindo urn anno do licença, em
prorogacão, para tratar dc sua sau-
dc. - A' eomrnisSãO de Peti9OeS.

0 sr. José Alfonso manda a Mesa
urn requeriRlento de Francisco Fe-
lix de ATaujoa soidado da Forqa Pu-
Mica do Estado, solicitando sua re-
forma, corn t.odos os veneirnentos.
- A' mesma ecmrniSSo.
ApresentacaO de pareceres cla

commissoes
Ac meio dia, feita a ehamada, 

acham-se presenteS Os srs. Othion 	 odo Lisboa, pela eo0 sr. J rn 	 OrniSS
dc Andrade, Leopoldo dc Luna, Jisé do Orarnen'to, onvia d Mesa o se-
Maria, Modestiflo GonçalveS, More ! - guinte
ra da Roeha, Geiulio dc Carvalho, 	 Paecer n. !03
Stylita, João Antonio, Monteiro de
Abreu, Franklin do Castro, Henri- A commisSäO de OrçamentO e
quo Portugal, Nelson dc Senna, Contas ontende que dove seT arehi-
Ignacio Murta, Alcides Gonqalve, vado o recJuerimeflto do StanislaU
Antonio Moura, Baeta Neve, Nor- Severino Scares, industrial residen-
herto Lage, Alberto Al yares, Joao to em Uberaba, por achar que nSo
Martinho, Pericles, Pinto do Mo ll.- ihe póde deferir o pedide de iaen-
ra, Gabriel de Andrade, Clernente qão do pagamento. dos liipoStOS 

CS-

Faria, José Affonso, Emilio- Jardirn tadoaes para a farinha do milho (10
Tavares do Mello, Joo Lisboa, BeT- seu fabrico.
nardo Guimare5 e Argemiro do Be- Esse produeto d explorado em
sonde, faltando, corn causa partici- todo o Estado 0 constituO 0 elenlen-
pada, os srs. Alves do Lernos. Vi- to de vida dos pequenOs industi'iaeS.

Paulo Pinheiro, e, quo a cue so dedicam, os quaes Iiviano Caldas e 	
-

scm ella, os mais senhores. 	 cariam em conthçOOs do inferiorida

Abre-so a sess5o. 	
de si fosse concedida a isenqo re-

E' convidado para oecupar o b- queri
gar do 2.° secretario o Sr. José Ma-

	

	
Alids, o proprio petidioflarie reco-

nhece a excellendia do eu prothi-
na. eto e a facil eollocac5o quo, por irno.

Lida a aeta da antecedente e 050 tern cue eneontrado nos mercadoS;
havendo quem sobre ella faça ob- 6 o bastante para garantir o born
servacOeS, é dada por approvada. 	 exito dc sua indluStnia, scm nOCOSSi

() cr. 1.° secretario dá conta do Se- dade dos favores solicitadOs.
guinte 	 Sala das commisseS, .4 do agostO

EXPEDIENTE 	 de 1916. - Joäo Lisboa. - Alberto
Alvares. - Nelson do Senna. -

Officio 	 Emilio Jardim 	 Clemente dc Fa-

De sr. SecretaniO do Interior, 	
- A imprimi

NSo ha projectos, recluenimofltos,
transmittindo urn requorimenocorn documentos, em quo o soldado Intheaçoes,' interpella96es o moqécs
Joito Baptista do Nascinhefltö pede a a serern apresentadoS.
déeretaciiO do urna lei quo auetOriZe - 	 Pare cer n. 40-1
a süa reforma Corn todos os venci-
mentos. - A' commissJio do. Peti- t Lido & pOsto Mn -discuSSäO,

coos.	
scm debate approvadO o' parecer

n. 101, da cornmissão do PetiçOes, 	 Parecer n. 98
sobro urn requerimonto do Agos-
tinho José do Paulo Viard. 	 I Sean debate 0 approvado o pa-

recor n. 98, dd cornmissão do Pe-
Parecer P. 102 	 tiçOos, rnandando' àrchi yar urn re-

querimento da professora e'ftoctiva
un iirno escolar da cidado do

Lido e posto em discussão, 0
scm debate approvado o parecer
n. 102, da comrnissão do PetiqOes,
sobro urn requerimento do Euge-
njo Gu-adagnin.

Passa-so a

2' PARTE PA ORDEM DO DLX,

4.a discussdo do pro jectd a. 51

Lido o posto em J.a discusso, 0
scm debate approvado o proj etto
n. 51, determinando quo o anno
lectivo do Gyrnnasio Minoiro, cm
Bello Horizonte, terh inicio a 4.
do abril o terminard a 31 do dc-
zernbro, corn 0 intorvallo do fe-
rias duranto a primeira quinzena
de agosio.—A' comrnissãO do Ins-
truc9ão - Publica.

0 sr. Nelson de Senna, pela or-
dcrn, pede pars quo so consigne
na acta ter, dado o sen voto ao
projocto nesso primeiro turno ape-
nas por deferencia para corn o sou
autor 0 Sr. Alberto Alvaros.—Serd
attendido o nobrc deputado.

3 .1 discussdo do projecto n. 37

Dispensada a leitura, a requori-
mento do sr. Moreira da Rocha,
0 submettido a 3. 1 discuss5-o, o
projecto n. 37, approvando as divi-
sas entro os districtos do Born Je-
sus do Gaiho e Vermolho Novo.

Parecer n. 97

Scm debate 0 approvado 0 pa-
recer n. 97, da commissão do Pc-
tiçOes, mandando quo so rornctta
ao govorno urn requonimonto do
JoSo B. Gutterres.

49. SESSAO ORDINARIA, AOS 4
HE AGOSTO BE 1916

Presidencid do sr. Odilon de An-
drade

SUMMARIO: - Ada. - Expediefl-
te. - ApresentacãO do pareceres.
- DiseusSão dos parecereS 101 o
102. - 1.1 disussi.o do projeeto
n. 51. 	 Deelaração do Sr. Nel-
son de Senna. 3. discussãO do
projecto n. 37. - BiseusSo dos
parecereS 97, 98 e 99. - Declara-
cão do Sr. Who Martinho. - Or-
dem do dia.

Pomba.
Parecer n. 99

Scm debate 0 approvado a pa-
recer ii. 99, da mesma eomrnissãO,
mandando archivar , urn requori-
mento do ex-4eneiitc da B-igada
Poilcial, Matheus Rilbeiro da Silva.

0 sr. João Martinho, pela ordom,
pedo que so consigne na acta tor
votado contra o parecer n. 99.—So-
rã attendido o pedido do nrthre dc
putado.

Nada mais havondo a tratar o
sr. Presidente dd para amanhS a
seguinte

ORDEM DO DIA

Primèira parte

Ate -1 hora da tarde:
Leitura o aprovaqão da aeta.
Expediente. 	 -

Ate 2 horas da tarde:
ApFeschtaçho do pareocroS das

cornrnissOoS.
Apresentação do proj ectos, ro-

qxierimentos, indicaçOos, interpolla-
cOOs on moçOeS.

Discussdo do reqnCrimentos, mdi-
eaOes, interpella900s Cu moqOes.
• Approvaçho do redacçOes finaes.

iDiscussão unica do paree 'b n.
100, da cominisSão do Orcamonto,
sobre os requorimentos do Lemos
& Comp., e Rolclão Pereira e
Souza. 	 -

Sejunda parte

- Ate 4 horas da- tarde:
4. discussão do brojecto n. 521

sobro orqamento.
2. discussho do do n. 39, sobre

For9a Publica. 	 -
Lcvanta-se a sessão.
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20 .0 SESSAO ORIJINARIA, AOS
BE AGOSTO BE 1.916

Presidencia do sr. Odilon dc An-
drade

SUMMA RIO —Seta —Expediente.
- Discurso do sr. Alberto Alva-
res —Apresentaçdo do pareceres.
—Apresentção do projecto. -
Discuro do sr. João Martinho.
—]IJiscussdo do parecer ii. 100.
—1. discussão do projecto ri.
52 _2.0 do do n. 39 —Ordem do
dia.

Ao mcio clia, feita a chamada,
acharn-se presentes os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo do Luna,
Modestino Gonçalves, João Marti-
nho, Bernardo Guimarães, Moreira
da Roclia; Baeta Never, Stylita, Ga
1)1101 de Andrade. Henrique Portu-
gal, José Maria, Clemente Faria,
Franklin do Castro, Tavares do
Mello, Ndrbèrto' Lago, Monteiro lie
Ahreu, João Antonio, Antonio Mou-
Ta. José Affonso, Getulio do Car-
vaiho, João Lisboa, Nelson do Sen-
na, Abides Gonqalves, Pinto do
Mourn. Alberto Alvaros, Emilio
Jardim, Ignacio Murta. Pericles e
Argemiro de Bezende, faltando corn
causa participada os srs. Alves rio
Lernos, Viviano Caldas e Paulo Pb-
nheiro e, scm ella, os mais sonho-
res.

Abre-se a seSSão.
Occupa a cadeira rio 2. 1 score-

tario o sr. Moclestino Gonqaives.
Lida a acta da antecedente e não

havendo queni sobre ella faqa oh-
seevaqOcs e a mesma dada por ap-
provada.

o sr. 1.0 sccrclario dd conta do
seguinto

EXPEDIENTE

Requerirnento

Do engenlieiro civil Francisco A.
C. d.c Araijjo Feio, pedindo con-
cessdo para construcdo do urna
E. do F. qué partindo da estaçao
da Farna, na redo Sul Mineira vd
ri cidade do Machado. —A. corn-
rnissão de Obras Publicas o Via-
qão.

Officio
DO 1.° secrotarbo da assenibléa

legislativa do Estado do • Ceari,
communicando tee sido installada
U sua 40 sessdo ordinaria da 6.0
legislatura, tendo sido tan bern old
ta a respeet.iva Mesa. —Int.eirda.

Rectificacdo
O Sr. •JodO Lisboa fazendo ver

urn grave erro do irnpressão quo se
nota no projecto n. 52, sobre or-
qamento quo rid a divida fluctuan-
to do Estado '197.222:409$746 quan
do é a mesthà' de 27.822:384$321
corno consta do original pede pro-
videncias no sentido dc mr feita
essa rectificaçdo. —Serd attendido
o pedido do nobre doputado.
Coinmjssdo d& Instruccao Pub(iia

O sr. Clemente Faria pede a
nom'eaçao do membros para a corn-
missdo do Tnstrucão Publica, quo
se acha desfalcada.

São I norneados os srs. Gabriel do
Andrade, Emilio Jardim e Getulio
deCarvaiho.

O SR. ALBERTO ALVARES:-
Sr. Presidente, entro os termos
creaclos o anno passado pOla lei die
retorma judiciaria, figura logo, em
prirneii'o logar, 0 do impOrtante
municipio do Born Despacho, no
obste mineiro.

A sua installaçdo, corno do todos
coristantes da mesma id, estd, en-
tretanto, subordinada ao proenchi-
niento 1a5 condiçOes estabelecidas
no art.. 3.° da referida lei n. 663,
quo determina (lii)

"Art. 3.° A installaçdo dos ter-
'nos e comarcag cicadas ou iosta-
belecidas Poe esta lei fica depen-
dendo die verha incluida no orqa-
meut(i para esse firn.

Paragraplio unico. A bnstallaçdo
'las coniarcas a quo so referem os
ails. 1.0 e 2.° desta lei so se for-
nasa effeetiva quando a renda da
collectoria estadoal. na sOde e nos
termos annexos, attingir, nos tees
ultirnos exercicios financeiro, a
media do 40:000000.

§ 2.° A installacao dos termos
sO poderd realizar-se verifbcando-
so os soguintes roquisitos:

I.°) 	 QualificaçAo do 150 jura-
dos;

2.°) Predio destinado a audien-
cias e sessOes do 'tribunal do
jurY

3.°) Predip destinado a prisão
publica, corn as necessariaS dlvi-
Oes, condiçOes hygienicas o pam

(Juartel do destacamento policial;
4.°) Honda annual die 25:000.$000,

verificada pela arreoadaçdo feita
pela coflectoria estadoal do muni-
eipio, nos tres ultimos exerci-
cbs."

São docurndntos referontes a es-
sas exbgOncias da id , sr. Pesidien-
to, que en tenho a honra die, por
pane daqiebbe importante munici-
plo, enviar a mesa para quo, to-
nharn o destino regimental, certo
do quo oCongresso lard a devida
justia as aspiraçoes do povo da-
queue rnunicbpio do Oéste do Es-
tadio, concedéndo a verba para a
sna irstallaqão, no proxirno exer-
Gicio.

Mando, pois, a v. exc., Sr. Pre-
sidente, não SO OS documentos e
certidOes exigidios pela lei como
tambem a photographia do oduli-
oio diestinado as sessOes do tribu-
nal do. jury e prisdo publica.

(Muito bern; muito bern!)—A'
eornmiSSdo die Oraniento.
Apresentacao de pareceres das corn-

inissacs

o sr. Emilio Jai-dim, em
da conirflisSdo do Redacqdo das
Lois, apresenta a seguinto

Reclaccdo final do pro jecto n. 36

A cornmissdo do Redacção do
Leis é die parecer quo para o prn-
jecto n. 36 deste anno, ja appro-
vado em 30 discussão, seja adiopta-
da a seguinto redacção:

O Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Geraes decreta:

Art. 1.1 Flea o governo auctori-
zado a conceder . as seguintes h-
cenqas:

a) do dois annos, para tratar die
saude ao cidadão Alysbo die Mattes,

collector estadoal do mirnicipio rio
Paracatd;

b) die urn anno, a contar do 4.°
die marqo do corrente amino, para
tratar do saude a di. Ercilia Joanni-
Ia Ferreira do Mesqubta, professo-
ra do grupo escolar do Marianna;

c) do urn anno, para tratar die
negocios, a d. Raymunda Evange-
lista do Couto, professora do gru-
po escolar die Sabard, em proroga-
qCo da-licenqa quo ihe tol canoe-
diida pela lei n. 651, die 4 die so-
tembro do 4945;

d) die seis mezes, para tratar
do saude e a coniar do 4 do ju-
nho deste amino, a di. Salvina 1Ii-
heiro, professora do grupo escolar
die Barbacena:

e) die urn anno, para tratarnen-
to die saude, ao arnanuonSe da Se-
cretaria da Agricultura, Pedro Fer-
reira Paihares.

Art. 2.° Revogam-se as disposi-
Oes em contrarbo.
Sala das commissOes, 5 do agosto

die 4916.—Emilio Jardi7ni.—Getu.1io
die Carvaiho.
0 inesmo Sr. rerjuer e obtom

dispensa die irnpressdo da soda-
eqão quo acaba die aprosentar.—Para
a ordem dos trabalhos.

O Sr. José Af fonso, pola commis-
são die Pefiqbes, apresenta o so-
guinte

Parecer n. 104

A commissdo die PotiçOos o Re-
presentaqOes a quo foi presente urn
requerbinento da exrna. sra. di. Iza-
bel Bastos, professors do 2.° grupo
escolaé die Juiz do FOra, pediadio
garantias die vencbmentos relatbvos
a seis mezos do licenqa quo the
fOra coneedida, scm vencimentos
tendo em vista as informaçOes
fornecidias polo exmo. Sr. Secreta-
rio do Interior, 0 do parecor quo
seja a presonte petiqão archivada.

Sala das cornmissOcs, 4 do agosto
do 4916.—Jos6 Affonso.—Norberto
Lage.—Antonio Moura.
0 nesrno Sr. requor e obtem

dispensa do impressão do parecor
quo acaba die apresentar.
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• 0 Sr. Ctameotr de J"aria. pela
cornrniSSão (10 instrucçao I'uhlica,
apresenta os seguintos par ceeres:

Pczrccer e cmcnda para 2 . 0 (hgcus-
são sobre o projecto V. 40

A comrnisão dc Tnstrucqão, a
quo foi presente o proj cole n. 40,
jã approvado em 1. discussão,
-do parecer quo 'oja o mesmo sub
mettido a segunda e ajproVado,
coin 	 seguinte emenda:

Ao art. 40, acerescente-SO:
Paragrapho unico. Para quo so

tome effective o rcgistmo dos re-
spectivos titulos, a diroctoria d es-
tahelocirnonto aprosentard an go-
verno do Estado, todos OS doeu-
mentos comprobatorins da ulilida-
do. o da seriodado da instruc51
alli ministrada, do accordo c.ctm n
progtamma do onsino, sujCitaI3 I
so, an mcsrno tempo, ii. conveniente
fiscalização.

Sala das sessOes, 5 do agosto do
1916. - Clemente do Faria, rela-
tor. - Pedro Bomnardo GuiniarSes.
- Emilio Jardim. - Gotulio do
Carvaiho. - Gabriel do Andrade.

Proj eoto a quo so refero o parecer
supra:

o Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Geraos doorota:

Art. 1.1 Flea o govorno aiictori-
zado a mandar registrar nas l'epar-
IiOes estadoaes c.ornpetentes os Ii-
tubs do agronornos expedidos pela
Eseola de Agronornia do São JoSo
d'El-Rei.

Art. 2.° fbovogarn-so as disposi-
cOos em contrario.

Parecer para 2 . 0 discussão sobrc o
projccto n. 51

A corninis5o do lnstrucção Pu-
ithca b de parecer quo seja sub-
inettido a 2 . 0 ilisciissao 0 approVa-
do coin mesma redaeçao coin
tiansitou no .° lurno 0 projecto
ci. 51.

Sala this commissOes, 5 do agos-
to do 1916. —Clemente do Faria
- .Getufbo do Carvalho. - Ernilh
Jarelim. —Gabriel de Andrade.

o mcslno sen tier roquer e obtem
lisperisa das formalidadoS rogi-
Tuentacs para quo os projectos a
:1110 SO reforern (iS parecoroS quo
Thati a do apresentar figurem sa
jidoiTi do ilia seguinto.

o cr. Antonio Moura, pela corn-
mi.ssão do PetiçOes, aprosonta os
soguintes par000re5

Parecer para 2.' discussãO sobre o
pro jecto n. 46

A comrnissão do RopresentacOos
o PeticOeS, a clue foi prosonte o
projeoto n. 46, approvaclo em 4.
discussão, 0 dc parecer quo soja
dado para 2 . 0 o approvado.

Sala das comrfliSSOeS, 5 1e ages-
to do 1916. —Antonio Moura. -
Norberto Lage. —José Affonso. -
S. Stylita.
ftcdaccao do projecto a quo so re-

[ere 0 pareCer supra
o Congrosso Legislativo do Esta-

do do Minas Geraes deereta:
Art. l., E' extonsiva aos score-

tarins do Estado o chefes do poli-
cia a clisposiçSO do art. 19 da id

n. 588 do 6 do sotembro do 1912,
clesdo a sua puhlicaqao.

Art. 2.° Bevogam-se as clisposi-
cOos oin cont,rario.

Varecer (' rcciac(,-ão para 30 dis-
CUSaO sobre o projecto n. 48
\ cornrnissao do RepresentacOoS

O PetiçOes, a quo foi presente 0 pro
jecto n. 48, appmovado corn omen-
clas em 2 . 0 cliscussao, 0 do parecel'
mine so.,ja dado para 3. -1 approva-
un corn a seguinte redacqao:

o CongresSo Legisiativo do Esta-
do do Minas Croraes decreta:

Alt. .1 . 0 Flea o govorno auctori-
zado a conceder as soguintos licen
ças:

a)- por ties annos. para trata-
menu do saude, ao priIfleil'l) label-
liSo da cornarca do Manhuassll',
Francisco do Paula Santos;

h) por dois annos, para trata-
mento do saudo, ao tabellião do
prilneiro officio do termo do Itau'
na. Orozimbo Goriqalves do Sou-
sa; 	 -	 -

e.) por dois annos, para tratar de
negocios, ao escrivSo do paz da
villa do S. Manoel, cornarca de
MuriahO, João Luiz Vorsiani;

(1) por urn, anne, para tratamen-
to do saude, it prof-essora do grit-
po oscolar "Barão do Rio Branco!',
desta Capital, 0. Berenice Vianna
Martins;

e) per urn anno, para tratamon-
to do saudo, a professora da Es-
cola lnfantjl "Buono Branddo", dos
Ia Capital, 0. Olympia Cobra Olyn-
tlio;

f) per dois anrios, para tratar do
negocios, an collector ostadoal do
Prata, Jodo Soaros da Costa;

g) por -dois annos, em proroga-
ao, para tratar do negocios, ao es

crivão •do judicial e notas da 00-
inarea do Cambithy, José Alexan-
dre do Morae;

h) poe urn anno, sorn voncimen-
tos, a proiessoi-a do grupo escolar
"Uonriciuo Diniz", desta Capital, d.
Georgina Bhoring.

Art. 2.° Rovogarn-so as diSposi-
cOos em contrario.

Sala das cornmissOes, 5 do agos-
to do 4916. —Antonio Moura. -
Norberto [age. —José Affonso. -
S. Styhta.
Parecer para 2.0 discussdo sobr

0 projecto n. 49	 -

A cornnhissao (10 RoprosentaçOes
o PotiçOos, a quo fol presente o
projecto ii. 49, approvaclo orn pri-
meira discussdo, 0 do parocer quo
seja dado para sogunda e appro-
vado.

Sala das commissOes, 5 do agos
to do 1916. —Antonio Moura. -
Norberto Lago. —José Affoiso. —
S. Stylifa.

Pro jecto a quo so ref ore o precer
supra

0 Congrosso Logislativo do - Es-
tado do Minas Geraes doe-rota:

Art. 1 .° Flea o gov-orno do Es-
tado auctorizado a mandar contar
em dobro, para o effeito do ser
reformado coin vantagens do
posto do tenente, o tempo decor-
tido do 10 do agosto do 1911 a II

do setembro do 1915, em quo o to
nente da Brigada Policial João - An-
tonio Teixeira Lagos ostevo -coni-
missionaclo polo governo federal
no serviço do protecqão am indios
o looalizaçdo do tiithalhadores na-
cionaes.

Art. 2. 1 Revogam-so as disposi-
GOes em contrario.

o mes yna senhor recfuer o obtem
thsensa do ilnpressão dos pare-
cores quo so referent aes proje-
etos ns. 46 e 49; judo a imp rirnix
o quo so reforo do parecor n. 48.

o sr. Bcrnardo Guimardes, po-
la cornrnissdo do Instrucqao Pu-
ilica, apresenta o soguinte

Projecto n. 53

A commissão do Instrueqão Pu-
Mica a quo fol presente a repro
sentaqão do director da Escola Agri
cola do Lavras, solicitando do Con
grosso uma lei quo auctorize o re-
gistro 0 0 reconhecimonto polo Es-
tado dos diplomas conferidos aos
alumnos quo alli terminam o cur-
so, consideranno: 	 -

a) quo pela sua organização e sor
vicos do facto prostados a Minas
Geraos na formaqO]o do profissio-
urns aptos o capazos do compro-
bender as necessidades da agridul-
tura hodiorna o do solucionar, corn
Segura visdo e preiparo toohnico, os
problemas latentes da vida rural,
prolioinas quo so originam tao sO
(10 criminoso descuido corn quo ate
hojo foi encarada a educaqão dos
miossos patricios quo vivom da la-
voicra, do proparo não corrosp-n-
dento a preponderanto influencia
quo tOrn e torão sempre do exor-
ocr sobre o nosso mechanisino coo
nomico;

h) quo os podores constituidos
so irnpOe inevitavelmonto, 0 crite-
rio seguro do aniparar e prestigiar
nioralmenfe todas as instituiqOos
sorias quo corn este caractoristico
so manifostern, principalmonto na
phase evolutiva quo atravossamos
o cm quo espiritos patriotieos So
congregarn, lanqando i-niciativas re-
productivas contra a retina quo on
trava todos os surtosdo- energia,
d@fjnjnd-o novos horizontes c - tra-
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anao sogura e immutavel direc.tri7
as geraçoes novas, do molde a omen
cipal-os dos prejuizos quo duran-
to muitos annos constituirarn en-
trave as modafldades diversas do
nosso desenvolvimonto social;

c) quo a Eseola Agricola do La-
Vras moldada em tudo polo dec.
n. 8.319. do 20 do outubro do 1910,
do governo federal, fundada em
1880, dotada do app aroihamento di
dactico comploto e .,Ado corpo do-
cente conseio da sua tarot a corn to-
dos os requisitus Para o ensillo
theorico-pratico , do agricultura, pos
uiriclo campos de d.omonstração on

(10 Os 5OUS alurnnos adquirom 00-
nhecimentos praticos do mechanica
agricola e do constituição o cultura
do solo;

4) quo o estabelecirnento em
cjuestäo, francjueado desde o inicio
a fiscalizaçäo da Soeretaria da Agri
etiltura, jd domostrou a sociedade
quo nib so acha ma-13 em periodo
experimental on do orgariizacão, e
sim positivou polos resultailos, re
volados nas turmas de agronornos
quo dali tern sahido, a sue ac59
detinida como cenfto educalivo do
primoira orriem e do tradiSes
quo a consagiarn;

e) considerando rnais quo o cjue
em sett memorial sc;licita 0 estor-
çado c iflustre director daquella
casa, em voz do croar "onus' ao
Etado vem concrihuir corn june-
gavel e valioso contingente em prol
do engrandecimeno cia terra ml-
neira, d do parecer quo so adopte
O soguinto projecto do :e:

o Congresso Legislative do Esta-
do do Minas Geracs deereta:

Art. 4. 1 l'ica o govorno auctori-
zado a mandar registrar nas ropar-
tiçbes compotontos Os tit:.L1cs do
agronornos conforidos pela Eseola
Agricola do Lavras.

Art. 2. 0 Rovogam-se as disposi-
qOes em contrario.

Sale das sessbes, 5 do agosto do
1946— Pedro Bernardo Guima-
rbes, relator. —Clemente do Faria
—Emilio Jardim —Gotulio do Car-
v'alho. —Gabriel do Andrade. —A
imprimir.

0 meu triumpho, sr. Prosidon- cia fazenda o quo preoncham pie-
to, consistird. em ver 0 mou proie- . riarnente., cis exigocias do servico
cto diseutido ilboralmonte pelos rnilif.dr;
incus distinctos collogas, porquo cia C—Um pronhio de dez contos
discussito nasco a luz, da luz a (40:000$000) ao criador juo tome-
vordade o da vordadoresultará scm cor Para 0 talro 250 novilhas con'
pro o hem collimado. 	 o peso yio do 650 kilos o nas con-

Passando as mäos do v. pxc. 0 diqOes ja. estipulada,s;
tneu Proj cto, rosorvo-me o diroi- D—Umn premmo do doz contos
to do justifioal-o por occasido da (10:000$000) ao criador que for-
4. ' discussão, corto do quo a Ca- uccer é. Biigada do Estado on ao
mara dos srs. Doputados o reecho- exercito nacional 50 cavallos, crias
rib' corn sympathia por sor mani- cia propria farenda e nas condiqoes
fosta a sua utilidado, em Prol do oxigidas. 	 .
time industria quo sord, em urn fu 	 Art. 3.° No rogulamento quo se
turo niborornoto, it grandeza do vier aexpedir em dumprimento cia
Estado do Minas Germs. 	 Presentee lei, serão incluidas as se-

	

Els 0 projecto (1&) . 	 iluintos eondiçdos, pare darem 19:
d	 gar a ooncossão dos premios ia

Mmitobern, 
;1.10 

bcml). 	 mencionados:
4.' 0 peso - vivo do gado bovino

setit verificado pela balanqa dosTi ojecto fl. 	 frigorifico oil dos matadouros, em

	

- 	 -,sta- Lille fOr o mesmo abatido0 Cormgresso Legislativo do E 	 .do do Minas Geraes decreta: 	 2 As conthqoes principaes exi-
Art. i. Flea 0 goVorno auc Oil- gidas pelo exercifo para o eavailo

do rernonfa. são edado maxima ate
zado a clespender annualmento, ate 6 arinos, altura ontro 4.45 a 1,50 ar-
aqLnanhadocem eioo:000s),que doncia e boa conformaqo do typO.
em roproductoes do raqas reconhe 	 .. Pare 'que so torn 	 effocti-
cidarnente aptas Para osse tim, aos vos Os promios, deverao tor os pro
criad-oros quo nesto Estado: 	 ductores bovines e equmos a mar.-

cc do. criador, registrada no Minis-a) se dethciuern a criaqao 0 aPro- terio da Agriculture, scm ehnfraentom os meihoros typos especia- marcas.
lizados (10 eavallos Para a reman-
ta do exereito nacional, on da Br!- , 	 rt. 4.° imca prohibicia a ma-
gada Policial do Estaclo; 	 tanOd do novilhas 011 vaccas nas si-i-

lademras on xarqueadas, nos mata-h) o n so eSmerern na cri-aqhbo do dooms publicos oil particulares c
,,ado bovino; fl or' mneio do cruza- 'em quaoscfuer outros estabelecj-
mento e solocçdo, do accordo coal mentos, sob pona do multa de 50$
os meihores processos zootechni- pOr cdboqa.

COS. 	 IParagrapho 1." S,-to coiñpeten-
Art. 2.° 6 govorno regulamen- tes pdra a imposiqao cia multit os

tart a thaneira e a Cpnea do distri- cohlocto-res 0 agdntes fiscaes quo
huiqto dos pi'emios quo serdo os avrarito auto do infraciio e j Il-soguintes: 	 mar50 Os infractoes.
A—Tim promio do vinte contos ... Paragrapho 2. 0 As multas sorSo20 :000$000) ao criador quo tivor arrecadadas por acqibo oxecutiva, si
prcithptos para o taiho 500 novi- findo o prazo, do oito dias, conta-
Ihas, crias cia propria lazenda corn dos (la' intimaqSo, nito Ilouvorern
It peso vivo modlo do 650 kilos; 	 siclo pagas, e farSo paito das ren

B—Urn premlo do vinto cdntos das do Estauto.
(20:000$000) ao criador quo tome- 	 Art. 5.' 0 govorno poderd iii-
cer a Brigade do Estado on an CUflhl)ir a fiscalizaqao cia matanqa
exercjto Nacional 400 cavallos crias its Camaras Municipaes, mediant6

4prcsentacio dc pro jecto, requeri-
mentos, inclicaçdes, jnterpellacdes
e moçdes

o SR. JOAO MARTINFIO: —Sr.
Presidente, pocli a palavra Para
submettor ii eonsidoraqibo da Ca-
mare dos 'srs. Doputado's urn pro-
jocto do lei, quo torn ijor tim des-
envolvor, incrementar e defender a
industria pastoril o ospeialmente a
pecuaria no nosso Estado, seria-
monte arneaqacla em suas nascon-
tos productoras, pelos abusos alar-
inantos quo so avolurnam na mu-
ruidade do xarciueadas e nos mata-
douros frigorific'is do Brasil o do
Estado do Mines.

Infolizrncnto, sr. Presidonto, so
contirmam as minhas apprehensCes
ielas noticias ciuc tenho lido out
divorsos joruaes do grando respon-
sabilidade 0 (Ic large circuiaqão na
Republica. Ainda ha poucos dias
Ii no "Dhiuio Popular", quo se pit-
Mica, em S. Paulo, uma circular,
em clue o gioverno daquelle Esta-
do pede o concurso das Camaras
Munieipaes, no sentido do fazor
cessai a matanqa do vaccas c no-
vilhas aptas pare a roproducqiio.

Sr. Presiciento, apresentando 0
rneu pro) ecto de lei, do accordo
corn o men illustro coilega do ro-
presontaqibo, 0 sr. cloputaclo José
Maria, signatario do mosmo, nibo
tenho a protenqulo do tazer valor
a minha opinido pessoal; quoro,
sirn, manifestar a minha boa von-
fade, esporando quo meus iflustra-
dos collogas, clotados do urn ospi-
rito oselarecido, cliscutam livromen
to c collahorom commigo em urna
obra do defesa inadiavol.

Sr. Presidente. fliio tenho a pro-
tcnçào de me julgar cornpotentc na
inatoria...

Vozes: —V. exc. C muito corn-
potonte (apoiados ucraes; inuito
bern!)

0 sr. João Martimmho... orquan-
to, roconheqo quo nesta Casa ha
espiritos illuminados e do alto Va-
tor quo podordo derrainar suas in-
zes sobre a materia do quo so Ira-
ta.



ccordo, pertencéndo-ihes neste ca
so, metade da importancia das mul
tas impostas e pagas.

Paragrapho unico. Os autos de
infracço, feito o acoordo, seräo la
vrados pèlos fiscaes la municipa-
lidade, quo, depois dcaintimaçSo ao
infractor, so remotterão ao colle-
ctor.

Art. 0° A exportaço do novi-
Ihas on vaccas para serm abatidas
Idia do Est.ado fipa sujeita ao im-
posto do 50$000 per cabea.

Art. 7,0 o dispositivo dos arts.
4.' . e 0°.no 6 applicavel IL matan-
cc ou exportação do rozes inaptas
para a reproducçdo.

Art. 8. 1 0 goVerno expedirá as
nocessarias instrueçOes para exe-
cução dosta lei.

Art. 9•0 Revogam-se as disposi-
Oes &m contrario.
Sala das sossOes, S do agosto do

1916. —Monsenhor João Martinho.
—Jos6 Maria —E' apolado o vai a
imI)rimir.

Parecer n. 400

Scm debate. approvado 0 pare-
100, da commissão do Or-

c.arnento, opiriando no sentido de
voltarom d oommissio do Legisla-
ção e Justiça as papeis do quo tra-
ta o parecor n. 87.

Passa-se a

2. 1 PARTE DA ORDEM DO ptA

4. a c1iscssã6 do projecto n. 52
Dispsada a leitura, a requerf-

mento do sr. João Lisboa 6 sub-
mettido a 4.' discussão quo so en-
cerra scm debate sendo approvado
o devolvido a cornrnissao ãé Orqa-
monto o projocto n. 52 (Orça-
menlo)

2. 1 discusSãO do projecto n. 39

Disp ensada ogualmente a leitu-
ra, a rociucrimento do Sr. Modesti-
no Gonçalves 6 submottido a 2.°
discussão par artios o projocto n.
39 sabre fixaçLo da Força Pu-
Mica.

Eneorradaa discussao scm deba-
te é approvado o proj ecto quo vol-
ta a cornmisso do Forqa Publica.
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Nada mais havendo a tratar, o sr.
Presidente designa para o dia 7 do
correnite a eguiflte

ORDEM DO DIA
Primeira parte.

Ate 4 horia da tarde:
Leitura o approvaçäo da acta.
Expediente.
Ate 2 horas da- tarde:
Apresentacao do parecerea das

commiSSöos.
Apresontacão do projoctos, requc

riinontos, indicaçOes, intorpellacöes
ott moçOes.

Discussdo do requerirnentos, in
dicacOes, intorpollaqOes ou moçöos.

Approvacão do redaccOos finaes.
Discuss-ho unica do parecer n.

103, da commissao de Oramento
mandando archivar urn requeri-
monte do Stanislau Severino Sea-
res.

Segunda parte
Ate 4 horas da tarde:
3.° discusso do prdjocto n. 35,

alterando a denominaçao do diver-
sas localidados do Estado.

2.' discussão do projecto n. 51,
dispondo sobre o periodo lectivo do
Gymnasie Mineiro, cnn Bello Hori-
zonte.

2. 1 do do n. 40, auctorizando o
registro do tRifles do agronomos ex
pedidos pela Escola do Agronomia
do S. Joio d'EI-Rei.

Levanta-so a sossão.

21 . 0 SESSAO ORDINARIA AOS 7
DE AGOSTO DE 4916

Presidencia do Sr. Odilon de An-
drade

SUMMARTO: - Acts. - Expodien-
to. - Apresentacio do pareceres.
- Approvdção de redacçoes ri-
nses. - Discussão do parecer 0.

103. - 3. 1 discussão do projecto
n. 35. - Emendas. _Declaraclo
do sr. Alcides Gonqalves. — 2.'
discussao do projecto n. SI. —
Discursos dos srs. Nelson do Sen
na e Alberto Alvaros.—Adiarnoi l

-to. - 2. 1 diseussAo do projecto •11.

40. - Etnonda. - Ordem do d!a.
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-se preséntos as srs. Odilon

de Andrade, Leopoldo do Luna, Joic
Martinh.o, Moreira da Bocha, Igna-
cio Murta, Stylita, Monteiro do
Abreu, Franklin do Castro, JosC Ma
na, Clemente Fans, Henrique Por-
tugal, JosO Affonso, Pericles, Getu -
ho do Carvaiho, Antonio Moura,
Emilio Jardim, João Antonio, Costa
Crux, Norberto Lage, Alcides Gon-
calves, Baeta Neves, Nelson do Sen-
na, Alberto Alvares, Gabriel de An-
•drado o Argemjro tIe Resende, fal-
tanclo, corn causa participada, Os
srs. Alves do Lomas, Viviano Cal-
clas e Paulo Pinheiro, e, scm ella, as
mais senhores.

Abre-so a sessao.
Lida a acta da antecedente e nlo

havendo quern sobre ella faca oh-
servactIes, C a mesma dada par ap-
provada.

0 Sr. 1.0 secretarjo cia conta do so-
giunte

EXPEDIENTE

Officios
Do Sr. Secreta jjcj do Interior, on-

viando uma representacao da mesa
administrativa da Santa Casa desta
Capital, em quo solicits a conserva-
Qão, no future orcamento, da Sub-
vonqäo concedida nos annos ante-
riores. - A' cornrnissão tIe Orqa-
mento.

Do mesmo senhor, enviando lirna
representacao do direct one politico
do Rio Jose Pedro, solicitanclo reoti-
fioacao do divisas desse municipic.
- A' comrnissao de Camaras Mmii-
cipaes.

Represen(acao
Dos funceionarios do fOre de San-

ta Barbara, pedindo pagamento do
custas judicianias vencidas em _1911.
- A' commissão de Legislaçiio o
Justiça.

Telegramma
Do Sr. Eclgardo da Cunha, corn-

municando quo, par motive do mo-
lestia em pessoas do sua familth,
continuard a faltar as sessOes. - A
Camara flea inteirada.

lIe querirnentos
0 sr. João Martinho passo as

mCos do tsr. Presiclente urn roque-
A. C.-46

rimento de tI. Minervina Felinto,
professors do grupo oscolar "Cam-
pus do Amaral" pedindo urn anno
do llcença em prorogaqao para tra-
tar do negocios. A' eommissão
do PetiçOes;

o sr. Getuijo de Garval/to onvia
it Mesa uma petiqao do cidadão Mil-
ton Barroso de Carvalhaos, profes-
sor do grupo oscolar da villa An-
tonic Dias Abaixo pedindo dois an-
nos do licenqa para tratar do sua
saudo.—A' mesma commjSs5o.
o sr.. Simeao Stilyta, commijni-

cii e a Camara flea intoirada quo
o Sr. Modestino Gonqalves faltou
hojo a sessão par doonte.

Apresentacao dc parecereg das
commissdes

o sr. José Affonso, pela do Pc-
tiqOes, 16 e manda a Mesa o so-
guinte

Projecto n. 55
A commiss5o do Ropresontac6es

o PetiqOos, tondo oxaminado atten-
tamento o requenimento em quo 0
soldado Francisco Felix do Arau-
jo, do 4° hatalhao do Estado do
Minas Geracs, pode a decrotaqao
do urns lei pars sua reforms:

Considerando quo o requerento
proven ter so invalidado em diii-
gencia policial, conforme se ye dos
clocurnentos juritos;

Considenando quo ossa invalidez
provelo do esforpo quo fazia o ro-
querente para offectuar prisOes tIe
desordeiros, em. oumpnimento do
oi'dem legal do seu superior;

Considerando quo o requerento
proven ter prestado serviqos mu-
tares 0. causa publica doEstado do
Minas Geracs durante o tempo ii-
quido do 14 annos e 2 dias, como
so vO polo documenfo n. 6;
Considerando quo tudo isso não pó
tie set' posto em duvida,porque resul
Ia dos altestados o documentos de
folhas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, firmados
pelas auctonidades compotontes;

Considerando, finalmente, quo o
roferido solda'do sempro love born
comportamento, C do parecer quo
so aclopte o seguinte projeoto:

0 Congresso Legislative do Es-
tado do 'Minas Goraes decreta
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Art. 1.° F' auctorizado o podor
executivo a conceder roforma ao
soldado Francisco Felix do Arau-
jo,. corn todos os voiicimenios, por
ter so invalidado em serviço pa-
blico, por urn acto considorado cia
ahnegação, praticado em 14 do
a.hiil' de 1915.

Art. 2.° Revogarn-so as disposi-
çôos em eontrario.

Sala das sessés, 7 do a. gosto do
1916. —José Affonso. - Norberto
Lage. —Antonio Moura. —A im-
primir.

0 sr. Emilio Jarclirn, pals corn-
rnissão do Orçamento, apresenia a
seguinio

Parecer n. 105

A eornrnissão do Orçameito a
Cont.as, a quo foi presento urna
petição do cidadcio . Francisco do
Castro Rtheiro, secretario da Jun-
ta Commercial do Estado, podind
so consigno na lei de orçamerito
Para 1917 verba pars iho scram
pagos Os voncimentos que alloga ter
deixado do receber, no periodo do
.° do dozembro do 1902 a 3.1 do

dezombro do 1906, é do parocer ciue
a respeito so poqarn informaqécs
ci Secretaria das Fina.nqas.

Sala das commissOos, 7 do agos-
to do 4916. - Emilio Jardim. -
Clement do Faria. —Nelson -:Ie
Senna.

() mesmo s (, nhor 
'

emnom p (Ia
con'lmissao do Redaecio das Lois,
apresenta o seguinte
Parecer e iedacçao final SO6PC o

projecto n. 37

A commissão do Rodacqcio do
Lois, a quo foi prosento o projecto
n. 37, deste anno, é do parocer quo
so adopte corno final a mesma re-
dacçcio corn quo o mesmo transitoit
em 3. 1 discu'ssdo.

Sala cia's commiSsOeS, 7 do agos-
to do 1916. —Emilio Jardim Go-
tulio de Carvalho.

0 orador pode, sendo concodirlo
Deli Camara, disponsa das forma-
IidaCos regirnontaos par.i ambos os
parecores, devondo a redacqão fi-
m 1 sor discutida immediatamente.

Não havendo projectos, roquori
nentos, indieaöes, interpe1Ia6e

moqOes a sorem apresentados,
assa-so ci

Approvacdo do redacçOes [macs

Lidas e postas em diseussão, su•
acossivarnoflto, scio, som debate, ap
rjrovacl as as rodacçOes finaos (10
projectos us. 36 e 3 quo s'do so
remettidos so Senado.

Parecer n. 103

Em seguida lido e posto em clis-
cussdo d scm debate approvado
o parecor it. 103, da cornmissãO tie
orçamento mandando archivar uma
potiçdo do Estanislau Severino Soa-
res.

Passa-so a
2. PARTE DA ORDE1\'I DO DIA

3. 1 discussdo do projecto n. 35

Dispensada a leitura, a roqueri-
mento do sr. José Affonso, b sub-
mottido ci 3." discussão o projeeto
ri. 35, alterarido a denominacão de
diversas localidades do Estado.

0 mesmo senhor onvia ci mesa a
seguinto

Ernenda

N. 1
lucius-so na relaqcio annexa ao

projecto n. 35 o districto do São
Sobasticio cia Ponto Nova, quo faz
paito do rnuriicipio o termo do
Monte Carmollo o cujo nome, en-
tretaitto, "do consta do quadro (vi-
do n. 94.0) do mesmo projocto, na-
turairnente por ornissäO.

Sala das sossOos, 7 de agosto do
lOb. - José Affonso.

F' apolada o posts em discussão
conjuiictameflte.

0 SR. ALCIDES GONcALVES:—
Sr. Presidonto, peia commiSSciO de
Carnaras Municipaes, passo cis mãos
do v. exc. as seguintos emendas
(is)

AproveitandO a occasiciO, deolai'O,
em nomo da mesma commiSsãO,
quo acceito e aconseiho a Casa a
approvação da emonda quo acaha
do ser aprosentada polo noSSO ii-

lustre collega Sr. José Affonso,
(Muito bern) .

Ernendas

IN. 2
No municiplo a termo do Qucluz

de Minas, fled donominadó Alto
Maranhão, Para todos os offitos p0
liticos, administrativos o judicia-
rios, o actual districto do "Redon-
do'.

N. 3
Corrija-so pars 6 (sois) o numo-

i'o do districtos do municipjo o ter-
mo do Ubd, elimiriando-so do qua_
dro n. I, annexo ao projocto, o dis-
tricto do "Boa Espéranqa", quo d
o mosmo districto do Rodeiro, quo
jd figura no difo quadro.

N.4
Flea denominado "Rio Carmo"

O actual districto do "Barra Lon-
ga", do municipio e termo do Ma-
rianna.

N.5
Undo so diz —o distrieto do Mor_

rinhos, do .municipio do Paracatu'
ford a denominaçao do "Arinos *
cIigaso do "Affonso Arinos".

N.6

O districto do Rio das Podras, no
municiplo e tormd do Estrella do
Sul denominado no projecto San-
to Elias, tomard o nome "$ão João
do Rio das Podras" , Para todos os
offoito's politicos; administrativos a
I udiciarios; suhstitua-so assim a
denominaçcio propdsta para o mes-
mu districto, no reforido artigo a
qual so considorará sem offoito.

N.7
A villa, districto o municipio do

Abbadia do Born Succosso torcio a
commusn donominaçcio do. "Bone-
venuto", Para todos os offeitos..

N.8

O districto, cidade, rnunicipio,
tormo o coimarca do Bomfim pas-
sam a tor a denomjnaqdo do Born-
I im do Parao'peba".

Sala das SOSsOCS, 7 do agosto do
1916. - Moroira da Rocha.
Alcides Goncalves.

São postas em discussão conjun-
ctamonte.

Ninguom mais podindo a palavra,
oneerra-se a dlscursScio, sendo appro-
vados o projocto o as emendas. -
A' bomrnissão do Redaeção.

2.' discussdo do projecto n. 54
E' annuilejada a 2.0 discusscio do

prçqeeto it. 54, disjlondo sobre o
periodo loctivo do Gymnasio Mi-
noire em Bello Horizonte.

Em discusscio o art. 1.0

0 SR. NELSON DE SENNA: -
Sr. Presidento, quando fol submet-
tido ao primeiro turno regimental
o proj octo it. 51, declaroi quo vo-
tava polo mesmo naquolia occasião,
aponas por simples e merecida do-
ferenoia possoal an sea digno apre-
sentante, cujo nome declino corn
prazer, ineu preza.do collega do,

professorado e do Camara, Sr. Al-
berto Alvaros. Por consequencia,
ficaram no espirito da Casa a
11111 resscio e a Gonvicqdo do que,
em discussOes postoriorers, on vo-
taria contra o projocto. Venho,
pots, dar as razOes por quo ncio o
posso suffragar corn o mou humil-
do voto; e essas razOes são as so-
guinies, que r'eduzi a oscripto, Para
maim' claroza 0 procisãO dos mph-
vos do men dissidio. (Ld):

"Por ease proje'cte augments-se
do mats urn mez a duratio do anno
lactivo do Gymnaslo Mineiro, quo é
O Gymnasio Official do Estddo,
nasta Capital, e quo acaba de ser
equiparado polo Consolho Superior
do Ensino, depois do periodo do
fiscalizaçdo federal por quo passou.

Portanto, ease lesitabolocimento
tern que suhOrdinar o soil Program..
ma, e as inatorias do onsino a dia-
tribuiçdo das cadeiras e duraçAo do
urso 0 poriodos lectivos ao Seu

paradigma: o Collegio Pedro Se-
gundo, polo qual estd moldado.

Ora, disporido o'ai't. 73 do deere-
to federal n. 11.530, do 18 do mar-
ço do 1915 (quo rege o Gymnasio
modelo cia Tjnicio, isto d - o ,Gol-
legio Pedro Segundo),:

"0 anno escolar eomecarci a,! de
ABRL C terminard a 15 de no-cern-
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bro, comrehendelld& eada eurso
80 licçöes";
o adoptando o ,Gymnasio Mineiro
egual periodo para 0 seu anno es-
colar, quo vai tambem de 1 de abi&l
a 30 de novembro, corn intervaUo
do urns quinzena de ferias, entre I
e 15 do agdsto, nenhurna conveni-
encia legal on pedagogica existe
para so 8olir6earregar os docenteS
(10 nossO Gymnasio corn mais 30
clias de aula nGam1o.

Si o artno prpriamonte lectivo b
do 7 mozes o meio no Gymnasio do
Bello Horizonte, tambern o d no
Gollegio Pedro II; e o reglarnento
constante do decreto federal n.
4.363, do 7 do aril do I15, e hem
assirn os arts . 9.° e 253 do regi-
mento approvado pelo govorno dos-
to Estado, em 20 do maio ultimo,
paera o Gyrnnasio Minoiro (regi-
mento esse commum -para Bello
Horizonte e Barbacena), mandarn
applic'ar-lhe "todas as disposiçdes
legaes o rogulamentares do Collegio
Pedro II", o que, alias, d preceito
da lei mineira 657, art. 17."

Entrernearei, Sr. Presidonte, a
leitura do men voto corn a leitura
dos dispositivos quo eu nob in
v000.

E' assirn quo o art. 9.° do rogi'
mento do Gymnasio Mineiro, ap
provado Polo Sr. dr. Secretario do
Interior, por aeto do 29 do malo de
191.6, dispöe o seguinte. 1.0)

"No ensino das materias do our--
so serfto observados Os program
mas do Cobegio Pedro II".

0 art. 253, do mesmo regimento,
declara, do modo a tirar qualqu
duvida, isto

"Todas as disposiçOoS legaes e
regularnontares do C olleglo Pedro
II constituent Igislação suhsidiari
pa.ra o Gyrnnasio Mineiro. (Lei ii
657, do 11 do setombro do 1915,
art. 17)".

Por consequencia, razão me as
sisto para no men voto, em cuja
leitura prosigo, corn permissão di
Camara, dizer:

"0 nosso ensino, no Gymnasio
está adstrieto a observação dos pro:
granimas e materias do "Pedro Se
gün4o".

Nem so allegue o suppdsto mo:
tivo do que bs docentes ,do'Gyffina-
SiO Mirbeiro, jiesta Capital, tenhan

4 mezes e mob' de ferias por anno.
Não ha tal.

0 anno lectivo para cues come-
ca corn os exarnes obrigatorios de
2.0 época e termina corn os exames
tarnbem obrigator'ios de 1.0 época.

Taos exarnes s& processarn, em
bias: uns, antes do comeqar 0
durso; e outros depois de oncerra-
rem-se as aulas; ou o que vale di-
ver: taos examos se roalizam no
principio e no urn do cada anno
lectivo.

0 regirnento intorno jã citado, e
em vigor, obriga taxativarnente Os
professores (arts. 34, 39, 88, 94,
1.0, e 224 combinados) a lazer par-
to das bancas do taes exarnes."

Sr. Presidente, os artigos a quo
acabo do me, referir estão assirn
concobidos (lé)

"Art. 34. 0 anno lectivo correrá
do começo das aulas ao encorra-
mento das mosmas, obsorvado o dis-
posto no art. 39 deste Regimento."

"Art. 39. Encerrados Os traba1ho
loct.ivos, ficarão os professores obri-
gados aos trabaihos do exarnes, tan-
to na primeira, como na segunda
dpoca."

"Art. 88. Ilaverd em cada urn
dos Extornatos duas 6pocas do cx-
ames, começando a primoira logo
depois do encorrarnento das aulas,
o a segunda no principio do anita
lectivo." (Lei. n. 657, art. 8.°, § 4°)

"Art. 94. As commissOes exarni-
nadoras ser5n nomoadas polo rei-
tor e constituidas por tres professo-
res cathedraticos on substitutos, dos
quaes urn servird do presidonte.

§ 1.1 Nenhum dos professoros no-
meados jioclerd recusar 0 encar'Jo,
sob pretexto algurn, salvo incom-
modo do saude, provado corn attes-
tado medico."

'Art. 224. 0 professor quo faitar
as sessOes da 6ongregagdo, on a
qualcpier acto decorrente do suns
attrthuiçôes, on quo rectisar corn-
missäo on one argo a quo osti Vet
obrigado, perdera no primeiro easo
o vencirnentos do dia e no segundo
Os do tantos dias quantos durar a
comrnissäO ou encargo, quo sera en-
lao incumbido a outro."

Foi, por isso, quo para combater
o projecto em discussao, accentliti
esta eonclusão logita:

"Logo, o periodo apparentemente 	 0 sr. Alberto Alvares: - N5.o
longo dc ferias, reduz-se bastartte. apoiado. V. exc. estd enganado.
como fad provar. No anno do 0 sr. Nelson de Senna: - V. ec.
'1915, em quo o Gy nasio da Cap!- contests que as ferias se abrein a
tal teve urns frecjuencia do 127 sin- i.° do dezembro, facto do verifica-
mrios, os proiessores, Id no periodo ção material, quo estd ao alcance do
de ferias, estiveram em trabalbos 'qual:quer urn constatar? Mais do
(IC exames do 1.0 dpoca o do props- quo a palavra de v. ext. esta aqui
ratorios, desde 25 do novembro do (mostrando) a copia do regulamen-
1915 atd 14 de janeiro do 4916, isto to; e, si V. ext. pOe em duvida as
6. mez c mcio. 	 palavras do dispositivo impresso,

Descontados ainda os dias em cjue não ha como o sr. Presiclonto fazr
so occupararn corn exames do 2. vir os volumes respectivos da rios-
dpnca, em marco ultimo, yb-se quo sa legislaçao.
do ponco mais do dois mezes foi 0 	 0 sr. Alberto Alvares: - Von di-
periodo real do goso do ferias pars zer a v. ext. 0 que estd na lei.
us professores do nosso Gymnais. 	 0 sr. Nelson do Senna: - Son en

E a tarefa esgotadora do ensinar quem estou corn a puavra; 0 05
e oducar nao pOde ser continua; o apartes do v. ext. tern de Se snhor-
docente careco do repouso, de abso- dinar a minha vontado na trihuna
into descamico para o seu espirito e Quoro quo v. exc. eriterreire a
pals o son corpo, apOs a faina es- qucstdo por osto lado: as aulas do
colar. 	 Gyrnnasio Mineiro, desta Capital,

encerram-so on não a 30 do novc'rn-Soirecarrogal-o do trahaiho, Cs- bro?cusado d fazer do professor machi- 	 0 sr. Alberto tivares: - 30 do
na, qnc em breve näo da rendi- novembro e nao do dezembro, comamento. 	 v. ext. disse.

0 consaço, no ensino, gera 0 des- 	 0 sr. Nelson de Sennas - Eu
arnor a funccaô nobilitadora do disso quo o Gymnasio encerra-se athestre e do educador. 	 10 do novembro e a 1.° do dozembro

'No presente anno lectivo de 1916, eomeçam as bbrias in npmine. Foi
ha urn total do 207 alumnos fre- 0 que en disse mtiito claramente, a
quentando o Gymnasio da Capital. appello pars todos os collegas;. v.

Os trabaihos do exames lovarao M. me eontestou polo facto do não
major tempo quo em 1915; e, do at- ter me prestado attencbo; e so aind's
cordo corn os arts. 114, 122 e 124, do duvidar, appeflo pars as notas ta-
Regimente Interno do Coulegio Pc- ahygraphicas, no apanharnonto dos
dro Segundo", ao qnal o dec. esta- debates.
doal n. 4.363. art. 106, § 2°, suhor- 	 Rematado o incidente, no qual so
(linon o processo do exames do 	 veriuica quo o nobre depntado, Sr.
mnasio official do Estado. Alberto Alvares, não torn razão, con-
fessores são obrigados a exmrninar linuo, Sr. Prosidente, afuirmando
faiito OS alumnos do estabelecimen- 'jue no Gymnasio se fiñaiizam as

aulas a 30 do novombro, abrindo-se,to corno os alumnos extranhos, (ate a 1. 1 do dethmbro, o periodo do f6-se inscreverem, porqne todos cues ,ias, ferias in nornine, porquanto,entram coniunctamente nas mesmas ticarn Os professores, comO so dinroVas, seiido ate a chamada is ia expressão popular, no tOco, nobancas felts p ar ordern aiphabetica orniquote, no traijaiho, oceupadosdos alurnnos.' 	 rnrn a pesada tarefa dos oxames.
Ora, Sr. Presidente, no Gymnaslo 	 Tanto assim C quo, num anno le-

do nosso Estado, as aulas se encer- otivo em quo havia 127 alnmnos ma-
rain a 30 de novembro, e a 1.0 do fticulados, perderam os professor
dezembro abrem-se as ferias, mas do Gythnasio mez e meio do fbriäs,
ferias in nornine, porque logo so mi- consagrando esse tempo so trabaiho
clam tarnliem Os exames e Os lentes (IC exarnes.
comecam a trabaihar, out seguida 	 Figure agora a Camara quanto
ao encerramento das aulas. 	 temo levärá o processo do exames
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Cste anna, em quo a Gmnasio conta,
como acahei ha POUCO do dize.r, 200
o tantos alumnos!

Vêm, port.anto, as srs. deputados
quo essas frias são apparentes, a
ado reaes.

Além dos trabaihos do exarnes do
curso, tanto na primeira coma na
segunda dpoca, ainda são os profes-
sores obrigados aos trabaihos do
exames do preparatqrias, quo hojc
so dovem prooessai na Capital do
Estado, no urn de cada anna, exa-
etarnente em dezembro, apanhando.
portanto, as lentes do Gymnaslo na
dpoca das fdrias, exames esses aas
quaes são chamados candidatos ox-
tranhos, junctamento corn as alu-
amos do pro'prio estabeleeimento,
coma exi.ge a Conseiho Superior do
Ensino.

Não 11a meio do desassociar as
alumnos extranhos dos alamnos do
ostabolecimento; cansequenternente,
as bancas do exames serão umas e
as rnesrnas, canstiluiclas par lentes
ou prafessores do Gymnasio.

Dahi a razãa, sr. Presidonte, par-
quo no meu vota, quo continua a
ter, Cu interroga:

"Onde, p ort.anta, a supposta lar-
guoza do fdrias concedidas aos pro-
fessores, uma vez quo olles são ca-
agidos ao trabaiho do todos as exa-
mos?

Gonforme •a logislação federal do
ensina, as charnados oxames parcel-
tadas on do proparatorios, para a
matricula dos candidatos em qual-
quor dos cursos superiores, officiae.s
ou equiparadas, da Republica, torão
do sor pracessados peranto a gymna-
810 official da Capital do Estado,
para as candidatos quo tiverom do
prestal-os aqui, em Minas Geraos."

Coma vrn as srs. deputados, you
ontromelando a leitura do rneu votc
corn estes diversos commentarios,
quo SS. excs. não reputarão urn-
nertiriont.es 1 pois, coma dizern as
italianos cam muita pral)riedado 'act
ognuno it sun 7flestierO", C 0 flOS5O
pavo diz: "cada macaco em sea ga-
Iho". Ora, a vida no rnagistorio, dos-
do verdes a.nnas, me Paz em contacto
corn someihantes assumptas, quo,
alias, são aecessiveis a qualquor as-
pinto quo so devote ao estudo dos
nossos regulamentas; mas, em todo
o caso, devo pondorar a Camara 0
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seguinte: as oxames paroelladas, on
do proparatonios, hoje, para terom
validade, em tadas as facuidades ou
escolas suporioros da Ropubilea, of-
ficiaes au equiparadas, tern do ser
pracossadas peranto as bancas oxa
rninadoras dos Gymnasios officiaos
ou collegios particulares quo este-
jam equiparados aa Pedro II, o re-
conhocidos polo Cansoiho Superior
do Ensina.

Este anna, no dia 21 do mez passa-
saclo, foi lavrado parocor do Conse-
iho Superior do Ensino reconhocon-
do a Gymnasia Minoiro, quo 0, por-
tanta, urn ostabelocirnento apto para.
peranto ella se procossarem as oxa-
mes quo habilitam as candidatas a
matricula nos cursos suporiaros da
Republica.

Os lentes e prafessoros do nosso
Gymnasio tOrn do tomar parto obri-
gatoria, nas hancas dosses oxames.
coma digo no mou voto:

"0 art. 94, § 1.0, do regimonto
Interno do nossa Gymnasia vOcla aoc!,
profossoros a cliroito do so recusa-
rem a fazer parte das hancas exami-
nadoras. E comprehende-so bern o
mativo da oxigencia do urn tim alta-
monte didactico, podagogico, mara-
Jizador para a ensino: do proforen-
cia a oxaminadores oxtranhos, scm
pratica do magistenia. deshahituadas
do lidar cam a juventude, dovom f a-
gor parte das bancas examinadoras
as dacentes officiaes, corn tirocinio
do son officio, oxperimentados nessa
difficilima arto c aa mesmo tempo
scioncia do ensinar, conhecedores
dos compondias a rncthodos o pro-
gammas do seas cursos, hojo sub-
ordinados ao instituto paradigma:
o "Pedro Segundo".

Si a lei estadoal ii. 657, do anon
passado, em seu art. 8.°. augmen-
tou mats de urn rnez a daração do
anna lectivo no Gyinnasio de Barba
anno lectivo no Gymnasio do Barha-
legislaclor vii' sobrecarrogar an
professor do Gyrnnasio do Bello
Horizonte corn urn excesso do tra-
hallia, quo rodiindania, em face das
razOes já expendidas nesto Vain
na mais violenta surmenage aos do-
contes do ultimo ostabelecimento

'
quo ficaniam do tal maneira corn a
seu tempo absorvidO em aulas 0

exarnes quo as stias ferias seriam
i,cnhurna.c.

Aqui, nesto panto, direi, Sr. Pro-
sidento, quo a disposiqao da lei n.
657 , do anno passado, quo augmon
ton do mais urn rnez a duraqao do
iuuio lectiva no Gymnasio do Bar-
hacena, paroceu-me ter sido a pivot
em torno do qual gyran a argurnon_
tacão do noliro duputado, quando
justificou peraiite a Camara a seu
prajecto. Mas, canfarmo já disso
isso não oonstit.uo mativo para quo
a legislador venha sobrocarregar
corn o augmenta do anno lectiva ao
pinfessorada do Gyrnnasio desta
Capital, quo ficarã. corn a periodo
do suas ferias eampletameuto
ibsorvido polo trabalho do exarnos
quo so prolongam par urn e dais
inezes, sinãa mats.

Effectivaanente, quern poclen"
prover as centonas do estudantos do
outros Estados da Republica, quo
virãa a Bello Horizonte, afim do so
suhrnettorem a exarnes? Quern P0
dora calcular a quanto montarã 0
inmero do aluinrios matriculaclos

o anna vindouro, naquelle estahe-
locirnonto? Eis parquo escrevi nes-
to voto, quo estou londo:

"Aa demais, a quo a legislador
dove fazer 0 harmonizar o anna Ia-
etivo do Gynnasio do Barbacena
cam a torminante dispositivo, já
citado, do decreto federal n. 14.530,
quo no seu art. 73, dii ao anna es-
calar do "Callogia Pedro II" a On-
raçäo do 7 mezes e rneio , isto 0, o
inosmo tempo ohservado polo G y

-mnasio desta Capital no sea anna
escalar.

O quo o logislador mineiro devo
fazer, sr. Presidente, 0 carnigir a
demasia cia lei n. 657 e tirar aos
docontes do G ymnaslo do Barhaoe-
na a sobrecarga que so Ries dcii,
coniquaiito Ht nan possam, a men
'er, sor processados exarnes de pie-
paratorios.

0 sr. Alberta Alares: - Mas, taos
oxames estão sendo alli pracessa-
dos.

o sr. Nelson de Senna: - Eu ruB
abstenlia do classificar coma ille-
gal esse acto administrativo; nao
tonho auctoiidade e nem pretenqão

do fazel-o; mas, tanto quanto me
faculta a diroito do intorpretar urn
dispositivo do lei da Republica, di-
rol quo em boa hora volverã atraz
o nobre sr. dr. Secretanlo do into-
liar. e ernendarã a mao, porquo aos
administradares illustres e dignos
desse name, fica-Ihes seinpre born
eantar a palinOdia, quando errados;
legisladares e governantes dovem
sempre voltar atraz, quando roco-
nhecom urn passa errado.

Os exames procossados porante o
Cymnasio do Barbacona, coma ha-
hilitando candidatas para a matri_
cuia nos cursos superiores da Re-
jublica, podein 5cr exarnes doante
dos quaes so fechem as partas dos
otabolecjrneutos suporiores equi-
yarados o officiaes, aos eandidatos
quo Id se apresontai'ern, exhihindo
Nes Qortificados. Taos oxamos nan
ti rain p recedidos da indispensavel
auctorizaqäo (10 Conseiho Superior
Federal de Ensino.

Esta 0 a minha opinião, fraquis-
sima a desvalorizada (nãa apoiados
geracs), mas, em todo a casa, ox-
fernada corn a maxima franqueza.
E' perante a Gyrnnasio desta Ca-
pital, quo acaha de 5cr reconhecido
polo Consolho Superior do insino,
quo devcm ser processados as oxa-
nics de pl'epaiatoi'ios, e nãa poran-
to o Gymnasia do Barhacena; e es-
Pm cei'to quo a men presado colic-
g.t suffraga esta apinião, corn o
sen douta parecor

0 cr. Alberta 4ivares: - iNäo
a polado; ado estou do acoordo corn
V. exc.

0 c . Nelson de Seniia : - Da ml
111a opiruão sO vejo no seio da Ca
niai'a a dissiclio do nobro doputado
aId esfe momenta, Posso esfar em
P "o (C lao Sei''t a pl'iirleii'a -VCZ (100
hl ine acoriteec) : mas, o cei'to 0
tue as instrueqOes haixadas polo
.\Cnistro cia interior da União, Si'.
(a i'Ios Maxbrniliano, são taxativas
em dizer quo as examos parcella-
0 as, quo dão diroito aas eandidatos
ci mati'icula nos cursas superioros
Os Republica, são as exames presta
dos em dezernbro de cada anna, nas
Capitaes dos Estados, peranto Os
e:tabelecimentos officiaes, que este.
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jam equiparados IOU reconhecidos
polo Conselho Superior do Ensino
o inteirasiiento conformes aos mol
dos do Collogio Pedro Segundo.

Não sei corno so possa fugir do
lifli argurnento tao claro, do uma
exposição tao nitida e crysta.11ina,
para so querer contestar osto facto
evidonto: o Gyrnnasio dc Capital
do Minas tern uma sobrecarga da
sorviços muito superior a do (iy-
mnasio do Baibacena, o não so pO
do augmentar u anno lectivo do
iymnasio da Capital sO porquo a
lei 657 d-eu ao Gymnasio Earhace-
norise mais 30 dia8 do lrabalhos or
colaros.

Si o legislador quer porsevorar
na modida quo fixa o per.ioclo lo-
ctivo (10 Gymnaslo do Barbacena
em olto mezes e mejo, qur assim 0
faqa; isso, porOrn, em deaccordo
corn o ciispositivo quo rego o Colle-
gio Pedro II, quo 6 para nOs, o es-
tabolecirnento paradigma, corno jO
disse, pois, o art. 253 do regirnen
to intorno do Gymnasio Minoiro
dispOo quo todos Os proceitos le-
gaes o rogulamontares do Colleglo
Pedro II constituem logislaç5.o sub
sidiaria para o Gymnasbo Mineiro;
o a propria 101 657, aqul votada o
anno passado. nos sous arts. 4 0
7, manda su ordinar Os program-

mas do onsino do nosso Gymnaslo
aos programmas do Gymnasio Na-
cional, hojo Colleglo Pedro H.

Si, porOrn, o legisiador quor vol-
tar atraz o roparar a injustipa tel-
ta ao corpo doconto do Barhacona,
quo, por urna ornenda apresontada
no actual projocto, roduza o anno
lectivo, (10 ostabelecimento instal-
lado naquolla prospera cidado ml-
ncira, a 7 ?OPZPS C mew, tal qual
como 0 adoptado no Collogio Pe-
dro 11 o já o 0 tarnhem no Gymna-
sio do Bello Horizonte, nos tormos
do art. 73 do doe. federal n.
41.530, quo já 11. FOra disso, 0 Ia-
zermos uma lei quo nao consulta,
it rneu vet, as intoresses do enSino;
digo-o corn o rospeito quo me me-
rece a opiniäo do illustro auctor do
projocto quo 0 t.ros vozes rneu col-
loga: hacharol em diroito, co'mo ell;
bate, como ou, por concurso; do-
putado, coino eu polo suffragbo

livro das urnas, nas fileiras td!1-
plinares do P. H. M.

Ponso, portanto, quo, em voz da
Camara approvar o proj edo, tal co-
mo estd, dove fazor obra do justi-
qa, ajustando o anno escolar do
Gymnasbo do Barbacona ao Colic-
gw Pedro II o ao do Gymnaslo des-
ta Capital.

Poco desculpas 0. Camara por
for entremeiado a leitura do mou
vote coin consideraçOes, mas,
ell o fiz pelo rnuito quo me moroce
o rnou prosado colloga, creia r.
exc., on o digo sincoramente, pois
não son hornem do oxtornar aquil-
lo quo näo sinto

0 dissidio do nossas opinibos sO
p0db levantar a discuss0.o no soio
da Camara, em tomb da matoria;
nOo porcine ell a pretonqão
do egualar a s. exc. no valor in-
tellectual, mas porquo essa divor-
golda entro as suas iddas o as ml-
nhas, revela quo a discussdo pOclo
tomar urn tim altarnonto dignhfi-
cador, pois debaternos aqul as nos-
sas opinibes num assumpto em
quo ambos nbs devornos ester ar-
maclos corn as osporas do cavalloi-
ro, on, polo menos, coin prcsum-
cOo 3urs et dc jure "do falarmos do
cadeira", do vez quo somos catho-
dratJcos no mesmo ostabelocirnon-
to, e devendo, por consoguinto, da-
da urn do nOs conhecor a logisla-
cOo porque ole so rogo.

(Muito bern; muito bern!)

O SR. ALBERTO ALYARES: -
Corneço, Sr. Prosidente, lombrando
it Camara quo o aijaixarnonto do ni-
vel do ensino secundario e superior,
oporaclo dcirante mais do urn le-
ceuflil) uo Brash, se clove, antes do
tucbo, 0.5 equiparacOes dos institutes
do iruciativa privada aos congenereS
da Unido.

Transportado o magno prohlorna
do ensino, do olovado terreno da
cornpetiçao moral. para 0 do mOra
concorrencia mereantil, as institu-
tos equiparados, coin e ra-
ras excopçOes, fizorafli quasi desap-
parecor a neOcssidado da vordadei-
ra habilita0.o, comprovada nurn
systerna do exames por processos do
austera honestidado, on mosmo de
elernentar honestidado.

flepois tic varias tentativas do
poder publico, no sentido do liber-
tar a naçiio desso eiemonto do de-
vaStaçOo do ama das mclhores par-
cel las do i OSSO patrirnoi 110, (la in-
strucçOo, da cultura nacional; do-
pois do repctidos c successivos al-
vitres, sO so achou a carninho da
dcsoflicialjzaç0.o do casino, inaugu-
rada pela Lei Organica.

Dosso caminho, pordrn, em breve
tevo do rotrocodor o govorno da
UniOn, pelo dec. n. 11.530, do 13 do
marco do 4915, polo qual reorganize
inteiramente, o sob novos moldes,
o ensino secundario 0 Superior em
lode a Republica, officializando-o
novamente. scm comtudo restabele-
cer os antigos o desmoralizados in-
stitutos equbparados, do iniciativa
PriVada.

Iloje, pelo albudido decreto fede-
ral. cahe aos Gymnasios officiens
dos Estados, nOn sOmeute a el€nada
tarefa do coblaborar coin UniOn
nessa ingente obra do reconstruct0.o
(10 COSIILO, mas ainda a enormo ro-
sporisabilidade do siia fiscaliza0.o,
o quo eqiuvale a dizor a da sua pro-
pria sorte nessas dircumsdripçOes da
Republica.

Assirn. olin 0 possivel dissirruilar
acm dimiouir a importancia do pa-
11(1 Cjue, no dominio do ensino so-
cunclarm nes' Estado, reprosonta o
Gyrnnasio Mi::ciro, a mais tradicio-
naT (lb todos cc institutos Secundo-
rios em Minas, c;n cuja dongregacOo
so contain notaveis urafessores, quo
hon ram o magisterbo brasilebro.

0 C,yrnansio Mineiro voile a ser o
estalOn nor onde so vai aferir o grau
Ia eubtiva fun damon tal (las gera-

cOCS rnineiras, qite Se preparam
para os baucus ties academias en
p ara as contingencies cia lucia cia
Vida.

Cnmore, portarito. que ens dignes
pmofossores quo alli dirigem urna
grande phalange cia nossa rnodidac]e
estudiosa. so coflsigr)c o tempo no.
eessarju ao (olSino proficuo. Sam
airopellos, des disci plinas quo eon-
stituem 0 dm50 gymnasial.

E' (le absoluta justice e do abso-
I l ito inteiasso do P.nsino. one o ne-
riodo lectivo do Extornato do Bel-
ho Horizonte soja egualado ao de
Barbacona.

Sabo a Cainara q uo, do accordo'
coin a iogislaqao actual, o Externa-
to do Barhacona e o dosta Capital
constituent urn sO instituto, quo ó
o Gym isio Minoiro, suj eitos tan-
to urn corno outmo Externatos a
nina sO equiparação ao Collogio Pc
ciro Ii, a urn mesmo regimen esco-
lar, aos mosmos programmas offi-
dines, aos rnesmcys tmabalhos.

Como so concehe, portanto, quo o
poibodo lectivo do do Barbacona
seja do olto mezes 0 rneio e o do
Bello Horizonte, apenas do seto me
zes e meio?

NOn ha motivo pare esta dose-
gualdade.

Seto mezes o mole sOn insuffici-
entes para a boa exodução dos pro-
grarnrnas.

E quern acala do reconhecel-o 0
a propria congregação do Extor-
nato do Bello Horizonto, quo ha
mnenos do dois moms resolven au-
ginentar o nurnoro do auias em Va-
rias cacleiras, albm des regularneri-
tares, por julgar impossivel dam-so
exeeuçdo aos programmas dentro
do tempo do quo dispunham as me-
spectivos docentes.

Estou certo, portanto, sr. Pmcsi-
(bonte, do quo a Camera approvari.
em sogun!da discussOo o proj octo
em debate. Em favor da dispari-
dade dos dois periodos ectivos, o
do Externato do Bello Horizonte,
o o do Externato do Barhacena,
iiOc 0 possivel possivol invocar 0
facto do ter a congmcgaqão do da
Capital do pi'oecssai os exarnes dos
alumnos oxtranhos ao estaboloci-
menlo, na fOrma do cbecreto fede-
ral invocaclo polo sr. doputado Nel-
son (10 Senna, vistu quo este en-
cargo cahe egualinente aos piofes-
iores do Brbacena, em cujo Ex-
tomato. legitimamente, sorn no-
nhurn desrespeito a lei, tarnhom so
urocessain os mesmos exames.

Do inais, 0 prooisa n0.o esquocer
quo tacs exames consfituorn mcvi-
cos coin especial, e
(105 qtraes e 5OiflPth possivel 0X-
mir-so o docente quo prelnir nd-
los nOo tomar parte.

Nestas condiqbes, Sr. Presidente,
estou certo de quo o projecto em
discussOo, quo é do ovidento ne-
cossidade, receberd o voto do todos
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OS 515. cieputados prasentes, em
nome dos logitirnos intoresses do
005mb.

(Muito bent; muito bern.')
0 Sr. Clemente Fk,ria, vindo a

i.jibuna, aprosenta o seguinte
RequerimentO

Requeiro pot parte cia cornifliS-
são do 1nstruccio Publica, o ad.ia-
mento cia disodssciO do projecto n.
51 polo espaço do 72 horaS.

Sala das sossbes, 7 do agosto do
1916. —Clornento Faria.

Posto cm dissusSão o requori-
menlo, rS o mesmo approvado scm
debate.

" discussdo do projecto n. 40
E' annunciada a 2.' discuSScio do

projocto n. 40, auctorizando o re-
gistro do titulos do agronomOs ox-
pedidos pela Eseola do Agronofflia
do S. Jocio cl'EI-Roi.

Em dicusScio o art. 40, junta-
inente corn a ernenda II. 1, jd ante-
riorrneiite ofterecida pela coffiffliS-
são do lnstruccido Publica.

0 sr. Moreira cia Rocha aprosen-
Ia a Seguin-to

Ernencla n. 2
\o art 1 "in-fine", aecreseento-

so: e pela Escola Mindira do Agro-
nornia e Veteainaria de Bello Hori-
zonte.

. S. 7 do agosto do 1916. -
Moroira da Rocha. —Ignaclo Mur-
Ia. —Norberto Lage. —Baeta Ne-
ves. —Herinque Portugal.

Aehando-se apoiada, ci posta em
cliseussho conjunctainente.

Encerrada a discusScio scm mats
debate flea adiada a votaço por
fal ta de Ilulnero.

Encerrada a discussho do art.
2.", fica egualmente adiada a sua
votação.

Nada mais havendo a tratar o
sr. Presidente dci para ainanhd a
segumnte

ORBEM DO DIA
Prime ira parte

Ate 1 hora da tarde:
Leitura e approVaçciO da aeta.
ExpedicLite.

Ate 2 horas da tarde:
AproSofltacao do par000res. (las

commissoeS.
AjreSOflt.aQao do pro,jOAitOS, reque

rirnentoS, indicaccies, irit.erpellacOes
ou moQOoS.

DiseuSScio de requerinTlontoS, hi-
dicaçcieS, interpellacOeS ou mo-
çdes.

ApproVacdO do redacccieS finacs.
Votacho em 2." discuSScio do pro-

jecto n. 40, auctorizari(lo o registro
do litulS do agronomOS expedidoS
pela Escola do Agr000rnia do S.
Jocio dEl-Ret o das einendas a ci-
te offerecidaS.

DiscuSSho do parecer n. 104, cia
comrnissao do PetiçOes, mandando
archival urn roqucrilflento do ci.
Isabel Bastos.

Seçjn,nda parte
Alt 4 lioraS cia t,arcle:
1." discussão do projecto R. 53,

sobre registro do tituloS do agroflo-
iliOS coriferidos pola Eseola Agri-
cola do Lavras.

2." do do n. 46, tornando oxton-
siva aos secrotarioS do Estado e
Chefo do Policia aispoSiqcio do
art. 19 cia lei n. 588, do 6 de setem-
bro do 1912.

3." do do ii. 48 sobre eoncosSäO
do iieençaS.

Levanta-Se a sessho.

22" SESSAO ORDINARIA, AOS 8 BE
AGOSTO BE 1946

Presidencia do sr. Odulon de An-
drade

SUMMARIO: - Acta. - xpe0iCn-
Ic. - ApreSentacciO de pare:o-
res. - Discussho do parocer ii.
104. - '1." disdussho (to proJectu
n. 53. 2." do de ii. 46 - 3."
do do n. 48. - Ordem do dia.
Ao meio dia, foita a cliamada,

acham-se presentes o ssrs. Odiloll
do Andrade, Leopoldo do Luna, -Joao
Lisboa, Stylita, Franklin de Castro,
Joho Antonio, Antonio Moura, Cle-
mente Faria Gabriel Andrade, Jose
Maria, Monteiro do Abreu, Costa
Cruz, Viviano Caldas, Pericles,
Ignacio Murta, Josci Affonso, Emi-
ito Jardim, Abides GoncalVos, Nor-
berto Lage, Gotulio do Carvaiho,

}Eenriquc Portugal. e Moreira cia
Rocha, faltando, coin causa parti-
cipada, os srs. Alves de Lemos, Pau-
lo Pinheiro, Modestino Goncalves e
Edgardo cia Cunha, e, som ella, os
mais senhores.

Abre-sea sesscio.
F' convidado para occupar a Ca-

deiar do 2. 1 secretario o sr. Jocio
Lisboa.

Lida a acta cia antecedente o nho
havendo quern sobre ella faca
observaçOes, fica sobre a mesa para
ser approvada quando houver nu-
mero legal.

0 Sr. 1.° secretarjo dd conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Officio.c
Da dirootoria cia sociodaclo "As-

sistencia aos Desvalidos", da cida-
do do Januaria, communicando a
obe-ição da . nova diroctoria para
o oxercicio de 1916 a 4917. - In-
teirada.

Do Sr. Secrotario das Finanças,
onviando a mensagern em que o Sr.
Prosidente do Estado submette ao
Congresso a proposta para appro-
vaão das contas do exerciclo do
4915. - A' cornmisscio do Ora-
mento.

Rcpresentaçuo
Pa Camara do Bambuhy, recla-

mando contra o laçado das dlvi-
sas cle-sse municipin coin de Pium-
hy. - A' commisho do Camaras
Municipacs.

Requerimentos
Do cidadcio João Eugenio Ferrei-

ra Lopes, fiscal das rendas inter-
nas do Estado, solicitando urn anno
do licenca, coin para Ira-
tar do saude. - A' commisscio do
Petiçôes.

0 sr. Jodo Lisbon manda ci me-
sa urn requerirnento em quo o di-
rector cia Escola do Pharmacia e
Odordologia do Alfenas pede urn
auxilio para meihoria do sons ga-
hrnetos e laboratorios. -- A' corn-
flhisScio do Orçamento.
APRESENTAçA0 DC PARECEHES DAS CON-

MISS ciES

0 Sr. José Affonso, pela commis-
São do RepresontaOes o Petiçöos,
We manda ci Mesa o seguinte

Pro jecto n. 56
A cornmisscio do Peticies o B-

presentaçOes, a quo foi presente urn
roquerirnento do Sr. José Luiz Porn-
peu da Silva, segundo notarlo pit-
blico e official do Registro Geral cia
comarca do Campanha, podindo
prorogação de licenqa por mais urn
anno, para tratar do saude, tendo-o
visto e exarninado, - ci do parocor
quo ihe seja concedida liconca na
forma da lei, adoptando-se o so-
guinte projecto:

O Congresso Legisiativo do Esta-
do do Minas Geraes doereta:

Art. 1.° Flea o governo do Estado
auctorizado a conceder ao sr. José
Luiz Porn-peu da Silva, 2.° notario
publico e official do Registro Ge-
i'al cia comarca cia Campanha, urn
anno do iicença, em prorogação, pa-
ra tratar do saude.

Art. 2. 1 Revogam-se as disposiçbes
orn contrario.

Sala das sessOes cia Camara dos
floputados, 8 do agosto de 1916. -
Josci Affonso. - Antonio Monra. -
S. Stvlita. - Norberto Lage. - A
iinnrifnir.

0 sr. Jodo Antonio, pela cominis-
são do Sande Publica, apresenta o-

- seguinte 	 -
Parecer c ernenda para 2" discussdo

sobre o pro jecto n. 9. do Senado
A cornrnissão do Saude Pnblica. a

quo fob presonte o projecto do lei
n. 9, do Senado. C de parecor que o
mosmo seja dado para 2" discusscio.
e approvado, coin seguinte omen:
cIa: 	 -

Ernenda n. 1 - Ao art. 2.° Depois
cia palavra - lei, accerscente-se:
podendo as anterioros a 15 do ju-
nho do 1891, ser transleridas para
qualuuer logar, observadas as di g

-posiOes do art. 246 do dec. n. 2.733.
do 11 do janeiro do 1910. 	 -

Sala das coinmissOes, 8 do agosto
do 1916. - Jocio Antonio. - Fran-
klin do Castro. - Honrique Por-
tugal. - A imprimir.
- Não ha nurnero legal para a vi)-

ta(ao (las matoi'ias do discussão en-
ceirada, constantes cia ordern do
dia.

Parecer n. 104
Scm debate so encerra a discus-

são do parocer n. 104, cia commis-

-0
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Sai) do P•etic3os maiidan .do arcli-
var urn roquorirnonto do d. Isabel
Bastos. —A Votacão fica athada.

Passa-so a

2.' PAIITE BA ORDEM DO PTA
I	 (iiscUssao do projecto fl 53

lido e posto en! 1.' cliscusso,
quo scm debate so encorra, o pro-
,iect.o n. 53, scd.ro rogistro do titu-
los do agonoinos conferido's pela
Escola Agi'ieola do Lavras. - A
otaqo flea adlada.

2.' disussdb do projecto n. 46
Scm debate 6 eneerracla a 2."

cliscussio do projecto n. 46, tornan
in extensiva aos seeretarios do Es-
facto e chefes do Policia a dispo-
sição do art. 19 da lei n.588, do 6
de setonthi'o do 1912. —A votaqto
fica adiada.

3. discustho do projccto n. 48
Scm debate so eneerra a 3." dis-

eiissSo do projecto n. 48, sobro con
cessdo do licenqas. - A votaç5.o
flea adiada.

Nada mais havendo a tratar, 0
sr. PresicIente desigria para ama-
iiliã a saguinte

ORDEM DO PTA
J'i, iinci,cz pane

Ate I liora da tarde:
Leitura e aproVacäo da acta.
Expediente.
AtC 2 lioras (Ia larde:
Apresentaciio do parocores clas

coiiiiTiisseS.
Apresentaciio do p ro,j eetos, reque-

rime ntos, indieaçOes, interp eiiaçO es
ou moqres.

DisciissSo (10 requerimentos, in-
dieaçSos, interpeliaqSes on mo-
cOos.

.\pprovaqdo do redacqOes finaes.
Votaçio 0111 2." disetissto (10 pro

lecto ii. 40, auctorizando o regis-
ho de titulos de agronornos expo-
didos pela Eseola de Agronornia to
S. Jolo d'El-Rei e das emondas a
cue offorocidas.

•Votaão em 1." diseussão do pro
jeeto 11. 53, sobi'e registro do titulos

doagronoinus eon foi'idos pela Es-
cola Agricola do Lavras.

Votaçdo Bin do do n. 46, toe-
nando extensiva aos secretaries do
Estado e chefes do Pollela a dis-
posiqão (Eo art. 19 da lei n. 588,
do. 6 do setombro do 1912.

Votacão em 3. a do do n. 48 so-
bee eonoesso do licenqas.

VotaçSo do parecer n. 104, dii
coininissilo do PetiçOos, maudando
arciiivar urn requerimereto do d
izabel Basto.s.

Segunda porte
tO 4 horas da tarde:

i)iscussäo unica do pareee.r n.
105, dii oomimissão do Oramento,
solicitando informaqOes ao govorno
sobre uni roquerirnonto do cidaddo
Francisco do Castro Ribeiro, score-
tario dii Junta Commercial do Es-
tacto.

Prirneira discussSo (10 project')
n. 54, instituindo prornios aes eria
clores e contondo outrasi dipos1-
cOos.

Lovanta-so a sessäo.

23" SESSAO ORDINARTA, AOS U
DE AGOSTO BE 1916

Presidencia do sr. Odilon de An-
drade

SUMMARIO: —Acta. —Expodionte.
—Piscujrsos dos srs. Vi-viann
Caidas, Ignacio Murta o Geitullo
do Carvaiho. —Aprosentaqão do
pareocres. - Apresontação do
projecto. —Discurso do sr. JosO
Affonso. —Redacqão final do pr
,lect.o n. 35. —Parceer 11. 105.
--I.." dtseussão do proj octo ii.
4.— Biseursos dos srs. Albor-

to A1iares o Costa Cruz. —Ordem
do dia.
Ao ineio dia, feita a chainada,

acham-se preserites os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo do Luna,
João Martinho, Getulio do Carvaiho.
Stylita. Moreh'a da Rocha, Gabriel
de Andrade, Baota Neves, Viviano
Caidas, Ignacio Murta, Jose Maria,
Antonio Moura. Montoiro do Abreii,
Franklin do Castro, Norberto La-
go, José Affonso, Abides GonalVeS,
Emilio Jardim, Clemente Faria,

-I1enrjque Portugal, Pericles, Costa
Cruz, Alberto Alvares e Bernardo
Guimartios, faltando corn causa par-
ticipada Os srs. Alves do Lomos,
Paulo Pinheiro, Modestino Goncal-
yes o Edgardo da Cunha C, scm
ella, os mais sonhopes.

Abre-se a sessSo.
Lida a acta da aritocedento e não

luavendo qciorn sobre ella faca oh-
servacOes fica a mesma sobre a
Mesa para ser approvada quando
houvei nurnero legal.

o sr. 1.0 secretarjo cia conta do
se-guinto

EXPEDIENTE
Requerimento

Requerimento do Leontina Luiza
da Silva, viuva do soldado Antonio
Dias, pedindo para ser consideracla
ponsionista cia Caixa Benoficente
Militar. —A' cornmissiio do Iegls-
iação.

Representacoes
o S/-I. T TJVIANO CALDAS: —Sr.

Presidente, envio C Mesa, por inter
medio do V. exe., urna represon-
taão da Mesa administnativa da Ca
sa de Caridado do S. Vicente dc
Paulo, -da cidado dc Piranga, soli-
citaudo do Congrosso Mineiro urna
vorba para esse estabeiceimento.

Acudindo an justo appollo, quo
me fazern daquella localidade, ye-
nho C trthuna solicitar esse auxi-
ho; entretanto, paroce-me quo no
projeeto do Orcamento, quo ora
transita nesta Casa, estd compre-
hendida essa sul)voncao, pod ida por
aquello hospital.

Em todo easo, Sr. Prosiodnto,
passo As mãos do v. exc. a refe-rida represntacao para quo ella
tenha o destino regimental.

(Muito bern) . — A' commissCo de
Orcamento.

0 SR. IGNACIO MURTA:— Sr.
Presidente tenho a honra do passar
As rnãos do v. -exc., afim do quo so
digne encarninhar C eommissão de
Orqamento, uma roprosentação quo
OS membros dii eonferen-eua do S.
Vicente -dc Paulo, dii cidado do Mrni-
tes'Charos, dirigem an Congresso Mi-
floiro, pedindo urn inixiiio Para - a

F manutencap daquolle estabeleCimen-
to do carida'de.

Peco a V: exe., sr. Presidente, o
aos meus distinctos eollegas permis-
são para procoder a leltura da ref e-
rida ropresuntacCo e pola qual verd
a Casa quo o roterido estabolocirnen-
to mereoe o auxilio quo pedo.

E' a seguinte: (he)
"Exmos. srs. membros do Con-

greso Mineiro.
Os abuix3 assignads inombros na

ConlerencJa do S. Vicente do Paulo,
da cidade do M-ontas Glares , tern
a honna do dirigir-Vor a presente
representacão, pedindo que, na vo-
tacCo do orçamento para o futuro
oxoroieio de 1917, seja contemphadd
essa assocuacã-o boneficente entr
iquelhas que reeehern subvenqao do
Estado.

SerC, oste, exrnes. .srs., mn acto
de inteira justica.

A assistencia aos desvalidos, a pro-
teeç ão aos nossos irmãos, quo at-ira-
dos aos horrores da miseria, se vêem,

- por eircumstaneias divorsas, impos-
sibilitados do proverom a propria
subsisten-cia, C certamento urn dover
indeclinavel dc solidariedado hii-
mana,- an qual eorrespondem os liii-
pulsos irresistiveis do conaçCo dc to-
dos aquelles, a quem o egoimo am-
dii nCo estancou a fonte porerme dos
sentirnontos bem-hazej os.

Mm C tambern uma das attribui -
coes primordiaes do Estado, irma
das fimccbes mais rolovantes do po-
(1-Cr publico. E assim sompre so en-
tend-eu e sompre Se pnati-cou entre
nds.

0 Congresso Minoir-o, legitimo re-
presontanto da o-pinião e dos sent!-
mentos do povo desto grande Estado,
sempro consignou nos orçamontos a
vorba sympathica do auxilio Cs ca-
sasdo earidado e Cs assoaqOes be-
neficontes, quo vivern o flor-escem
em todos os rocawrtos do Minas, rca-
luzarido, sob as mnspiracbos da Can-
dade, verdadeiros milagros no des-
empenho do sua divina rni-ssto do
soceorror os necessitados, scm hü-
mllhal-os, e do tratar os enfermos
corn carinhosa dedieaçCo, a uns e a
outros enxugarido as bai'inias, auli-
viando as dOres, suavisando os -sot-
frim-en-to.
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Não d preciso exaiqar aqui
a oira immortal do São Vi-
cello do Paulo, nem -mesmo
preciso saliontar o seu alcanco ex-
t.raordinario, porque todos conhe-
corn de sobejo Os benouicios inborn-
paraveis quo o luminoso espirito des-
to grando Apostolo da Caridade es-
pargiu polo mundo inteiro.

A nosso modesta associaqão, fun-
dada a 15 ,dp maio do 4904, pelo
exmo. sr . d.' Joaquim Silverio do
Souà, preclaro arcebispo-bispo
do Diarnantina, vem desde eritão
prestando valiosos services a causa
dos hidigentes, dos aleijados, dos in-
validos, aes quaes tern lovado o con-
forte da CaridadeChristã na triste
situacão angustiosa de privaçOs c
de misoria em quo so acham.

Apesar da exiguidado dos recursos
do quo tom conseguiclo dispôr, val
realisanclo soul esmorimeflto it sort
nobre missão, e apreeiacel e efficaz
vai sendo a sua acço continua e
esforcada.

A Conferencia eonstruiu cm 1908
urn albergue corn 11 quartos nude
aloja e mantem 14 indigentes, aos
quaes presla bda a 1 itencia do
quo carecem. Distribue 22 vales par
seman'a on sejarn 1.444 por anno,
aos sells soceorridos.

Como se ye, é alguma cousa o
que fazemo's, mas C pouco em rela-
ção ao muito quo nos eumpro fa-
zor.

Innumeros são Os necossitados qua
appellam pam a assistencia da Con-
terencia. que infelizmente não estã
apareihada do recursos sufficientes
Para acudir a tedos que ihe batern
Ii porta. B C improscindivel quo at-
t.endamos a essas solicitacbos o qLle
alarguemos o nosso campo do acqo,
assim como C urgolite reconstruir o
nosso albergue, amplial-o, Iazrnido
novas accommodacOes, do maneira a
tornal-o apto Para receber e agaza-
ihar convonientornento major mu-
moro do indigentes.

E' corn oslo intuito o Para estc
urn quo nos dirigimos ao Congrosso
Appellames confiantes Para a gene-
rosidade,. para Os olevados sontimen-
los do philantropia e do caridade dos
dignos representantos do povo mi

neiro e esperarnos quo o nosso pedi-
do seja tornado na consid'eraqão quo
rneroce, e quo us pobros, os indigen -
tes, os invalidos do Montes Clams
recobam do E'stado, por intermetho
da Conferencia do São Vicente do
Paulo, a assistencia quo lhes C de-
vida.

Sorã urn acto do caridado, ao mes-
mo tempo quo urn acto do justiça
social o urn acto de solidariedade
humana.

Montes Claros, 3 dc juiho do 1916.
—Christine Thiago Xavier. presideri-
te; Ologario Augusto da Silva, vice-
presidente; Olympic Prates. 1 o so-
cretario; Manoel José Yelloso, 2.0
secretario; Jose Candido Pereira,
thesoureiro; dr. Marciano Alves
Mauricio. medico."

Corno a Casa sabe, trata-se do urn
estahelecimento do real utilidade o
quo precisa do ser reformado afirn
do estendrer mais o sen campo do
acção, dando malores soecorros aos
nossos infolizeis o necossitados pa-
tricios que luctam corn Os horrores
da miseria.

Nessas condiçbes, C justo quo o
Congresso Mineiro, sempre solicit,),
s'empre animadodo patrioticos o
olevados intuites vá an encontro dos
desejos daquelle povo quo, num mo-
vimento de verdacleira caridade, es-
tabelecem naquella cidade sertasie-
ja urn estithelecimonto digno do see
amp arado.

Termino fazendo urn appello é
honrada cornmissão de Oiamento
certo do quo ella aeolhorá, como de-
ye, urn pedido que C basoado na
justica e na cacridado christã.

(Mw/to bern; mw/to bern!)
Vai a commissão de Orqamento.
0 SR. GETULIO DE CARVALHO:

—Ericaminho é. Mesa, sr. Presidenie
Para cjuo v. exc. destine a respectiva
comrnissão, Os doci,irnontos quo vêm
mais comprovar o podido do cida-
duo José Dionislo Gomes Lima, ex-
collector interirmno do S. Dorningos
do Prata, no sontido do roubo de pie
a collectoria local foi victima, em
[913.

Ieo a v. exc., sr. Presidento, quo
fazondo encarninhar estes documefl-
tes a respectiva eomrnissão, Para
quo, ella, corn meihor oriermtacaO,

corn ineihor forca probatoria, possa
osclareoidamento dar seu parecer
a respoito.

(Mu/to bern; muito bern!)
0 sr. Presiciente doclara quo us

documentos serão jimtos aojA apre-
sontados.

.ipresentaçao de pareceres dci.
COrnmissdes

o sr. Emilio Jardirn, em nomo da
comrnissAo do Redacção dos Lois,
apresonta a seguinte
]trdacçdo final f/0 pro fec/c n. 35
A commissão do Rodacção de

Lois, a quo foi presente o proj ecto
n. 35, deste anno, jã approvado
corn ernendas em 3• 1 discussão, C de
parecer quo adopte corno final a
segmunto redacção:

O Cci gresso Legislativo do Esta-
(To Minas Geraes decreta:

Art. 1° Pasam a so denorninar:
- Half eiburgo, o districto do Agua
IArnpa, no rnnincipio do Juiz do
FOra: - Indiana, 0 districto do Ay-
inoiCs, no municipio do Thoophilo
Ottoni; - Juruhy, o districto de
Barra, no municipio do Santa Bar-
bara; - Conceiçdo do Barreiro, o
distrieto do Barreiros, no munici-
1)10 do Bocaynva; - Santo Hilario,
o distrieto dc Bocaina, no munici-
plo (10 Piumhy: - Iieliópolis, o
districto do Bomfim, no municipio
do Palmyra; - Gardenia, o distri-
ct do Born Jai'dirn, no inunielplo
do Prata; - Mouricina, o districto
do Burity, no mimicipio do Sete
Lagoas; - Divisa Nova, o districto
Concoição da Boa Vista, no muni-
cipio do Cabo Verde: - Itaguara,
o districto do Conquista, no muni-
cipio do Etadna; - Ibiahy, o dis-
tricto do Extrerna, no municipio do
Inconfidencia: - Mathisburgo, 0
districto do Morrinhos, no munici-
pio do Januaria;—Affonso Arinos,
o districto do Morrinhos, no munici-
pio do ParacatU; - Caranahyba, o
distrieto do Gloria, no municiplo de
Queluz; - Paragudra; o districto
do Oliveira, no municipio do Piran-
ga; - Vieira de Andrade, o distri-
cto de Paradna, no municipio do
ConceiqSo; - São Sergio, o ditri-
etu do Piedacle, no municipie (lb

Minas Novas; - ChrysOlia, o dis-
tricto do Piodade, no municipio do
Ouro Flub; - Pinhotiba, o distri-
eto do Pinheiros, no rnunicipio do
S. Manoel; - Ivituruhy, o districto
do Pouso Alto, no rnunicipio do
Diamantina; - São Floriano, o dis-
tricto do Rio Preto, no mosmo mu-
nicipio do Diamantina; - Ilnahy,
o districto do Rio Preto, no munici-
plo do Paracatd; - Argyrita, o dis-
tricto do Rio Pardo, o Santa Izabel
da Motto, o districto do Santa Iza-
hel, ambos no municipic de Leopol-
dma; - S. João do Rio das Pedras,
o districto do Rio do Podras, no mu-
nicipio do Estrella do Sill; —Fran-
cisco Salles, 0 districto do Rosario,
no irnanieipio do Lavras; - Lobo
Leite, o districto de Soledade, no
munieipio do Ouro Preto; - Ita-
gudba, o distrieto do Santa Barba-
ra, e Porangy, o districto do S. José
da Cachoeira. ambos no municipio
do S. João Nepornuceno; - Itabi
retdma, o districto do Santa Maria,
no rnun}cipio do Itahira; - Navar-
ro, o districto do Verodinha, no
municiplo do Rio Pardo; - Jacaré-
gudy, o districtu do S. Francisco de
Paula, no mimicipio do Oliveira;—
S. Luiz do Parahyba, o districto de
S. Luiz, no rnunicipio rio A16rn Pa-
rahyba; - Simão Pereira, o distri-
cto do S. Pedro de Aicantara, no
rnunicipio do Juiz do Fóra; - Ito-
obirn, o districto do S. Roque, no
munieipio do Arassuahy; - Santa
Germana, o districto do Viuva, no
mrinieipio do CaetC; ,- Urucdnia,
o districto do Urued, no rnunicipio
do Ponto Nova; - Itamirim, o dis-
tricto do Santa Rita, no municipio
do Tremedal; - Fernando Lmos,
o districto do Volta Grande, no mu-
rmicipio dc S. Gonçalo do Sapucahy;
- Espora Feliz, o distri gto de .ão
Sebastião da Barra, o Faria Lemos,
a distrieto do S. Matheus, ernbos no
rnunieipio do Carangola; - Ba/dim,
0 districto de Pau Grosso, no mu-
nicipio do Santa Luzia; - Ibiretd, o
districto do Vargern da Paritana, no
municipio do Contagorn; - Ponta-
ldte, o districto do Rosario do Mar-
tinho Campos, no rnunicipio do
Tres Pontas; - Laginha do Chalet,
0 districto dc Sant'Anna do José
Pedro, no municipio do Rio .JosO
Ledro.
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'Art. 2;1 -Terãma commum donorni--
nado: do Itamarandyba, a actual
cidae, districto; municipio, tqrmo
o comarca do S. João Baptista; do
- Paraisopolis, o actual tormo 0
comarca do S. José do Paraiso (cuja
sdde d na cidade de Paraisopolis,
DO municipio deste mesmo nome)
o do - Areado, •o actual municipio
o districto do Villa GOmes:

Art. 3.° Ficam transferidas as sd-
des dos actuaes'tlistrictOS : - do S.
Sehastião da Barra, no muruciplo
(10 Carangola, Para a povoação do
Espera Feliz, no mesmo municipio;
do Sant'Anna do José Pedro, do
municiplo do Rio José Pedro, Para
a povoaão do Laginha do Chalet,
no mesmo municipio; do Rosario
de Martinho Campos, no municipio
do Tres Pontas, Para a povoaçdo de
Pontalete, tornando os tres referi-
dos districtos as denorninaçOes quo
lhos foram dadas no art. 1.° desta
id.

Paragrapho unico. - A sdde do
actual districto do Boqüeirão, no
municipio e termo do Rio Preto,
serd na povoalão do Cruzoiro, mas
conservando o districto o sell rnes-
mo nome do Boqueirão.

Art. 4. 1 0 actual municipio e icr-
mo do Manhuassil compOern-se, pa-.
ra todos os offeitos legaos, adrninis-
trativos o judiciarios, dos onze (IA)
seguintos districtos:

1 - Manhuasni (Ode-cidade).
2 - Alegria.
3- Pores do Rio José Pedro.
4 - Manhurnirim.
5 - São Luiz do ManhuassU.
-6- São João do Manhuassü.
7 - São Simão do Manhuassd.
8- São Sobastião do Sacramento.
9 - Sant'Anna do Manhuassil.
40 - Santa Helena do Manhuas-

SI,'.
11 - Santa Margarida.
Art. 5.° Os actuaes municipios e

districtos de quo Os mosmos se corn-
pOem, existeStos no Estado do. Mi-
nas Geraes, são Os constanles dos
quadros numoros I o II, annexos a
esta lei; e Para todos os effoitos ci-
vis, administratiVoS, e judiciarios,
protalecerão as denominaçOes aqui
dadas aos referidos rnunicipios e
districtOs.

Art. 6.° Revogarn-se as diposi-
qOes em contrarlo.

4.

Quaciro n. I
Relaqäo dos 178 munidipioS e seus

800 distric-tos, .com as donominacOes
officiaeS quo lhes competern, no
Estado do Minas Goracs.

- Abaeté
Corn os 5 districtos do:

1 - Abaoté (cidade)..
2 - Canoas.
3 - Canastrão (S. José do)..
4 - Morada Nova.
5 - Tiros (Santo Antonio dos)

- Abre Campo
Corn os 6 districtos do:

I - Abro Campo (cidade)
2 - Santo Antonio do MatipOo
3 - São João do Mat.ipOo.
4 - Pedra Bonita (Sao José da)
S - Santo Antonio do Gramma
6 - Sant.'Anna do Itaporanga.

3•o --- Aquas Virtuosas

Corn 05 2 distriotos do:
-1 - Aguas Virtuosas (cidade)
2 - Lambary.

4.° -f-- Além Parahyba
Corn os 7 districtos do:

I - AlOm Parahyba (cidado).
2 - Agua Limpa da Matta.
3 - Angustura.
4 - Sant'Anna do Pirapetinga.
5 - São Luiz do Parahyba.
6 - São Sebastião da Estrella..
7 - Volta Grande.

50 - Aif enas
Corn os 5 districtos de

I - Alfenas (cidade)
2 - Barranco Alto.
3 - Fama.
4 - Serra Nogra.
5 - Sorrania.

6.° - Alto Rio Doce

Corn Os 3 districtos do:
I - Alto Rio Poce (cidade)
2 - ChopotO (S. Caeiano . do).
3 - Pores do Turvo.

7•o - Alvinopiiis
Corn os 4 districtos do:

I - Alyinopolis (cidade)
2 - Fonseca.
3 - Sande do Alvinopolie.
4 - Sem Peixe.

8.0 	 Antonio Dias Abai5ro
Corn o urilco dFstricto de:

1 - Antonio Dias Abaixo (villa).
Araguary.

Corn os 3 districtos do:
I. - Araguary.
2 - Sant'Anna do Rio das Veihas.
3 -- Santa Rita deBarreiros.

10.° 	 Arassuahy
Corn os 10 districtos do:

1-, Arassuahy (cidado).
2 ---- Carahy.
3 - Commercinho.
4 - .Itaobim.
5 - - Itinga.
6 - Lufa.'
7 - IPont.al.
S - S. Dorningos do Arassuahy.
9 - S. Pedro do Joquitinhonha.
10 - Santa Rita do Itinga.

11:° -Araxd
Corn os 5 dist.rictos de:
-J-Araxd (cidade)
2-Conceiçao do Araxá.
3-Pratinha.
4-Santa Juliana.
5-S. Pedro do Aloantara.

12.° -Arceburgo
Corn urn so districto do: -
1-Aroeburgo . (villa) .

13.° -Areado
Corn,, o unico distircto de:
1-Areado (villa)

14: -Ayrnorés
Corn os 5 ditrictns lie:
-I-Aymorës (cidade)
2-Alto Capim.
3-Penha do Capirn.
4-Resplendor.
5-S. Bonedicto.

15. 1 -Ayuruoca

Corn os 7 distriotos do: -
-I-Ayuruoca (ciddo).
2-Alag6 as.
3-Bocaina.
4-Carvaihos.
• 5-Livramonto do Ayuruoca.
6-Passa Vinte.
7-Serranos.
A.C;-17 	 - .............

- 16.° -Baependjj
Corn os 3 districtos lie: -
-1-B.aependy . (cidade)
2-Encruzilhad.
3-S. Thorné das . Lettras...'

-	
17.° -Bambuhy

Cant urn sO districto do:
1-Bambuhy .(cidade). 	 -

- . 18.° -Barbacena

Corn os 16 districtös do:
1-Barbacena (cidade)
2-Bias Fortes.
3-Camp olide.
4-Carandahy. 	 -
5-1bertioga.
6-thitipaca.
7-lhéos.
8-Livrainento do Barbaoena.
9-Mello.

10-Pedro Teixeira' / -
41-Remedios. 	 -
I 2-Ressuquinha 	 / - -
13-S. Porningos do Monte Ale-

gre.
14-Torres.
15-Tugurio.
-16-Unido.

19. 1 -Hello HOtizbnte
Corn urn sO distrieto de: -
1-Bello Horizonte (cidade).

20. -Benevento

Corn os 2 districtos de:
1-Benoento (villa).
2-Matto Grosso.

21. -Bocayuva
Corn os 4distrietos. de:
1-Bo 	 (cl-dade).
2-Canceiç5o, do Barreiro.
3-01hos - dAgua.
4-Terra Bran-ca.

22.- Born Desp'acho

Corn urn SO districto do:
1-l3om Dspacho (villa).,

23. -ilomfim do Parhopeba
Corn os 9 ditrietis do:
t-Bornfhn do Paraopeba (cida-

Je). 	 . 	 .
2-Bello Va1le. 	 ,

26



3-Campo Als.re
4-Concoitiao (10 itagu:..
5-Piedad dos Ger,es.
0-Pot Alegre dt Pani1eFa
7-Sant . in do Paraoj .eba
8-Santa Cr j do I). SiVeri.
9-Santa Luia do Rio .\!:nso

24.°-BOm Succss

Coin os 4 districtos do.
1-Born Sueesso (cidade)
2-Santo AiThiiio do A rnpa ro
3-S. João IBaptista.
4-Sao Thiago.

25.1-Dotel/i or

Corn inn sO district.o do
1-Boteihos (villa)

26. 0_Go Verde

Corn Os distrto.s Le:
1-Cairn Verde (cidade).
2-Barra do Cabo Verde.
3-Divisa NOva.

27. OCaeté

Corn os 7 distriotos do:
1-Cact6 (cJdade).
2-Cuy4ibá.
3-Morro :Vermelho.
4-Penha do CaotO.
5-Rocas Novas.
6-Santa Germana.
7-Taquarassd.

28. OCaldas

Corn os 3. districtos do:
1-Callas (cidade).
2-Ipuyuna.
3-Santa Rita do Caldas.

29. 0_Cabr(hy

Corn Os 3 districtos do:
1-Carnbuhy (cidade).
2-Born Jesus do Corrego.
3-Born Retiro.

30.1-Cambuquira

Corn urn sO distrieto do:
1-Carnbuquira.

31. _Campanha

Corn os 2 districtos On:
4-Campanha (cidade).
2-Conceição da Ponto Alta
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32. -Campertre

Corn urn sO districto do:
1-Campestre (villa).

33.°-Campo Bello

Corn os 5 districtos do:
1-Canp bib (cidade;
2-Candebas.
3-Canna Verde.
4-Crystaes.
5-Porto dos Meiides.

34.°Cainpos Geracs

Corn os 3 districtos de:
1-Campos €(eraes (dO ado)
2-Co.quoiros.
3-Corrego do Ouro.

35. '-Cape l l inha

Corn os 2 districtos do:
1-Capellinha (villa).
2-Agua Boa.

36.1-Caracol

Coin 	 sO distrieto do:
1-Caracol (villa)

37.°Carango1a

Corn os 7 distrietos do:
1-Carangola (eldade).
2-Divino do Carangola.

- 3-Espora 1'eliz.
4-Faria Lernos.
5-S. Francisco. do Gloria:
6-Tombois do Cararigola.
7-S. Se:bastião do Alto Carangola.

38.°-Caratinga

Corn os 10 districtos do:
1-Caratinga (cidade).
2-Born Jesus (10 Gaiho.
3-Caycté.
4-Entre Foihas.
5-Florosta.
6-imbd.
7-Inhapirn.
8-Tard-mirim,
9-Vermellio Novo.
10-Santo Antonio do Manhassd.

39.°-Carmo do Paranahyba -

Corn urn sO •distrieto do:
1-Carmo do Paranahyha (clidade).

40.1-Carnto do. Rio Claro
Coin 	 2 districtos do:

1-Carmo do Rio Claro (cidade).
2-Concoição da Aiparecicla.

41 . OCatagua7es

Corn os 9 thstrictos do:
1-Cataguazos (idaOe)
2-C ala guarino.
3-Itarnaraty.
4-Laranj al.
5-Mirahy.
6-Porto do Santo Antoqio.
7-Sant'Anna do Cataguazes.
8-Sorono.
9-Vista Alegre.

42.° - Caxarnbd
Corn os 2 districtos . do:

I - Caxarnbd (cidade)
2 - Soledade.

Claudio
Corn urn sO districto do:

1 - Claudio '(villa).

- Christina

Corn os 2 districtos do:
1 - Christina (cidade)
2 - Dorn Viçoso.

45•0 - Conceiçdo
Coin os 14 districtos de:

1 - Conceição (cidade).
2 - Brejadha.
3 - Congonhas do North.
4 - Corrogos.
5 - Fochados.
6 - Itambé do Matto Dentro.
7 - Morro do Pilar.
8 - Vicira de Andrade.
9 - Passa-Bern.

10 - Porto do GuenhãOs.
41 L. Tapéra.
42 - Santo Antonio do Rio Ahai-

xo.
43 - São Domingos do Rio do

Peixo.
14 - S. Sebastitjo do Rio Preto.
46.° - Conceicao do Rio Verde

Corn urn sO districto do:
I - Concoição do Rio Verde (vil-

la).

47.° - Conquista

CO-111,0S, 2 ,ditnietosde:
1 - Conqiusta (yllia) .
2L Juiahy.

48.° - Contagern
Corn os 4 districtos : do:

1 - Contagom (villa)
2 - Campanhari.
3 - ibiretê.
4 - Vera Cruz.

49.° - Cueel10
Corn os 12 districtos do:

1 - Cprvello (cidade)
2 - Ant1r.equic6.
3 - Almas.
4 - Bagre.
5 - Coryntho.
6 - Morro da Gdrça.
7 - Santo Antonio da Lagoa.
8 - Santa Rita do Cedro.
9 - S. SehastiSo do ParaUna.

10 - Silva Jardirn.
11 - Trahyras.
12 - Ypiranga.

Dihmantjnd
Coin 	 17 districtos do:

1 - Diamaritina (cidade)
2 - Conselhojro Malta.
3 - Curralinho.
4 - Campinas do S. Sebastiiio.
5 - Curirnatahy.
6 - Dattas.
7 - Gloria do Rio das Velhas.
S - Gouvela.
9 - Guinda.

10 - Inhahy.
14 - Joaquirn Feliclo.
12 - Mendanha,
13 - Mercés do Arassuahy.
14 - Ivituruhy.
15 - Rio Manso.
its - São Floriano.
17 - SOo Jodo da Chapada.

51.0 - Divinopolts
Corn os 2 districtos do:

I - Divinopo]js (cida-do)
2 - Santo Antonio dos Campos.
52.1 - Dores dcb Boa Esperanca

Coin 	 3 distrietos de:
1 - Dores dr Boa Esperanqa

(cidade).
2 - Congonhas do Rio Grande.

3 - S. Francisco (10 Rio Grañde,
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53.0 - Dorés do Indayá

Corn os 5 ditrietos de:
1, - Dores do indayd (cidade)
2 - Aterrado do lndaylt.
3 - Corrego d'Anta.
4 - Estrella do Indayá.
5 - Quartol GEral.

54. 1 - Etoy Mendes

Corn um uiuicuthstrieto do
1 - Eloy MenIes (villa).

550 - Entre Rios

Corn os 7 distrietos dd.:
I - Entre Rios (cidade).
2 - Camapuan.
3 - Destero,de Entre Rios.
4 - Gil (S. Sebast.ião do).
5 - Lagoinfia.
6 - Rio do Peixe.
7 - Sib .Braz.

56.° - Estrella do Sul

Corn os 5 districtos do:
I - Estrella do Sul (eldade)
2 - Cachooiras.
3 - Doliarina.
4 - S. João do Rio das Pedras
5 - Santa Rita da Estrella.

57 . 1 -Extremn

Corn os 2 districtos do
t-Fxtrerna (villa).
2-Palmeiras.

58.- Ferros
Corn os 9 districtos do:
1-Ferros (cidade).
2-Caratinga do Ferros.
3-Esmeraldas.
4-Itauninna.
5-Joanesia.
6-Seth Cachneiras.
7-Sant'Anna do Paraiso.
8-Santa Rita do Rio do Peixe
9-S. Sebastião dos Ferreiros.

59; -'orniiçja
Corn Os 4 districtos do:
1-Formiga (cidade)
2-Areos.
3-Pains.
4-Porto Real,

00. -Fortaleza

Corn os 2 distrletos de:
1-Fortaleza (villa)
2-Pajehu' (Cachoeira do).

61. -Fructal

Coin OS 2 districtos de:
1-Fractal (cidade)
2-S. Francisco do Salles.

62.- Grdo Mo got

Corn Os 7 districtos do
1-Grdo Mogol (cidade).
2-Conceiilão da Extrerna.
3.-ConoeicãO do J.atoba.
4-Itacambira.
5-Riacho dos Machados.
6-Santo Antonio do Gorutuha.
7-S. Jose do Gorutuba.

63. :Guaiihdes

Corn os 8 districtos de:
1-Guan!ães (cidade)
2-Barau'flas de Guanhiios.
3-Divino de Guanhães.
4-Pore's do Guanhães.
5-Farias do Guanhães.
6-Gonzaga de Giianhães.
7-Patrocinio do Guanhãos.
8-TravosSão do Guanhães.

64. -Guaranesia

Coin OS 3 distrielos de:.
I -GuaraneSia (cidacle)
2-Santa Cruz do Prata
3-S. Pedro da União.

65. -Guaranij
Corn urn sO districto do:
1-Guarany (villa)

66. -Gnarará
I Oiil OS 3 ilist;rictos do:
I -Guararit (villa).
2-Bicas.
3-Maripã.

67. -Guaapé
Corn urn so district.o do:
1-Guaxup6 (cidado).

68. -Inconfidencia
Corn os 3 districtos do:
1-Inconfidencia (villa).
2-Ibiahy.
3-Jequitahy.

69. -Itabira

Corn os 5 districtos do
1-jtahira (cidado)
2-Alliança.
3-Carino do Itabira.
4-Itabireiãina.
5-S. Josit da LagOa.

70. -itajubii

Corn Os 3 districtos do:
l-ltajubã. (cidado)
2-Piranguassu'.
3-Sojedade do Itajuhd.

71. -/taoiarandyba
Coin os 4 •thstiictos do:
:1 -Itarnarandyba (cidaide)
2-Baireira.s.
:3-L)i'ona do Norte.
•i-Penha do Franca.

72. -Itapecarica
Coiti us S distuictos do:
1- Itapecerica (cidade)
2---Cainacho.
3-Desterru.
4-Pedra do Fiidayd.
5-8. SebastiSo (10 Curral.

73. -Itau'na
Ioin us 5 districtos de
t-ltau'na (cidado)
2-Cajuru' (IC itau'na.
3-Itaguara.
i-Jtatyaiussu'.
5-Serra Azul.

71. -Ituyutaba
Coin Ulu tutico districto do
1-Itu111ta.1ia (cidade)

7.i'. -Jacuhj
Coin os 2 districtos do:
1-Jacuhy (cidade)
2-Santa Cruz das ArCias.

76.° - Jacutinga
Corn o unico districto de

1 - Jacuntinga (cidade)
77.° - Jaguary

Corn os 2 districtos do:
I	 Jaguary (cidade).
2 - S. Josd de Toledo.

Januaria
Corn os 7 districtos de:

I - Januaria (cidade).
2 - Brejo do Amparo.
3 - Japord.
4 - Missöes.
5 - Mathisburgo.
6 - Mucambo.
7 - Podras da Maria da Cruz.

790 - Jequitinhonha
Corn os 5 districtos de:
- Jequitinhonha (villa)

2 - Joahyma.
3	 Pedra Grande.
4 - Salto Granite.
5 - Vigia.

80.° - João Pinhejro
Corn Os 4 districtos de:

'1 - João Pinhoiro (villa).
2 - Canna Brava.
3 - Catinga.
4 - Verdda.

81° - Juiz de Fore
Corn os 15 distrietos de:

I - Juiz do FOra (cidade)
2 - Halfethurgo.
3 - Bernfica.
4 - Chacara.
5 - Mariano Procopio.
6 - Mathias Barhosa.
7 - Paula Lima.
8 - Porto das Flores.

- Rosario do Parahybwia.
40 - Sarandy.
ii - Sant'Anna do Doserto.
12 - São Francisco do Paula.
13 - São José do Rio Preto.
14 - Sirnão Pereira.
IS - Vargern Grande.

82.° - Lagoa Dourada
Corn o unico distrieto de:
- Lagoa Dourada (villa).

83.° - Lavras
Corn Os 8 districto's de:

1 - Lavras (cidade).
3 - Conceiçäo do Rio Granite.
2 -Carrancas,
4 - Francisco Salles.
S - Ingahy.

- Luminarias.
7 - Rtheiräo Vermeiho.
8 - S. Antonio da Ponte Nova.
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84°- -i-' Leo poiclina
Corn os 10 districtos do:

1	 Leopoldina (cidade).
2 - Campo Limpo.
3 - Conceio da Boa Vista
4 - Piedade.
5 - Providencia.
6 - Recreio.
7 	 Argyrita.
8 - Santa, Isabel da Malta.
9 - São Joaquim.
10	 Thehas.

85.° - Lim-a Duarte
Corn as 4 thstrictos do:

-1 - Lima Duane (cidade).
2 - Conceiçào do Ibitipoca.
3 - Garamhdo.
4 - Sio Domingos da Bocaina

86. 1 - Machado
Corn os 3 distnictos do

'I - Machado (cidade)
2 - Pouradinho.
3 - i\lachadinho.

87.1 	 Manhuassd
Corn os it districtos do:

I	 MnhuassU (cidade)
2 - Alegria. 	 -
3 - Pores do Rio Jod Pedro.
4 - Manhuminirn.
S - S. Luiz do Manhuassil.
6 - S. John do Manhiiassd.
7 - S. SimSo do Manhuassu.
S - S. Sebastiho do Sacramento.
9	 Sant'Anna do Manhuassi'i.
10 - Santa Helena (10 Manhuas-

sd.
14 - Santa Marganida.

88 . 0 - Mar rfr Ties pan ha
Corn os 8 districtos do:

- - Mar do 1-lespanha (cidade)
- \ventnreiDO.

3 - Engenho Nova.
4 - Monte Verde.

- Penha Longa.
11 - Santo Antonio do Chiador.
7 - S. POdro do Penuery.
8 - Soledacle do Chiador.

89.1 - Marianna
Corn Os 13 (listrictos do:

-I 	 Marianna (ekiade)
2 - Boa Vista de Mariadna
3 - Rio Carmo..
4 - Ca-ehoeira do Brusfladd.
5 - Camaigos. -

6 - Furqu rn-I. 	 --
7 - Passageni do Marianna.
8 - Santd Rita Dutho.
9 - S. Caetasio.

10 - S. Gonçaio dc Ubh.
It - S. Dorningos do Marianna.
12 - S. Selastlito do Marianna.
13 - Surnidouro.

00 . 0 - Maria cia Fe

Coin urn unico clistricto de:
- Maria da Ed. (villa)

01 ° - 	 Mercls
Corn urn wilco thstricto do:

-L - Mercds (villa)
Minas Novas

Corn os 7 distrietos do:

	

- Minas Nov-as (cidade) . 	 -
2 - Agua Lirnpa. 	 -
3 - Caiçara. 	 -
4 - Chapada.
5 - S. Sergio.
6 - Sucuri(i.
7 - Veredinha.

93.° - Monte Alegre

Corn o unico districto do:
1 - Monte Alegre (eiclade)

94 1 - Monte Carmello
-Corn os 4 (li-strietos do:

I - Monte Carrnello (cidade-)
2 - Abbadia d'Agua SW-a.
3 - Trahy. 	 -
It - S. Sebast.ido da Ponfe Nova.

- Monte Santo
Corn Os 2 €Iistrictos (10:

1 - Mont-c Santo (ciclade)
2 - Posses.

96. 1 - MonIes I/eros
Corn os 5 district-os do:

I - Monies Clalus (cilade)
2 - Rella. Vista.
3 - Brejo dos Almas.
4 - Jur-arnento.
5 - ioitinlios.

Muriahe
Corn os 9 districtos do.

-1 -' Muniand (eldade).
2 - Boa Farnilia.
3 - Born Jesus da Cachoeira Ale-

gre. 	 -

4 - Pores (Ia Victoria.
- Litneira. 	 -
0- l'atro-ciiio do Muriand.

7 - Santa Rita (10 Gloria.
S - Santo Antonio do Gloria
9 - Gloria do Muriand.

98.° -

Coin os 3 di-stiietos - do
I - Mutuni (villa)
2 -Born Jardirn.
3 - Oceidente.

90.1 - M-u.zam-hinho

Coin us 3 distnietos de:
-i - Muza-nrl)rnho (cidade)
2 - Barra Mansa.
3 - Monte Bello.

-100° - Oliveira

Coin us S distiietos do:
I - Oliveira (eldade)

- Carmo da Malta.
3 - Jacardguáy.
4 - Japho.
5 -- Sant'Mu'a do Jacard.

10E. o - (}uro Fino

Corn us 4 districtos do
-I - Ouro Fino (cida-de-).
2 - Campo Mystico.
3 - Monte Sião.
4 - ChrysOlia.

102.1 - ()uro Preto

Corn Os 18 districtos (10:
-1 - Ou.ro Preto (cidade)
2 - Antonio Dias.
3 - Amarante.
4 - Antonio Pereira.
5 - Aranha.
Ii - Casa Bran-ca.
7 - Cachocira -do Campo.
8 - ltahira do Campo-
9 - Congonhas -do Campo.

10 -- Ouro Branco.
It - Rio d-as Pedras.

12 - S. }3arthoiomeu.
13 - S. Caetauo da M-oeda.
14 - S. Gonalo -do Monte.
15 - S. Ju1ih-.
111 - S. Jos& do Paraopeia
17 - S. Goncalo do-Baçho.
18 - Lobo Leite.

- Pa/ma
-Corn os S -districto do:

I - Palma (-cl-dade)
2 - Caehoeir-a Alegre.
3 - Cysneinos.
4 - Ttapirussri. -
5 - Morro Alto.

104.° - Palmyra
Corn os S distrietos fle:

I - Palmyra (cidade).
2 - Hello-polls. 	 -
3 - Coneojedo do Fornioso.
4 - Pores do Parahyl)(Ina.
5 - S. Joho da Serra.

I05.1-11ar'i

Coin os 7 districtos do:
1--P-aM (eii1aie.
2----Florestal.
3-Matheus Lerne.
4-Santo Antonio do Pare-.
5-S. Gonçalo do Paul.
(i-S. Joa quin do Bieas.
7-S. José da Varginha.

I 06.°-Paracatil
-Corn Os 7 clistricto do:

I-Paraeatd (aid-ado).
2-Buritys.
3-Form-ova.
4-Gmiarda-M6r.
5-Lage.
6-Affoiiso ,-rinov.
7-Unahy (Rio Preto)

107. °!araqi1ass

Coin os 2 distrietos do:
-I-Paraguass (villa)
2----Pouaa Massa.

-108. °-Paraiso polls

Corn os 6 districtos do:
1-Paraisopolis (cidade).
2-Capivary do Paraiso.
3-Conceiçhc' - dos Ouros
4-Conalvev.
5-Sant'Anna do Sapucahy-niirirn.
6-S. Joho Baptista das Caahoeiras.

109.°-Paraopeba.

Corn os 3 districtos de:
1-Paraopeha . (villa).
2-Aiaá. 	 - -
3-Curdi-sburgo.
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110.°--Passa Quatro

Corn o unicodistriclr, do:
'l-Passa Quatro (villa)

111 .°-Passa Tempo
Corn o unlco districto do:

1-Passa Tempo (villa).

112.°-Passos
Corn os 3 districtos do:

1-Passos (eidade.
2-S. João do GlOria.
3-S. Josd da Barra.

113.°._:Patos
Corn os 7 •districtos cie

1-Patos (cidado)
2-Areado de Patos.
3-Lag6a Formosa.
4-Ponte Firme.
5-Quintinos.
6-Sant'Anna de Patos.
7-Santa Rita do Patos.

1 14.°-Patrocinio
Corn os 5 districtos de:

1-Patrocinio (cidado)
2-Aithadia dos Dourados.
3-Coromandel.
4-Cruzeiro da Fortaleza.
5-Salitre.

1:15.°-Pecanha
,Coin 	 9 districtos do:

1-Poçanha (cidade).
2-Bonito.
3-Column a.
4-Figucira.
5-Jacury.
6-Ramaiheto.
7-S ant' Anna do Suassuhy.
8-Santa Maria do Suassuhy.
9-S. Pedro do Suassuhy.

116. -Pedra Branca

Corn os 2 districios do:
1-Pedra Branca (villa).
2--S. Jose do Alegre.

I 17.0 -Pequy
Corn os 2 districtos do:

1-Pequy (villa) .
2-Ocnça do Pequy.

118. °--Perdöes
Corn o unico districto 43:

1-Perddes (villa)

119.1-Pirap6ra
Coin os 3 districtos do:

1-Pirap6ra (cidado)
2-Guaicuhy.
3-S. Francisco do Pirapóra.

120.1--Pirania
Coin os 9 districtos de:

1-Piranga (cid:ade).
2-Braz Piros.
3-Calambau.
4-Coneoiçäo do Turvo.
5-Guaraciaba.
6-4inheiro.
7-Piragudra.
8-Porto Soguro do Piranga.
9-Santo Antonio do Pirapetinga.

121. -Pitanguij
Coin os 7 districtos do:

1-Pitanguy (cidado).
2-Abbadia do Pitangily.
3-C ore ado
4-Coneoiçdo do Pará.
5-Maravilhas.
6-PapagaioS
7-Pornpdo.

122. -Piuinhy
Coin os 6 districtos do:
1-Piumhy (cidade).
2--Arauj os.
3-Santo Hiiario.
4-Porobas.
5-Pirnenta.
6-S. Roque do Piumby.

123. -Pomba
Coin o unico districto de:
1-Poos (cidado)

124. -Pomba
Corn OS 4 districtos do:
1-Poinha (cidado).
2-Pirau'ba.
3-Silveiras.
4-Tab oleiro.

125. -Ponte Nova
Corn os 9 districtos de:
1-Ponto Nova (cidade).
2-Amparo da Serra.
3-Escalvado.
4-GrOta..
5-Jequory.
6-Oratorios.
7-Piedado 4e Ponto Nova.
8-Rio Deco.
9-Urucania.

126. -Pouso Alegre
Coin os 4 distrjotos do:
I -Pouso Alegre (cidade)
2-Rbrda da Matta.
$-Congonhal.
4-Es tiva.

127. -Pouso Alto
Corn as 4 aistrictos do:
1-Pouso Alto (cidade)
2-Capivary do Rio Verde.
3-ltanhandu'.
4-ifamontc

128. -Praclos
Corn os 3 districtos dc:
1-Prados (cidade).
2-Dores do Campo.
3-S. Francisco Xavier.

129. -Prata
Corn os 3 districtos de:
i-Prata (cidade)
2-Gardenia.
3-Rio Verde.

130. -Qutluz do Minas
Coin os 12 district.os do:
i-Qtteluz do Minas (cidade).
2-Capefla Nova das Bores.
3-Carrapicho.
4-ChriSfia!no Ottoni.
5-Cattas Altas de Noruega,
G--Gara.nanyba,
7-Jtaveraya
8-Lainini.
9-Morro do Chapdo.

10-Alto Maranhão.
4 1-Santo Amaro.
12-S. Cactano do Parsopeba.

131. -Rezencle Costa
Corn o unico distrjcto do:
i-Rezondo Costa (villa)

132- Rio Branco
Coin os 4 distrjctos do:
1-Rio Branco (cid.ado.
2-Barrosa (S. Josd do).
3- Guyuricerna.
4-S. Goraldo.

133. -Rio Casca
Coni os 3 districtos de:
1-Rio Gasca (cidade).
2-5. Pedro do Forios
3-S. Sebastião de Ent.i'e Rios.

134.- 'Rio Espera
Coin o anico districto de:
1-Rio Espera (villa)';

135. --Rio José Pedrb
Coin 	 6 districtos 	 de:
I-Rio José ' Pedro (villa).
2-Passagom do José Pedro.
3-Poekrano.
4-Laginha do Chalet.
5-8. Domingos do Chalet.
6-S. José da P&nt.e Nova.

136. -Rio Novo

Corn os 3 districtos de:
1-Rio Novo (cidade).
2-Goyand.
3-Piau.

137.° - Rio Pardo
Corn os 6 districtos de:

1 - Rio Pardo (cidade).
2 - Agua Quente.
3 - Serra Nova.
if - São João do Paraiso.
5 - Tayobeiras.
7 - Navarro.

138.°- Rio Preto
Corn os 7 districtos do:

1 - Rio Preto (cidade).
2 - Barreado. 	 .
3 - Boqueirao (sdp-Cruzeiro)
4 - Santa Barbara do Monte

Verde.
5 - Olaria.
6 - Santa Rita do Jaeutinga.
7 - Taioão. 	 -

- Rio Piracjcaba
Corn o unico districto de:

I - Rio Piraejcajja (villa).

140.° - Sabad
Coin us 3 districtos do:

1 - Sabard (cidade).
2 - Lapa.
3- Raposos.

14l.° - Sacramento
Corn us 4 districtos do:

1 - Sacramento (cidad).
2 - Desemboque. 	 - -
3 - Serra da Canastra.

i 4 - São Miguel daPonte Nova.
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1:42 1	 Scttifl(LS

Corn os 4 clistrictos do:
I - Salinas (cidado)
2 - Agua Vermeiha.
3 - Amparo do Sitio.
4 - Santa Cruz do Salinas

143." - Santa Barbara
Corn os 10 districtos do:

1. - Santa Barbara (cidado).
2 - Juraby.
3 - Born Jesus to :\nlparo.
4 - Cattas. Altas.
5 - Cocacs.
(S - Conceiio (10 Rio Acirna
7 - Mercs d'Agua Limpa.
8 - Morro Grande.
9 - Rio S. Francisco.
10 - S. Gonçalo do Rio Abaixo.

144. 0 - Santa Luz'ia
Corn os 'W districtos do:

'I - Santa I uzia (cidade)
2 - (1apim Branco.
3 - Jahoticattihas.
4 - Lagoa Santa.
5 - Lapinlia.
(S - Mattosinhos.
7 - Baldim.
8 - Pedro Leopoldo.
0 - Riacho Fundo.
10 - Vespasiano.

145:" - Santa' Qaiteria
Corn Os 2 districtos do:
- Santa Qtutoria (villa)

2 - Capella, Nova do Betirn.

- Santa Rita dc Cassia,
Corn os S d,istrictos do:

I - Santa Rita do Cassia (cidade).
2 - Dores do Aterrado.
3 - Pores tht Porite Alta.
4 - thiracaniby.
5 - Garimpo das Canoas.
147. 1 - Santa Rita do Savucahy

Corn os 4 districtos do:
- Santa. Rita do Sapticahy (ci-

dade)
2	 Conceição da Pedra.
3 - Santa Cat.harina do Sapu-

cahy.
4 - Sao Sebastião da Bella 'Vista.

Santo Antonio do Monte
Corn os 3 districtos do:

4 - Santo Antonio do Monte (ci-
dade).

2 - E tios. , 	 .
3 - Saude do Inhauma.

449." - São Dorn'ingos do Prata
Corn Os 7 districtos do:

'I - S. Pomingos do Prata (cida-
do).

2 - Alf M.
3 - Babylonia.
4 - Dyonisio.
5	 llhdos do Prata.
('S - Santa lSal)ei do Prata.
7 - Vargern Alegre do Prata.

- Sao Francisco
Corn Os 7 districtos do:

1 - S. Francisco (cidade.)
2 - Bre.jo da Passagern.
3 	 Capão Redondo.
4 - ConceicãO da Vargern.

- Morro.
- São Rornão.

7 - Urucuya.

151" - São' Goncalo do Sa'pueahy
Ciii os 5 districtos do:

'I --- S. Gniiçalo do, Sapucahy (oi-
(lade)

2 - Paredes do Sapucahy.
3 - Retiro do Sanucahy.
4 - Santa Isabel do Sapiicahy.
S - Fernando Lernos.

152." Sao Gotliardo
Coin us :i districtos do
-- S. Gotharilo (villa)

2 - Campo 'Graifde (S. Francis-
co do)

3 - S. jeronymo.
15:3 - S. Joan d'El-Rei

Coni os t) districtos do:
1 - S. Joii'i d,'El-liei (cidade)
2	 ConceiSio da Barra.
3 - Ibituruna
4 - Nazareth do Rio das Mortes.
5	 Santa Rita do Rio Aliaixo.
6 - Santo Antonio do Rio das

i'Iort.es.
7 - S. Francisco do Onea.
8 - S. Miue1 do Ca.iunX.
9	 S. Sebastião da Victoria.
454." - São Joan Evangelista
Corn os 2 (listrictos de:

1 -. S. JoSo Evan gelista (villa;.
2 -- S. Sehastião des Pintos.
155." - São Jodo .Vepomuee no

Corn Os (S districtos do:
1 - S. Joilo Nepornuceno (cida-

deL
2 - Descobeito.

3 - Rochedo.
4 - Porangy.
5 - laguaba.
6— Tarn-Assd

São Maiioel
Corn Os 2 districtos do:

1 - SM anoel (villa).
2 - Pinhotiha.

- S. Si'basiião do Paraiso
'Corn Os 4 districtos do
- S. SehastiSo do Paraiso (ci-

dade)
2 - Guay mazes.
3 - Espirito Santo do Prata.
4 - S. Thornaz do Aquino.

158.° - Serro
Coni os 10 d istrictos do:

I 	 Serro (ciclade)
2 -- ltarnhd do Serro.
:l - .ttapanhoacan.ga.
4 - Milho Verde.

- Rio do Peixe 'do Seem.
6 - Rio Vermc]I'io.
7'— S. GonaIo duSerro.
S - S. Sehast,ião do Correntes.
9 . — Paulistas.

10 - Tiirvo do Serro.

Sole Tagoa.c
Cool os 5 1 is in dos de
- Sii' lag a (cidade)

2 - Mairicini.
- .I"ort.iina

4 - .!ri1ia6m.
5 - .Jeqiriti'hd.

Silvianopnl'i.c
Corn os 2 distri'ctos do

I - 551 vianolioliS (villa)
2 - Do ado.

161.0 - 5y('vd'tre I'erraz
(:4In 	 s 2 diiiih	 (10

I - Svivesti'e Forra.z (villa)
2 - S. lournço.

1(32.0 - Tl'eophilo O!tiij
Corn os II) dist.rict.os 'do:
- Theoplilo Ottc4ni (cidatle)

2 - Indiana.
3 - Giincor'dia.
4 - itahypd.
5 - Itambacury.
6 - Malacachota.

3.

7 - Parnpin. 	 I
8 - Potd.
9 - Setubinha.

10 - Urried.

16"j.' - Tiradeates
Corn OS 2 'districtos do:

1 - Tiradentes (ci'dad)
2 - Barroso (Sant'Anna do).

164.0 - Tremedal
Corn Os 8 ditrictos do:

1 - Treinedal (ciJar1e)
2 - GarnoIleirä.
3 - Len'Oes do Rio Verde,.
4 - Marn'acas.
5 - Matto Verde.
6 - S João do Pernambuco.
7 - itamirirn.
8 - S. João do Bonito..

165.0 - Tees Coracãos
Corn o urilco distiictd do:

1 - Tres Coraçöes (cida'de).
166.° - Tres Pontas

Corn os 3 districtos 1t:
I - Tres Pontas (cidad&)
2 .- Pontalete.
3 - Sant'Anna da Vargern.

167."'–Turvo 	 i

us 5 districtos do :
'I—Turvo (cidade)
2—Aranfes.
3—Bon ,Jaidjn'i (10 Tui'vo.
4—Madrc d.'e Pens do Rio Gran-

0 .
Viceute Ferrer.

'168." —Ubd
4(011 os (S diiitiietos dc:
I—Uhi (cithtde).
2—D1S'iuo fie Ub;l .
:;\Iarjannj (Santo Antonio das)
S—Bdeiro. 	 I
5—Sap6 do Ubd.
(S—Tocantins do Uhd.

169.° —Ube?aba
4 districtos do:

4—Uherab, (cidade)
2—Campo Formoso.
3—Conceição da A1agôas.
4—Verisimo..



17. —Uberabinha

Corn as 2 districtos. do:
1—Uherabinha (cidad)
2—Santa Maria do Uherabiiiha.

171." —Varginha
Corn us 2 districtos do:
I—Vaiginha (cidade).
2—Crrno cia Cachoeira.

172.1 —icoSa

Corn us 8 distriotos do:
4—Visa (cidade).
2—Araponga.
3—S. Miguel do Anta.
4—CoinThra.
5—S. Vicente do Gi'amnia.
€i—Hervai.
7—Pedra do Anta.
8—Teixeiras.

173." —Villa Brazo
Corn os 2 districtos do:
I—Villa. Braz (villa).
2_Piranguinho.

17.1 —Villa Brasilia

Coin os • distrietus c1
—Biasilia (villa).
t—Caiiipo Redondo.
3—S. João da Ponte.
—Santo Antonio da Boa Vsta.

175.° 	 Vii/O'%'p0fliUf'Hf)

C otn a unico disiict.o do:
1—Villa NepuinuceJio (villa)

lift" —Villa Nova do Lima

C'OIII os 3 districtos do:
1—Villa Nva do Lirna (villa).
2—Piedado do Parac,peha.
3—Santo Antonio do Rio Acirna.

177. 1 —Villa Nova do Fiezende

Corn os 3 distri:eto5 do:
1—Villa Nova do Bezondo (villa).
2—Alpinopo]is.
3--Born Jesus da Penha.

478.° —Virginia

Corn o uiiieo;thric-d;
1—Virginia (villa)..

QUADRO N. 2

Relaçiio dos aetuaes muuicipios
(to Estado do Minas &eIaes, por or-
deln alphabetia.

A
I. Abaet.
11 .ALu'e Campos.
III Aguas Virtuosas.
IV. Albrn Parahyba.
V. Alfenas.
VI. Alto Rio Doe,e.
VU. Alvinopolis.
VIII. Antonio Bias Abaixo.
IN. A ragnary.
X. Arassnahy.
X.I. Aiaxa.
Nil. Arceburgo.
XIII. Areado,
XIV. Ayinords.
XV .Ayu.ruoca.

B
XVI. Baependy.
XVII. — Barnbuliy.
XV11I. Barhacena.
XIX. Bello Horizonte.
XX. Benevento.
XXI. Bocayuva.
XXII. Born Despacho.
XXIII. Bonifim do Paiaopeha.
XXIV. Born Suecesso.
XXV. Bot.elhos.

C

XXVI. Cabo Verde.
XXVII. Caotë.
XXV1IE. Caldas.
XXIX. Cambuhy.
XXX. Cambailuira.
XXXI. Campestre.
XXXI. Campanha.
XXXII. Campestro.
XXXIII. Campo Bello.
XXXIV. Canwos Geracs.
XXXV. Cape]IInha.
XXXVT. Caracol.
XXXVII. Carangola.
XXXVIII. Caratinga.
X.XX1X. Carmo (10 Paraiialiyba.
XL Carmo do Rio Claio.
XLI. Catagnazes.
XLII.- Caxambu.
XLIII. Claudia.
XLIIV. Christina..
XLV. Coneeiçlo do Rio Verde.
XLV. Concoio.
XLVI. Conceiow do Rio 'Verde.
XLVII. Conquista.
XLIX. Curveilo.
XLVIII. Contagom.

274
275

'B 	
LXLVJ. Muriah .
LXLVIJ. Mutum.,L. Dianianfina 	
LXLVIJIin inho.LI. D1v inopolis.	 ., 	

-.Lii. Dors da Boa Esperanç 	 0LIII. Bores do Indayd. 	
LXLIX. Oliveira
C. Ouro FIo.
CI. ii o Prto-LIV.. Eloy Mende 	

Il/LV. Entre Rios 	
0

.	
PLVI. Estrella (1(1 sub. 	 CII. Palnia.LVII. Extrorna	

CIII. Pairnyra.
F	 CIV. Para

CV. Paraet- 	 ' 	 - . 	 - 	 - -
CV1I. Paragua5
CVIII. Paraisopoiis
CIX. Paraope
CX. Passa Quatro.-
CIX. Passa Tempo.
Cxli. Passos
CXIII. Patos

.
.

	

CXIy . Pafroej0. 	 ICXV. PeIanha
Cxvi. Pedra Branca
CXV11. Pequy.
CXVIJJ Perdb
CXJX Pirapo 
CXX. Piranga.
CXXI. Pit.anguy
CXXII Pinrnhy.
CXXIII Pocos.
CXIV. PonTha.
CXXV. Ponto Nova. .
CXXVI Pou AIeg.rc
CXXVII Poiiso Alto.
CXXVIII Prados 	 .
CXXIX. Pra-fa.

Q
CXXX. Queluz. 	 . 	 L

B
Cxxxi- Resen0 Cost'.
CXXXII Rio Baanco.
CXXXIII Rio Casa. - ,
CXXXIV. Rio Eperâ. 	 *
CXXXV. Rio Jos& Pedro.'
CXXXVI Rio Novo. 	 .C XXXVII Rio Pardo.,
CXXXVII. Rio Preto.
CXXXIX.- Rio Pjra:cjcaha

CXL. Sahara.
CXLI. Sacranjenfo

- CXLII. Salinas.
CXLIII. Santa Barbara. - -
CXLIV. Santa Luzja. 	 .,
CXLV. Santa Quiteria. - . 	 ' -
CXLVI. Santa Rita -de Cassja

,

CXLVII Sanhi Rita -do' Sapucahy
CX LVIII. Santo Antonio do Mont

Lviii. Ferros.
LIX. Fortaleza
LX. Fruehil

G
LXI. rio Mogol.
LXII. Guanhuies
LXIII. (ivaranpsja
LXIV. Guarany
LXV. Guarard
LXVI. Giiaxup.

I
Lxvii. Ineonfjdenei
LXVIII itahira.
LXIX. itajulj.
LXX. Itamaranclyl)a
LXXI. Itapecerica
LXXIi. Itailna.
LXXVJ IT Thlyiifaha

J
LXXIV. .Jacuhy.
LVVY. .Jacutinga.
LXXV. Jacutinga.• LXXVI. Jaguaiy.
LXXVIL .JanuarjaLXXVIII Je q uitiJilio-

• LXXIX. Joijo Piuubeiro
LXXX. mis do F'3ra.

LXXXI. Lagoa Dotirada.
Lxxxii Lavras.
LXXXIII Leopoldina
LXXXJy Lirna Duane

M
LXXXV. Machado.
LXXXVI ManhuassuLXXXVII Mar de Hespanha
LXXXVIIIMarianna
LXXXIX. Maria da Fd.
XC. Mercbs.
XCI. Minas Novas.
XCII. Monte Alegre.
LXLHI Monte Carrnello.
LXJJV. Monte Santo.
LXLY. Montes Claros.
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CXLIX. S. Donigos 40 Prata.
CL. S. Fraiic1sd
CLI. S. ,Goinçalo do Sapucahy.
CLII. S. Gathardo.
CLIII. S. João Evangelista.
CLIV. S. João ,d1'Rei.
CLV. S. João Nepoinucono.
CLV. S. Manoel.
CLVII. S. Se•!mstiiio do Paraiso.
CLIII. Serro.
CLIII. Sete LagOas.
CLX. Sii1via2lopcii.
CLXI. Sylvestre Ferraz.

T
CLXII. Theophilo Ottoni
CLXIII. Tiradentes.
CLXIV. Trernedal
CLXV. 'Tres Coraçöes.
CLXVI. Tres Pontas.'
CLXVII. Turv.o.

IT
CLXVIII. Uhá.
CLXIX. Uboiaba.
CLXX. Uherahinha.

V
CLXXI. Varginha:
CLXXII. Viosa.
CLXXIII. Villa Braz.
CLXXIV. Villa Brasilia.
CLXXV. Villa Nepámiieino.
CLXXVI. Villa Nova do Lima.
CXXVII. Villa Nova tie Resencie.
CXXVIII. Virginia.
Sala das eominisöes, 29 de agosto

tie 1916.—Emilio Jardim.--etulio
tie Carvalho.

0 nnmo senhor nq1ir quo seja
diseutida e votada na sesado do hoj
a redacçio quo acifla 10 apresentar.
—o reqnr'.n1en1') 6 defericlo.

.4presentacão dc projectos, requeri-
mentos, indicaçöes, interpellaciles
o moçôes

o SR. JOSR AFFONSO: — Sr.
Presidente, em iima tias sessOes lb
anno passado, live a honra tie a'pre-
sentar a Camara dos srs. Deputa-
dos umaemenda ao'projecto do re-
•organizaçiio judiciaria, pedindo a
revisão d'as divisas do districto (10
Jubahy, no niuniciplo do Conquista.
Acontece, prêm, quo, nto tendo
sidopromulgada uma lei, quo Iran-

no Congrosso Miueiro, conten-

do dispositivos r.ferentes a mudan-
ça do norne do refericlo districto, do
Ibatti pa:ra Jubahy, a emenda por
mim a.presentacla, amelIa pela Casa.
101, entretanto, rejeitada pdlo Sena-
do, polo facto tie ndo tel l'sidO aihda
promulgada a releHtla id.

Na oceasido em quo apresentei a
emenda, procurei demonstrar fi Ca-
mara quo as divisas por mim traa-
das cunsultavam, perfeitarneTite, os
interesses e as aspiraçOes do puvo
do districto do Conquista. Jufltai a
ella unia carta do coronel Tamrecto
Fran.a, presidente da Camara Mu-
nicipal e do clirectorto politico do
municiplo do Conquista, e uma nu-
tra do coronal Antonio Martins Bor-
ges, digno 1.0 juiz de paz a vic-pce-
sidente do directorio politico do
mesmo rnunicipio, e, amda mais, liz
ver a Camara dos Deputados quo, se
tratava tie urna divisa dentro 'do
proprio municiplo, strn aufectar a
munidipios vizinhos e c(ue, em 1911,
quando so tratava da divisao adthi-
nistrativa, em urna representaçdo
(1110 0 pOVO do entlo dis.trictc do.
Conquista, in unicipio (10 S.aerainen-
to, dirigiu ao Congressu, solicltiuidii
a olevaçdo daquelie districto it Ca-
tegoria do villa, aclia'am-se t.raa-
(las as clivisas, quo ct-alit perfeita-
monte as tjiie euntitiha a erneuda
outdo ap.resentada. 	 I	 .

Nessas candicoes, insistindo por
essa n'iedida, venho passar as mdos
tie v. exc. a seguint.e prajeeto quo,
espera, lord apprOVaçdd) da Camera
dos Do putados (ht) . (MuilO beat;
ittuito hem!)

Pro jecto n. 57

o Congresso Legislativo do Estalo
tie Minas decreta:

Art. 1° As clivisas do districto tie
Paz do Jubahy, antigo Ibatti, muni-
eipio do Conquista, .com o dfstricto
cIa seth do rnesmo rnunieipio, serão
as seguinte: Corn eqardo no Ribei-
rao dos Dourados, descerdo por este
riboirdo ate ii barra do corrego Jo-
ratataca, suhirdo POT este eorregO
atti a stia caheceira c desta voitando
a esqiterda, sempre pelos espigOes
que soparam as aguas vertenteS do
Rtheirdo dos Dourados, td ii eahe-

ceira do corrego (10 Periqulto e pot
este ahaixo, ate o Rio Graitcle.

Art. 2.° Hevogarn-se as (lisposi-
bes em contrario. 	 -
Sala das sessbes, 9 tie agoslo tie

1916. — Jose Affonso. — E' apola-
do e vai a iniprilnir.

Rodeo cdo final do pro jecto, n. 35
Lida e posta em diseu gsCtt, encer

la-se esta scm debate e fica adiaW
a votaçao tie redacçdo final do pro
lecto n. 35, dando novas denornina
cOos a diversas localidades do Es
tii4o.

Ndo havendo numero legal pan
a votaçdo des materias do disciissiic
elteerracla, passe-se a

2.° PAH'i'E DA 08D1M DO DR

Prneeej' ii. 105

Scm debate so enoerra a discus-
são do parecet ci. 105, do commit-
são do Orçamento, sulicitando infor-
rnaçOes do governo sabre urn reque-
rimento do cidadao Francisco do
Castro Riheiro, secretaiio cIa JuntaC
ommercial do hstado. --.\ vota

dill) flea adiada.
Coinparece a sr. Judo Lisboa.

1. (iISCUSXr() 00 projoeto it. 54
iJispensada a leitura, a requeni-

menDi (10 Sr. Moreira cia Rocha, en-
Ira Pill primeira diseussao a
eta ii. 54, instittundo pr.mios aus
eriado-res e coriterido outras disposi-
çoes. 	 -

O SR. JOAO MARTINHO (ndo do-
\'olvau SOU disctirso)

O SR. GETULIO DE CAIiVALIlO
(ndo clevoiven seu discurso)

0 SR ALBJiRTO ALVARES:—O
em discussdo, Sr. Prdsideii-

le, curnprehertdo, menu so vO do
Sue leitura, dues partes dlisfinetas,
posto quo entre ambas haja a natu-
ral relacdo que provern do assurnpto
sobro qua o mesmo dispOe.

Na primeira parte são instituidos
premios de anirnaçdo aos criadores
(IC gado hoviiio e cavailar, nas eon-
hcOes quo são alli fixactas.

Preferimos aguardar , o Jsegun4o
turno Para outdo: apresentar sobre
ella os reparos quo julgamos con-
venientes, mas inopportunos neste
prirneiro debate.

Na segun,da porte do piojecto se
pro-hibe a matança tie - determinada
qualidade tie gado erse erha . sobre
a siia exportado o excessivo impos-
to do 50$000 par cal)eca, quo portanto
corresponde a evidente q iniludivel
prohiIddo.

DispOern os arts.4. ° e 3.° do pro-
lee to

Art. 40 F'oa prohihida a melon-
ça do novilhas on varoas nas caia-
deras on xarqueadas, nos inatadou-
ros publicos on particulares cern
rjuaesquer outros estabeloaijneiitos.
sob penn do malta do 5O$000, ,por
oabeça. 	 .

Art. 6.0. A exporbadji do no-
vilhas on vaccus,I Para serem aba-

lidas fura do Estado, flea sujeiti ao
imposfo do 50$000 por cabeça.

NSa tins C possivel silenciar, quali-
to a estas duas restricçOes quo Se
pretende sejam impostas aos oria-
dares e cuinmerciarites do gado no
Estado. 	 -

Constituem, soli a intuito do pro-
tecçdo ao rebanho rntneiro, insopliis-
[navels, fuigurantes violaqOede di-
teitos pattirnoniaes, cfe ,disp'oitivcts
expressos das Constituicoes da Repu-
hlica e do Estallo, quo portauro a
Gongresso Mineiro nan tern eompe
tencia Para revogar, on siqudr al
1erar.

0 art. 6.0, creanclo 0 imposto bxa
gerado do 50$000 por caheça tiC tie-
terminada qualidade tie gaclo- quo se
exporte para Os outros Estados, 0
hem ovidente cjue prohibe- do -facto
o tie modo absoiuto quo tel expor-
taçdo so faqa. -

E nem outro 0 o pensainerito d
illustro auctor do projecto, tlUC 0lornoit bern 01011) do trthuna desta
Casa.

\Ias prohibir direcla ou iidirocta-
monte a oxportaçdo de gado, qual-
quer quo sOja a sna qualidade, on
classe ou especie, Para outros Esta-
do-s. é scm duvida regular nesta
parte o cornmercio eiitre Os mesmo
Estados.-

Ndo ha como negar nem sophismar
esta concIusdo.

Ora, similhante aItrihuiião oseapa
inteiramento 4 cempoteneia'o Con-'
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jresog Minoiro, em face d.a ConsU-
tuiAo Federal, cujo art. 34, n.
thspe: 	 -

"Compete privutivrnente ao Coo-
gresso Nacional regular o commer-
do rnternacional; bern como o dc-s
-Estados entre si e corn o Thstricto
Federal, alfan-degar - portos, erear
on supprimir entrepostos".

Soria desneeessario aecrescentar
(I ual(Iuer commenitai-io a este tex-
to constitueiona1,- ctija clareza não
póde- (leixar logar a controversiai
on tergiversacUes.

Sri'a bern o 6aso do brocardo -
Interpret atio cessat in claris.
• Mas nunèa será do mais que por
-nultiplas foirnas- so tome eviden-
te 'quo a materia dos dois artigos
aiiteriormerite re feridos, do proj ecto
em disetissiio, iião pOde de modo
nenhum ser regulada polo poder
dc quo esta Casa é urn dos orgäos.

Preferirnos por isto rernontar
neste ponto a propria fonte do nos
so direito constitucional.
• 0 art. 34, ii. 5, (Ia Constituiçäo
Federal, nim é mai-s do que utha

tradticäo reforçada da mesma re-
gin constitucional americana.

Diz a Constituição norte-america-
na, art. V, seeQão 8., n. 3: —"The
Congress shall have power to re-
gulate commerce with foreign na-
tions, and among the several sta-
tes, and with indian tribes" -
"Compete ao Conresso regular o
eommercio corn as naçöes estran
geiras, bern como o dos ]stados
entre Si C corn as ti-thus indigo
nas."

Como se ye, a differena entre o
texto brasileiro e o amerieano é que
por este a compefencia nat) é expli
citamenfe privativa, no passo que
segundo a nossa Constituição, ella
declara-da-mente exelusiva do Con
gresso Nacional, para regular 0
eommerbio entre os Estados.

Apezar disto,. qual a pratica uni
thrrnemente observada neste as
i1um.jto pelos Estados Unidos da
America do Norte, e Sustentada pe-
los sons ' coristitueioñalistas e por
seus mais altos tribunaes?

a de absoluta prohibião dos
Estados regularem o eommercio en-
.ire si, que-r sob a Iórrna de isnpos-

tos, quer por meios indireetos, áo-
jam quaes focern.

"Any - impediment imposed by a
State up-on commerce with other
States is inconstitut-lonal and void"

"Qualquer estorvo imposto por
urn Esfado ao com-mercio corn ou-
tros Estados C inconstitucional e
nuUo". (David Rorer)

São da Supierna Corte dos Es-
tados Unidos as seguintes decisOes
bern claras e quo podem ser ci-
tadas apenas eiitie dezenas do , o
tras similhantes: 	

n-

The States may not, even
though Congress has not acted, ta-
ke any steps, that in effect will
operate to hinder or regulate the
ca ri-yng on of interstate commer- -
ce itself - Os Estados não p0-
do-rn, ainda qua.iiido o Congresso
nada haja cleterininado sobre o
caso. illar (lualdluer i) äSSO (Itte irn-
piirte em embaracar on regular o
exercicin do comfflercio entre Os
Est a-dos" -

"It may safety be said that Sta-
te legislation vicli seeks to impose

A direct burden upon interstate
corn-melee, or to interfere directly
with its freedom, does encroach
up-on the exclusive power of Con-
gress. - Póde dizer-se segura-
monte que qualquer acto legisla-
fivo mediante o qual urn Estado
busque •impor urn Onus directo so-
bre o commercio interestadoal, on
ornbaraqar-lhe direetarnente a ii-
berdade, invade a com-petencia cx-
clusiva do Congresso- Naclo-nal".

Apezar do, como já virnos ante-
riorrnerite, não haver a
Q.Ao norte-arne-i'icaiia decl-arado ex-
pressamente a eornpeteneia priva-
tiva do Co-ngresso Nacional para
regular 0 eommercio interesta-
doal, esta exci-usividade ihe C pot-
tanto assegu-rada. scm discropancia
pelo mais elevado tribunal da
grande Republica do Norte, onde
fornos copiar o nosso dj-reito con-
stitucional -quasi infegralrneiite.

E qital - o motivo desta escruP u
-losa p-ratiea juridica norto-ameri-

dana ?	-
0 rnesnio quo ha dictado ao p0-

der constituinte brasiloiro os ter-

mos -do,art. 34,, n. 5, da Constitui-,
cã t Federa a'sabbr. : añecessida-
de' de' inipedir de futurb - os im-
postos aiflteretadoaeS, os embara-
ço as. muttias, r 1ac6es ,eonimer-
eiaes,entre os. Estados; de erearum.

ObstacU1O acima do poder 'cI'os mes-
mos,,, -Etados, para -que iñterenies
oceasionaes ie. malt, 00fllljrehendidos
não - constituam pouco 'a'poue'O ele-
mentos decisivos - de afrou-xañYen--,
to1dos laos do solidari gdadet- mö--
ral quo - dev- --presidir'- a- todos 	 Os
actos entre as - unidades- d'a 'FedeM-
ão- Bra'sileira. 	 - 	 - - 	 -
- Ora, Aao cpiai' do texto - athé-
ricano o' art. - 34 n. 5, da't'nossa
Constituiqão, o - legi-siador 	 c'onsti--
tuinte quiz - dar-ihC explicitaxnnte
major - força d-eelarando da - pri'a-
tiva competencia do Congresso Na-
cional a-, re-gularizaçao docommer-
do entrej os - Estados, como, nCgan'
do. os sãos preceitos qua nãs são
dados pela pe-de-rosa Republica do
Norte, havemes do pretender, nOs
legisiadores .mineiros, quo nos ca--
be a competea-icia'- para interfCrir
hum assumpito que hos' C inteira
mentedef-Cso?. -
- Não i p64e, portanto, ser aceeitO
o art.,6° do 1 projecto em -discus-
Sao.
- iNa- C -menos - inacceitavel o arti.

por egualmen-te inconstitueio- -
nal, duas vezes -ineonstitucibnal :----
viola 6Sparagraphos 17 e 24 _do
art. 1 72, ida, Cons-tituição . Federal,
em 1 ,que, a ,egra 1-a plenitude do
di-reito -do prepriedade, i scm outra
restri'cão q-ue não seja a da des-
apropriação por utilidade ou - ne-
cessidade publicas, thediante inde
ninizaçao+-previa, a oütroque ga-
rante o livre exercicio de qualque
profissão, moral, intellectual e - in-

-dustrial.
'Prohibir que; o proprietariocle

a- shacqridade, 'ibj-ao no easo
dicm 'cusb, - O "d 466' que: ihe

aprouyer C se-rn duvida violncia
incom-pativq - corn 0's 'direitós- fun-
da-inentaes do '-homéid-. I E I neme
digi ifjj6 srata d' iinia limita
çãØ o'utiidade' pUblica' al-las
problematica, apenas - allegada é

proyad, iois ,qua 4inda , que
real e - ineontestavc11fÔejautj,_
idade, a medila rest'ictiv.thi-

- t ida no art. 4.*, - do projectO'em dii-
dussão - deveria - ,sübordlriârsó , ao
reèeitb - -o. paragrapho

art. 72 C daConstitiiiäo Fed6ra1 è
fnesxrfo, assirn, st aria Crada1-cq_
petenola ; dô 1'egisiativo

0 sr. Jado Martinho: --V axe.
está dando urna extonsão,iuito

grande ao direito do propriedade.-, - 	 -t_,_, 	 U-	 ' -- 0 sr. Albërto - Atcares: - Nao
sou 'en 4ueni ;I-hepretene dar

maior on menor' extehsaodilatar
eu rostriñgir-11;6. '6s 7 1ihiites Qüem
the fia as norxna,' - qtfein' llie
inarca b 'dorninlo C - Constiturçao
Fedei-al,"C: 0 IIOSSO dieito'1'éivilC
emuim o "proprio direit&' natural,
fã6' velho qnánto ö - pritheir aid-

adC hum-nib. 
-rn

'	 ............. ' 'V 	 --
-	 -	 -i'dt 	 't 	 -

- "A iraviolabilidade, da- proprieda-
do, ,diz J.' Bat-haiho .nos seuscom

	

.mentaios a- 1 ,Gonstituião 	 rasilei-
ra, . 	 - eondição - esseaeial d-e' toila

- organização politica regular.. - - -
E' o reconhociento e respeito

de urn direito inherente 1 aohomem
o superior, a-s cnntiñgenCias
pediontes dessa orgariizaão.",

Pareco-rnTh, si 1 Presidente, - que
não C - necessario 1 jr- aidni paraque
Sc hajadvidoncjalo- - que da-mes
ma manoiré qu'e"V art6.° cart'
4.- : dd proj-ec'to'nao pOd" Sth -
proado pelaCamara
- Antos -do- -terrrilnar.sgja-wtjsper-
mittido -ëhamara' attenão -do s'rs.
dputados para t contrhdiãoiñ.'
sophismavel- qiI€v resal-ta'th) 1art.

que - prdhibe' quo se' ábatàifl-
vacca 	 jThillhni, e 'a
puojecto quo rnstrtue premxo
animaçao •aos criadors',d,gadc
bovino se1e6eionad, qliättiri,,
deterrniñado p6so.-h
Ora, si so procura aninar, o prbces

so do selecão idgadO, premIando
os criadores, eon1O'por' outro lad61e
eoncoinitanteiieYatë: 'i'ohib& t um
dos 'elemehtbs mdesernesjnf . o-
cesso de selecçA'o t que'vern aser a
eliminaão 'dds' - th-diV1duo' dc ea-
ráÔt ores" jrifrjó?' -	 -,
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A — of i6etividad6 desses
d1s erIteftos umá irreprirnivel con-

If ialc - & 0
, ?

S&6 ets, sr. Presidente, as ie-
1 hm!das eonsideraçes que nos
'ñggere o exatme do projecto nes-
ta't. dicussào,• reservando-nos 0

H'çito h de 'apreséntar-ihe emendas
tpxaiido Icft süjeito acts debates do

•2 . türno.
(Muito be?flA 'imtUo bent!)

0 SR!. COSTA CRUZ: - Sr.
'1iIentô näo , fôra o appello fel-
.1t .pelo n'oJre deputado aprosOn-
,ttnt do prcjeeto e a queni trthu-11tj"à,thaioF onsideraj%o, o major
iosp.eito'pssiVe1; nao fOra a, no-

• éèsMade em quo me acho de dar
éxpIiaçbes a respeito das discus-

e's' havidas nesta Casa em tor-
no do' mesino em discussão, certá-
monte me silenciaria, reservando-
aft paray em occas1ão mais' oppor-
ituna, em quo o projeeto tern de
- 'sor discutido parcelladamente,
:njttjr es mans: conceitos sobre as
suas •diversa's partes, as materias
quo 'o mesmo onvolve.
Attèndendo, porérn, ao appello do

iiôbr& apresentante do projeeto qua
pediu agora a manifestaçáo da Ca-
ara e textualinonte declarou nã
re(el)oria corn indifferença, ou ma
k.AtAe, qualquer allegaçäo, venhu
prothmeiar-me sobre uma parte, tal-
cez ainda näo trazida a diseussão,
niis 4in rputo amais essencial do
todas aquellas trazidas ao debate.

Sr. Presidente, do accordo corn o
art,' do nosso cRegimento, a pri.
rnolra discussäo do qualquer pro-
&eo versará unicamente sObre as
suas. vantagens on inconvenientes em

raL E' o ,que pretendo fazer, re-
Oriiido-me ao projeeto do urn modo
era1," analysando as suas vantagens

dW'incôn%enieflcias, conforme pro-
ei1dao Regnento da-Casa.
St desmembrarmos- ese prOj&,to

muasi parts; veremos corn pta-
que a primeira dellas collima

un incentivo. benefico, encerrantlo
rndes.-vantagens . para a lfldustia

pçuria, priflcjplmente na pai*
ii se,rfe'ro, propriamenté ,a cria',
ad' d 	 ninae& do tiro, .at agor

mteiramente desculdada entre flog,
eonforme o demiti'äni as compras

por èfectuada no 'Rod'?iat'
o em uti'os'4 pontOs da Amelrtca'do!
Sul.

Quánto i segunda parte, jirstamen.
to atulla quo' provocou oUl quo deti
niotivo 'a diseussão, devo sallentar.
para. adthtzir, minha cotlgideraeg':

Ha necessidade doIniposto,
ou, por ou'tra dat multa (porque o
projecto não .trata do impostc e sun
do muita) do 50$000 por cabeça so-
bra as novjlhas' e vacoas abatida:
nas xarqueadas, nos matadouros pu-
blicos on partleulares? (Pau'a)

Corn a ohservaão , quo tenho e
vendedor tanTheni quo son, posso
afuirmar a Casa' quo osse lnpogt
é exaggora55Ø e representa qua-
si qu'o . valor mddio da rez.

0 sr: Alberto Alvares:_Apolado
• 0 Sr. Costa Cruz :—Taxa-sc a pro-
sente multa e quo irö fazer os pro-
prietarios de rezes, necessitadog de
dinheiro, porque sO vendo quom loin
neeossid'ade, ninguem vende sem ne
.eessidade do produoto da venda,
ningueni vende para 'fazer sport;
quo irão Iazer os proprietarios do
rezes, prohibidus de tirar daquflio
q'ue constitue a sua. riqueza, os
mobs necessaries a. sua Subsistencia?

Cortarnente, ou deixarão essas re-
zes em suas pastagens, corno hem
disse o nobre orador quo me prece-
eodeu, oecupando logar. do outas
do rnelhor 'especie, on , entAo . so
suhrnetterão a multa do 50$000..,,i

Mars, de ondo sahirá' essa multi?
Não será 'do proprio produetOr,visto
como o comprador faráo eneesarlo
dosconto? 	 • 	

1

- 0 sr. Albérto Alvares :—Esta so-
gimda hypotbese, aeho Impossivel
do so realizar porque amulta d egual
ao proqo do objeeto.

0 sr. Costa Cruz :—Por Isso 6 quo
cu pergunto: de onde sahirá essa
muita - pois que., lla representa a
media do valor venal d.ô proprio oh-
jto?1
- Vtada uma til medida, Sr. Pro-
sldoirte, nos c,ahiriamos no exeesso
opposto: dOixariamo do vender, mu
ficáfarno manes, prohthdos at uO
ere pórque nes faltariam apas-
tàgem e melos do consumo as re-
zes improprias ao rebanho

o sr. Alberto Atvares :—Ach quo so
podia estaboleceri outra hypothese:
ado näo so respeitar a lob; isso é quo,
corn certeza, bria aeonteeer.

0 sr. Costa Cruz:---Serjaesse corn
corteza o resultad'o, como sOe sempro
aconteeer .com todas as leis odiosas
on deprimentes; -'

Posso ainda adoantar quo, aquelle
a quern charnasnios "matuto" C tao
esperto e sagaz, quo burlaria em
pouco tempo essa meclida e por urn
ainda so na.

Demais, C urn cniterio quo nao
desdenhosamento do nosso aeto—se
pOde adaptar para os criadoros, o
da inaptidão, visando este, on auel-
lo defeito.

Para mim, uma rez determinada
ostá apta para reproduzir na minha
pastagern, pola cjualidade da raga,
mesmo atten:denido a edade, pela di-
versidada do tamanho; para outro,
essa rez já ni,o servirá.

E', portanto, inteiramente falho
semeihainte oritenio.

Urn outro ponto essential C o quo
so retere a cobrança do imposto.

Soria nedesrario quo o governo
tivessO, em cada logar onde se aba-
tesse lima rez, urn fiscal; e cessando
a rnatança, as multas todas seniarn
insufficientes para pagar esso novo
corpo administrativo que certamenle
iriamos croar.

Eis nina outra parte, corn a qual
aibsolutiaTnente não posso me eon-
formar.

Algirns collegas levantararn contra
o projeeto a objeecão do inconstitu-
cionauidade; entretanto, do aecordo
corn o Roghuonto, nOs sO temos qua
examinar, nesta prirneira discussão,
as vantagens o os inconvoniontos da
medida, assim corno a sua necessi-
dade.

Em poucas palavràs já aprosentoi
dois on tros inoonvenientes quo me
parecem atd irrespondiveis. Passe-
mos agora a parte referente a ne
gessidade.

Tern o Estado do Minas necossida-
de actual, para a sua pecuaria, do
taxer urn imposto, ou, do accord
corn o projecmn, urna multa tao forte?
(Pausa) 	 ' 	 . 	 • 	 . -

As estatistbeas nos provam, quo
o impos'to do oxportacão do gado
Wrnl augmentado sensivelmente nes-
tes dois ultumos annos e augrnentará

ainda, na medida do desenvolvimen-
to dessa industrba, 'mais' digna i do
do alivio, quo do multas 0 prohibi
goes..

0 sr. João Martinho :—Si nab so
destruirem as fontos produntoras.
• 0 sr. Costa Cruz :—Mas, voltarel

ao qua disso em prineipio; qua fará
o govorno para componsar aquelles
Quo tern neeossidad disso? Porven-
tuna, favorecer-lhes-á corn regursos
para a su,bsistonoia? Compensará
essa proh.thiQäo?

Seria o caso do projeeto, attendon-
to a necessidade do não sorern aba-
tidas essas rezos, regular • outdo o
modo do govomo dar ao criador uma
garantia em virtudo da quail Ihe
fosse assegurada a subsistencia, uma
fonto proteetora qualquor, quo soc-
corresso as silas necessidades.
- 0 proj eeto, entretanto, disso não
cogita.

Quanto a con stitucionalidado, sr.
Presidonte, me pareco quo no 6
oecasião opportuna para ser discaiti
cia, em face do nosso Regimenito.

Entretanto, penso quo a segunda
pane do projecto dove so harmonizar
in toturn a Constituiao Federal, em
sons arts. 34, ii. 5 0 72, n. 24, eon-
substanciados no art. 3. 1,n. 22, da
Gonstituiçto Mineira. • -

Todos dies assegurarn. a liberdade
do comrnereio o dc industria.

Tuclo quanto me difficulta o corn-
mnorelo, tudo quanto me tolho a li-
bordade do industrial, attinge contra
osse men direito; e no computo do
direito do liberdade individual, ou
profissional, cneio qua ncio so pOdc
admittir major on menor elasticida-.
do; on a..Iei 0 fore, como no caso,
prohibindo em absoluto, e vamos do
oneontro ao princi'pio constitucional,
on näo o fore, e podemos agirli-
vremento.

Si o proj ecto fern o proceito con-
stitucion al, oviclentemento não do-
ve ser aceobto; si, porCrn, die näo
attenta contra a Constituição, e vi-
sa apenas favorecer uma industria,
nosto caso, a Camara deverá san-
ccbonal-o corn .sou voto. , 	 -

Entretanto, son propenso a acre-
ditar mais na primeira hypothese:
o proj ecto vai forir aquillo qne .6
rnou, e, como diz a expressào vul-
gar, - dentro do quo é meu, 'dentro
da minha propniedade, s,.eu pos-

1
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ra vista poderá paracer fundado,
do so extinguir o gado em Minas
Geracs; porbm C pramatura aiila
a trthutaçito assim tao forte, e, so
ternos tido tao grande exportaqão
devornos attender quo a isso dove-
inos em grande parte a excepcio-
nalidade em quo nos collocou a cir
cumstancia da conflagração do Ye-
iho Mundo; cessada esta, tiremos
quo procurar mercados a seremos
W obrigados, a bern da propria pa
citaria, tirar Os impostos quo já.
cobra-mos. —Mo está ainda o crea
dor commettendo excessos...

0 criador näo dispensa nada era
sua criaçao; ella tira 0 quo não
the serve a, juntamente corn o ga-
do quo C destiniado a varidla, ella
dispOo tan'them daquellas rezeS quo
não so prestam ii procreaçäo em
mu robanho, tudo do accordo corn
as suas vantagens: e tanto C assirn,
qua o preQo, relativamente ao peso
cstC pequeso.

Depots, senhor Prasidente, qual
serd o modo para se regularizar a
prohibiçfio constante deste pro-
jecto?

o sr. Alberto Alvares: —Corn as-
ta lei, nom o proprio done do gado
poderd corner urn pod-ago do car-
no do viteirla, porque isso lhe flea-
na prohibido (risos)

0 sr. Costa Cruz: - Perfeita-
monte...

Por conseguirite, Sr. Presidente,
não attendendo osta diseussão a
constitrucionalidade cia matenia a
apenas a sua conveniencia, reserve-
me para, em occasiao opportuna,
discorrer sobre esse aspecto.

Entendo qua a cornmissdo darido,
hoje, o sell voto ao projecto, lard
justiça em reconhecar, em prirnei-

ro logar, a digna attitude do sou au
etor e, em segundo, d.ard urna do-
monstraçSn cabal quo, aprosentan-
do-ô, s. exc. so teve em vista eon-
correr ôom o sell prostigio para 0
desenvolviment.,o -do uma industria
muito importante, corno C a pasto-
nil.

Nessas condiQSes, termino as ml-
nhas ligeiras consideraOes e came
faQo parta da commissdo do 

Justi-ça a quo, naturalmente, 0 proj ecto
cord afleoto, aguardo-mo Para, em
ocoasiäo opportuna, discutir a con-
stitueionaiidade do mesmo.

Era o quo tinha a dizer. 	 -
(Muito born; muito bern!)
Ninguem mais pedindo a paiavra

cnce.rra-se a discuss'ão, ficando ada
da a voiaQao.

N.ada mats havendo a tratar.o sr.
Presid)inte dosigna para amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA
Prim eira parte

Ate 1 hora da tarde:
Leitura e ilpprovacäo cia acta.
Expediente.
Ate 2 horas da tarde:
Apresentação do pareceres des

commissOeS.
- Apreseritacão do proj actos, reque-
rimentos, indicacOes, interpellaçdes
'u moçOes.

Discassão do requerimentos, in-
dieaçOes, interpallaçSes oii moQöeS.

Approvação do radacçöes finaes.
Votaeao em 2." discussdo do pro-

ject ,,) n. 40, auctorizando o rogistro
do titulors de agronomos expodidos
p ela Escola do Agronemia do S.
Joan d'El-Rai e das omendas a el-
la offereeldas.

Votaçito cm 1.' discus'säo do pro-
1 ecto n. 53, sobre registro de titu-
Ins do agronomos confertdos pela
Escola Agricola do Lavras.

Votatdo em 2." do do n. 46, tor-
narido extensiva aos secrotarios do
Estado e chafes do Policia a dis--
p osiçdo do art. 19 Ca lei n. 588, do
6 do setembro do 1912.

Votacao em 3." do do n. 48 so--
bre eonceSsao do licenças.

Votação em 4." do do n. 54, his-
tituindo pramios aos criadoros e
ccinte'ndo outras disposiçbes.

Votação do parecor n. 401. cia
cornrnissdo do PetiçOas, niandando
archivar urn requorirnonto do ci.
Izabel Bastos.

Votaão do parecer n. 105,' da
commissao do Orçarnento, solicbtan
do inbarmaçOes ao governo sobra
urn requenliriento do ctdadao Fran-,
olsen do Castro Riboiro, secrotario.
da Junta Commercial do Estado.

Votação da rodacçao final do pro-
jecto n. 35.
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so mandar, do . aceordo corn a ga 0 sr. Costa Cruz: - V. ext. ha
rantia quo me d dada pela Gonsti- do me desculpar; mas, uma tal me-
tuio, obedacerido exelusivameille dida vai attentar contra, si me pos-
as restriccOeS regulares e justas quo so exprimir...
a id determinar; fOra dISSO d car- 	 0 sr. José Affonso:— A selecäo
cear urn direito. 	 das ragas.

O'sr. Alberto Alvares: - Apoia- 	 0 sr. Costa Cruz: - Näo direi is-
do. 	 .	 so; mas, uma tal medida val atten-

o sr. João Martin ho: - Salvo 0 tar contra a ltherdadc do individuo
easo dc nccessidadc ou utilidade dispor do quo b seti, porque näo
piihlica., 	 ihe convdm, on por necessidade,

0 sr. Atberto AWtires: —Nos j_ em primeiro logar; em segundo lo-
mos da ConstituicãO, evidenternell- gar, importa isso em pretendermos
to. dar, reunidos aqui, nesta Camara,

o sr. Costa Cruz: - 0 nobre liccOes dquelles quo sthem muito
apresentante do projeeto invoca o bern o quo precisam e o quo não
caso do utilidade publica. Como PO- precisam, 0 qua lhes d nocesario ou
demos considerar esta express.O— flão.

utilidade publica? Será a conveni- 	 0 sr. Alberto Alvares: —Eu po-
encia do Estado, oxclusivarneflto ? doria citar 0 caso muito conhecido

o sr. João Mrtinho: - E' a do- 0 iTiLlitO popular, do marido quo,
fesa da industria nacional; 6 a de- na porta da rua, batia na muiher,
esa da collectiVidade. 	 e esta gritava quo viesseiin aeu-
o sr. Costa Cruz: - Si a colle- dil-a; die então dizia quo não, quo

ctividade, no caso, d representada aquillo era para hem delia; e con-
pelos diversos eriadoreS, e Si estes tirivava o reiho. E' o caso; é para
nao suipportarn o peso do imposto, hmieficio da pecuaria...
o projecto no attinge o firn qua 	 0 sr. Costa Cruz: —Näo percebi
tern em vista o sou nobre apresen- hem o trocadilho (rjsos) ; entretanto
tante. 	 tenho ouvido, muitas vezes, a or!-

0 sr. Alberto Alvares: - E 
quem tica quo do nSs fazem aquelles pa-

vai indemnizar 0 proprietariO, corn ra Os quaes legisamos. Dizern el-
previa indemniZaQãO ? 	

los quo julgamos entender do tudo
0 sr. Joao Martinho: - A lei p0- 0, POi 1550 mesmo, julgamos poder

do sor 'temporaria, ate quo cessern legislar sobro tud.o, para 	 todos,

Os inconveuieflteS actuacs. 	 deseonhecendro muita cousa.

	

0 sr. Alberto Alvares: - V. cxc. 	 Effectivamente, dentro do sua
entäo é de opini0 quo a sua lei ProPriedade, o individuo coihe me-
não dove •durar muito ? ihores fruetos do qua aquelles quo

0 cr. João Martinho: - As leis poderertios ihe dar corn as nossas
coercitiVas, quo dolimitam a pro- leis; dentro do sua propriedade, o
priedade, devem ser temporariaS, lntiividuo legisla a ao mesmo tern-
atd què cessem OS ineonveniefltes p0 executa as suas leis, pois quo
quo ellas visaTi corrigir. 	 eUè C o unico competento para 00-

0 sr. Alberto Alvares: - Já. Va- libecer as suas necessidades, o mob
len - alguma Sousa esta discuSSã&; e tudo quando precise for.
V. axe. mosmo entendo qua seine- 	 Justifica-ise, r. Presidento, a pri
Ihante let não dove durar muito. 	 ineira vista, 0 recebo rnaniuiestado

0 sr. Costa Cruz: - Pe0 licenQa polo nobre deputado, aprosentante
para urn aparte. (Risos). 	 do projeeto, do haver em futuro

Sr. Presiderite, tenho pereorrido proximo escasseZ do rezes; em Mi-
divorsas xarqueadas, em nosso Es- nas Gerae-s.
tado, a tonho obsorvado sempre quo Tomes, proximo a Capital, na ci-
a gado qua .alli é abatido b justa- dade do Barbacena, 15 xaFqueadas;
monte aquelle quo não serve a as- em LavraS, uma.
te, ou aquello productor quo o yen- 	 0 sr. João Martinho: - Em For
do...miga, outra.

	

- Assim 	 0 Sr. Costa Cruz...; em Formi-
o sr. João Martinho:não acontece no Oéste do Minas, ga, outra, come diz 0 honrado cot-

passo garantir a v • eve. 	 loga; d'ahi 0 recei:o, quo 6 prime1-
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Segunda r parte
Ate 4 horas da tardo:
:• d1SCUSSO do projeeto n. 55,

auctorjzando o poder executivo a
conceder reforma ao soldado Fran-
cisco Felix de Araujo.

do do ii. 56, coricedendo ii-
cença ao eidad5o José Luiz Porn-
pen da Silva, 2.° notarlo publico e
official do registro geral da cornar
ca cia Campanha

2. 1 do de i. 9, do Senado, regu-
lando o exereicio da profissäo de
pharmaooutjco.

Levanta-so a sessdo.

24. SESSAO ORDINARIA, AOS 10
DE AGOSTO DE 1916

Presidencia do sr. Odilon de An-
drade

SUMMARIO: 	 Acta. - Expeclien-
to.. 	 Dlscurs'o do Sr. Norberto
Liage: -v-- Apeesentaão de paree-
res. 	 Apresontac5o do jrojecto.
- Discuro do sr. João Lisboa
Vofacs. - 1.' discuss5o do pro-
jecto n. 55. - 1 . 1 do do n. 56. --
2.0 do de, n. 9, do Senado. - Dis
cursos dos srs. Alberto A1varo,
Was Filho e Joäo Antonio. -
Ethondas. 	 OrcI'em do dia.
Ao me•ió dta, I elta a ehamada,

aeham-so presentés as srs. Odilon
d' Andrade, Leopoldo do Luna, Joci
Martinho, Joao Lisboa, Viviano Cal-
dás, B cirnardo Guimaraes, Getullo
do •Carvalho, Moreira da Rocha,
B'aeta Neve, João Antonio, Alberto
Alvares, Modestin C a mires, Fran -
klin do Gasiro, Antonio Moura. Sty
lita, Bins Fllho, Clemente Faria,
José Affonso, Moreira - do Ahr'u.
Norberto Lage, Pericles, Alci1es
Gonealves. Costa Cruz. Tgnac}o Mur-
ta;. Emilia Jrdim, Gabriel do An-
drade e Honrique Porturnl. faltao-
do, corn eansia l)art1ipada, os sirs.
Alves;de Iemos. Paulo Pinhiro e
Edg ardo cia Cunha, e, serm ella, os
mais senhores.

' Abue-se a sessào.
Li'c1Vh acta cia antecerIento e nan

havesdô quéth: solme ella fa9a ob
ervaçde, 6 a mesma dada ptr ap-

,-O sr. Bias Filho envla áMesaum I deracao ' da, CamardosiDepiit4do
.i'equertmcnto do cidado Joo An- 0 seguinte projecto de - Id: (1)

onio Ie Amoral, osc.riväo do paz 	 Pela sua essecia v.'ciic.,' sr.
do thstrieto do Bias Fortes no Presidente c os sr deputa jns, ,ji
vmmicipio tie Barhacena soilcitando veriuicararn que a materla do_pro-
2. annos- do licenqa para tratar. do jecto é do suinina iinportánèia Ei
sàudé LA' cornrntio do Peti- taés eoiidiçöes deejó. qua eil,c..séjâ
roes. 

ILL 	 acomianhado do cons1deaöesh a
-	 .	 respeito e, asaimsendo, reduzl-as.a

Ipresentacao - de pareceres das COfli eseripto paia qae do, calôr. da t11
nitSsöes bunal trataidrse de 	 e,T1a d

0 s Iguacto Mut ta pola do Obras relevancla 	 jneoiitestavel, 	 bejain
Publicas e Viaäo, mandá a Mesa 0 eVitadoS conceitoS que, pudossoi

doturpar as Was no rne5Tflo eon-seguinte
- Parccer it. 106	 substanciadaS. 	 , ,	 ,

-	 'Nessas condlcÔes pecO aCasa Ii
ctmmiSsao do Obras Publicas cnqá para iaier a sua leftura. - (lê)

e 1raqao, tomando conhecirnento do "E' urn novo carninho quc se
equerirnento do engenheiro civil pretnde abrir, é unia ño/a d1*e
'ianeiscoA. C. do Araujo Felo, etriz qua so' traqa a vida ftnniaei
iedmdo an Congrosso Minoiro COfl- ra do EStado. E' uma nova politi
ocssão e privileglo, corn outros fit- cá corn que - so quei c' se :'voa1li.
Vores. para construeçao; use e go- viar o peso dos ndssos ácr gos. "i
0 pOlo prazo do 60 aimos do uma 	 RMuzh 0 passive 	 timdo Etado, -

'tin ferrea quo partindo cia estação to quaiit6 for possivel, t & urn dovr
da Farna,- lie Rtide Sul 11-ieira, so elernentar dos reapnavei pout
dirija a cidado do Machado, é de sua vida adffilnistratjva, , pelos setis

• arceer e requer que so peam m- ciestinos, pela sua existencia'i'
I'orrnaçOes It Seei'etaria do Viaqo 	 Entre nés, eornqdanto se re&-
e Obras Publicas, aiim do pol1 riheça e so preelama incessanternen-
elaluorar corn mats suguranqa o sell, to quo a somma, quo o serviço cia
pareaer 	 mossa divida está en dcprptM'-

Stia das cominissiSes. id (to agas- cão das forlas orqanentariaSai,n
to de 1916. —Ignaclo Murta. —MO- face das verbas destinadas a- outros
reira *da liocha. - -ioo An. j 	 fins, eutra cousa n,o terno feto
A knprimi r. 	 sinão comprometter de an-no para

0 sr. 4%(odeStno Goncalves, pela anno as nossos orç.acmenoS corn
stamrnissãci do Forqa Publica, - apre- operaçes do eredito. 	 - -
settle 0 seguinto 	 0 projeeto quo - offereqo ruarea

-	 novo ruinG, estäleieoe o contrarlo
Parer par	 0 d!scussao sobre 0 do quo ternos prâtioado.

	

pi ojecto ' 	 Quern deconheeo a rnauift&
.\ eommissão do Força Pubilea, a irrferiorldade dos paizes ue miii-

jue foi prsente o projecto n. 39, to devem, deante daqu-efles, eiijo
It ai5çovado em segunda discus- )assvo d de proporeS iuito i-
silo. dde parecet quo cue - seja mitdas? Quern poderá. pbi 6ii4ii-
ttbiuettjdo a terceira, o, egual- vida quo urn Estado ftefleeiT3rnen-
itente approvado., 	 to desembaracado pusan euldar cu

Sala dàs comnhissbes cia Camera major carinho e dedkaão ,do,.sua
10 de- agosto dc 1916., —Modestino face 	 meconornica, prcsmovendo ais
Gnuqalves. —Gsibriei do Andrade. 1aeiimepte a prosperidado d seu
—li ptUllo (IC Carvaiho. —A impri- povo -sob todos es aspeetos?

E! , em taes condS,qUO.PTO-
-	 jecto pretende do futurO 'coflca1

.tpresentacao de projectO.c, reque- o Estado deMiflas.
,'imentos;, i andwaioes, tnterpelta- 	 , 4 	 '	 I
c( .c• 	 -

mo öes - 	 _ .0raa-se , eamo 	 ,.,
-	 - 	 poderernoS - charn 	 Lar _. amortlzäo

O SR IOAO LISBOA —Sr Pro' ivre au voiuntarsa—eonSOafltO OS
sideute, véitho 'subxnett a const- tratáta, dá do qUo 0	 fl'O

provada, e, bern assirn, as dos 'has
7 e 8, cjue se aéhavam gobro a mesa
pen dentes dossa formaildade.

0 sr. 1.0 secretario dá conta do so-
guinte

EXPEDIENTE

Officio
Do Presiciente do Estado do Mi-

ranlio, agradecen do a comrnuniraa-
ção da installação do Congresso d-
to Estdo. - Inteiracla.

O sr. Ignacio Murta pedre a no-
meação do membros interinos para
a comrnissão do Obras Publicas e
Viacão.

Corn o -assentirnento da Camara,
siio norneados os srs. MorieiM da
Rocha e João Antonio.

O sr. Joao Martinho traz ao con1ie-
cirnento da Camara, e flea esta in-
teirada, quo o or. Garibaldi Mello
tern faitado e continu'rá a falter as
sossOeS por motivo juno.

Requerimentos

0 SR. NORBERrO LkGE: —Sr.
Presidente, passo Its mäos de v.
ocr. urn requetimentos do cidwiAo
josO Antonio do Froitas D.rummoiid
-escrivão do policia da cidade de
Ferros, pedindo quo seja abonada
aos eserivães do paz dais sédes das
comarcas e termos, metado das
citsias judiciarias vencidas .nos pro-
cbssos crimes em quo decahir a
ustita.

Tratando-so do urna medida mui-
to justa näo tenho necessiclade do
sabre ella expender longas cousi-
eratItts, limitandomo a fazer sen

tir a Casa quo os eserivães de paz
dos districios tern as funebes do
notarios publicos, o quo nao so dá
em reiado aes des sddes dos mu-
ntcipios do sore quo, é natural quo,
ft ess ultirnos, so db al gumacom-
pensacIto, abonando-so-Ihos a mc-
hdo uias custas polo sorviQo crime
rue tern a scu cargo.

Passo, p ois, as mãos do v. exc.,
sr. Presidente, a ropresentaqäo 0
requoiro qqe a mearna soja publi-
eada no jornal da Casa.

(Muito bern; muito bern!)
A' comrnisso do Legislaäo, do-

ois do publicada.



cdnfraetiial-
monte.
. E' bidoqu'eeth todo osr ón-

fitos. ató
agara est èstabeleeidaa, c1'ish1à
t11 	 ñiortiiçi. 'Eta, p.oiérn'é
& ortizaço obrigatorla ( quo
o po to'queréue o Estado en-
traido no eri.odo do folga a,

d&' e6ñomis, 11oa deeOft&s
ias destesas supf rumndo syte-
inaticarnente as 4 1 deeraeter lu-
turicamrtize a sua' divi'dk mais

larganionte! -'
Naoimporta.o quantuim; o

•setoth em vita menos dejrnpor-
itanei 	 ateiiaL, do facto do quo
.a;iiricao moral.
• Oque sot qitier é imprirnir a -ad-
mnistrao . fimaneeira urn onto-
rth' intoiramenle diverso, ! doaclo-
pta.doaté 1h.oje, dar urn ,rumo corn-
.pltanento . opposto áciuelle por, on- -

e' tern llas1do norteada:. ae en-
ez de,-estar-mos sacando. sobre: o
uthro,,o quo nos oumpre ,fazer

o f.azer dtidaanente, 	 resgatar
oz, flOSSOS eompromiSSOs.
'Devemoset procisamos fugr do

iciilo viekso, do .prooesso corn-
--proniettedurl-de se liquidar diviJi
'onträlThdo' neva e nrnior divida.

reoothmenda o' . nosso tirto,
inipM o nosso 'iome, perant os

ossoseoncidadães, perante o mun6 Cjidipalmonte, perante os
• mereadios fjfl!anroS.

Si, naoiddmos:resatar quail-
meiiei,

quanta: qiiè so resgateth mil, cern
cöhtos de 	 thS quo seres-

te qtandñme. 0 valor, a irn-
añoth; virtif -da medtda, e

tdWogiiëh-do iesgateque 'opro-
j&th;.pretde estabél&èr, impor-

'tai16 á-alio'rizac5o do nosso c'e-
dito,1 W'61evag?[o do nosso nome, col

VQf POPCorn -urna ououtra variante. io
modus fàciendi, o sy€ternasda arnor
tizaão' Jyré adoptado nós Estadi
lIrndiosna ng1aterra , '' , na Allema

etho.iI3s pSiZOS

• ' a larq -(1ue iiã3 iiOehaver
athoaä&éria e quo ; o Intuitos
do r jeot&srão haiclados, 91.66 or
amentos não frem feito d& moMe

a tdixarem saldois. 111111t.1

' .Para o suecresso da mecIid im
p6e'se ao 1egisiador o maxim& :em-
penho de volar oom a mater paii

,monia a -verb a dais despesas publi
eas.

]Ienhamos sempre em ,rnente quo
n ada, ha ue :fale ñais altOrn favor
do urn pov do eriterie do uma
administraço, do que a pratioa do
regimen des amortizaçôes livres.

Tenh'amosi sempre em ' vista quo
asituaoes politicas são, em regra
oreflexo do- estado finaneeiro dos
paies; ellas so firmam ousobo.
roam, sãdltranquihizndoras oii in-
qilietantes, onde as -f.inanqas publi.
-ens são hem dirigidas on ficam soil
a indi-fferençn dos responsaveis - -
:A situâção finanseira do urn paiz

ha le sef sempre o adnãoporon1e
e passhio so af&ne a capacidade do

urn povo p.ara oregimon de l si
thesmo

Emfim, tazen a" arnortlzalâo corno
'-a deseä'mos, ó etevar ot credito do
Estado e elevar o eredito do Estado
é 'tambem engrandocer' o nsso
norne." '' 	 • 	 *

Envio, pota, o proecto a-Mesa I s
aguardo a suia disdussão para mais
amplarnonte tPatar 'do 'assumpto
(Muito bern!)

Pro jecto n. 58
S

0 Congresso Legislativo do Estado
de Mines Goraes decreta:

Ant 1.1 E"ereado urn,fundo eape
cial, destin ado no custeio dos enear
gos resultantes do aceordo firtan-
ceiao realiando polo Estado 5 no anno
linde, em Paris, born come ao
gate do titulos da divida, externa e
intrna. 	 • 	 , 	 5'

Art. 20 A ortstituiçâ6 ,desté' fun-
do sé'rá feita cOrn ás s'ogdinte& ron-
das:

a Produetn do eohrana da divi-
daaetiva; 	 ' 	 ik	 • 	 -
'-h) SMdo q so apurarrn no or-
arnento do cada annO,°umavoz ii-

quidado todioopassi-vo fluctua'ite
.:do.5Thesouro,-- quo ' 1eigir promplo
pagarnenfo;

As ,ediaevfitue3oS, qtialquer
qusda a sun natureza;

- 'd) 0juros dais sommas quo o -1
Estdo torn empredo em auxilios

•4 agricultitra .. 	 0;
k -Art.Não devoná exeeder do

otil eQrItoe 'a quantia quo 4.1-
-mente deva ter esse destine.
ci,Art. 4.0 O.fundo especial sOrá

-
 do-

positado, a juiao do govorne, em es-
• ,tabelecimontos bancarios, ire p 7aiz oil.
• no extran'gOiro, devondo os juros re-
spetivos ei no ipiesmo ineorpois-
dds.

Ant. 5.6 A apuraçã& dais ren5laS
destinadas a oonaffiuiçSio do funlc,
fair-se-a ao eneorrarnentO do cain
èxeoeiclO ' finaneoi'io.

Art. .6 . 0 A'modida quo so fizer o
resgato do titulos,' proceder-se-d A'
insino'ruão dos ñrosmoL

Art., 7•0, 0'esate do titulos ser-
folio a 'riterio do governo.

Art. 8.0 Não ser. reso'atado iie-
nhum fitulO' cjuando ti'ver eotaã'
acith do par.

- - Art. 9,0 Annualmente dard
• yerno, ao COnresso, conta do esa-
do do fundo, 'sua applicaqão, in dt-
can do, di5erimiriaditrnente' as rn-
des true par o mesmo entrarem 0

- nuthero e natureza dos titillos re-a-

- Art10. 'Em'Em easo algum. podeM
o governo daT no fundo especial on-
ma appliaaeäo. salvo Si para isso U-
-er ' auetorisaSo prévia do poder
legislativo .''

Art: 41. A presente let corneqard
a'vigcnur em 1917 ,

rArf. 12. Revogam-se as dispos-
. ç6es erncotitrario.,

'Sala dais sess6e5, 40 dc agosto dc

	

191— João Lisboa. 	 -
' E' aioiado e vai a impnimir.

	

Votacöes 	 *

Proedendo-se a votaqão des ma-
tories do. diseussão encerrada, -,sdo
ap,prcwados suocessivamerdo : ' *

Em 2.rdiseussãoo projecto n.
iO,i auctoniaando o registro do titu-
jos1 de ag9onomos 1 oxpedldos pola
Ecola, do Agnonomi do S. Joo
d'E-l-Rei e : das emeñdas, a elle * of-
tecidas. —A' oóminlssAo do In-
struoo' Publica -" -

Em 4 .' - dIscussão o projectó i
53, sobre registro do titulos do
agronornos conferides pela Escola
Agricola do Lavras. —A' rnea
ommisSão.
Em 2.0 o do n. 46, tomnnndo ex-

tensiva ao secretaries do Estado
e ehofes 'do policia a dlspesIco do
tirt 1 19-dalel n. 588, 1 d& 6 t do s&.
tembro do 1912. —A' commissO
cle Jet1i6eS.- 	 •

:Ern 3. ' .o do n:48sobreoOflCOS-
são do licenças. —A" cominlssó
de - Rodacão. 	 •	 j5 4j J

Em 1. 1 'o do nt. 54, lnstltülndo
premios ass eriadores e contendo
outra1 disposiç6eS. —A' eomrnissäó
do Orçarnento. 	 , 	 , 	

0

0 5paroeer n. 404, da commisso
Pedes. rnand'ando arch ivar urn

roquerimento die di. Isabel Bas-
toS.

0 parecen n. 105. da commissAo
do 0ramento, solicitando informa-
6es no governo'sobrè.um moqucri-
rnentç do cidadão Francisco, do
Castro Riheino, secretai'lo 'da Jun-
ta Commercial do stado.

A redaecão final do projeótb n,
M. mudando as deh lnàces. dn, 	 -
cliversas localidades. —Ao Senado.
- Passa-se a

PARTE DA 'OFtDEM DO PTA.
40 discussão do projecto n5

Lido 'e posto em 4:' discusso,
trm debate approvadoo projecto n.
56, auctorizando o Poder- Eecuti-
vo a conceder roforma ao sol4ad6
Francisco Felix 1 do Araujo-
ejmrnisSão die PetiçeS. *

4.4 diissâ6 do prbjectfl. 561
Lido e pósto em 4.' d16Susso1é

tiirnhem approvado sern debate o
Oi-O ectó w: 56, concodendo licenca
ao eidadäo Josó Luiz Pompu * da
Silva, 2 . 0 notario ¶pnblleo e official
do registrogcral: da" comarca da
Campanhia. —A' eommisso do Pa
tiöeS. 	 •	 - s 	 5%'	 '	 - SLIt

•	 - "1 	 ii '1 	 -- 	 I
2.' di,scussdo do projecto n. 9, do

.Senado
;E' amiiiheiada- a 2. !, ",l isowslo IA6

oject6n _9, do Senado, Iéulan-
do o 'exerciclo 'dã profIAo do phar
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emexda n.. I, Ia
ferel pela 6ornaissä rj do. sau-

tIeRuhliia. 	 r
sr ?tIorcira. da Eott,, 1)ela or

dem, requer e obtem dlgpeusa do
leitura.-
• O' s'i. lode Martnho, peli ordem,
:equer:-o )13teln quo a dlseussãi so
-fuça em ghbo;. -Em diseussão, poLs,

f, projecto. 	 ..

o SR. ALBERTO ALYAI-UfS:.
r. -Piesidente, unriflustre ponsa-

tlor 	 pubIieista n'ilerno •diso .inui
justamonto - "quo a grando su-

-icrsticä o do pollUca do out'ora era
ij: diretb th yme dos re is,. omo a
rañde superstiäo da, politica de

,Ioje.ö 0.. direito divino dos parla-
turitos q, olco do uneção, 6m quo
o ,en dado ,por isto resvala as-
itit do tima so eabea para as do

.! o uiu grande numero, consagra-
os. -sons deoretos. Por mais

ioña1,.aorenta quo pare-
ta , piiineiia destas 'crenas, é
fiiiltfldy rnais logica quo a ultima".

oihjiehndi-se que tuclo so pos-
do poder magieo de

Ir! t 'i1ë4fet9emanado do urn repre-
,ri.itdiito da vontade divina sobre a

No so explica, porOm, quo
mm regimen domoeratico 0 mes-
iiq feiticism.o so alirnento pelas leis
(Los parlatheiitós. Entrotanto esth
fettiehisco existe o cada vez mais so
solidifica no nosso paiz, em quo o
Estdo VI Veidadeira providenola,
it qhth ludo so pede, do qiiem tu-
-dose spexa, (JUC 0 ehamado a in
tbrttrnas monores detaihes as ye-

s-at€' daivicla privada. Dahi a
ittdal do leis que todas as legis-

Iatiu-as irrompe.dos congresses, em
i0mo• do interess&' publico, quo 0,
iâo- rararnente, o ,.maior sacrifica-
10 eo noste"momenta so nos
a.igura, i corn I reiaçäo ao proj ecto
em debate. 	 I

As leis dos parlarnentos, dise Na
tiet,' -assomeihani-se muitas vezes

ril mascara de Pierrot, sob a quai,
0 1ii muitos mementos no 0 possi-
vol distinguir bern queirrt existe.
'ttes- asos aponas so salvam as
boas intencoesr quo entretanto, pro-
ctauia o Evangeiho, nm, sempre
cuttuom 10 meihor meio do so al-

V1. 0 , _!4, 	 pede.

mos- .fatigar. inutilmento a attenAo
da' Caiñara do's ' srs. Dputadas; so-
anios autos broes nas ultirnas can

.sidoraçöes ao piojecto em diseu-
sac. 	 •

Alguinas palavras apenas
-
, sr.

Presidoñte, terei do aerescenta-r. as
quO' desta tribuna foram - ditas no
primeiro turno em quo se .
tin. 0 p1ojeoto novamento sujeito

- aos debates. 	 -
A duas allegaöes s.opdde rdu-

ir quanta nesta Casa'so tern pro-
riunciado em defesa do projecto - n.
9, do Senado, que prohib.e a con-
cosso do l.icenQa a praticos do
pharmacia:
• 1' - o interesse da saude. publi-
, ca ;

21 - as direitosostegao •1e
pharmaceuticos diplomaffos.

Examinemos cáila urna dollas.
0 intoresse da saude puNica.
Affirma-so quo 0 necesasrbo aca-

liar corn as concess6esr do licenç.as
a praticos do pharmacias, porque,
faiitando-ihes o indispensavel pre-
pare, so tornarn prejudiciaos a sau -
do, publica, a quo constituem uma
arneaqa permanonte.

E' uma novidade a quo sO ago-
raj , apds largos annos - de ezerciobo
da -pratica do pharmacia, so pre
lende emprestar a .força do .atgii
rnento.

Mas não dove nom pOde ser ac-
-ceita, porquo as concessOes deli-
cenas, do accordo corn as leis
regulamentos vigentes, estão sujei-
tas a exames do habilitação, por
arte dos candidates, quo eciuem
or complete a hypotheso do quo

as pharm-aceuticos licenciados -pos
sam vir a apresentar urna falta -de
gararitia a saude das populaçöes do
nosso interior, a quo ervem do
pro foroncia.

-Sinão vejarnos.
Roproduzindo- o preceito da lei

62, do 12 do sotorrthro de 107
dispoe - o regularnorrto sanitarlo, i.
.733, do H do janci-ro do j!O:.

70— -Nas loc4idadei ohe
tião hduvor hapracia dfrigida. pr
plarmaeeutieq, o director d 	 by-
gienp 4erá oncU 	 a

jfraticos para abrirem pharmacla,
nas seguintos condiOos:

Paragrapho l.° - Ser a abertura
da pharrnacia julgada necossaria

.pela Camara Municipal, reunido .ui
sessão, e polo delogado de hygiene
do munic-iplo.

Paragr 1pho 2 0 - Apresentar
-requerente documentos quo abe
nérn a sua honorabilidade, e attes-
tados de approvaçäo em noçöes da
lingua portugueza, e do arithmoti
ca, especialmente do systema me-
trico. 	 -

Paragrapho 30 Fazer exame
pratico do nianipulacOes pharma-
ceutloas, perante uma cornmissão
eompus.ci do director de hygiene,
quo servirá do presidente, e do dois
pharmaceuticos norneados polo go-
verno

Art. 272. - Nos exames de mani-
pulaçôes pharmaceuticas a quo so
refere o paragrapho 3. 0 do art. 270
so acharn comprohendidas noOes
do pharmacologia pratica, reconhe
cimento do incompatibilidades me-
dicamontosas e conhecimento do
posobogia, podendo o exame ser
prestado em cjualquer estabeleci-
mOnto do pharmacia".
- Come so vO, a lob e 0 regula
mento em vigor exigem uma. prova
do habilitação profissional, do ca-
pacidade especial, do candidate que
pretender abrir pharmacia em
qualquer localidado em quo so faça
necesSaria.

Näo so Val, portanto, eonce'lendo
uma licença ao primeiro ignnr-rn-
to que mostre desejos do ser phar-
maceutico - 	 -

Ao cOntrarlo: qualquer proton-
dente a Ileenciado tera do dar pro-
vas do eonheeimentos das materias
indispensaveis ao born exereicio da
preuisso pharmaceutica.

Realmente nâo se exige do urn
pratico toda a pedanteria quo consti-
tue e logo de vistas dos curses aca-
de-micos, em cue avultam nos lo-
Ihetos • os programmas vistesos.

Exig-O-se, porAm, o quo devo o o
quo coiiv-em saber do facto, para
o honesto a consciencioso desempe-
nhn do seii arduo mister.

No será. portanto, em name dog
raes Interesses. da .suade pubilca

quo so terá do votar a odlosa ma-
dida contra- as Jieenas aos ptaUcflS
do pharmacia, quo prestam- Insub-
stitulveis servios as popuhöee
ruraes no Estado.

Examinemos em segulda e so-
gurido motive allegado em favor
do proieeto em rdiseussAo, a rnber:
os linaginados. direitos- dos diploma-
dos.

Diz-se qua as licenas cono'.,.ildas
do accordo corn as leis e rogifla-
mentos em vigor constituem urns
Injustificavel concorrencia aes que
fazem os curses regulares nas nos--
sas escolas, o quo vOm annullados
na pratiea to-dos as sous osfo reos e-
os seus diplomas, e sac oqulparL-
dos aos simples licenclados.

Não 0 exacto.
Apesar das licen-as côncedldas

aos praticos, as pharmacoutic r s pe-
Las oscolas profissionaes a .techni-
eas oontinuam a gosar do tolas as
garantias a prelerencias quo em
regimen democratbco ihos póde as-
segurar.

Eis e que di6e o regulamento
sanitarbo, art. 274:

"Reau-crida a. licenea. (e, denois
dc satisleitas as eondh6es 'to
l.°, do art. 270 (ser a ,pharmacia
lulgada necessaria pela Camara Mu-
niebpaP, e director do Hygiene-, a
eusta do- reiuerente, mandara p'i-
hilcar per cite dias no jQI'rIal offi-
cial do Estado o - teor do requeri-
mcnto, deelarando quo si- - trinta
has depots do ultimo anrnmebo no-
nhum pharmaceutico communicar
no director .a resolucão de estabe-
he-ocr pharmacla na localldade, srá
eunoadida ao pratico a lioen'-a re-
iruerida, desde quo selam satlst'ei-
has -as exigenelas desto regula-
monte".

Come so ye, ao pharmacentico
são dados to-dos os lavores o prefe-
rceias compativeis corn o systema
politico em aue vlvem6s.

Em primeiro loar ha a necessi-
lade da pharmacia em dada Ioca
hidade (e unem 0 attesta 0 a ('ama-
rn Mnnitna1). 	 -

A' vista desta necessidade,, so
a-nresenfa o oretandonte ao exame
do 1ahilitaeão •prolissional. '

ComTrovada a iia oapacdade, 0
poder pubPee.:noThe concPA,o a -U-
.conta 1 pMqUanto nAo . 00SOV.
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'r'anO quc ós 'mevibtos deste Con
'gresso rCcebiam aI"ajuda do Cllstu
rtlravam-se desta Gapital e deixa-
yarn abandonados os intereeses 'Jo
pcwo quo representam 	 -
Judo iggo so propalou dentro do

Estado e tOra delis; c tude isso fol
dito par urn rnembro deste Parla-
rnen'to; quo devoria, antes, ter so
utilizado da tribuna Para dirigi
taos censuras a cada urn do nos;
porque, estou certo, na medida do
nossas I orças, saberiarnos repeiUr
essa aufronta, tête a tCte, corn a ga
rantla da 1ibrdade quo nos I ol Cj't-
cedida come, reprecentantes da so-
bes'ania popular o corn a eonvieqC
ogura do quo tomes agido aqiii do

acoordo corn as noesa.s eonseiencia
o corn o nosco dover (apoia4cz:
muito bern!)

Não son daqudlles quo querdn
trazeir Para o solo da Garnara dic
cussOos inutcis an improticuac; não
sou doe quo pretendom traxer parc
aqui idllas, visando acirrar os ant-
moe no solo do Congreso, p015 ion-
tondo quo so devernos agir rio int-
recce do Estado dc Minas Geraes,4
corrospondenido a conlianqa diaquci-
lea quo papa aqui nos mandararn. a,
POT isso rne!srno, evitando quo suba
as eseadariac desta Cam qualque:'
j'oquon'ez quo possa vir at'frontar a
dignldade do ' podor legic1atvo
(rnuito bern.')

'Sr. Presidente at firmou-se, e cii
em parte coneordeicom esca affir-
rn'aão, que a Republica nbo tcrn
si4o um), realidacle entre nOs. E'
tim facto.

E ci a Republica não tern sill)
uma roalidade, C perque os homeii
pub1ios não so tern eonvonelco do
cumprimonto do dover e see os pmi-
metros a hurnllhar os poderes con-
stituidos.

Mac, corn o quo ou em absolut
nào eetou do aecordo, cçm o quo en
dtseordo, C corn essa aIIlrmaqão ca-
tegorica e positiva, do quo todos os
males da Republica vbrn do poller
legislative.

Quanto a mim, sr. Pregidente,
desta trlbun'a, ao lado dos mom col-
legas todos, tenho me batido, cern
dosxodo e gom sineoridade, per tedas
as causes quo on roputo uteis a vida

social do men Estado, cern me pro-
oclupar de nonhum mode, corn o
quo go possa dizer là lOra th rospeito
des rnedidas pelas quaespropugno,
si ellas são of fieiaes on no.

Não, Sr. 'Presidento! Todoc nOs,
deputados; todos ndis, congreesistas,
tomos a hombridade preciso do do-,
clarar da trihuna e nosco. modo 'do
pensar, cern julgarmo-nos subjuga-
dO g pole niando e polo, podemb
(muito bern!), 	 '
• Sendo asgim, e certo do que to-
dos os colleges me fazem a devi'Ia
justiqa, en venho, pela prefunda
arnizade quo dedieo ae nobro depu-.
taclo, cujo nome pope licenQa pci'a
declinar, sr. Alborto Alvares; cii
yenho rnanlfestar, corn a lsenão
quo me inspiraram as sues pa! a-
vms, o men resentimento polo quo
a. exe) aflirmon no iniolo da dis \
cusseo do projecto.

Deixando, pois, do' parte o. the:-
dente, corn urn pratesto, formal e
vohomente, contra as affirrnaqoe
do a. exc.. protesto quo èü leiañto
êern a minha respensabilidade indi
vithial, sO e exciucivamento; corn a
obr1gão de mandatario ddpovo do
rnou diatricto, ao qual tenho do day
contas dos actos quo pratico no seo
desta Casa; entro na analyse do
projocto n. 9, do Senado. Na anali'-
so dome projecto, eu quero me 'cer-
vip, eth son favor, dos mesmos '
gumentos expondidos polo Inobre
thpntado que o cornbatou.

S. cxc. declaPou. (polo menos a
mim me parecen ouvi) que, muitlis
yeses, o Coh'grosso vet votän.do as
lets, scm pocai devidamente as sues
responsabilidadCcT

Em soguida, apontoni leis, votades
per ese rnesmO Congresso, e quo's.
exc. considera come sendoacau'e•
ladoras dos interesses dos dipieui-
dos poles nossus escolas de.pharm:t-
cia, o quo quer dizer, portanto, cue
o Congresso lol previdente .e pcou
dovidamente as sues responwbili.Ia
des, ao votar eases me gmas leis

Sr. Presidento, uma do' duas on
o Congress'o approve o projecto em
debate, o justiliea'assim a rnanutrn
qão dc Escola, do Pharrnaoia do
Ouro Preto e do outras equiparades,
existenteS no Estaclo, Ono-Congressu'

290.

phárrnaoeijtieos sobre si pre- illustrado deputado que me prece-
t&nlem: on , no estabeIoor_se na ileu nosta tribuna, porcjuanto, pen-
alludida 16a1idade e esl?es, pelo Si- so quo so pode perfeitamento ata-
'Ieneio duranto mais do 30 dias, ndo ear uma medida scm se atacar a
klernonstra'rern quo realmente ge corporao da qual so faz parte.
desinteressam polo assurnpto. 	 (Apoiados; muito bern).

SO depois do tudo isto o liconcia- Entendo quo podeiños diseutir
do ter4 a faculdade do abrir a sna de urn modo satisfactoijo e sem
pharmacia, na fOrma' regulamen- ermos taxados do levianos, em tor-
tar, sujojtandoso ainda a una s- no do ideas, 'conveniencia ou des-
rio de exigenejas da lei. 	 vantagens de medidas su.ioitas ao

Notemos de passagern quo apesar estudo do Congresso, combater e
do ostaboleejrneTh do pratico Ii . defender os interesses daquelles
cenciado, ao pharmäceutjco C cern- ouo representamos aqui; corn of-
pro Jivre exercer a sua proftão fe p dermos directarnente o melin-
aó lade, dos no diplorna4og. 	 dro do cada urn dos membros des-

Num paiz civilizado o quo so ta Casa, em particular e de toda a
rogo por uma Constituiq?jo liberal, corporaqão em geral.
quo . mais, sr Presidorlc, flode nma 	 0 sr. Alberto Alvares: - Peco aelasse id dernasiadamonte amnaj 	 v. oxe. no onvenonar as minhasda ' p61% lei pretender 'i-s ijoderes palavras.
rnthlicos.? 	 () sr. Bias Fili'io:	 E' a primefta

Nol o quo e pretende não 0 a vaz cue assist) so cIeclirar em l ial
garantja do urn direito, no a Parlamento q Ue a Congresso Legi-
tegitimà proteeqão que todo incI!vj- lativo é urn arnav.al!
duo merece no exerejcio da sua o sr, Alberto Alvares: - me
aetiidade eomo er livro de uma refiro a Camara dos Deputados Ie
sociedado regularnjone organizada. Minas, falo em geral.

0 quo se torn em vista é conco- 0 Sr. Bias Fitho: - E' a primc'irader urn privibegio insustontav1, urn yes quo vejo esta eorprn'a a eer
monopoijo iniquo o odioso em j'. denominada por urn nosso eo1Ie.
vor do iima classe rostricta o em do carnaval continua, qii.audo efle C
detrimento do intoresse Callectjvo. membro proemin pnte deste came-

E assirn so vai eonstjtujndo Pon- vaj e noble to-ma p'are salien+e.co a ,poucc urn novo .brahrnanjsrno (A))oiados qcraes; muito bern!)politico, urn Estado do cartas pri- 	 () sr. Alberto Aivare g : - V. oxe
vibegiadas: hojo a dos doutores, estd na intençaa firmawla do envooc-aManhA a dos politicos, dos beitra- nar as minhas palavras; que het icdos, ate quo dog ' residuos so eon- taxer!
fituiráa major de todas ellas —a 0 Sr. Bias Filho: - NAo seila 'a-dos párias, cue virá a 5cr a do g paz de envenesìar as plavras dono contemplados flog privilegiog mssi edile ga, cue muito prezc) 0 COn-da l&i. 	

ciCero: no aeria ranax de traer air).Nao phantasiamos, som duvjda. tapete da dicen'ssa ideas desta no-
A estas desastradas consoqijon- tureza e qu p'sfOes to graves, Si oo

cias chegarencos de certo por esse osf'fvesse cOnvencido do cue cues
andar áccelerado, no eaminho dos fa'r.aim uma at'l'ronta atirada a ('a-
favores ex,ossivos a uns e de res- mara.
trieqöos a muitos

Yoto, pot'tàflto contra o proj 	 0 Sr. Alberto Alvares: -
etc em,diseussâo, por ii,ilgal-o con- apataido; proteto s&Iemnemrnfe
trario ao interesse publico e ao sa- contra a interpretaço quo V. exe.
hitar prnicipio de— .egiiaIda, den- quer dar Cs minhas palavras.
tro da lei.	 0 sr.Bias Filho: - Scm duviIa,

(Muito,, bern; nrujto bern!) sr. Prosidente, os congres giatas nio
ignoram quo o honredo cIeputali
qu'o me preceden na tribuna, no ca-
racter do jornallsta, affroritou o
Congresen Legislative do Minas Pc-
race (apoiados; muito bern!), decJ

() SR. WAS 'FILHO: Extra-
nhei. sE Prosidente, ' do rim modnprofund,'o iniclo do debate , do
pfojècto n. 9, do Sonado 'feito polo



rejelta ee mmo projocto e (Ia,
'd.est"arte prova eloqunte, r&bust e
preciaa; daquillo qu .e affirmou ol-
lustrado orador que me precedu,
Isto 6, que vota as }eis scm pesar
devidamente as suas ineumbon& as.

0. Estado de Minas não está Sr.
Presldente, em condiçöes finance!-
ms as mais prosperas possives:. 9
Estado de Minas, pelo orgão aucto-
rlzado do poder executivo, nos diz
flue necessitamos d& urn orçamento
feito corn a maxima previdencia,
reduzindo-se, tanto quanta possi-
vel, as despesas publicas, afirn do
qua possámos entrar nurn periodo
do tranquihidade e de paz, sob o
ponto' do vista financeiro.

Pals born;' si existe uma Escola
do Pharmacia na directoria do H.
giene; si qualquer cidadão pOde so
tornar pharmaceutico perante o di-
rector do Hygiene desta Capital, pa-
a que a Eseola do Pharmacia do

Ouro Preto, mantida corn tanto sa
crificio pelo Estado, e destinada a
r.rrnar pharmaceuticos?

Si a experienela 'tern domonstra-
do, segundo affirmou o rneu col-
toga, quo as flão formados satisfa•
em mais as aspiraOes do povo; si
s praticos vão a todos as recantos

do' Estado f4diitar a distr1buião
de medleamentos para a soccorro
dessas populabes, adoptemos estes
e abandonemos as formados (muito
bern!)

Si as praticos se formam peran-
o• a directorla do Hygiene, sem
aca'rretar maiores despesas ao Es
tado, 0 Congresso serd patriota,
adptando-os de vez, e supprirnindo
a Escola de Pharmacia do Ou:o
P:eto, que muito pesa ao nosso Or
tarnento.

Näo vejo, sr. Presidente, do for-
ma aiguma, em que o projecto pos
a estabelecer privileglo, conformo

aeelar'u b 'nobre deputado.
0 art. 21 d1sp6e (lê):
"Fleani mantidas as llcenças con-

cedidas a praticos de phãrmacis
anterlormente a esta lei".

Já vO a Casa que.a alta corpora
o do Senado Mineiro. na etabora-

çäo do projecto, fol sabia e previ-
dente, tratando. do respeitar o dl

reito adqulrldG daquelles quo,
'exercem as ftncçoes de praticois do
pharmacia no interior do nosso, Es-
tadó.

Si se trata, portant, do Iegislar
aia o futuro, entendo que proce

deremos acertadarnente approvando
o projecto; porque, sr. Presidea1.
estainos neSte dilemma: ou a Esco
ta de Phaniiacio, ou a Diretoria do
Hygiene.

N&II voja, em absoluto, no proje-
èto, cercearnento da lilierdade d
profissão; e, si porvuura, 'exi$'s-
o urn tal ceicearnento, isso do ne

rilium modo imoortaria na mean
stitucionalidade da medida, porqu
.ciste materia de direito substanti

vo, isto é, a Codigo Penal da Re
publica, quo prohthe aos carzm
bambas clinicarem, ou receitarem.

Si no (.io'gtsso J'eder. ' ml
contra da Republica, s i a cabeQa
do paiz inteiro, jd so leli,lou nessa
sentido; e si essa 'rislaão se irri
ii ti par todos as recantos do tor
ritorio brasileiro; porqua não pa
demos, doitro do muldes eansti-
ucionaes, impedli qiie. em Mina

Geraes. a individuo näo fórmad
em pharmaca exerça tal profis
são?

o sr. Gabriel de Andrade: - Es
sa medida dove ser consequencia
da outra

o sr. Bias Fitho: - Essa medid
de'e sor consequencia !a outra, co
mu Item diz a niu collega.

Si 1 prohibido ao individuo ndo
formado em medicina clinlOar, do-
ve sr, "ipso-facto", prohthido ao
individuo nao formado em phar-
macia oxorcor a prouissão do
pharmaceutico.

A não soguirmos esse caminlio,
aovornos então adoptar a outra hy-
)othese quo formulei e pola qual,
c3nfesso a Camara para a regular
marcha dos negocios' pdblicos, cu
do horn grado votarci, de accordo
corn 0 programma quo a mim mes-
ma traeoi ao iniciar rneu .mandato
de deputado, ista ó, a da mais so-
vera. economia dos dinheiros p111)1t-
cos. Essa outra hypothese. é a sup-
pressão da Escola do Pharmacia
do. Ouro Prato. 	 '

jftm,0ca-
ms topatO' ictorta
ilO Hygiene,, , para o eeio'à

juIgo
r' d1speftáel it' 	 tIe

If iiI 	 coláon 	 q.ua1 o Estado
itpcnd'e hnfâ somma' 1$ent elev 4
1'a. 	 ., '

fi' surg dedè logo a questdo
tdsdtreito 'dqui'f-idos dos lentes
(raqul1e 'staheleciffionto-. Effeeti-
yaiiietite, a' Ecola , der- Pharmacla
L' 0tno Preto tern' oóu 'cOi'po do.
ente ebristittfid'o;' '4 uma vez quo
ej1 a mésiTia sapprhnidà, a Esta-

ito 'tom, qiierqueira qu&r nã&, par-

^'s
ó Fodor' Jutheiarid,o obriga; o

t&o 'tnV do , mauler corpu
éonf.e" ciii' os en' cilnento g inte'

Ora,. srs.. deputados, si estamos
couocados nosto dilemma; do , accel-
armos o pratico ouo pharmaccu-
ico,, 'dovems, dnitès 16 mals nada,
procurar 'riuicar qual das duas
inodklas ó mais util ao interess'e
fnihlico; e éu penso quo aquella
Iiie's acha eansubstanciada no pro-
?eto debate é a quo consulla
thMhor';esso mesmo interesse'.
.1érn disso,'o,' prOjeto 'procttra
cvrnpensar as grandes' saerifiioS,

cgrnd'es' dspWtclio o as' grandès
(&rcos cto' fantos macos 'quo fa-

'i't ni ñaquelto estabeleci-'
iento' do di4ioo ' guporior do nosso

I"

dos grandes
niaté Qo'1gisladOi '6 legislar corn
i4idè olhando id £Ora., as ova-

cp&Peia S; 6. 'legslador dO-
.̀-ostar''tifi oinpletamente airedad

e; :°*" sornpr. tendo so,,
tunç, em, vista as , intoresses go-,,
ái ldh€rnLeos do Estado cai do.

paiz pthà' O qual , legisla '(a,polados;
gtd. ,hemd) ;E o iegis1ada,r . quo ti-.
iisa 'divisa', quo 6 a do,Con-

rre.sso Mineiro, ha do par corto evi-
tdi rartttd 'n'fa1eg st, bum' quo, Ia
fOi'a 4brfr.á" no 'ulmenta as 'thin-'

'Fts,' iase 'ad ffthaçdoa, pa-'
l'tha,i t tai.dO set, 'Onto .g1o'rlfiOa..
,L S'piacI 	 iid 	 upO

hdi'neproe-
eO"dWrèfihfi1n sido, biñ
quo oG
corn a q1ti 	 ssa'er da. iiilnha

	

en 	 dtionvdfltdo
!d 4u cte*:dfénder - uma d'eteE-'
rninada medida, 'pórqixe ella é thU
ao mcu' Estadb, cu a defendo, sow

improssicipr lãm'ais corn 'as
acthtinacöas' pubiicaà', ôoxfl as elo-
Tgios ou corn as censuras 'qué p,or-'
ver1tufa xñe ej am foitas.''

Nestas 'Oandi'çOes,' iavrafldd 0
'protestp iue tive 'opportufd'dde,de
Ifazer àø iciar, 0 m'eu d1curso.
cccntia a quôdisse 'o'obi'edeut,-
do' resiTerite, hesta 'Capital,' fao
questAo. quo, esso mesmo. prOtesto
conste' dos,."Annas'da ,Casa pa-
ra fióaiom certo, as quo acompa..i
nharn Os,' nossos trabaihos,, quo n6s.,
nao ouvimos. aqui a pecha doar-
navalesco, quo nos tot atirada,eni
tim, p'otesto violento, formal 0
enerico. (avoiados: muito bern!),
- Este protesto, sr. PresIdente

brota justarnente do urn .esplrlto.,
de patriota, quo não, so, cornpadeoe'

'corn fitas, o quo não veiu,aqul pais.
faze]-as ,carnavalescas, nern para
enxovalh ar • ou , atirar manchas ao,
Solo do sous collegas!,,,

eso sr. Alberta Alvar:-Eu- 'sou,
quem protesla contra estaspalavras
do y.,exc.,, 	 ,

O : Bias Filho :-"Eu appello pa-
ra a Camara, 0 a ultima cousa quo'
• tefiho t do,Ixar no rneu disco rv;
appello para cada urn dos srs. do-
putados de / per sil;i ap,pellal:par.a
toda a- . asitencia quo 'nos ouvo;
'paratq.se digam si astpla"v'ras pr•i
feridas 'polo nobre depufadt resl
ddnto nesta' Capital? constltuesni ota
ndo uma affrofita dtrlgidaao' Con-I
gioSsO Mineiro. i. 	 .' '. '!' ' ' 	 id

o isr. Albertty "Alva,es: - Nft1
apolado. 	 ' . ' 	 .d.

o sr. Bids Filho..., l affkontA, qua
não heals' aqiii"sO, 'mas á retu'rn?.,
bau nas montanhas del.Mlnas'i Go'
raes;udo pofita-'a ponta,. do .4ll3ttt-
cto em, dHtricto, do cldad cm' e!
dade; crnm ' roroVaaiserthau4i
pava mineiro, quo jd.so' admirava
do . não haver. , no, seio1destaCarna-
ra..iThi' clopi,italo quse lavantae,

corn veflemencl'a,
ara protestar 'óOitra ti

pola .prlmelra yes, na
so vê,assacado aeste
:apoiados; nto ben1).
eIj do 110550 Esta4o, 4

litico de sefl homeas
WA
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0 sr. Bias Filho: - Mo foi as-
sim quo entendi do v. exc.

o sr. il1brto illoares : —Ndo do-
vu, jorLanto, sr. Presidente, seniio
anchor quo, apesar do todo o ca-
br q uo log'ion transmitt.ir ao dis-
eutsu quo a Camara aoaba do ou-
vii, u nobre cieputado residente em
Itarbacena defendou-so e a cigna
c;)rpora(ao legislativa do Estado do
Minas de acdusaçOes cjue ihes nao
fotain fcitas, de suppostas objur-
gatutias (be lhes flibo fo-ram er,gLU-
las. do rituilo nonlitun neste recin-

to
o sr. Bias Fliho: —Ndo apoiado.

I tefeudi ito accusaoes injustas do
V axe

o sr. itll)('itQ Aivares: —Depois
do quo acabo do expOr, sr. Presi-
Ionic, penso Pilo valor a pna in-
sistir sol)re 0 mesmo assumpto.

Pasta ci segurida parte do discur-
so do nobre deputaclo Sr. Bias Fl-
tim ant quo a posidj the I. axe
uho d mats a cia advogado do p0-
Ir legislativo mineiro contra as
tululias pretenchidas invectivas, p0-
i"m a do accusador da attitude do
obscure orador quo oceupa a atten-
ado da ('a r iara, corn re 1 ad a corn-
ne.utai'ios peLt imptarisa sobre a
r.rcna dos t rabalhos Io Coiigres-
to na presonle ScSSibu.

Neste ponto ainda s. exc. so en-
ttru tie inchignado...

C) sr. Bias Fil/io : . —Muito justa a
I 'on ci ad a

0 cr. Alberto Alberto: —Reduza-
not as cousas aos sous turmos ver-

dacleiros.
A:tes. sr. Prcsidenie, do icr a

hom'a do tar ass,'nto laeMa
d lahutava no sela o tuna coipo-
ran do ci sOflIiVP'Cia nunca
me sentirel menos lisonjeado: a dos

tazoni d , jarnaiit:'o if, i,ossc
a oLcoto cia sua iotividabo de

tc&)s os dos.
ia qualiaade do jo"nalista, ,:.tes

rt'ibiO do 	 depulado a' durante
'- to mandato, .mnre

tenlao procurado sor rifil principal-
monte ao men Estado, acompanhan-
do do perto, pela imprensa. todas
as manifestaçöes cia sua vida cob-
boctiva, sob sous multiples aspe-
etos.

A. C.-4i')

E no exercieio deste direito, ao
ilesmo tempo quo no dasempenho
('OS deveres desta nobre profissäo
no ha lengos annos exerço polo
arnal, nunea, Sr. Presidente, fui
cii' suggestOes a quorn quer qua

aeja, fern as regras nem Os cense-
Cios sendo da minhd consciencia,
no senapro me tern traçado o ca-
:unho cia linha recta, do qua1peii-
la járnais me haver afastado.

F, do alto deste plane elavado,
nao tenho motivos pa'ra aternorizar
me, come nnnoa me assustel, dos
i'encontros quo a controvorsia das
ainiOes ou a choque dos interes-

;'s oppostos, par mais explicaivoic
(luci sejarn, me hajam bovado a si-
Luacao do provocar on accoitar. Ndo
ha razbes, portanto, para dosmen-
tir-me pela primeira Vez.

Alas toquernos no ponto quo con-
stitne o motivo dos reparos on an-

s, ctas incrcpaçOes do nobre do-
iiitado resideute am Barbacena, a
cue resurnirci cm poucas paiavras.

Polo ,jorirab "0 Estado de S Path
b', euja socçdo mineira tenho a
honra do redigir ha longos an-nos,
f'oi duo quo o Cougresso (to Minas,
liavc'ndo inicido os trabalhos d'esle
amino tres dias apOs, ci data normal,
osteve virtualmente encorrade du-
ramdo urn inez, logo em seguida ci
ins mu amdo

Commentalmibo esto facto, diss,era-
met qua era hem extran'havei, ten-
do-se em vista principairrteite . a
exiguidade do tempo clue tern pam
or trabaihos begisiativoc c es multi-
pbs a irflportantes assurnptes quo
ahi ostho para ser discutidos.

Ora, haverci no seio desta Camaro
aiguom quo preten cia contestar a
verarithifte e a justeza destes cord
mc'i lariat? Ilaverd alguern? . St
existe, quo se manifesto a formula
o prinreiro protoslo! (pausa e siten
cia).

Estc aibenabo ci hem significativo,
sr. PrrsidenIe, ci excusa-me do pro-
se gnir mina nrabcm do considera-
Oes, ant quo, pasta do parte a me-

cesriclade cia se rectahelecer a justi-
cia, de certo ningnem terd interasso
do que se etesnize urna thsputa o.-
seal, pela qu'ai, do minha part,
peco dcseulpas ii Gamara dos sm
Doputados, apesar do näo hard-a
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aubUeoL4testa*n a eonee, a fonder, s-bonrada ,corpOracj,.ü
dalleadeza, a seremdade, corn qua quo fazem parte' todos'o&mernbroB
esss memos hornens trabaiiam desta Casa 	 I

palo hem puhhco no L terreno this 	 Si não conhlt000sso do perto, sr
Was a dos priricipios 	 Presideñt, b'ä 'àtlrthutos moraes

A prova eloquente do qua at 1fr quo diztinuém' ocaráët 4ómei
mo, vOs a ,eneontrareis, porerrren- lilustrádo & dignó college, para the
doos 'Annzës hist'orieos desta Ca- ado, poder faeiurna injustia, SO-mare, pererrefld& os Annacs his- na levado a crer, qua a inopinado,
terieos , do 'Senado Mineiro; t om a imprevisto rbcedrnento do0.
todos elles vereis qua sempre se axe sO teria por objectivoerear-
tciau aqul , ara da paiavra, Sam- me tuna situacão' de mal , estar,nes-
ifra 's'e lüetou aqul pales Was e pa- to récinto, pondo-mo em cheque
lbs prmeipios, scm que jamais los porante os meus nobres colleges
sem trazidos insultos a aggreiOes, 	 a vez que"se toréeavidenternen-
n.a'óI a' urn 'deputado, sOmente, nias a snttdb das ?minhas palavras,
uma'bcrpraQão inteira (coiadrs), que so procura emprestar-Ihes urn
corporaao que ainda e represria- sonceito improprlo ' por isto rnds-
da fior vü,ltos de rep ub1ianos his- md - vonenoso, e contra a qual me
ti'tcos, vüitos qua se tm encarie- nevolto.
cido L no sevii ' do Estado, viiltoz 	 0 sr. Bias Fitho: - Näo liz màis
qut!CritiC1m seus intereses pes- do qua reportar-ma as palavras 'do
soa 	 pare viiem •.iricspon;Ler a v axe.
entiIeza 14 e.leitorado' qie pra - 0 sr. Alberto 'Alvares: - Tradu-
UiOSmifldOt, C que,l agu,qua- indoas ao talante e ao gosto' dosi no termrno de sua Vida piibhea, 	 axeassislem1 iinpasives A revuItad.'is a 	 -

essas aggressöes; inipassiveis pela 	 Sr. Presidante, ainda estao bern
riidcncia cjue ' os eancteriza, ata 	 recanes as minhas palaVraS quan-,
revoltados ' porque nhnca, 	 em sua do discutia a proj ecto em debate,
longa 'carreira politica, issistirm, para qua possa invocar sobre ellas
no seio do Congrosso, a insultos't 	 0 jtuZO, 0 julgamento do toda a Ca.
fortes tao violentos a Ado moor- mara dos srs. Deputados
tezes. 	 Quando dasta tribuna emitti con-

(Muito benz; muito bern I)	 caitos, qua alias nAo, sao maus, mas•	 ' 	 .. do publicistas do renome universal;
0 SR. ALBERTO ALVARES (pa- quan.do  externei urna analyse bite

ra urna' explicacão pessoal): - Sr. par auctoridada muito mals,, com
Presidente, posto ' quo realmente petente do quo qualquer opinio
eonstranido, por' se tratar de uma qua eu pudesso manffthtãr sabre a
questiuncula pessoall, nem par , istO natureza das ,eorporaes legisiati-
paderei silenciar-me,' nem por isto vas do toclosos 'paizes,'é bemcJaro
daverel deixar, par. minha parte, do (a isto estava a transluzii do, quan
formular desta-triburia 0 meu mais to havia aqul pronunciado) ,"é born
vehemente protesto contra a inter- claro qite me nao referia e ném me
iretao tendenciosa qua o nobro podaria reteiir a este' oil 'aquefle
deputado sr. BiasFllho pretendei parlamento,' desia au' 'daquella na-
dar. as minhas palavras, quando ção, muito menos;' poctuto, 'âo
arites de s. 'cxc: discutia a proje- Cangrèsso do Estado do Mlnist.
eta do Senado, que regiila. o exar.. (Apojados).
lc1or da profisso de pharrnaceutb - Repetia l apns, ' ña'.iiàioi 'geize-co no Estado. 	 • ' 	 _ ri1izaçao, a syiith'ese'das"sentenças

E protestando contra esta atti- proferidas por inn espirito de old-
lude do s axe , nãa posso deixar ção coma Naguet, que de certo
Ze, manifestár a' minha 'mais pro- aunca 'terá desliistrado"o parlamen-
funda tcxfrreza' A. sarttamnthgna- to da sua patria, qua, ao eontrario,
016 do obnre deputado rei'i ante sempre honrou e seinpra illmm-
em Barbacena, ao ardor di sua nou corn as lu.zes do seu tuiguran-
quente , oratoria,levantando.se t nes- 1, to .talento, corn o 'sa1er do S&l"gO-
to recinto pare so defender' e do, nb (3fwto bern, apo2ados)
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provado, & que, ontretanto, nio
the eximi&i'a de aoaeital-a nos icr-
mos em quo foi postia.

Era o quo tinha a dizer. (Muit
bern; muito bern!)

0 SR. BIAS FILFIO (para urna
explicacaa pessoal) : - Sr. PrtSi-
dnte, quando tive o•ppQrtuni(lade
d vir a trthuna pa.ra lavrar a rneu
formal protosto cotra as palavras
piofertda pelo rnn illustrado am-
go e lislinoto coilega, cujo nome
peço 1i'aença para decilnar, o sr. Al-
berto Alvares, cu agi corno sompre
ctumO •agir no soio desta Case,
corn a rnaior calma e roflexao

To4os Os actos quo en pratico,
quer na vida publ'ica, quer na vi.] a
particular, nac sao, em absoluto,
originarios da fa]'a do meditaao; e
sO trago a baila da discuszão nete
recinto, aqLvolles factos que eu 'r-
trido não ileverern fiaar lii fOra,
semi encontrar aqul immodiat.a,
prompta e r@speotiva resposta.

Pareceu-me, Sr. Presidente, par
urn aporte dado no correr do deba-
te, quo, julgou- ,se, não deveria to:
trazido para o solo da Camara esta
(IUeStãO. Entretanto, eu jd hxva
lido urna ceneura acre e forte, cli-
cada rn Gorugrosso Minetro, do qua]
taco parte; fora é, portanto, c
fossar quo, polo menos, corn a ml-
ri ha resp onsaiiilldaido individual, cc-
hia-rno dar a essa consura a devlia
resposta.

Allis, en quacndo tab, nesta Casa,
tracluzo exelusivarnente ci men pei-•
samento individual; o, a propoetto
d.ijsso, jut a.lguem, na scesuto legisla-
tiva do anno pasoado, vebe.rou-me
por ter votado contra detcrrnina'io
projeicto, deelarando ser eu filbo do
presidente do Parlido Republicano
Minetro, nuto dcverrdo, portanto, ter
assim procedido.

Jut atfirmel desha tribuna quo as
maus actos, aqui clent.ro, S'eria!fl
pan tasios, exciusivamente, pela mi-
uha convicçuto; e nem o presidente
do Partido Ropublicano Mineho
nom oTs sons dirigentes, seria.rn i-
pazcs do influenciar no men espi"i-
to, pcwque são repubilcanos octue a-
dos na severa escola (apoiao.;;
niui!o bern!)

Si mereco .a cehsura 'thL Camara
por ter trazido ao debate urn factO
quo considero insultuoso a esta
mesma Camara, tenho a declarar,
mais uma vez, quo sO I alei em men
nome individual.

A Casa hem conhece as relaçOes
pessoacs quo me ligam ao men no-
lire collega, Sr. Alberto Alvares, e
sahe a admiracão quo devoto ao
son espirito o ut sua grande cultura
intellectual.

o sr. Alberta Alvares: - E' bon-
dade do V. exc.

o sr. Bias Fl/ia: - ... ; entretan-
to, easa admiraçuto nuto me priva do
direito do clivergir, em todos os
pontos, das affirrnaçOos do s. exc.,
sobretudi quando en as considero
onensivas não sO a cada urn dos srs.
deputados ic per si, mas ut Cama-
ra inteira.

o mcci hanrado collega, em suj
oxplieacuto pessoal, declarou quo,
falando em Congressos carnavaie-
cos, nan teva a intenção do so rote
rir ao Congresso Mineiro.

o s,. Alberta Alvares: - Ell nuto
me referi a Coiigressos cirnavales-
ens; v. eoi. ouviu mal. Eli me rote-
ri as fOrmas duplas quo as leis to-
mom: urna, na sua apparencia ma-
tciial uitra, ia uia naturezi tffo-
etiva.

o si-. Bias Fitho: - NAo tot nrc-
cisarnente isso 0 que en ouvi 0 V.
cxc. conlirmou em aparte, que so
referiit cbs Congressos em garal.

o sr. Alberto Alvares: - Pots fol
o quo cu disse:

o sr. Bias Filho: - ... o nuto fob
precisamente isso 0 que a maioria
da Camara ouviu (apoiados), tanto
assirn que, quando me levanici par1
lavrar ci men protesto, tive a ven-
tura, ventura sin. de ter 0 aooio,
manifestado clararnente. em apartes
do solidariedade, do muitos dos
cons col]egas, true en venero e re
Speito, quo en admiro e acato, e quo
mutito honraram a minha oracuto.

Nan so diga, portanto, quq ci:
trouxe an tapete da diseussuto, mis-
ta Casa, faetos irritantes, retalla-
cOos pessoaes, pois no exercielo do
mandato do deputado, deva me ser
vir desta tribuna para dar atisfa-
echo ao eleitoracle que parc acjni me
envion, fazendo vbr lut fOra, quc, si
o ('ongre $so mereo censuras. estas
nba deviam ser feitas nos tormo
em que 0 foram, porque ate se cr1-
ticou e so imputou ao Cougresse

turn facto do qnal cue nba fern a
minima responsahilidade, quo 0 0
do sua não installação a 15 do jut
nho.

Pedindo excusas aos meus disIin
etos collegas, si porventura so nan-
lestaram corn o protesto quo lavrei
contra affirmacOcs quo jIilcnei in
sultuosas ut Camare. dovo cleclarar,
entretanto. quo tedas as vezes (lilt,
se me offerecer opportunidailo da
responder a atacrues do egual raIn-
reza, en me servirei desta tribune;
si son aecusado pela irnorensa. no
caraeter de deputado. evirientcnucii
to, C da trihuna Ca Carnars qu
devo servir-me parc responder .1
taos accusacOes.

Ao men nobre colloga. Sr. \1i1-
to Alvares, de qileni son. repite
vordadeiro ailmirador pel:u sin
--rand oricrosidade. nosta Cass. pP.
In rnndo incancay por quo liscuutc
todos os assunnitos, coin ci tan (Il-
nutria illustraão. iirofiundo arvit
mentacilo e grande cloqucricia: a
exc. direi, corn a franuneza rme ni
caracteriza, one, no mcii intimo
rrdnha con scion ci, eston con ve: i
do (file fiui corno membro do Con
gresso Minciro. insuItaTh (I

 no artiro one so iiulilinr c
palavras (rue prororin. (null) i1on a
o projecto. (Muito bern: mull

o SR. JOAO ANTONIO: - Sr. Pro-
-a commisbij de SauCe Pu-

buica não vem aiigrnontar a ccliii
de uma pa]avra it lcrilhante d r i e-
sa que, do prnicctci :. 9. ia Sinad
acaba do lazer o noire deputado
quo me precedeu nut trilijua. Tã
Orncn to direl, cm riome dx mesma

cornrnissäo, que ella irsiste pelil
passagom do alludido projocto, nuto
50 pelos motives jut Cxpendidos pnr
aquelles q e aqui tOrn propugrirdo
pelas modidas nollo consubstancia-
das, como ainda pela consideralO
de que o nitmero do ptarintcCii.
cos diplomados em nosso Estado, 6
hojo mais do quo sutficiente part
accorrer As neceisidades do todac
as cidades o povoados do Minas.

Pader-so-lam justiticar as con-
cessbes do liconcas aos praticos pa-
ra o exorcicio da pharinacia. oiitr'
rim. cpiando sO possuianios a Esco-
Ic do Odro Preto, evidentemente in-
sulficiontO parc formar moqos erg

lumeuo corresporidente its necessi-
dades das povoaqoes do interior,
tao augmentados no ultimo dcccii-
nio. Hojo, porCrn. quo existe em
nosso Estado urn grando numero
do escolas equiparadas, C hem de
ver quo cessou per complete a
conveniencia da concessuto de licen-
Gas aos praticos, do vez quo jut pos-
suimos pharmacouticos formados,
em numero sufticionto para preen-
chcr os logares vagos, porvontura
pleitoados pelos praticos.

ContrariandO as atfirmaqOos cia
lionrado deputado, cujo nome pe
Go licenqa para declinar, Sr. Alber-
ta Alvares, a cujo talento e huts-
traqbo jut rendeu merecido preito a
ruobre orador quo me precedeu, di-
re!, sr. Presidente, quo o exerciclo
Ca pharimacia pelos nao diploma
dos, acarrota

'
de trequonto, gravis-

simos projuizos a saudo pub]ica.
S. exc. nan é urn profissional Ca

medicina e nOn pOdo, par isso mes
mo, conhecor as grandes difficul-
dades 'corn quo lucta o clinico em
uma localidade em quo tern do pee-
star os seus serviços, sondo obriga-
do ainda a hr A pharmacia fiscali-
zar a manipulaqbo do suas roceitas,
porque nOn tern confianqa no mdi
vduo a cujo cargo astit ossa inosma
rnanipulacão.

o sr. Alberto Alvares: - E quo
diria v. exc. Ca sttuaqão do ritedi
Co. Si cue nan eucontrasse pharma-
ea nerihurna?

o sr. .ioOo A r ionio: - Fm tal
so, o medico teria, nas suas bap.-
g'ens, urna arnbuulancia o estaria
apto a presta' muito me]horcs ser
vicos quc as pratcos. Assim faziarn

medicos antigos (v. i' tivcz
nba sails disso prque não C des-
se tempo); ellos tinharn sempre a
sua arn])ulancia e prestavam sorvi-
cos, muitas vezos gratnitarnonte, a
todos quo precisavam dessa mosma
ambulancia.

o se. Alberto Alvaics: - VO
cxc quo cUes vain, no minimo, sup
prir ossa ambulancia

o sr. João Antonio: - Ilavenda
nut localidado, o pratico licenciaclo,
o medico nãci poderit mais con duzir a
ambulancia, poiS, Si asim 0
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estará sujoito a censura da dirc
ctoria do Hygiene, polo facto do
exercer .a medicina e a pharmacia
ao mesmo tempo, commettendo
desta gone, urn delicto, como boiii
sabe v. exc., emerito jurista que (.

Ito a1guns, annos eu mosmo do-
fendi nesta Casa as praticos, mas
porcfUo flao possularnoS então as
cscoIas equiparaclas, sendo insuffi-
cionto para attender as nocessida-
des do intcrio numoro do me-
Cos forruaclos polo Escola do Phar
IrFacia do Ouro Preto.

Ouanto a so thzer (jim 0 praticri
está .habiitado quanta o phar-
raceutico forrnado, acredito quo
ssc nOo so darO.
O moco quo vat eursar a Eseola

do Pliarmacia, comoça par appron-
11cr todos as p rincipios rudirnenta•
ocr quo o boo do habilitar a, mats
taide, pder c.hegar, corn vantagern,
an conhe.cirnento cIa alta sciencia,
quo, no easo, 0 representada pela
toxicologia, pola posologia, pelt
aie do formular e do manipular
o U

Não 0 corn a simples pratica de
nusfurar droga.s nurn grau quo o
ill 1 ividuo so torria pliarmaceutico.

O pharmaceutico 0, par assim Ii-
zer, o fscd do medico, porquanto,
r ohrigado, polo Codigo, a icr as
j:oirriuias quo cue prescreve, e na
1!YOti1CS•O do lOc pairar no espiri-
to soinhra do urna duvirla civan

-to a dosagem do Urn tal ou qual
modicainento, 0110 devercI ir incoi-
tincali inanifestar essa duvida ao
mcsno nidico, consultando-o a re-
opeit.e.

Ora. srs. ileputados, o pratico es-
LircI no aliura do assim proceder?

Evicienternente não, salvo lirnita-
disirnas excepOes.

S. exc. não saho as difficulcladc.s
corn cino luctarnos; si as conheecs-
rn dana tocla razão ao projeeto it.
9. do Senaido,' quo, actualmonto, nos
ocdupa a attenção.

A coinnussao, portaiito, n5t0 quo-
rondo nod a auginentar ao quo. nis-
to Cas, jO foi dito a respoto do as-
surripto, lirnita-se a solicitar dos
incus nobres coflegas a approvacão
do projocto.

Pass,) agora, em name cIa mds-
in cornrnissão, a aprosont.ar duag
00 011 ilaS

i prmcira, relativa a proroga-
no prazo para (S praticos Jd

to diroitos adcpiiridos, so habilita-
'em atim do entrarem no goso das
:ninus diroitos, 0 de toda convo-
)iOlidia, porcruanto, no projocto so
10., apenas, 90 dias para 0550 tim,
(firtudo para iSSO 0 necessarlo sor

p resentcdo urn attostado da corn-
sin Municipal quo so reime,

apenas, 3 on 4 vezes par anno, o
quo, por si SO. esgotaria 0 prazo
'ancodido polo pro.joeto.

Ascirn pois. a cornrnissão enteii-
srde t.ncta jiistiça quo osso pm-

1)  soja olovaclo a 6 mezos e, nesso
cn1cdo apresenta a emenda.
A segunrla 0 relativa ao aluguel

113 os pllarm000uticos formados
aziarn (10 suas eartas aos praticos
iS I lialalitados.

'on'to a Casa sabe, era praxe en-
re nOs, os diplornados traspassa-

a as direitos annexes a seus di-
iI(5 ii pcsscas nO.o habilitadas

Iriaal;nonfo Para quo ostas .pude g-
srm ohnir pharmacias.

Ora, como 0 isso uma praxo no-
diva 0 mosmo ate vexatoria pam a
classe dos dipiomados, a coromis-
são, n10 podondo anullar as eon-
cessOes atd hoje feitas, entende ser
do born alvitre tomar-se uma pro-
videncia a respeito 0, neste sent!-
do, apresenta a ernenda quo, do
Lu turo, viri corrigir semelliante
ahuso.

São ostas as ernondas quo a corn-
rnissão, par mou intorrnedio, apre-
Senta e espera quo ellas, hem como
o projecto, sej am aceeltas pela
Casa.

Ten ho dito.
(?ifiuito bern; muito bern!)

Ernenclag

N. 2

10 art. 5. 1—Em voz do 90 •diiis-
diga-so "6 mezes".

Sala des sessOes, tO do agosto do
1916.—JocIo AntOnio.—Franklhi do
Castro. —Henrique Portugal.

N.3

A  art. (i.°—Substjtuairi-se as
palavras iniciaes, pelas seguintes:
'As licen s ji concedlida".

Sala das sessOes, 10 do agno do
4946—João Antonio.—Franklin do
Lastro .—Henrique Portugal.

São postas em diacussão conjuri-
etarnonte.

Ninguem mats pedindo a pals-
vra, encerra-se a diseussão, flcan•
do a votaqão adiada par fatta do
nurnero.

Nada mais liavendo a tratar, o Sr.
Presidente designa para ama.ihã a
seguirito

oRT)l:l io DII

Prirncira parte

ltd 1 hora cIa tarde

Leitura e approvação da aeta
Expedionte.

AId 2 horas da tarde:
ApresontaçO.o do paroceres das

commisSOes.
Apresentação do projeetos, re-

querirnentos, indicaçbes, interpelia-
(oCs oil rnoçoes.

DiseussOo do roquerirnontos, ii-
dicaçbes, interpellaçbos ou moôes.

A provacão do redaeçes finses.
Votação em 2.' discussão do p20-

jecto n. 9, do Scnado, reguia'odo 0
exercicio da prouissão do phirma-
ceutaco.

Segunda parte

ltd 4 horas da tardo:

ContinuaçO.o da 2 . a diseussão do
projecto. n. 51, dispondo sabr e a
poriodo lectivo do Gymnasia Mi-
neiro, do Bello Horizonte.

1 discussão do projecto n. 57.
estabelecendo as divisas do dtsi'i-
cto do Jubahy, municipio do Cm-
quista.

Levanta-se a sessão.

25' SESSAO ORDINARIA, AOS II
DE AGOSTO	 OLl

Presidencia do sr. Oclilon 'to ti
• 	 drade

SUãIMARIO :—Acta.— Expe4iunte.
Discussão do parocer it. 106.-
2." discussão do projecto Ti. 51.
—Discursos e emendas dos srs.
Viviano Caldas, Alberto Alvares
o Bias Fortes. — Declaração do
voto do Sr. João Martinho.—P-
recor ri 106.—Projecto n. 9, do
Senado.--Deciaraqão do vorn.--
1.' discussão do projeeto n. 57 -
Ordom do dia.
Ao meta cIba, feita a charnada,

acham-se prosentos as SOS. Othbon
do Andrad, João 1\iartinho, Ma-
destino Gon9alves, Viviano Cold as,
mao Antonio, Abides Goncaves,
Franklin do Castro, Clemente Fa -
nba, Stylita, Gabriel Andrade, lien-
rictue Portugal, Baeta Neves, Was
Fllho, Costa Cruz, Emilio JarIiu't,
JosO Affonso, Norberto Lage, Albor-
0 Alvares, Moreira da Rocha, Mon-
toiro do Aliron, Jo-do Lisboa, Jia-
rio Murta, Pericles e Bernardo lui-
narSes, faltando, corn causa par-
licipada, as srs. lives do Lernos,
Paulo Pinheiro, Ed ardo da Ca -
iha o Garibaldi Mello, e, solo ella,
as rnais senhores.

a sessão.
Occupam as cadeiras do 1." e 2.'

ecretario, respeetivamente, as srs.
bOo Martinho e Modestino Gonçal-
'(OS.

Lida a aeta da antecedente e não
havendo quem sabre ella faa ole
srrvaçbos flea a mosina sobre s
mesa para ser approvada qdiando
houver numero legal.

o sr. t.° Secretario cIa conta do
seguinto

EXPEDIENTE
Off icios

Dois do Sr. t. Secretario di
senibida Legislativa do Auiaonas,
rommunicando a installa9ão cia-
quella assomblda e constituiqila da
rospoctiva mesa. —Inteirada.

Represeritaçoes
Do agento executivode Cabo Von-

ae, pedindo urna verba desttuada
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. insta11aço daquella co•mart.-
A' commisso do Oramcnto.

Pa Escola do Engenharia 1,sta
)apital, podindo urn auxilio pra
pagaaTlecTto dc suas &fficina. -
A' mesma commissto.

Ni,o ha parecores das comrnissöes
uorn projectos, raquerimontos, in di-
ca5es, i•nterpe1laç6s e moçOcs a
sore in apresentados.

Parecer n. 106
E' lido o postoirn discusão o

parocer n. 106, da commisafto de
OPras Puhilcas, sobre urn roqeri-
mento (10 engonheiro Francisco do
Araujo Feio.

Ninguem pedindo a palavra, en-
cerra-se a discussfto, ficando a vo-
taç.fto adiada por falta do nurnoro.

Polo rnesrno motivo oontnda
adiada a votaçfto do projecto o. 9,
do Senado, corn as emendas :1 fle
ffereeidas.
Passa-se a

2.' PARTE PA O1%PEM DO DIA

2." discussão do projecto n. 51
E' annunciada a eontinuaçfto dd

2.' discuss,-to do projecto n. 51,
diol)ondo sobro o periodo lectivo
do Gyrnnasio Mineiro, do Bello Ho-
rizonto.

Em discussfto o art. 1.0.
o SR. VIVIANO CALDAS.--Sr.

Presidente, relevem-me V. ex,- e a
Camara que, por alguns mome-
tos, venha en occupar as sues at-
ten e5es.

Nfto ohiectiVo arora extcr'iar a
minha opinifto, ciittir conecitos a
respeito do projecto n. 51, de au-
doria do illustro coliega, represen-
tante da 5." circitmscripçfto dci-
toral. 0 Sr. Alberto Alvaros, eujo
nomo declino corn a dcvid per-
missfto.

Opportunarnento, depois do ma-
thiro exarne, depois de mais detida
roflexfto, direi daqui o rneu modo
do pansar, so assirn for necessario;
iormarei a ininha consciencia e,
do accordo corn ella, darci 0 inca
voto.

Nfto d portanto precisamerite o
men intuito diseutir 0 projecto, quo
'neste mornento transita nesta casa.

Veriho, Sr. Presidente, apresentar
a este ama emenda, quo induhita-
velrnento correspondo a uma no-
cessidade do ensino nos Gymnasios
do Estado, necessidade palpitante,
quer para o Externato desta C'r p i-
t.al, qaer para o da cidado do Bar-
bacena.

A emenda, que tanho a hona do
p assar as mftos do v. exc., sr. Pre-
sidante, e do submetter a attenfto
dos illustres ropresentantes dD Es-
Lado, que certo a approvarfto, eiAd
redigida nestas termos: W)

"Acrescente-se onde convier:
Artigo. Ficam revogados os arts.

6 c 7, •da lei n. 657, e rnantido 0
dispoito no art. 40 da reforida
let, cessando nos extornatos do Gy-
mnasio Mineiro a annexacfto da ca-
deira do logica o psychologia d do
historia tie philosophia, poderio o
provirnento ser folio do aecordo
corn o dispnsto no art. 2.°, da lei
n. 521, do 19 do setombro do 1910".

Obscuro membro dosta Ca, (ndo
opoiados) nfto me d licito apresen-
tar ama omenda, scm daciui exter-
nar as razOes do seu fimdamento.

Corn esta ornentia, srs. do'rnth-
loS, eu V1SO desdobrar a cadotra (10
francez do Extornato do Barhacena,
porquanto todos nOs sabernos irn-
portancia desta diseiplina, quo no-
.as lets vigentes nfto so dove ser
ensin ada theorioa, como pratica-
monte.

Essa jft 0, sr. Presidento, uma
ties razOos da nocessidade do des-
dobramento das cadoiras tie fran-
ccx em nossos extornatos. mateNa
clue, m face do art. 61, do retula-
mento, quo baixou corn o doe. ii.

.363, do 7 do abril de 191, dove
ser ensinada nfto sO theorica, mmo
oratloarnente, pois quo oste arlio
letermina, do urn modo catogorico,
quo o en sino de linguas vivas cerO
exclusivaanente pratiieo.

Por outro lado, na aetualidatie,
vemos mna de gogualdado, ex-vi da
propria Tel vigente, ontre o Extor-
nato da Capital, onde existem duos
eadeiras do francez e o da oi'laa!o
do Barbacena. ondo existc arenas
urna, porquanto, logo apds a pu-
blicaQfto da lei n. 561, do anno
proximo passado, oecorreu o fa 1.10-
cimento do proprietario de uma
dessas cadeiras, ficando por isso o

ensino do ambas ontreguo a am
sO professor, sobrecarregando-o
portanto, proviwciinente proj u di-
eando alit o ensino, hojc on ama-
nhft.

Considerando, sr. Prosidonte, pie
osto proparatorio 0 urn dos rnai:s
ue'cessarios a mocitiade estudiosa
do nosso paiz, quo 0 ole exigido
para a matricula e exarne vestthu-
tar daquelles qite so destinarn aos
cursos do mothcina, pharmacia,
o don tologia, obstetricia, direit., en-
g'enharia, ate., necossarlo aos quo
qaeiram abra9ar as carreiras com
mercial, industrial o outras rnuttas;
ovidente ó quo as aulas, em pie se
rofessa esta disciplina, devorft

affluir grande numoro do aithnnos;
natural, pois, 0 quo seja rovogada
a let do anno passado, aiim do quo
dosdo ja seja heneficiado o onsino
do francoz no Externato do Barhace-
ia o resguardados, amparados para
o futuro os interesses do cnsino
dossa materia, no Extornato do Bel-
lo Horizonte,

Os motivos quo me bevaram a
apresontar a consideraçfto da Cage
a erncnda, na parte rclativa ao des-
dobramonto da cacleira do logica e
psychologia o do historia da PluTo-
sciphia, tOrn o son fundarnento nfto
sO nos programmas do ensino
tranuactos, corno ainda poque cnn-
sibtuom eseas matorias 0 exarno Yes-
tilntlar daquolles quo aspirarn a nia-
tricula nos cursos ,juri'dicos.

Ora, Sr. ProMdmtc, assirn como
a physica, a chimica, a historia na-
tural, quo constitnem, corn o ['ran-
ccx. 0 exarno do admissfto para os
quo desejarn rnatricula nos diver-
sos cursos do nossas escolas do Mo-
.Iicina, precisam ser ostudadas corn
cuidado, do mesmo modo o Jevern
soc as matorias componentes do
exarnc do aclmissfto as nossas fa-
cutdades do Direito.

Debt. sonhores. a nocossilado
tambem do desdobrarnento da ca-
deira do logica o p sychologia o do
historia la phi1oscphia.

Aecrosco ainda, sr. Presideate,
quo o begislador minoiro, em epoca
ufto rnuito remote, jft .reeonheccai
a necessidado do onsinar phloso-
phia am lima cadoira ti perLe,
quando &edobrou a cadetra do

geamrnritica, litteratura nacional 0
phii000phia.

Nfto so objocto, sr. Presidente, ft
ornenda quc apresento o facto do
uSe desdobrainento dessas discipli-
iia no Collegio Pedro II. Isto nSa
O razfto para nao fazermos obra
meihor no Estado do Minas, mais
do accordo corn as convonioiucias do
casino, corn os methodos da peda-
gogia e sendo a materia ama sim-
ples questfto do detalhe, absoluta-
inente nftc affectarft as regalias do
equiparados, do qu'e gosam os ics-
sos externatos.

A premencia da nossa situaçfto
linanceira tambern tonIc a dosap-
paroeer, nfto sO pcirque novos ho-
rizontes se nos dapram, come aT-
firma o honrado Sr. Presidento do
Estado em sua rncnsagem, corno
ainda porquc vemoS pairioticarnen-
to empenhada a illustrada commis-
iSo dc Finanas, corno ainda hon-
teni so manifostou neste recinto ii
seu din relator, no sentido do
produrar tpjarelhar o Estado do
modo tel, que fique 0 mesmo a eo
herto do quaesquer surpresas in-
lures.

Alias, a nossa situaçfto finaneci,
ra, no mornento actual, 0 muito
ruals auspiciosa C promissora do
cjuo o era no exercieio passado.

Dopois, srs., eu sou daquellos
cite entendem quo, cal materia do
hygiene puMice, am materia quo
'liz rospeito As garantias offeroci-
das ft nossa vida e aos nossos di-
reitos, assirn como tambern em ma-
terM que so relaciona corn a iii-
struotSo dos nossos patricios, isto
ó, corn o preparo intellectual 'la
goracSo quo desponta, e quo serft
amelia quo vai dirigir Os destinos
da patriC no dia do amanhft, todas
as despesas, dentro dos limites do
criterio e da razfto, devorfto ser Ic-
oeliklas e exccutadas corn appian-
SOS.

Tenho concluido.
(Muito bern; muito bern!)

Em enda 2'r. I

CÁo projecto n. 51 —Aceroscen-
to-so on-de conviar:

Art... Ficam rovogados os arts.
0 o 7 da Tel a. 657 e mantido o dis
posto no art. I.° la r&rda id,



coinanclo nos externatos do Gy-
rnnasio Mineiro a annoxaçgo da ca-
iieira do lagica o psyclologia, a. da
fdstoria do philosophia podendo o
provimento ser feito do aecordo
ron o disposto no art. 2 d:a lei n.
61 do 13 do seternbro do 1940.
Sala das sesses,  11 do agesto do
1916. —Vivia'no Caldas.

E' apolada e posta em discussão
conj unctarnente.

o SR. ALBER1?J ALVARES: -'
Sr. Pridcnte, eston inteiramento
do accordo corn o quo acaba do 41-
cer o nobro deputado, Sr. Viviano
( aldas, funriamentando a omenda
quo apresentou ao projecto em de-

0 sr. Viviano Caldas: —Receijo
ossa doolaraçdo do V. axe. corn a
major satisfaoqao.

U sr. Alberto AlvareS: —Corn re-
iaqdo, por exemplo, a cadeira de
tranoez, ainda ha urna. eonsideraqao
qua iefcirqa as motives trazidos a
tasa polo nobro deputado; o vem
a ser a disposicdo do dec. n.....
It. d30, decret.o federal, quo d lei
pnra o Gymnasia Mineiro, hojo
ririparado ao Colloglo Pedro ii, e
quo esiabeleco, taxativamonte, quo
0 casino do francez dove sor des-
dothrado em duas partes: urna par-
Jo thoorica e outra pratica, esta ul-
Jima corn tal intensidade, quo por-
nitta no alumna, quanclo sahir do

ostahelecirnonto, I alar correnteinon
to essa lingua.

Sonclo assim, a emenda do nobro
deputado ndo vom sindo attender a
urna necessidacic do ensino,qual a do
man inoilioi div1sdo dos trabalhos
eseolarcs, corn relaqäo a e:ssa ca-
cleira.

Ali.-s, aiim dos estabelecimentos
ro Gyrnnasio, a Aivisdo continua,
ito nocordo corn a sua emonda; no
aitro estabelocimento essa divisão

CC,, scFpprirnuu aponas, em virtudo
to urn dispositivo do lei antori&r,
quo maidava annexar as thins ca-
loiras quarcdo so vagasso urna del,
as, o quo so deu pela morte do pea-
thedratico do Barbacona.

Aprove.ito a opportuniciado, para
apresontar ao projecto as duas se,
guintes ornendas:

Accreseonte-so ondo convier:
Art... Par turma ate seis exa-

ailnanrios extrarihos ao Gymnaslo,
o 1a meubro da banca examinado-
r percehera a gratificaqão do 46$,

iclativa a materia cia banea em quo
tuncelonar.

Alt... jica a Poder Exocutivo
auctorizado a instituir urn interna-
o junta ao Gymnaslo, em Bob
i irizante, podendo para esto fins
dospendor aid a importancia do dez
cntus do rdis annuaes."

Li1l relaçao a prirnoira emonda:
cila vôrn a ser uma regularnonta-
di dos sorviços, obrigatoriamento

h1iciados agora, abs dots oxtorna-
tos.

Sabo a Camara dos ars. Doputa-
dos quo or Gymnasia Minoiro aca-
a do so p oquiparado ao Pedro II,

bread a, portanto, rnr processados,
C1tO aui coma em Barhacona, Os

exames do todos as ahumnos ox-
ianhos dqueilo estabolecimento e
cio so clestinarern as acadomias.

4ord urn scrviqo extraordinario, quo
1cm do ser teito no periodo do to-
tins, do modo quo, procedendo-so,
rids, coma sompre so procedoij
anioriormente, no tem po dos oxa-
aus parcellactos, d preciso quo a
ong'rcsso abtenda a esso servio,

tixando as sims despesas.
Devo dizer quo essa grati1ieaq.o

quo pOde ser em bonoficio dospro
tossoros do estaheloci.rnento, - omo
unborn do professoros oxtranhos,

nerd inferior a renda quo o Esta-
to vol auferir do taos exanmos.

V sahido quo, não sO pola logis-
I ado federal, coma pola logislaqdo
estadoal, cada um dos oxaminandos
ortianilios ao Gymnaslo, torn do pa-
ax ao Estado urna taxa rIo 10$000
mr materia; logo, nina banca do
3 exaininandos produzira urna ren-
a cc 60000, e paganicto-se aas oxa

on iadores a quanhia do 45$000, am-
a flea uma difforena.
Ndo preciso cxternar-me em en-

tras coosideraqOns, parecendo-me
ci ue a materia justiflea-so por Si
nnesma, sendo, carno -jd disso, o
testab olecirnonto das normas anti-
as, dos tempos dos exames par-

cefladas.
Quanta a sogunda emonda, dove

djzer, corn tocia a lealdade, quo a

sna inielativa nhto me eoiibe, pro-
ilanicute, sona.O par uina sugges-

tie nob irs repmosentantes do po-
'cr rxecutivo.

Como saJie a Camara, 0 Extorna-
to do Gymnaslo do Bello Horizon-
o fujocciona nuni e stab elecimento
cue a Estado ariquirlu e quo Veiq
do ser run internato, magniflca-
maple instailado, do antigo Anglo-
iliac iro.

0 esiahelecimento foi aciquirido
Olflfl 1db a sea rnathrial, inchusivO

hjcctos do dormitorlo, objectos es-
oulares, emfim toda apparoiha-
unto il000ssarlo a urn intornato 0
tO, paroco. nenhum motivo axis-

to nara deixar do ser aprovoitado.
E' eviclente que ossa modida ad-

ininstrativa ndo traz nenhuina es-
male do clnspesa. Attendarnos: a

desmesa maior rho ostabelecimonto
f a proveniento dii manutencão do
cuipo docenfe e do possoal admi-
aistrativo. despesa ossa quo monta
1 c'nto e tantos C )ntas.

Oi'a, semollianlo clespesa o Es-,_to (3 ibrigado a custoar, quer so-
fa in ado instituido a intornato,
qorulanto, tbrn do ser sompre pa-
-n us professoros, quo sdo funnccio-
tails vitalicios, nome-ados par con-
curso e do posse do direitos ad-
quiridas. Emfim, a quo C mantido
3 0 externat.

Poitanto, a quo aecroseora e ape-
urn a Ni:Sliia do algims ompregados
suhalternos, pa pa a installaqdo do
di temnato, aproveitanao-se, como
jd ilisse, todo a material existent-c,
lilC 0 .governo recehou na aequlsi-
di do estaholocirnento quo lie fo

ahienaclo.
E' clara cjue a contrthuieão quo

r Estado torrI do pereebor dos alu-
mien infernos sork muito superior,
no quo lord do dospendor pam a
manutenqilo simplosmonte dessa
paulo, vista quo, cam relaqão a 011-

tn, cue lord do mantel-a forada-
monte, ior motivo do lei.

Nestas candiqOes, pareeo me quo
in as ornendas s.o dignas do

ser accoitas o on as submetto ao
conceito da Casa.

(Muito bern; muito bern!)

Ernendag

N.2-
Aecresconte-so onde eanvior: -
Art. . . Par turma ate sois oxami-

naudos extranhos . ao (dymnasio, ca-
a rnembro cia banca examinadora

perceherá- a gratificaçfro de 15$000,
ralativa a materia da banca em quo
hunccionar.

N. 3
Art... Fl-ca a pader oxocutivo

muntorizado a institnib urn intern-
to junta no Gymnasia em Bello Ho-
izoito, podenda para este tim dos-

ponder aId a iinpartancia do de
eoittds do réis (10:000$000) an-
nuam.

Sala dos sossOos, 11 do agosto do
IJ I d —Alberta Alvaros.

Silo apoiadas at entram em ills-
ounsac conj uctainonto.

0 SR. BIAS FILHO:—Sr. Pre-
side-into, a ernenda quo main do ser
apresentada polo rncu ilustrado
rollega, ristdentc nosta Capital, sr.
tjhhorto Alvares, suggorlu ac men
rhitrito a idda do submetter a con-
sidoratdo da Casa urna outra, man-
titnudo abonar uma gratificaqo ao
pessoal administrativo do Gy'm,na
no dc Bello Horizonte o do do Bar-
hacena, pohos sorviqos oxtraordina-
pins prestados nos examos dos am-
runas oxtranhos aas reforidos eta-
Inelecirnentos.

Parece-me quo é razoavol essa
modida, porquanto, muitas e mul-
tas vezos, ou antes, quasi sempre,
os exarnes do preparatorios so
processados no poriodo rIms forms,
obrigarida dcst'arte as funeciona-
Cbs aclirninistrativos do Gymnasio a
nermanece-rom a p0 cju0do em seus
instos, se-rn main vantagens quo as
do seus ordonadas.

o sr. Alberto Atvares: —Porfei-
tamonte.

o sr. Jodo Martinho: —E' muito
justa a medida.

o Sr. Bias Fitho: —Par outro la,
do, chin . riil.o trard ahsolutamonto
deficit" no arqamonto do Estado,

JOIS, coma hem ovidenciou o illus-
trod-a cohiega quo me pi'eeedou, d
rerida praduzida pe1a.inscripo de
exarnes, mesmo retirada a gratifi-

1' s
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cação destinad4 aos exanilnadores,
ainda haverd urna sobra, quo a go-
verno poderá entdo, a sou criterio,-
ditrthuir entro Os funecionarios
adnilnistrativos dus dois estabeleci-
tnentos.

Eu redigi a emonda do modo a
doixar ao criteria do govorno e ila
hiynpada cummiosdo do Orqameflto
a fixaAo da verha necessaria para
isso, afim do ndo sar consigna4o to-
do o saldo resante, em prejuiZo
rs Interusses do E.stado.

Sendo assim, penso cjno ella est
cut eondiçdos do ser aeceita polo
Casa, pots consigna uma medida do
tuteira j ustiqa, indispensavel mes.
mu, untTe as dsposiöos do proj o-
ito en', debate.

(Muito 6cm; muito bem!Q.
Enrcacbi

Fiop, o governo do Estada OUCiO
jizado a ahona.r urna gratiticacão
o pessoal administrativo do G y-

mnasto, pubs serviços oxtraordina-
us puestados nos exames dos ahi-

nnus extraithos ao estabelecirnento,
nodiante verba consignada no or-
uarnonto.

Sala dos sessOes, Ii do agosto do
1916. ---Bias Fliho.

E' apolada e entra em diseussão
coniunetamente.

Niuguent mais podindo a palarra
onoerra-se a discussito do art. 1..

Cumparecem os srs. Cicero Lo-
ties o Leopoldo do Lana.

Veri4ieaudo-Se numoro legal,
pprovado o art. 1.0 e as emendas

so mesmo apreseriladas.
Sum debate eicerra-se a discus-

situ do a.rt.?.°, quo d approvadu.
Sito remettidos o projecto e as

omejidas it commissito do Instru-
çitu Puhilea.
0 sr. Joüo Martinho, pela ord&n

poce quo so consigne na aeta ter
c'oiado contra o proj ecto e a favor
des omondas. —Send attondido a
jolire deputado.

E' appruvada a aeta.
Parecer n. 106

E 0 approva4o o paree&r n. 106,
da ornmissit& do Obras Publicas,
ohro urn reuonimento do enge-

6hoiro Frsco do Araujo Fio.

Projecto n. 9, do Senado

E' ipprovado em 2 . 0 discussito o
projcuto it. 9, do Senado, regulan-
[to to exeircicio da profissdo do
pharmaceuticO, o hem assim as tros
ornendas a die offerecidas pel
onrnissdo do Saudo Publica, a

fluai é o mesmo devolvido.
Fazom deelaracito do voto para

constar da acta, os sra. Bernordo
Guimarites e Ali)erto Alvares con-
ra o proj eto e Joito M:tiniho coil
ra o art. 4.° na. 1 e 3. —Sorito
ettendidos us srs. ducutados.

'1 0 discussdo (ti) pi"j"r us n. 57

'iainaoiitc it ii U e eitra em 1.'
discussito quo so encorra scm do-
ate, it anurovajO c vii A cOninis-
do ii Caiiaras %l! 	 OtiS 0 pro-
'oto 1. 57, oata'iacoud') as dt'

ses do distriCto rio Julab y, lilufli-
eipio ii Conquista.

Nada mats havundo a tratar 0
'i. Presidonte dii para amanhit a
s eguinte

ORDEM DO DIA

Primeira parte

At.it 1 hora do tarde:
Leitura o approvacito da acta.
Expdionte.
Ate 2 horas da tarde:
Apresentacito do pareceres das

cymiflisSOeS.
A.preson.taciio do projectos, reque-

rimentos, indieaçites, interpellacOes
nit moçOos.

Discusaibo dc requcrimontus, in-
clicacOes, interpellaçOes ou ma-
toes.

Appruvaqito do redacçOes finacS.

Segunda parte

Ate 4 horas da tarde:
1 . 0 discussito do proj edo n. 58,

creando urn fundo especial destina-
do ao cuiteio dos ericargos resul-
(antes do aceordo financeiro reali-
cado polo Estado a anno passado,
iern ooiio so resgate do titulos do
itvida extenD a o interns.

Lovanta-se a $esso.

6.' SESSAO ORDINARIA, AOS 12
DE AGOSTO DE 1916

f-residencia i/o sr. Onion c/c An-
drade

SUMMARTO: - Acta. - Expedion-
to. - Apgosentaito do pareceres.
- Redacito final do projeeto n.
48. - 1.0 discussito do projoeto
n. 58. - Ordem do cia.

Ao meio dia, feita a chamada,
acham-se presontes Os srs. Odion
do Andrade, Leopoldo do Luna,
Joito Martinho, Abides Gonçalves,
Alves do Lornos, Viviano Caldas,
JoOo Antonio, Clemente do Faria,
Gabriel Andrade, Modestino Gon-
calves, Stylila, Alberta Alvares,
Costa Cruz, Baeta Neves, Bias Fi-
iho, Pericles, Emilio Jardim, Fran-
klin do Castro, Henrique Portugal,
Monteiro do Abreu, Norberto Lago,
José Affonso, Pinto do Moura, undo
Lisboa, lgnacio Murta e Antonio
Moura, faltando, corn causa parti-
cipada, os srs. Paulo Pinheiro, Ed-
gardo its Cunha e Garibaldi Mouo,
e, cern ella, os mai osenhores.

Abre-se a sessito.
Lida a acta cia antecode,ntc e nita

havendo quern sabre ella faca oh-
servaçOes, it a mosma dada per ap-
provada.

0 sr. 1° secrctario clii conta do so-
guinte

EXPEDIENTE

Requerim entos

Dais do Eduardo Daniel Ferreira
Dias e d. Rita Candida Ferreira
Dias, professores do grupo oscolar
do Alfenas, solicitando 2 annos do
licença, em prorogaito, scm yen-
cimentos. - A' eomrnissão do Pe .
tiç5es.

Da Associaçan Commercial do
Mines, solicitando urns suhvencdo
do seis contos do ntis annuaes.
A' commissito do Orcarnento.

0 Sr. Bias Fiiho erjvia it Mesa. urn
renuerimento do d. Maria Canditht
do MagaihOes, pvofessqra cia esco-
la do sexo feminino do S. Manuel
do Mutum, solleitanclo a docretaçio
do uma lei quo a borne effectiva no
exercicio dersa cadeira. - A' corn-
mtsso do Insfruccdo Publica.

Ipresentçio de paree.eres as corn-
misites

0 sr. Alcides Goncaives, pela do
Ropresentactes e PetiqOes, apresen-
Ia Os seguintes pareieres:

Parecer n. 107
A commissita do Petiqtes e Re-

presentaçOos a quo foram presen
los papeis 0 requerirnelito, proto-
collados sob n. 219, it do parecer o
requer q ie sejam as mosmos archi-
vados.

Sala das eommissöes, 12 do agos-
to de 1916. - Alcides Goncalves.
Norberto Lage. --- José Affonso.

Pareecr n. 108

A cornmissäo do BepresentaçOcs
e PeticOes, a cue foi prosente urn
requonirnento do sr. José Figueira
do Alineida, pedindo privilegio poi
25 annos p ira a expioracito de Ii-
bras textis no Estado, sendit do opt-
niio quo so fornenlem industrias
uascer'tes, concedendo favares Ta-
roaveis, mac sabendo quo so des,
envolvo, embora ainda em pequena
osoala, iridustri q someihante, sinito
fdentica, e pensanclo quo nito it jus-
to, sinito em casos eXcepeionaes,
collocar em mitos do urn indivicino
on empresa, par espaco grande do
tempo, a exploraçitc exciusiva do
doterminadu indistria, ccto scm-
pro contranio ao augmerito cia pro-
ducqito o ainda, nito tendo dados so-
gurus sabre a valor c as aspecitcu
la industria. no Estada, a one so
chit corn a Exeutivo poscuidor do
orgos adoquados a tal lint, it do
iareeer o rejuor so peça a piniit:
do Sr. Secretarlo cia Agriculture,
que enviard tombem as informa-
cites do cute a commissito prociso,
afim do hem so pronlinciar,

Sale dos cernrnisscies, 12 dc gos-
to do 1916. - Alcidos Gunlvc.
Norberto Lage. - José Affonso.

O mesmo senhor pedo e obtem
chispensa do impressito de paroce-
eec, e, provaloeendo-so aincla cia lii-
buna, communica e a Camara Boa
tnteirada, quo 0 Sr. Gotulio do Car-
l'a]hio doixtrit do comparecer a al-
nmas sessites, per motiva pisto.
0 Sr. Emilio Jardins, pela corn-

missito do Redacito, 3presentj a
seguinte

14
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RedaccaTh final do projecto n. 48
A commissäo de Redacçto de

Leis, a quo foi presente o proj ecto
n. 48, deste anno, d de parecer qua,
rorno final, se adopte a .mesma re-
dacção corn qua foi approvado, em
3.1 discussäo.

Sala las comrnissöes, 12 de goS-
to de 1916. - Emilio Jardim. --
Baeta Naves.

o mesmo senhor requer a obtern
dispensa das formtidades regimen-
taes para qua seja discutid% na
presente se. seão a redacçäo qua ac-
ba de apresentar.

o sr. Simedo Stylita, pela corn-
rnissSo de Representaçdes a Peti-
Oes, apresenta a soguinte

Parecer c ern;enda para 2. discus-
são sobre o projecto n. 55

A oommiss.o de RepnesantaçOas
a PetiçOes a qua toi presente o pro-
jecto n. 55, deste anno, jd approva-
do em 11 diseussão, e, egualmeate,

req-uerimento do soldado Jodo Ba-
ptista do Naseimento, em quo peuu
a decretaço de lei quo auctorize o
Poder Executive a ihe conceder re-
fOrma corn vencirnentos:

Gorisiderando qua o requeranta
provou, corn diversos doeumer'tos,
as qua-es foram attentamente exa-
minados, ter-se invalidado por aiim-
primonto do deveres e em servio
cue ihe foram determinados a 24
de janeiro do corrente anon; a, as-
,,.m sendo, a, tendo am vista as in-
.formaçSes pedidas a qua solleita-
monte forneccu o gc•vornc, -. ! (l
parecor quo o referido prolecto so-
Ia submettido 4 discuss4o a ap-
provado co ma eguinte emenda:

"Ao art. 4.° - Accrescente-se, in
(inc:

a ao solciado Jo4o Baptista do
Nascimento, corn as vencimentos a
quo nor lei tern direito.

(S. B.)
Sala das eornniisses. 12 do ago —

to de 4916. S. Stylita.—Antonio
ioura. - José Affonso. - Norber-

to Lage. 	 A imprimir.
Não havendo proiectos, recueri-

iru'nfos, indicacSes. internellaiSes a
mç5es a scram apreseiitadoc, pas-
sa-se 4

AP1'rovAcA0 an REDAccSEs

Pro jeeto n. 48

romettida ao Senado, a redacoSo
final do projecto n. 48, sobre con-
oesaao di Pcenças.

Comparece o Sr. Beoiostbenes
Cesar.

Passa-se d
2' PARTE PA ORDEM DO NA
V discussdo do proje.cto n. 58
Lido a posto em 4 a discussäo, d,

seni debate, approvado, o project:'
n. 58, creando urn fundo especial
lestinado ao cnsteio dos eneargos
resultantes do accordo financeiro
realizado pelo Estado, o anuu passa-
do, hem conic ao res gatë do titulos
ila diiida exicrna a interna. - Ao
Sen ado

Nada. inais fiavrndo a tratar. o sr.
Prosidenle desivna para o . dia 14 (l)
rorrente a seguinta

0BD1 1 11 DO PT.'
Prha r un jartr

.Atd 1 hans da tarde
T,eitura a approvaç5o (la acta.
Expedienft.

AId 2 horas da farcle:
ApresentaçSo do pareecres das

commss5es.
Apresentac4o do prolectos, comic-

rirnentos. indieacdes, interpellade
Oil nr ci5s.

Discuss5o do rei'rerirncntos. mdi-
ca'des inte r p cllaçSos on macdoe.

.\pprovaedo do redacdes finae.
Sequnda nitric

Id 4 horas da tarde:
f',." iliscuss4o ii prciiecto ii. 30, so-

tire Fíirca Piihlia.
Levanta-se a sess5o.

27.' SESSAO OHPINkPJA. AOS 14
PE AGOSTO DE 4016

Prcsicicncia do sr. Costello Branco
S UMi\IARTO: - Aeta. - Expedien-

to. - Diseurso dos srs. José Al-
fonso a Norberto Lage. - Apre-
sentação dc pareceres. - Discur-
so do sr. Joto Lisboa. - A p e-
sentacão do requerimento. - Pis-

• onssão dos naroc.eree 'is. 107 a
.408. 3." discussdo do propefo
ii. 30 - Piscu.rso e ernendas do

• Sr. Modestino (ionçalvee. -- Pis-
eurso do Sr. Pinto do
Ordern do dia.

Branco, Leo!podo do Luna, Joan.
Martinho, Bernardo Guimarães, Sty-
lita, Modestino Gonqalves, Viviano
Caldas, Alves do Lernos, João An-
tonio, Norberto Lage, Bias Filho,
Baeta Neves, Ignacio Murta, Jos°
Afionso, Gabriel Andrade; Pericles,
Emilio Jardim, Demosthenes Cesar,
Franklin do Castro, Monteiro dc
.Ahreu, Antonio Moura, Clemente do
Faria, Henrique Portugal, João Lis-.
boa, Costa Cruz, Pinto do Moura a'
Argerniro do Resende, faltando, corn
oausa participada, os srs. Paulo Pi-
nhoiro, Edgardo da Cunha. Garibal-
di Mello a Getulio de Carvaiho, e,
scm ella, Os mais senliores.

Abra-se a sesão.
Lida a acta da antecedente 0 flã)

tiavendo quern sabre ella faqa oh-
sorvaçöes ë a mosma dada por ap-
provada.

0 sr. 1.0 sedretario dd conta do
seguinto

EXXPEDIENTE

Officio
Do sr. 1.0 sccretario da Assembida

Legislativa do Estado do Rio de Ja-;
neiro, communicando a eleiçSo di
Fespectiva Mesa. - A Camara fica
Inteir.'da.

iiepresentação
Do agente executivo municipal,

em exercieio, da Camara Municipal
de Santa Rita dc Cassia, pedindo
verba para restauraqão da respe-
etiva cornarea, cam a rnudauça dc
dome para cidade dc Cass i a - A'
commissdo to Orqamento.

0 sr. Fran/din dc Castro traz ac
r.onhecimento da Camara, e fica es-,
ia inteirada, qua o Sr. José Ma 'ii
fallard a algumas sessdes, par mcii.
vo do rno1stia om pessoa de sij i fa-
tnilia.,

O sr. itloclestino Goncalves far
identica comrnunicacão corn rla-
são au sr. Moreira cia Rocha. fican-
do a Camara, egualmente, inleirada.

Representacães
0 sr. loaTh Lisboa manda 4 mesa

uma representação da Camara Mu-
nicipal do Pouso Alto, qua recobeu
o quo fol tambom dirigida a todos
as srs. representantes da 30 air-
dumsaripqão, solleitando urn auxi-
ho do 30:000$000 para desobstru-
ciiio do urn muro axistente naquel-

la .cida1a a reetiiieaãa da estrada
que higa a mosma ciclade 4 estaqao
cia Estrada do Ferro. - A' corn-
missão do Orqamento.

0 S.R. JOSE'
-
 AFFONSO: - Sr.

Presidente, a Camara Municipal do
ituyutaba, per men intermodio, en-
via a V. exo. uma representaäo
solicitando do Gongresso Mineiro a
decretaqão de uma verba para a
installaqão daquello •tormo.

A reprcsentacão, corno a Casa p0-
dare verilicar, acha-se instruida
corn doerirnontos qua provam ox-
uberantemanto tue aquaflo termo
satisfaz, para a reapectiva installa-
qCo, as exigoncias da lei, a Se corn-
pOe do ftes certiddes. A prirnerra
do collector estadoal (10 municipiO,
(lernonstrando quo a sud arrecada-
cilia, nos tees ultimos • exereicioS,

dc 4913 a 1915, so eicvou a......
93:215$610, dando nina media do..
31:071$870.

A seguncia é do ascrivCc do paz
do rnunicipio, demonstrando a ax-
istencia de 217 jurados, qualifica-
dos em novembro do 1915, a, final-
mente, a terceira d do seeretario
cia Camara Municipal, trazen do co-
pia hot do uma let municipal, vota-
cia a 22 de marco cIa 4945, auctori-
zando o agente exocutivo a doar
ao Estado urn magnifico prodio
que, actualmente, no p avimento
torreo, serve do quartel do desta-
caniento local a do prisão pubica,
sondo o superior destinado as sos-
sOes do jury e C Camara Munici-
pal.

Aldm disso, Sr. Prosidonte, a dis-
tnicto do ituyutaba dista do Prata,
ao qual pertonce, 84 kilometros,
existindo outros logares quo dis-
tam dessa cidacie 266 kilometrds,
serido quo a distancia ao Fruetal,
sdde da comarca a quo Ituyutaba
pertenee, C do 492 kilomotros.

Cumpre-me ainda notar que a
munieipio • do Ituyutaba confina
corn os Estados do Matto Grosso .'e
Goyaz, em nina Crea aipproximada
do 240 kilornetros, sondo, portan-
to, refugio do criminosas quo, es-
capando a acçiio da justia, alli so
acoitarn.

Romettendo a v. exc., sr .Presi-
dente, a represcntacäo, espero quoLida a submeltida 4 disauseSo a, 	 An meio diii. fei'a a chamada,

scm debate, approvada e viii sec acham-se presentes Os srs. Castello



0M seja 1ern acolhidd pela corn-
rfliSso dt Orçamto e aecita pe-
la Camara dos Deputadog.

(Muüo bern; muito bern!)
Vat a e&mtnissão de Oramento.
o Sr. João Martinho passa as

rnos do Sr. Presidente urns re-
preSentaç.ao da Camara Municipal
dc Araguary, pedindo verba Para
restauraçao da rCsp petiva comarca.
- A' mesma commisso.

o SR. 1'ORBTO LAGE: -Sr.
Presidente, pedi a palavra Para Ia-
zer chegar as màos de v. exc. itma
certidao do collector estadoal tda
cidade de Ferros. termo annexo d
cumara de Caneeição do Serro, na
quai prova quo a arrecadaão da-
queila colleetoria é supeiior a exi-
gicla pela let e solicita do Congres-
so a inciusão, no orçamento, (let
vrba- Para a instal1aão da comar-
ca, restaurada no anno passado.

Realmente, Sr. Presidente, si ex-
amitiarmos a extensão territorial
daquelle muniCipio e o grande flu-
moro de feito, de ha muito tempo'
sern soluão final, verernos quo d
justa a grita quo aquelie povo fazl
quotldianarneiite no sentido da in
staflaqão da comarca.

J)èpois, Sr. Presidente, quer sd
lirnha em vista a extensão territo--
rial (laue11a enmarca, quer a sua
populaçao ou o seii movimento to-
rense, chegaremos ii conelusão d
(flie será justissimo o aeto do Con
gresso votando meios afim de quel
It comarea a quo me venho refe.
rmndo seja installada.

Disto mesmo pode dar tostemu-
nho o exmo. Sr. dr. Presidente do
Estado que, intelligente, trabalha
dor e conhecedor do grande party
de Minas aehard, scm duvida, jus-
La a medida Clue ora sujeito ao es-
tutlo da Casa.

Passo, pois, as mãos de v. exc.,
Sr. Presidente, a representaço e
peo quo ella, antes de ter o destl-
no regimental, seja publicada no
jornal da Casa.

(Muito bern; rnuito bern!)
Publique-se e rernetta-se a corn-

misso do Orçamento.
.0 so. Bernardo Guirnardes envia

d mesa rima representaçäo do cida
dub Josd Domingues Fernandes, so-
tiitatrtlb trirnsferencla do sua fa-
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zenda dor mtiflieipio do Santa Rita
do Sapuechy pars 0 do Christina.
- Agugrdci opportunidade.

Apresentacdo de pareceres das
eOrnrnssdes

O SR. JQAO LISBOA (sern a re-
visdo do orador) : - Sr. Presiden-
to, pedi a p'alavra para enviar a
mesa as seguifites pareor rote-
rentos aos projectos n. 52, sabre
orcamento, e 58, relativo a crëão
do funde dc resgato (ti).

Em nome, tambeiri, cia cioffimis-
são de Qrçamento, envio a mesa
tim parocer, apresontando Para 2.
discussão o projecto n. 54, do qual
a commissão clestaca o art. 4.° pa-
ra constittiir proposiqao distinctä.

o pareeer está assim redigido
(1). A eomrnis gão entencicu dlivi-
dir o projeeto em duas partes por-
quo Me pareceu, polo debate aqui
travado, que, effectivarnente, a dis-
posição que cue estahelecia corn
relação a rnatança do vacca g. en-
volvia uma offensa a Coctuiçao,
0 quo, ontretanto, não acontece corn
OS dispositivos quo a comrnissão
apresenta, pnrquanto, tocios sabe-
inos quo a decrotaçao do impostos
b rnateria perfeitarnento (constitic-
cional.

Par outro Indo, sr. Presidente, a
prohibicão do proj ecto extendja-so
a matança do vaccas nos proprios
matadouros municipaes ao passo

quo, pela madida agora proposta,
as rezes em taos condiçes abatidas,
não serão attingidas pelo irnposto,
dc vex que o Estado não pode im-
pOr taxas sabre rnatana do gado
nos matadouros rnunicjpjaes.

Soria o caso do Poder Legislati-
ve diirgir urn appello as munici-
palidades mineiras, solicitando del-
las a decrotação de modidas coet-
citivas tcndenfes a impedir a ma-
tança de rezes aptas Para 0 pro-creaão.

Faço estas ligeiras consideraes
em attenão ao nobre apresontante
do projeto e corn o intuito de j us-
tificar o procedimento da comms-
são, propondo quo o art. 4•0 do re-
ferido projeeto seja destaead pa-
ra constituir proposição distirieta.

(M'aifo bePt; muito beml)

Parecer para 2.' , discussdo sobie c
pro jecto n. 52 (0rcarae,ti,y

A eommissãO do Orçarnento a
Conta, mantendo as constderaçOcs
expendidas em sdu parecor ante-
rior sobre o projecto ii. 52, quo
ora a receita e fixa a denpasa ii
Estado Para o exereicto dc 1917,
opiria no sentida de ser 0 rnastrio
submettido a 2. 1 discussão a ap

-provado corn as omendas que, nec-
se turno, offerecera a apreciaqãa cia
Camara.

Sala dan cccnniiisaOcs, 14 do agos
to do 4916. -João Lisboa, presidon-
to e relator.-Emilia Jardim.
Bias Fllho.-Alves dc Lemos.

Projecto n. 52, jd approvado orn 1
direussão
CAPITULO I

Orcarnento da receita

Art. 1. 1 A reeetta do Estado Ic
Minas Geraes para o exerciclo do
1917 ties orçada em 29.700:00000O
o so oonrporá dos soguintes titulos:

§ 1'-Renda ordinaria
a) Impontos;

1. ExportaAo, 1I.500:000$000.
2. Sobretaxa do oadd .......... .

3.500:000$000.
3. Solo, custas judiciarias e orno-

lumeritos, 1 .000 :000$000.
4. Novos o Veihos Diroitos.....

800:000$000.
5. Transrnissão inter-vivos.......

1.400:000$000.
6. Tnansmissão causa-morti.....

900:000$000.
7. Passagons em ostradas la !e

ro, 200:000$000.
8. Irnposto sabre a exportação e

ouro e dia,mantos, 300:000$000.
9. Taxa aclicional de 10 0 1 0 sohrc

Novos e- Veihos Diroitos, transmis-
são causa-mortis, passagenS em c
trarlas de fe-rro, industrias e profis-
soon o consurno do bebidas alcooi
can e transmiss&o inter-viCs
500:000$000.

10. Insponto sabre aguas nine
raes (selio), 30:000$000.-

11. Rends do fehas dc gado
60:000$0001

12. Taxa do ostatiS4ioa.........
20:000$000.

13. Industrias e proulsades.....
.800:0000Q0.

14. ImpostoImpost territorial..........
L.500:000$000.

45. Imposto do consumo do
iguardente, bebidas s]eoolieas,
iguas minoraos artificiacs e oatri
;axas do C0TIS11mO 0 OS impostos tie
iuo cogita o dec. n. 1.793, tIe i
to fo?ereiro do 1905, 800:000V00-

16. Taxa do viaqão, 300:000.5001.
b) Contrthtdides:

17. Matriculas, annuidades e pen-
sbes oni estabetecimefltoS officiaos,
30-000$000.
481. Quotas do fisea1izaäo per Darte

do etnpresas on institutoS ficaliaa-
dos polo governo, 147:400$000-

19. Honda cia ImpranSa Official,
120:000$000.

20. Renda da penitonciaria,
5:000$0000-

Somcna, 24.912:4000100.
§ 2.°-Renda extraordinari
a) Rendas:

1. Juros do dinhairos em Bancis
(juros do apolicos fedcraes) e di-
vidando do acçOes 688:04g$,10()

2. ArrandamentO do proprios d3
Estado, aluguoiS venda do prolIi-
etos dais fazendas-modolO o dos in-
stitutos, 50:000$000.

3. Ronda do terenos diarnantiflos,
10:000$000.1

4. Juros do emprostirnos as Ca-
maras Municipaes a emprosas di-
versas, 1.620:686$283.

5. MuItas:
a) Contrayon5es, 120:000$000.
b) Fiamias crimes, 1:000$000-.
c) RaposiçOcs:
6. ROposlilOeS e rastituicdes de

quota do orqamentos anteriorns,..
200:000$000.

7. IndemnizaçOoS (liquidaäo do
debitos do lesponsaveis) .........
100:000$000.

8: Cobranqa cia divida aetiva or-
qamentaria, 500:000$000.

Oi Amortirnlão do emprestiTnos,
148:906$550.

Itb Venda do tGrras o proprlos
do Estado, 50:000$000.

11. 'Tends de vaccina, machinas
agricolas c sornentes, 100:000$000.

12. Racoitas do origons., divrsas,
08i987$767. Soimna, 3.787,600$000.
Total, 28.700:000$000.
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Art. 2. 1 Flea o govorno auctori
zado a ree&ber e a restituir os di
uheiros provenientes de empresti
mos do cofro do orphcios, dos hem
do ausentes e de defuntos 0 do ou-
ira$ origens.

Paragrapho unico. Os saidos ou
xceSsos ontre as recehimenfos o 05

restituicOes poderAo ser empregados
em despesas do Estado e seräo Ic-
vados no balança do exercicio.

CAP1LO IT
Art. 3.1 Duranie a exerciejo do

1017 fica a Presidente do Estado
auctorizaclo a despender a quantia
dc 29.247572.$830 pelas tres Se
cretarias do Estado, corn Os servi-
ços espeelficados nos Seguinfes pa -ragraphos:

§ 1.0 Secretarja do Interior
I. Presidoj do Estado:
a) Subsidjo ao President .o do Es-,IbOo 30:000$000.
h) Rejre.sentaç5o ao vie.e-Presi-;

donte do Estado, 42:0008000.
2. Gabinote do Presiclento do E-at1o, ' 12:000$000.
a) Custejo do Palacia e suas do-.

p endencias 12:0008000.
J)) Gnarda do Palaclo, 3:000$000.'
3. Secretaria do Inferior:
a) Pessoal, 184 :740$000.
Ii) Expediente, 15:000$000.
c) llluminacgo do Palacio cia

Prosidoncia, .clas Seoretarias do In-
terior e cia Polioja e das repartj-
ç5os subordinadas, 14:000$009.

d) Custelo do automovejs do Pa-
laoio, da Seeretarja do Interior, cia
Policia e, repartiçOes anriexas e at-
ordinadas, 40:000$000.

4. Subsidjo aos senadores.......
88:320$000.

5. Posoal e expediente da Seere
lana do Senaclo, 66:600$000.

6. Subsidjo aos dopufados, .....
476:6408000.

7. Pessoal e expediente da Secre-
taria cia Camara dos Deputados e
ap anharnonto dos debates, sendo..;
500$000 Para aequisiçcio- do Iivres
para a Bibliotheca, 86:153$000.

S. Ajuda do cusfo - a senadores e
deputados, 72 :000$OOo.

9. Magistratura e jnStiça do Es-lado:

a) Tribunal cia ReIaco.........
200 :740$000.

b) Justiça 10 10 instancia:
Juizes do direito, inclusive e da

comarca do. Aymords, 526:000$000.
C) .tuxilio aos 77 juizes do quo

brata a lei n. 611 1 do (913.......
46.$200$000.

ci) Juizes rnunioipaes, inelusivd
Os do Aymords, Mutum e Santo An-
tonio do Rio Josd Pedro...........
4-68 :800.$000.

e) Promotores do justi(,a, inelusi-
vd a cia comarca do AymorCs.....
28-1:520$000.

F) Juizes em clisponibjlidade, gra-
tifieacSo do 10 0 1 0 aos magistrados
o aluguels do easas Para Forum,.
54:320$000.

10. Pessoal da See'retaria da Poll-
cia. sendo 4:800$000 ao medico to-

e 1:0008000 a urn servento,
Gabinete do IdentJI'icaçäo, o suas
filiaes, delegados auxiliares, aj ucla
do custo aos mesmos, grafificauio
aos collaboradores e 6:000$000 pa-
ra oxpediente, 120:310$000.,

1-1. Pessoal do Penitenciaria do
Ouro Preto, alimentaçdo dos room-
sos e dicquisiçSo die material Para as
offl cinas 0. Para fardamento.....
(200:000$), 400:0008000.

'12. Carcereir6s. das cadola g do
Istado, 59:200$000.

13. Srisfento, vestuario e curativo
do presos pobres, sendo 43:000$000
para custeio das cocheiras cia Poll-
cia, 400:000.$000.

14. Diligeneias polieiaes e esta-
ii :;tici criminal, 34:000$00o.

15. Fo'ca Pablica:
a) Pessoal, 1.598:5438500.
hi Etapas para 1 .882 praas a

no inCdia 620:5,36$500.
C) Gratified5o a reengajados a

209, 50:000$000.
0) Forragein, ferragern,, medico-

nentos Para as animaos o forra-
n0m Para as dos officiaes monta-
los.' 50:060$000.

C) Ajuda de custo a officiacs,..
i0:000$000.

fl Remonfa dos animaes do cor-
ID de eavallaria o dos dos officiaes

monfados, 10:000$000.
g) Compra e concerto do arma-

nienta, muniço e equipameento,
10:000$000.

h) Aquartolamento, enterranren-
to, oxpodiente, luz e 1:000$ Para
consorvaçdo (1a linha do tiro.....
30:000$000.

1) harnl)eires, 5:000$000.
16. Guarda Civil cia Capital, pes

soal e expedlente, 237:400$000.
17. Saccorros publicos, inclusive

A Dire'ctoe'ia do Hygiene, pessoal ti-
tulado e coritractado, expodionte 0
VehiculOS, 300:000$000.

18. Assistencia a alienados de Mi-
las (Jeraes:

a) Posseal, 6,1:200$000.
0) Expediente e despesa do all-

nieiitaçlo, 100:000$000.
19. 1nsbrucc.o Publica:
a) Gi'uipos oscolaras, eseolas in-

fatitis e gi'upo annCxo a Eseola
orina1 Modelo o gratifica9ão ao

seeretario e mombras do Canselho
Superior, oseolas singulares, auxi-
his Os eseolas noeturnas do Saha-
ra, Mathias Barbosa, Arassuahy,
[Jnido Oporaria do Curvello e Fa-
briea do Cedro, 4.880:660$000.

lj) i'ornecimento do ltvros o mo- I
bihario oseolar, 100:000$000.

c) Construcçdo do predios esco-
[ares, inclusive 3:000$ Para a.Iuguel
do predio Para a Externato do Gy-
mnasio do Borbacena, 200:000$000. j

20. Eseola Normal da Capital -
J}BSS0aI e expediente o urna Esco-
La Normal Regional, 1377:800$000. 

21. Externato do G ymnasio Mi-
noire -Barhacena:

a) Pe:ssoal, 128:840$000.
0) lxpediente, 1:000$000.
C) F'iscalizacio, 3600$000,
22. Externato do G ymnasio Mi-

noiro -Capital:
a) Pessoal, 1.37:040$000
Ii) Expocliento, 2:000$000.
c) Fiscalizaçdcj, 3:600$000.
23. Escola do Pharmacia:
a) Pessoal, 61.:260$000.
0) Expedionte, custeio do lahora-

[orbs e 3:000$ Para offioina o ro-
monta do material tochnico......
13:0008000.

c) Fiscaiizacao, 6:000$00o.
24. Arehivo Publico Mineiro:
a) Pessoal, 24:600$000.
b) Acquisiçdo de capia do docu-

ment as e oxpediente, I :000$000.
A.C.-20

25. Expedienfe corn eieires e-
tadodos, 3:000$000.

26. Sollos postaes Para a corres-
poudencija official, 15:000$000.

27. Custas em processos crimes,
200:000$000.

28. Expediento do jury.......
10:009$000.

29. Eventuaes, I0:000$000.
a) 0 Faeiildado Livre do Diroito,

50:000$000.
0) 0 faculdado dc Me icina des-

ta Capital, 50:000$000.
c) 0 Eseola de Odantologia de

Bello Horizonte, 4:000$000.
6) aes hospitaos, asylos, pavi-

[hOes do tuberculosas, asseciaçOes o
instituiçOes beneuicentes, constan-
tes do n. 30, art. 24 da lei n. 646,
do 1914, o n. 30, art. 4.° o na fOr-
ma do art. 9.° da 101 n. 617, de
1913, lettras a, b, c, d, e, g, i 1, m-
e 2:000 ao Instituto do surdos-
rnudos, de ltajubd, o 2:00$ a Santa
Casa do Santa Ria do Jajeutinga,
para sua manutençOo, 400:000$000.

o) 0 Santa Casa do Divinopolis, a
da ebdado do Machado e a do Vii-
Ia Paraguassu' 2:000$ a cada
uma, 6:000$000.

1) a Santa Casa do Blelo Hori-
zonte, Para manutenção do "Asylo
Affonso Pena", do accordo corn a
lei n. 542, do 1910, 10:000$000.

31. Inspee9do regional do ensino,
204:31+0$000.

32. Empregados em disponthii-
dade, 1,19:860$000.

33. Passes e felegrammas, cia
Presidencia, cia Seeretaria do Inte-
rior c Policia do Estado, 60:000$000.

34. Dolegacles do policia.....
'e,12:800$000.

Souuina, 13.642:623$000.

I 2.' Sccretaria das Finanças.

1. a) Pessoal, 378:584$000.
b) Expediento - Reeolhjmento

do saldos, 80:000$000.
e) Passagons em ostradas de for-

to e tebegrammas, .10:000$000.
2. Recebodorja de Minas na Ca-

ital Federal:
a) Pessoal, 198 :240$000.
b) Expediente e aluguel de casa,

60 :000$000.
3. Serviço da divida fundada....
a) Juros da divida interna . .....

2.757:060$000.
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bi Sorviços de juros_"Fundiflg",
t.792:446$723.

c) Differenças do eambio e dos-
pesas aecessorias, 452:677$809.

4. Porcentagens a collectoreS e
escrivl.es, 950:000$000-

5. Direetoria dc FiscalizaOão:
a) Pessoal, 255:000$000.
w Expdiente, 3 :000')00.
6. Pessoal de Pontcls Fiscaes e

poreentagis aon.$iscaes..........
535:000$000

7. Alugueis do casas para Pontos
Fiscaes, SO 	 $990.

8. Porcentagom a estradas do fer
rr, 500:000$000.

9. Juros de emprestimas do or.
ohaos sobre denorito cia Caixa Eco
uomica e do fiancas, 300-000$0()0.

10. Juros e descontos, 500:00080011.
'II. Custeio de automovel........

6:0008000.
12. llluminação cia Secretaria e

telephones, 3 :000$000.
13. Imprensa Official:
a) Possoal titulado, 60:0008000.
b) Pessoal contractado, material,

eusteio do e stab elecirnento, porte
postal o telegrammas, 559:209$000.

14. RostituiOes e roposiq6es das
verbas do. receita orOamentaria, sal-
dos a favor de exactoroS e outro
de exercicios anterioreS..........
100:0008000.

15. AposntadoS e reformados,
632:94.1$298.

16. Custas em causas da Fazenda,
50.000$000.

U. Evontuaes, 40:000$000.
18. DespSas eociaes a carg3 do

Thesoaro:
a' Juros do apolices do exercicios

anterioreS, 150 :000,$000-
b) Garantia de juros a empresas

liversas, 400 :0008000.
c Exereicios findoc:
1. Pa Seeretaria do Interior.....

50 000$000.
2. Pa Seeretaria das Finances,

0:000$000.
3. Pa Soeretaria da Agriculture,

100008000.
ci) Remiss5o do encargos do The-

ouro poi- ademtamefltOS bancerios-
o outros, 4.000:000$000.

Somma, 11.953:149$830.

§ 3.° Secretaria da Aqricultura:
Diroct.oria cia Viac6o e )bras Pu-

blicas:
1. Socretaiio e official do gablie-

le, 25.200$000.

2. .Possoal da Directoria, inc1us-
ye diaries regulamentareS.......
280:0008000

3. Expeclionte e tolegraminaS,
?5 0008000.

4. Passes e 1rasporteS.........
30 :000$000.

5..Autornovel, ilh'rninacãO, 1,00
phones, soguro da Socret-tria e do-
pendercias, 9:500$000.

6. Obras publicas, 1.000:000$000.
7. Estradas do rodagern........

"00:0f-0$000.
8. Exercicios fin-dos, 10-:000$000.
9. Eventuaos, 40-000$000.
Direetoria tht Agricultura, Torras

e Colonizacão:
10. Pessoal cia Directoria, inclisi-

wi diariaS regulamontares.........
138:000$000

II. Custeio e administraci j o de co-
lonias, inelusivó 79:000$000 para a
fundação da colorila "Vaz dc Mel-
!o", 179:0008000.

12. Catechese, 31:200$000.
13. AequisiçãO do machinas Agri-

colas, insecticides, adubos o semen-
tes, 100:0008000.

14. Institutos "João Pinhoiro",
"P. Bosco" e "Bueno Branclão". .
W :0008000.

15. Apprendizad os Agricolas "Jo-
0 Gonçalvcs", "Borges Sampaio" e
"Ttambacury", 59:0008000.

13. Fazenda mo-lob 'a Gamc]lei
cc e Campo de Pornonsuaçi.o do
\v' ricer. 7 :GO0000.

17. Ensino Agricola Ambulante e
Campos Geraes, 90:000$000.

IS. uhvencOeS:
A' Ese 1a dc F.ngonhari ......

50.000$000.
-'.' Fscnla Agricola do Lavras,

1,0.000$000.
A' Escola Porn Bosco, 10:0008000.
Ao Tnstitlto Electro- 11 echnicu do

ttajubd, 35:()00$000-
Ao Instituto Polytochflieo do Juiz

o F61-a, 2:5008000.
19. Dofesa das terras e mattas

:10 Estado, 20:0008000.
20. Lirnitos do Estado........

() :0008000.
21. Mdição e diviso das terras

puldicas, 406:000$000.
22. Serviço motoorologico,. .....

50 :0008000.
Pireetoria cia Industria e . Corn-

rnorcio:
23. Possoal da Pirectoria, inclu-

ive darias regulamentaroS,
0:000$000.

24. Torrenos diarnantinos.....
7:2008000.

25. Estancias hydro-mineraes,
12:000$000.

26. Sericicultura, 3:200$000.-
27. Feirasdo gado, 50:000$000.
28. Postos zootechnicos . .......

100:000$000.
29. -lrnportaäo do reproductores

150:000$006.
30. Seleeão do gado nacional,

1.00:000$000.
31. Semontos de plautas f-orra-

geiras, 30:000$000.
32. Serviço de minas e rios,

W:000$000.
33. Vaccinas, 100:000$000.
34. Tan-ques insecticides.....

15:000$000.
35. Estatistica agro-pecuaria,

W:000$000.
36. Promios a cooperativas.....

1;0 :000$000.
37. Premios a produotores.....

100:000$000.
38. SulivonqOes a Unio das Coo-

parativas, 40:000$000.
Somma, 3.681 :800$000.
Total, 29.247:572$830.
Art. 4. 1 Flea o Prosidnte do Es-

tado auc-torizado:
I. , -A abrir eredito siipplenien-

tar corn as formaildades prescri-
ptas no art. 18 da loin. 2.314, de
11 do junho do 1876, obs-ervando
as dispos-içdos dos paragraphos do
art. 3.° cia lei n. 19, de 26 do no-
veanhro de 1891, cis seguintes ru-
luicas -do art. 24, da presente lei,
0151) so verifique nSo terem sido
su-fl'icieDtirned-to dotadas:

Ao .§ 1.° n. 13. Sutenrto e yes-
tuarlo do prosos pobres.

Au n. 17 do mesmo paragrapho
-Soacorros Publicos.

Ao § 2.° n. 3 e suas lettras -
Sorviqo-s cia divide funclada.

Ao n. 4 do m-esmo paragrapho-
Porcentagens a colleetores 0 escri-
vAeg.

Ao n. 9 do mesmo paragrapho-
Iriros do. emprestimos de orphãos
etc.

Ao n. 10 do mesmo paragrapho
-Juros o desoo-nto.

Ao n. 15 do -m-esmo paragrapho
-Aposentados e reformados.

Ao n. 18 do me-smO .ãragFaph0
tottras a, 6, c e d-Exorcicios fin-
dos, garantia de juros e eniargos
do Thosouro. 	 -

Ii. A realizar oporat6ee de ore-
dilto pare cobrir o "deficit" quo so
verificar, caso a renda orada - nS,o
seja - sufficiente para as despesas
ord.inarias.

III. A realizer oporaq6es do ore-
dito pare oceorrer As despesas corn
garanitias do juros, subvenç6es e
onipresas que de taes lay-ores goza-
rem.

IV. A realizer operaOes de ore-
dito liquliclaveis dentro- do eorcicio
financoi-ro, corn antecirpaqão -da re-
coita, ado exeedondo a .tera parto
Ia recoita orqada.

Art. 5.° Revogarn-se as disposi-
çOcs em contrario.

Se-la das cornmis.s6es cia Camara
dos Deputados, Bello Horizonte, 2
do agosto -do 1916. -Jodo Lisboa,
resideiite o relator. -Nelson de

Senna. -Emilio Jarclim. -Alberto
Alvares. -Bias Filho.
Parecer para 2.' discussão sobre o

pro jecto n. 58
A cornmissão de Orça-mento e

Oontas, considorando quo 6 de ma-
nifesta conveniencia e nocessidade
quo seja convortido em lei o pro-
je-cto n. 58, crearado o fundo espe-
cial -do resgate, 6 -do parecer quo
seja ello submottido a 2." dIscus-
são e approvado.

Sala das commissOes, 14 do ages-
to do 1916. -Jodo Lisboa. -Al-
yes do Lemos. -Bias, Fliho. -
mtho Jardim.

f'arecer para 2." discussão sobre o
irojccto Ii. 54 do qual foi desta-
(ado cia pro jecto distincto o art.
4.'

A cornrnissdo de Oramentos e
ConIes, exa.minando a materia do
proj ecto n. 54, quo The fol affecto:

Considerarado quo as medidas
conticias no projocto são de grande
importancia para a vida econorni-
cc do Estad-o, mas,

Considerando que, cotmo ficou do
mo-netrado n-of debate soffrido polo -
prcj-octo em iprimeira diseussão, ha
duvidas sobre a constituejonaildade
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dos dposiOes contidas em son
art. 4.° o,

Coiistderanclo quo 6 nceossariO 0
urgente quo os poderes publicos
estaboietarn medidas preventivas
contra a situa©ão precaria quo so
prepara para a iriclustria poduaria
no Estado corn a matana de .novi-
ihas 0 varnas capazes de proeroa-
ção, é 4e parecer quo o proj ecto ri.
54 seja dividido

'
 pm dots e assim

submottido a sglinda disoussdo
coin as redaeç6es quo cfterece.

Projecto n. 59, resultante do de
n. 54, a quo se ref eve o parecer
supra

o Gongresso Legislativo do Esta-
do do Minas Germs decreta:

Art. 4.° Flea o gevorno auctori-
zado a despeuder annua1mante ate
a quantia do cern contos rio rdls,
quo serão distribruidos como pre-
mios em reproductores de raca,
aos criadores do Estado cjue apre-
rentarem o major nurnero e os me-
ihores typos dc gado bovino ou ca-
vallar, obtidos por meio do eruza-
mento e seleeqio.

Art. 2. 1 0 gover.no, no regula-
mento quo baixar para a oxeeução
desta lob, doterminard a maneira
da clistribuiqlto dos prernios.

Art. 3° Revogam-so as disposi-
odes cm eontrario.

Sala das commissOes, 14 dc agos-
to do 1916. —Jodo Lisboa. —Alves
ito Lomos. —Emilio Jardim..

Projeeto n. 60, resultante do art.
4° do de n. 54, a que se ref eve o
parert, r supra.
0 Congresso ILegislativo do Esta-

do do Minas Geraes deerota:
Artigo unico. Flea ercado o tin-

posto rio 30000 por cabeqa do no-
vllha on vacea quo fOr abatida pa-
ra xarqueadas e matadouros frigo-
rificos, oxoeptuadas as quo forom
reconhecidarnante estereis on do-
foituosas para a proeroaqão e urea-
cfio, revogadas as di:sposiqOes em
contrario.

Sala das commissOes, 14 do agos-
to do 1946. —João Lisboa. - Al-
yes dc Lomos. —Emilio Jardim.-
imprin am-so.

o sr. Modestino Goncalves, pela
eomrnissio do Forqa Publica, apre-
sonta o soguinto

Parecer n. 109

A cornmissão do Força Publiea,
a quo foram .presentos as pecas
protocoladas sob ns. 2 e 4, é do
parecer e roquor quo soj am as
rnosrnas archivadas.

Sala das commissOes, 14 do agos-
to do 1916. —Modestino Gonqalvos.
—Gabriel do Andrade. —João An-
tonio.

o mesno senhor requer 0 •obtem
Waponsa da improssdo do parceer
quo acaba do apresentar.

0 sm. Jodo Antonio, pola corn-
inissdo do Sande Publica, aproson-
10 0 soguinto

Parecer e emendas Para 3. dis-
cuSsao sobre o projecto n. 9, do
Senado.

A comnrnissão do Saudo Pubilca
apresonta para 3.° discuosdo o pro-
jocto n. 9, do Seaado, e 6 do pa-
rucer quo soja 0 mosmo approva-
do corn as tres ornendas jd appro-
varias em 2 1, para as quacs offoro-
cc a rodacqdo abaixo.

Sala fdas commissOes, 14 do agos-
to do 1916. —João Antonio. —Fran
khn do Castro. —Honrique Portu-
gal.

Redacqdo das emendas a quo so
r('fero o parecer supra:

N. 1
Ao art. 2.°, depots do paiavra

"lob" aocresoento-so... podondo as
anteriores a 15 do junho do 1891
ser transforidas para quaiquer lo-
gar, obsorvaAas as disposiqOos do
art. 246 do dcc. n. 2.733, do 11
do janeiro do 1910.

N. 2
Ao art. 5 1 —Em vez de 90 dias

liga-se '6 moms".
N. 3

Ao art. 6. 1 —Smibstitud-so as pa-
Iavras iniciaes polas seguintes:

"As liconqas jd concodidas. .."
Sala das commissOos, 14 do agos-

10 do 4916. - João Antonio. -

Franklin do Castro. - Henrique
Portugal. —A irnprimir.

0 sr. Clemente Faria, pela coin-
rnissdo do Instrucqdo Publiea, apre
scala 0 seguinte

Parecer Para 2.° discussdo do pro-
jecto n. 53

A eoinimissrio do Instrucqão Pu-
hirca, a quo fob presente o proje-
eto n. 53, jd apiprovado em l . a dis-
cussdo, 6 do paroeer quo seja o
mosmo submettido a segunda e ap-
provado corn a seguinte ernenda.

Ao art. 1.0 aecresconto-se:
Paragraipho unico. Para quo so

tome effoctivo o rogistro dos respe-
etivos titulos, a direetoria do esta-
belecimonto apresontard ao gaiTer-
no do Estado, todos os documontos
comprobatorios da utilidade e da
seriedade da instrucqão aili minis-
traria do accordo corn os program -
mas do cnsino, sujeitando-se ao
mnosmo tempo a eonvenionte Ibsca-
lizado.

Sala das mesSes, 14 do agosto
ro 1916. —Clemente F.airia. —Vi- I
viano da Silva Caldas. —Pedro B. I
Guimarães. —Emilio Jardim.

o mesmo senhor requer e obtem
clispensa dos formalidades regi-
rnontaes para quo o projoeto a quo
so re'fero o parocor quo acaba do
apresontar, figure no ordern do rita
segtunto.

o sr. Emilio Jardim, pola corn-
rnissdo do Orqamento, apresenta 0
seguinte.

Projecto n. 61	 -

A commissão do Orqamonto e
Contas fob presento a mernagern do
sr. Presidente do Estado, datada
do 31 do junho do corronte anno, I
ii qual acompanha a prhposta pa-
ra approvaqdo das contas do exer-
cicio financobro do 1915.

Exarninamido 0 balanqo -das ope-
raçOes da recoita e denposa do. Es-
tado, durante aq'uelbe exorciebo, do-
finitivamento oncorrado em 11 do
junho do. corrente anno, born como
os docamentos quo iho foram re-
mettidos, a eornmis5ão verlficou
quo a rocoita, prevista e orada ,pe
is lot i. 646, de 8 de outubrp e

4914, em 28.622:338$820, attingiu a
38.337:637$664, excodendo os cal-
cubs do logislador rninoiro cm..
9.715:298$884.

Para esse rosultado contribuirarn
os titulos da rocoita, assignadados
polo sr. Presidonte do Estado em
sua monsagern o quo apresonta
accrescimoS: 0 brnposto do expor-
taqdo earn 3.290653$714, o da so-
brotaxa do café corn 5.052:974$783,
O ide sello o custas judiciarias corn
38:49 ,1$486, o do transmissão "in-
tor-vivos" earn 243:612$126, as pas-
sagons em ostradas do ferro corn
4.4640113, o imposto. sobre a ex-
portaqao do ouro etc., corn .....
172:455$424, a taxa addlleional de
10 °]° corn 65:709$854, o imposto do
imidustrias o profissOos earn .......
245:901$399, o territorial corn
154:283.461, Os juros do dinh'oiros
em Bancos, etc., corn 249:717$377,
as rnultas corn 26:109$037, as re-
posides o restbtuiçOos corn .....

.827 :169$402, as bud emnizaçSos
corn 53:64A$569, a cobranqa da di-
vida activa corn 40:883$209, a arnor
tizaqão do omprostimos corn .....
101 :176$485, a vonda do terra e
praprios cam 106:8560880, o a yen-
do do vaccina, etc., earn .....
'18:0978298.

Addicionando-so a renda effe-
ctivamonte arrecadada os depositos
di, divida fluctuanto recebidos
(3.379:566$471) ; as lettras do The-
souro, emittidas para remir enear-
gos do oxorcioio (2.060:000$000);
os eniprostimos "funding" .
(15.104:880$000) ; as provisOes de
e"edito o numorarbo, reeebidas do
exorcicio do 1916 (2.659:816$297)
0 OS saldos recebidos do exercteio
do 1944 (18.111:8548884), verifbca-
so haver a recoita attingido a
79.593:755$346, em quanto flea
definitivarnente lixacla.

A dospesa fOra fbxada peia let n.
646). cm 28.512:026$000. Eiovou-se,
porém, a 30.190:903$855, como so
ye do balanqo da recotta e despesa
rolativo ao referido oxercioio de
1945, a saber: —Seerotaria do In-
terior— 15.214:4!75$825; —Secrota-
na das Finanqas —11.928:865$576;
- -Socrotaria da Agricultura -- .. -
3.050:562.$454; —Total - ......
30.190:903$855, exeedendo, portan-
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o, a dotaqo daquella li em
1,678:875$855.

Addicionando-so ao total acirna
da divida uluetuante (erIpe3timoS
econosTlicoS, cofras do aiphSos,
hens do ausontas, fianas, caiiQöes,
Caixa B. dos Funecionarios Pul ill-
cos e Caixa B. da Fora PuhlIc.a),
na importania de 3.600:980344, 0
resgate do lettras do Thesouro e
amortizaqão do adeantarnentoS ban
earios, receiddps am oxorcicios an-
toriores, na fthportancia do ......
8.220:395$789; a eabertura dos ju-
ros dovidos no 2. 1 sarnostro do 1915
do sorviço dá thvlda oxtoria pela
operaçdo do "funding" contractada,
na impartancia do 3.173:040$000;
o saldo da ernissão do titulos (fun-
ding) destinada ao sorviço da dl-
vida no poricydo do 1915 a 1918, na
importancia do 11.931:840$000; o
liquido das imp ortancias on.trogues
As munleapalidades, durante o
eercieio, na importancia do
1.723 :791$677, provoniorito do orn-
prestirno pelas mosmas tornado; o
s orovisöes feitas ao oxercieio do

1914, do cradito o do numorario,
para solver os comprornissos da
sua despesa, quo flcou a pagar na
linportancia do 5.980:009$722, -
vent ca-so quo a desposa do exer-
oicio do 1915 fob do 64.820:970$357,
(,in flea dofinitivarnonto fi-
ada, importando orn ......

14.772:784$959 os saidos quo passa-
ram para o exorciclo do 1916, a sa-
her: em Bancos no paiz o no ox-
trangeiro 10.871:300$651, em podor
de oxactores 3.401:430$240 e di-
vèrsos responsaveis 500:054$068.

A commissão, tondo vorbfieado a
regulanldaido do balanço da recol-
Ia o despesa do Estado rolativo ao
anno do 1915, opina pela approva-
çSo das contas daquoflo oxorebcto,
nada o quo offoroce o projoeto quo
so sogue:

0 Congrosso Legislativo do Esta-
do do Minas Geraes deereta:

Art. 't.° São approvadas as dos-
pesas do oxoreicio do 1915, constan-
tes das contas verificadas na So-
cretaria das Finanqas, definitiva-
monte uixadas em 64.820:970$357,
comprehondendo:

a) Os dispendbos em razSu das
tabellas da lei ii. 646, de 8de ou-

tubro do 1914, e do's areditos sup-
plomentaros, oxtranrdin'anios e es-
pociacs abortos, na importaneta do
30.190:903$855;

b) A rostituição dos dopositos da
divi'da fluetuante, na imp ortancba
do 3.600:989$314, a saber:

Do emprestirnos enonornicos.....
2.440:500$525.

Do eofres dc orphaos. .. . . . .
99_3:1c)0$062.

Do hens do ausontos, 29:000$.
Do flanøas, 38:907$201.
Do eau5es, 585:685$866.
Do Gaixa Besiaficente dos Func-

cionarbos Pubileos, 219:082$059.
Do Caixa Benofi'cente da Forqa

Publica, 23:333$601.
Somma, 3.600:989$314.
o. 0 resgato do 1ottras do The-

souro e amartizaqão do adoanta-
montos hancarios racobidos em oxer
cl'ciois anteriores, no valor ........
8.220:305$789;

d) 0 liquirdo das irnportancbas
entregues as rnunbelp'alidadns, du-
raTlto 0 exorcicio, na importancia
do 1.723:794$677,  proveniente do
amprostirno tornado p olas mosmas,
conforme a lei n. 546, do 27 do so-
tembro do 1910

e) Ars provisos feitas ao oxemi-
ebb do 1914, do crodito e do flume-
rario, para solver ci eompromissos
da su'a desposa, quo fieou a pagar,
no valor do 5.980:0095722.

Art. 2.° São approvados os ore-
dilos:

a) sujpplorn'cntaras - abortos o
iustbficados nos does. ris. 4.554, e
4.555, do 4 o 12 do ahri1 do 1916,
rospeetivamente, no valor do .....
184:029$427;

h) extraorctinarbo - aborto polo
doe. n. 4.541, do 14 do marco do
1916, no valor do 45:000$000.

Art. 3.° Ficam approvadas as
operaces dd eroditos realizadas no
exereiclo, eomprehen:den'do:

a) OperaqSo de emprestimo "fun
ding" aiuetorizada polo art. 27 5 1°
da lei n. 664;

h) A eobertura dos j uros da di-
vida externa dovidos ao 2. 1 sames-
Ire do 1915, no valor do 3.173:040$,
corno so aeham onunciados no ha-
1ano.

Art. 4. 0 São reconheeldos e eon-
firmados os recursos e recoitas quo

teve o oxereieio do 1915 fixados em
,9:593:755$316 e quo eomprehen-
6cm:

a) a renda ondiriaria arrocadada
(10 aecordo corn os paragraphos da
Job n. 646. de 8 do outubro do 1914,
na irnportaneia do 32.645:895$509 0
a extraordinaria arreoactada do ae-
cordo corn os paragraphos da mes-
ma lei na Driportaneta do ........

601 :742.5155;
16 Os depositos am dinhairo e ro-

cuihidos:
No cot res do orphãos. .....

53 :750$008.
Do hens do ausentes, 110:234$250.
Na Caixa Eeonorniea.......

.883 :0885880.
Para fianqas, 28.814$730.
Como caucOes, 676:3005379.
Ne. Caixa B. dos Funecionarios

Puhilcos, 205:81,5$186.
Na Caixa B. da Fora Pubilea,

120:657$038.
Somma, 3.379:568$471.-
e) A emissão do leltras do The-

soiirO para rernir Os eneargos do
exercbcio, no valor do 2.000:000$;

d) As provbsOes do erodictos e do
numerarlo, recehidos do exoreio
'e 1916, para oecorrer a liquidacão
(Ia desp esa do oxerciebo do 1915, no
valor do 2.659:916$297;

e o os saldos tranaportados do
r'xorcicio do 1914, no valor do
18.111:8545384.

Art. 5. 1 Os saldos demonstcrados
ecu haIario em pedor do baneos o
a debito do exaetores e diversos
respon saves são transportados pa-
ra o exerciebo do 1916, para o of-
teito do serem aquelles movi'menta-
Ins nas rospeetivas eontas corron-
tes e ostes. cruando liqubdactos o
reeehiclos, esnrbpturados sob a opi-
gra(pho— Incbornnizacão — ada rondo
've.ntual —no valor de ......
14.772:7845959.

Ant. 6 1 As rondos deste exerei-
cio, provenientes do impostos do
lanoamento, quo não tenham sbdo
arreeac]ajdas. tarão parte da divida
aetiva do Estado, e, eomo tal, so-
tao oscripturadas no oxoreleio em
quo so rea1bar a eohranqa.

Ant. 7. 1 Os serviqos não pagos
neste exarcieio eonstttulrão divida
passiva do Etado, o taes despesas

sarão oseripturadas no exercielo em
quo so etfoetuar o pagamento, sob
o titulo —Exoreieio undo - salvo
caso do prescripqão.

Art. 8.° Rovogam-se as disiposi-
os em eontrario.
Sala das eommissOas, 14 do agos-

to do 1916. —João LbsDoa, prosiden
to. —Emilto Jardim, relator. -
Alves do Lemos. —Bias Fliho. -
A imprirnir.

0 sr. Bernardo Gvimardes, pela
eo:mimissão do Instrueão Pu!bliea,
apresenta 0 soguinto

Parecer e redaccdo para 3 discus-
são sobre o projecto n. 40

A eornmissão do Instrueqão Pu-
Mica a quo fob presente 0 proj aeto
ci. 40, ja approvado am seguncla
diseussão,- d do paroeor quo seja 0
mesmo siujbmottido a torceira corn
a seguinte fOrma eo'nforrne materia
verieida.

0 Congresso Legislativo do Es-
tado do Minas Geraos doereta:

Art. 1 .° Flea o governo auetonl-
aado a mandar' registrar nas rapar-
tiçbes estadhacs eompctentes os ti-
hubs dc agronomos oxpedidos pela
eseola do agronomla do S. João d'
El-Rel 0 pola Escola Mineira do
Agronomia e Voterinaria do Bello
Ilorizonte.

Paragrapho unico. Para quo so
tomb atteetivo o registro dos ro-
spectivos tttulos, a directoria do as
taheleeimento aprenentard ao go-
verno do Estado toabos os documen-
tos comprobatonios da utilklade o
da seriedade da instmueqäo alli ml-
nistrada, do aecordo corn os pro-
grammas do ensino, suj eltando-se
ao mosmo tempo a eonveniente fis-
calizaCão.

Art. 2.° Ravogam-so as disposi-
qdes am eontrario.

Saffa das eomrnissdes, 14 do agos-
to do 1916. —Pedro Bernardo Gui-
marãos. –Clemente de Faria. -
Demosthenes- Cesar. —Viviano da
Silva Caldas.— A irnprimlr.
Apresentacdb de pro jecto, requeri-

mentos, indicaçdes, interpellacöes
o mocdes
0 sr. Argemiro do Rezende juSti-

flea e manda d Mesa o seguinte

r 3
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Requerirnento n. 3

Recjuoiro que seja romottido ao
Senado am telegramma do eteito-
res do clistricto de Rio do Pedras,
em Estrella do Sul, protestaudo eon
Ira a rnudança de norno daquolle
districto; aiim do que soja o mes-
no tornado na devida eonsiderafto
e so i.aqa naquolla Casa a a1teroão

solieltada.
Sala das scs96es,44 de agosto

do 1916. —A. do Reznde Costa.
Apolado e posto em ddsoussão, d

o roquerimento approvado sein de-
bate. —Remotta-so ao Sonado.

Parecer n. 107

Sem debate d approvado o pare-
cer n. 107, da commissão do Pot!-
tOes, manrdanrdo arohivar a poqa
p rot.ocollada sob n. 249.

Parecer n. 108
Scm dboate 0 approvado o pare-

cer• n. 108, da mosma eommissão,
'.bre urn requorimento do Sr. JosO
['igueira de Almeida.

Passa-se a
2. 1 PARTE PA ORDEM DO DIA

3.' discugsdo do pro jecto n. 39
• Dispensada a leitura, a requeri-

mento do Sr. Modestino Gonqalves,
entra em 3.' disdussãd o projocto
u. 39, sobre Forqa Publica.

o SR. MODESTINO GONçALVES
—Sr. Presddente, por parto da
con missão do Forqa Publica, ye-
uho srthmettor a consideraqäo da
Casa as :seguintes emeradas (Id)
\s medidas propostas, Sr. Pros!-
dente, são do tanta rolovancia, do
lao padpitanto necessidado, quo a
cornmissão se julga dispensada do
tazer quaesquer consideraqoos no
&entido do justificar a sua oppor-
lunjidado. Si, pordm, qualcjuer del-
Las sourer irnpugnaqao, eratão, no
cumprimonto dos arduos deveres
cue pesam sobre mous hombros,
voltarej a tribuna aiim do demon-
strar a Vantagem 0 a conveniencia
ic cada uma das omendas apresen-
[aclas.

(2Iuito bern!),

\. I
Ao artigo 5 supprirna-so.
Sala das sessOes, 14 do agosto de

do 1916. —Modostino Gona1vos. -
Gabriel Andrade. —João Antonio.

IN. 2
Aecreseente-so orado convier:
Art... Fica roduzida a ein'eoenta

,i-dl rOis a gratificação mensal os-
lipulada no art. 46 do aec. ii....
.060, do 16 do dezembro do 1943

rem adojarnento.
Sala las sessOes, 14 do agosto do

de 4916. —Madestino Gonqalvos. -
Gabriel Andrade. —João Antonio.

N. 3
Aecrescentelse onde convier:
Art... Flea extincto, quando so

vagar, o logar do director das ban-
das do musica.

Sala däs sessOes, 14 do agosto de
dc 1916. —Modestino Gonqalves. -
Gabriel Andrade. —João Antonio.

N. 4
Acerescente-so onide convier:
Art... Ficam sapprimidos os car-

gos do auditoros a quo so reforo o
art. 5 fda lei n. 557, de 31 do agos-
to do 1911, rnantido o da - Capital,
edO so vagar.

Sala las sessOes, 14 do agosto do
die 1916. —Modestino Gonqalvos. -
Gabriel Andrade. —João Antonio.

N. 5
-tcccescente-se onde convior:
Art...Fica o govorno auctoriza-

do a reoi'ganizar desde jd, para di-
niiT]uir dospesa, a Forqa Publica do

stado.
Sala das sessOos, 14 do agosto de

do 1916. —Modestino Gonqalvos. -
Gabriel Andrade. —João Antonio.

São postas emdiscussão coiiiin-
etarnente.

0 SR. PINTO DE MOIJRA :- Sr.
Prosidento, por maior quo soja a
considoraçao tributada a illustrada
commissão do Forqa Publica, a
qual rondo o preito da minha s!n
cera homonagom...

o sr. Modestino Goncalves; -
Muito agradeeldo.

o sr. Pinto de Moura... pela in-.
tolilgoncia e zolo corn quo tern so
dosompenhado de suas funeçOes,
nosta Casa, não posso, ontrotanto,
deixar do lastimar quo ella tonha
apresontado a omenda ora sujeita
ii diseussão supprimindo os cargos
do auditor do guorra, no 2.0 e no
8.1 bata1ihos da Brigada Policial
do Estado.

OS nobros doputados devom ostar
lembrados do quo, o anno passado,
civan do so tratou aqui do seme-
ihanto assumpto, vingou o prinei-
pio do quo deviam ser mantidos
essos cargos, cmquanto occupados
pelos funecionarios quo OS oxor-
cern, tendo a Camara so conforma-
do então corn a disposiqão de uma
omenda vinda do Sonado a oste
respeito.

Consequontemento, não posso del-
xar do extranhar quo a illustrada
commissão do Forqa Publica se
convoncesse agora da desnocessida-
do dessos cargos, quando ella foi
a primoira, o anno passado, a pro-
clamar a convenioncia dos mes-
mos 0 a pugnar pela sua manuten-
quo, emquanto oxistissorn OS fun-
ecionarios quo os exereem.

Por aquella oceasião, urn dos
nossos dignos collegas fez ver a Ca-
sa quo a conservaqão desses cargos,
emquanto oxistissem Os funeciona-
rios quo os exorcom, importava em
so reconhecer, on constatar previa-
monte a dosnecossidade dos mes-
mos. Entretanto, pela discussão
cue so travou, ficou ampIamente
dernonstrado quo era do toda a
convonioncia a manutonqão dessos
logares.

Nem era do cror-se. sr . Presidon-
to, quo o Congresso Legislativo Mi-
neiro tivesse crea.do cargos inutois,
cruaes as do auditores do guerra,
cruatro hatalhdes existontes no Es-
tado.
o Sr. Modestino Goncalves :—TJm

idles já foi supprimido scm quo
isso acarretasso a monor dosorga-
.nizacão ao serviqo publico; o audi-
br do batalhão corn sédo em the-
raha já não existe ha muito tempo.

o sr. Pinto de Moura: - Rospon-
do a v. exc., dizendo one 0 possi-
vol quo ainda não tenhamos tido

onhecimonto dos inconvenientos
resultantes dessa suppressão, qui

sO so fez effeetiva no cornoqo deste
anno; alias, isso não 0 argurnento
bastanto para condemnarmos a cx-
istencia do cargos, cuja nocossida-
dc, o anno passado, ficou clara-
monte domonstrada ndsta Casa..

Na situaqão prornonto em quo nos
encontraVarnOS então, na espoetati-
va do urn futuro oconomico cruel,
quo podoria acarretar a ruina do
Estado, deante das condiqOes ospo-
ciaes do momento, corn a soeca quo
lavrava por todo o pail, poder-se-
ia justiflear, do algum modo, a sup-
pressão demos logaros, como medi-
da do caractor purarnento proviso-
rio, tendo por urn manter o oquii-
brio orqamentario; mas agora,
quando as nossas condiqOes finan-
coiras, conscquentes das boas con-
diqOes econornicas, são outras, f 0-
lizmente para nOs, não so justifica
essa medida, porque ella yirá trazer
sorias perturbaqOes ao serviqo p01!-
cial do Minas.

Os auditores do guorra não são
funecionarios quo no apparoiho po-
licial do Estado não desomponharn
funccOos do elevaqão e do cr!torio

E fiectivamente, sonhores, elks
oxercorn funcqOos, nesto particular,
oguaes as quo exercem os roprosen-
tantes da justiqa publica, nas co-
marcas, porquanto pugnam polo
respeito as leis no cdrpo militar do
quo fazem parte.

E' born do vor, portanto, quo as
suas funcqOes não são inuteis, para
do urn mornento para outro sorein
elks sujpprimidos, scm quo moti-
vos do ordom muito poderosa ye-
nham justificar essa supprossäo.

Como disse, rondo o preito do
minha homonagom aos osforqos, ao
zolo e ao talento da digna cornmis-
são do Forqa Publica...

o Sr. Modestino Gonqalves: —Ni-
mia bondado de y . exc.

0 sr. Pinto de Moura... quo tern
come seu relator urn dos ornamen-
tos desta Casa, o nobre deputadc.,
cujo nome peqo licenqa para dccli-
nar, Sr. Modestino Gonqalves.

0 sr. Modestino Goncalves: --
Agradocido.

0 sr. Pinto de Moura: - Não de-
sejo, portanto, cavar o desprestigio
da honrada cornrnissão, nern isso
poderia ostar nas minhas intonqbes;
tao sOmente, o quo pretendo assi-

!
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gnalar é quo, como acto humaflO,
o susceptivel do examo a medida
proposta, e quo tal exame dove ser
oiecto da consideraão da Casa,
Para -quo -esta oxerça a sua acção
pronuncian'do-so sobre a •emonda
rolativa a supprossão dos auditoros
do guorra, corn plena conhecirflofltO
do causa.

Mopeo a rejoiço da emend-a,
quo é, naturaim-ento, fructo do es-
tudO ponderado POT parte da di
gna cornrniss.o; oulCSO j aria, P0-
rem, tor a miriha consciencia tran-
quilla, sondo convencido da noces-
siclade d-essa med-ida.

Nostas condiçees, on quizera on-
vir dos labios do nobro relator da
commissäo Os motivoS em quo so
estribou Para propor a suppr-ossão
quo C agora ob)eeto do doliberaQão
Ca Casa.

S.o estas, Sr. Presid-ente, as con_
sideracCes quo on 11rotendia fazor,
certo de quo a Camara dos D-epu-
tados, corn o olovado critorio corn
que sompre so tern dirigido, toma-
rO conhecim-onto da omon-da, Para
rejeital-a, on approval-a, do accor-
do corn os altos intoresses do Es-
taCo. (Muito bern; muito bern!)

o SR. MOT)ESTINO GONC\LVES:
- Sr. Presidente, naturalmente ar-
redio Ca trihuna, as poucas vexes
crue tenho a honra do occupar a
attcnco esciarocida da Camara dos
srs. Deputados, on o faco corn ma-
nifesto acanhamento o sórnonte no
exercio dos arduos deveres quo me
foram conuiados.

Neste momonto, po-rCrn, en me
sinto no indeclinav-el necossidad-e
do vir 0 tribuna, par,[, satisfazer i
reclamaçiio do nosso distincto e ta-
lentoso- colie ga. representanto -CE
s-ogun-da circumscripco, e residen-
to em Juiz do FCra...

O sr. Pinto de Moura: - Obri-
gado.

O sr. Modestino Gonçaives...
qual me acho ligad-o polos laço:
mats estreitos do syrnpathia e
affecto.

- Como v. exc. no ignor-a, Sr. Pro
sid-ente, a cornmiss.o do Forqa Pu
blica nropoz. o anno passado, a sup
prossão dos legares do auditore
corn exeepcdo, apenas, do quo ten
residencia nesta Capital.

Assim agiu a cornrnisso, dopois
10 tor coihido informacOS soguras
ohre a convonioncia da mo-dida
uo i-a proper 0 Camara dos srs.

Doputados.
o Sr. Judo Martinho: - Mas, qual

-i razo dossa excopcäo Para a Ca-
pital ? Faço esta pergunta aponas
para rneu esclarecimonto.

o sr. Modestino Goncalves: - -o
nobro colle ga quo me apart-cia ha
Ce permittir quo siga o mothodo
pr-ociso no discussdo. Estou corto,
ontretanto, do quo, oxposta a razão
par quo propuz a supprossão do
cargo do auditores co-rn roside-nci-a
iCr-a Ca Capital, s. exc., corn o es-
pinto esciar-ecido de quo C dota-do,
t'acilrnonto so convencorO do quo a
commissao born andou assirn pr000-
don do.

Como to dizen-d-o, Sr. Presidente,
v. exc. dove so lembrar quo essa
med-ida aqul jO fo& arpreseutada e
1-ongamente discuti-da e quo transi-'
tou victoriosamento, corn o appIan-
so g'oral do Casa, sendo, p'n'Cm
mantida polo Senado, n-OS uittm-os
dias do se.sso do aurlo pamado
corn a condieão do quo taos logares
soriarn rnautidos ernquanto ( ,xts.ti-
scm as funecionarieS quo as exer-
cern.

A eornmisso do Força Publica
tevo nocess-id-aJdio do tran-sigir, na-
q.ieila Cpc:ca, corn a opinio do Se-
ndo para no crear difuicul-dades
O passagorn do projecto, p)rqile -
as emend-as -do Camara Alta di Par .--
larnento Minoiro sO entraram arni
nes iiltirnoS dias do sessOo.

ITo1 o volta, novairnon-to, a -corn mis-
sao propondo a suppressäo -dos lo-
gaPes do auditor-os, ponque estO
convoncida de quo eases cargos sao
p c-ri oitarnen-to suipprim-iVeis, em
quo so ottente contra a boa ordom

Dad-as ostas ligei-ras explkaçOes,
cumpro 0 grato dover do -oxpend3r
0 motivO porquo a commissào man-
tOm o auditor quo funcciona junto
ao 'l.° batalha.o, co-rn sCdo neta
Capital. e ahi vat a oxpli-caico quo
julgo dover prostor ao honracla re--
presentant-o do 4. cir-cumseripcãa
leitoral. corn assorrto no Mesa.
V. exc. quo C urn espirito e:sala-

rocido, arguto e perspicas, deve
comprehend-er quo o audictor do
Capital fazendo part-c integracrtc Ca

/
seceão militar tern direi-tos adqui-
rid-os e que, par io ifiLosmo, iiiio
pOdo o sou logar sor supprirnido
assiin do mornonto; entretanto, a
commissbn qua e.sta convenelila do
quo es-so cargo pO-de e dove aer
upprimicIo opportunsirnente, unto

quererido crear diffleuldades ao go-
vono do Estado, nern attentar con-
tra diroites adquirdos POT quern
quor seja, propoz quo o cargo soj a
supprirnido - logo quo se verifique
vaga.

o sr. Jodo Martinho:—A explica-
çao me satisiaz perfeitamente.

o sr. Modestino Goncalves :--34
osporava est-a d'eclarao goner-3m
do V. ext.

o sr. Bias Fitho:—Hypotheso in-
con dictormalmente o rneu veto 0 -di-
minuiço do Cespesas.

o Sr. Modestino Gonçatves:--- A
mesma razilo, Sr. Pros4dente, nib so
.CO corn roiacão aos anditores dos
outros botalhbes quo exercern car-
gas verdadeiramente do luxo e quo.
Segundo eaten informado, ri em
mesmo vão ms quarteis fazer sim-
ples actos do_presenqa. (Apoiados).

Do Modo quo, sr. Prosidente. se
tisstbfi-cam pePiottarn-ente as me-
did-as anrosentadas pela cornrnisso,
tad-as ollas tondentes a econmTa,
tao nocossarias, no morn-en-to diffi-
cii quo atravessam-os, e folgo ufl
doel-arar a v. ex-c. quo as ornonas
sugger-ida's traribo ao Estado a di-
minuiPo do mats de 150 :00fl00P
nas despesas publiLeas.

o sr. Bias Filho :— E' bern con-
sideravel.

0- sr. Modestino Gonçalves- -
Nostas condi-qbos, a commissibo, nor
men mtcrrnodio ousa p-edir a Ca-
mara dos srs. D-eputa4os a atmuni-
uaão das mod-id-as rr-o p ostas, por-
quanto, ellas yOre attender a pro-
mencia da- nossa situaçibo finaneci-
ra acm desorganizar o sorvi-qo poli-
cial do Estado. 	 -

(M-uito bern; muito bern!)
Ntnguem mats pedind-o a p aTh-

vra. encerra-se a discussibo. ficn-
do a votao ad-lad-a par bits Ce
numero.

Nada mats havendo a tratar-so.
o sr. Prosidente de-signa para o Cia
16 do corrente a seguinte

ORDEM DO DIA

Prinreira parte

Ate I hera -do tarde:
Loitura e approvação d--a acts.
Expediente. 	 -

AtO 2 h-oras da tard-o:
Apres-ontaçibo do pareceres das

cornmissbès.
Apr-osentaçib-o do pr-oj-octcs, reque-

nimentos, indieaOcs, interpei.I açe-s
on moOes.

Discuss0o do requo-rirnentos, mdi-
caçdes, intermpellaçöos on moç-iics

Approvaço do red-acçOes finnes.
Votaçdo. em 3. discuss-o d3 pro-

joeto n. 39, sabre Ferqa Public a e
Ca-s 5 em-end-as a -cue offerecilas.

Segunda parte

Ate 4 horas do tarde:
2.' discuSsã-o do proj onto n. 52,

sabre orçorn-ento.
2.' do do n. 53, sobre registro do

titiilos do -agronomos confeni:los
polo Escola Agricola do Lavros.

Lovanta-s-e a sesso. -

8.' SESSAO ORDINARIA, AOS 16
DE AGOSTO DE 1916

Presidencia do sr. Castello Branco

SUMMARIO: - Aota. -Expedien-
te. - Diseursos dos srs. Jonto

I Lisboa e Costa Cruz. —Apresen -
taibo do pareeero-s -- Apresenta-
eão do proj-ecto - —Diseurso do sr.
Gabriel do Andrade .—Discuss0o
do par-ecer n. 109.—Votaçhes.-
Urgericia.— Bod-acção final do
proj ecto n. 39. 2.' discuss0o do

- projocto n. 52, (Or-çLaanento) --
Diseurso do Sr. João Lisboa.---
Emendas.—DiscuToO do sr. AT-
gern-iro dc R-asende.—Emenda.—

- Discurso do Sr. Alberto Alvaros -
—Ordern do dia.
Ao rneio di-a, Iteita a chamada,

aicham-se prosentos us si's. Castel-
i to Bran-co, Leo rp oldo do Luna, f'.Io-

monte Faria, Viviano Caldas. fl-ct-to
Junior, Costa Cruz, Julio Motrelbes,
Alves do Lomas. Gabriel Andr-ad-e,

- Franklin do Castro, Ignacio Mmirta,
ModostIn-o Goncaives, Bias Fiiho,
Baeta Ncvc-s, Tavares do Mob, Joibo



322

Antortio, Demosthenes Gesar, A rgo-
miro do Resenclo, Antonio Moijra,
Monteiro do Abrou, JOs6 Affonso,
Pericles, Norberto Lage, Pinto do
Moura, Styilta, Abides Gonqalves,
Nelson do Senna, Emilio Jardim,
Alberto Alvares, João Lisboa, Hen-
riquo Portugal o Bernardo Guiana-
Ties, JaltaaTido, corn causa partial-
pada, os srs. Edgardo da Cunha,
Garibaldi Mello, Getulio de Carva-
iho, Jose Maria e Moreira da Rocha,
e, oem ella, os mals,nhores.

Abr.b-so a oossão.
E' convidado para ocoupar o Jo-

gar do 2.0 Seeretarlo 0 Sr. Cbomen-
to de Faria.

Lida •a acta da antecederite e näo
havendo quorn sobre a mesnia fa-
ça observaçes, 6 a mesima tppro-
vada.

0 sr. 1 . 1 Secretarjo dá conta do
seguinto

EXPEDIENTE

Officios
Do Sr. 1- o Secretarjo do Senado.

cornmnnicando ter subido a sanccão
sob i. 328, o projecto iniciado nes-
ta Camara, sob n. 24, approvando
as contas do exorciolo do 1944 —In-
teirada.

Do sr. Secretarlo do Interior, en-
vianido uma representação, em quo
a Mesa Administrafiva da Casa de
Caridado do Pará, pede o rost;tho-
1ecirnento no orqarnento a ser vota-
do, do auxiio quo iho era conceli-
do.—A' comrnissão do Orçasnento.

Requerimentog

Do Donato Donati, em name da so-
Ionia itajiaina, solieitaindo a crea-
So da cadeira do lingua italiana

no Gymnaslo e na Esoola Normal
Moidolo desta Capital—A' commis-
são de Instrueäo Publba.

Do d. Etelvina Vioira de Mattos,
ieiter.ando urn pedido em relaqão
a Caixa Beneficente Militar. - A'
commissao de Legislaçao.

0 SR. JOAO LISBOA (scm a re-
vi gdo do orador) : - Sr. Presiden-
to, Para demonstrar a nocessidade
da installaçdo do tormo do Aguas
Virtuosas, recontemente creado, eu
poderia adduzir varias e judiciosas

razöes, si não tivesso a certeza de
quo toda a Casa conheco a urgon-
cia dessa medida; entretanto, Para
moihor cornprovar as condicOes da-
queUe rnunicipio, quo dove gosar
das regalias do seu fôro, croado pc-
lo Congresso Mineiro, eu envio a
mesa as docurnontos quo a lei exi-
go Para so dar a respoctiva instal-
iaeão.

Esses documentos são: cortidão
do respoctivo escrivão, provando
quo a termo do Aguas Virtuosas
conta 222 jurados; eertidão dos es-
crivães das colloctorias dos mmii-
cipios do quo se cornp6e a referido
termo, isto 6: Aguas Virtuosas,
Gonceição do Rio Verde e Cambu-
quira, provancba quo no ultimo tn-
ennio a renda daquello tormo fob
do 260:6568664, assim detaihada:
em 1913. 75:2528855: em 4944,..
81:8008399: e em 1945...........
103:603$410.

Devo ainda informar a Casa quo
o munleipbo do Aguas Virtuosas,
do oonformidade corn as exigen-
cias da lei quo creou o termo, man-
don oonstruir os odificios destina-
dos ao forum, a eadeia e ao quar-
tel, edificios osses quo vSo 5cr do•a-
dos ao Estado por uma auctoiriza-
cao d9 Consobho Deliberative.

Junto ao•s dooumentos quo apre-
sento as photographias dos predios,
aiim do moihor instnifir os papois
quo mando a mesa. (Muito bern.) -
A' commissão de Orçamento.

0 SR. COSTA CRUZ: - Sr. Pre-
sidente, mais depressa do quo p0-
doria parecer a Camara dos srs.
Deputados; bern mais rapidarnento
quo poderiamos prover, ja iá fdra
so faz sentir a necossidado da re-
cusa do urn projecto de lei, apre-
sontado nesta Casa, contra o qual
os unicos e mais inloressados no
assumpto protestam, porque jul-
gam center medidas 000reitivas e
absurdas.

Sr. Prosidente, por folioldade
minha, ou infelicidade, talvez, ao
5cr debatido iosta Casa, em 1. dis-
eussão, o projeoto n. 54, logo apOs
iniciada a discussão polo son buns-
tie auotor, o orador cue vos dingo
a p alavra tomon timbem parte no
debate, fazondo considotraçOe g con-
tra o referido projecto, Via, eon-

forme fioou ep1ieitamcnte deela- attbnQão da Camara pars osso a
rado, os ineonvenleptes que o mes- sumpto, p.orquo lá idra temos to-
me trazia em seu bojo e corrobo- dos mis do prestar obediencia
rando ossa mesma atfirma9ão, aca- ãqudlles quo Para aqui nos man-
ba do reeeber e traz ao conheai- daram. (Apoiados).
mento da Camara o despacho tele- Si nós aqul formos decretar leis
graphico quo tern a honra do br 0 em dosacoordo corn sous interes-
quo diz bern alto o absurdo quo ses, a nossa p051950 serd ridicula
fariamos votando tal lei. o em poloros condiqOes fiearã o Es-

Assirn fob, Sr. Presidente, quo o tado, porquanto dirão quo as leis
distineto cidadSo José Venancio do que elaboramos nao tém 0 caracte-
Godoy, quo tot duranto longos an-nos agento executive do S. Jos ristico quo deviam ter, porquo não
do Além Parahyba, o pnirnetro em representam estrietainento a vonta-
todo o Estado a construir os eha- do e a neceesidade daquefles quo
mados "banheiros earrapaticidas" Para aqui nos mandaram o para os
on "insecticides", homern ouja corn- quaes legislarnos.
petencia na materia do criaqSo 6 	 Era o quo tinha a dizer.
'rospeitacta; 'homem clue tern na- 	 (Muito bern; muito bern!)
quello munieipio o quo so podo Junte-se a telegramma ao proje-
ehamar do mais solecto em cria9So eto n. 54.
bovina, manda quo lola e quo se
transtorme em protesto contra 0
que a Camara iria crear, on pensa 

Icrear em reiaqao ao imposto do
matan9a do gado, a seguinte tele-
gramma: (lê) :	 I

"Criadores pedem combater ab-
surdo imposto matanqa do gado".

Trata-se de urn eriador em gran-
do eseala o em um municipio onde
a eriaçSo esta no major grau do
sua prosporidade; municipia onde
oxistem, posso dizer, Para mais do I
60 banheiros earrapaticidas e duas
fabricas do lacticinios, rocebondo
urns deltas actualmente, em man
tempo, Para mais to 10.000 litres
do bite diariamente o outra 14.000.

0 podido quo esse illustre ens-
dor faz 6 tSoj usto, quo a Camara
não podená consentir quo so vote
uma lei quo vem em projuizo da-
queues quo ella protrude on phan-
tasia proteger.

Eu peço Para as paiavras quo
digo, vonia, si por acaso algumas
dolias nbo estejani nas condiqOes
pfoprias desto recinto (não apoia-
dos) ; eitrotanto, sou acostumado a
ser franco, a dizor &om lealdado o
quo sinto pals quo, nessa eseola da
verdade fui educado.

Apresentando este tolegramma,
quo é o brado, quo 6 o protesto
contra o imp osto contido no pro-
joeto agora sujeito ao estudo da
Casa, eu chamo mais uma vez a

Represeni tacdo

U sr. Nelson de Sienna remotto a
1osa, pedindo quo seja eneaminha-
da ao Senado, unia ropresonta9So
da Camara Municipal do Januaria,
em quo essa digna eorporaqSo soil-
ella, corn bans fundamentos, a mu-
dana do nomes dos distnietos do
Santo Antonio da Manga Para "Ja-
pore" e do São JoSo das Missbos do
Jacarb Para "Itacaraimby", do ac-
ordo corn as tradiçöes loeaes, se-

gundo o espirito dominante no pro-
lecto n. 35.

Rometta-se ao Sonado.

Apresentacdo de pareceres das
comrnissöes

0 sr. Costa Grin, pola commisSSo
de Conslituiç5o, LegislacSo 0 Justi-
ca, presenta 0 seguhite

Parecer n. 110
A commissSo do LegislacSo o Jus-

tiqa, tendo examinado os assum-
ptos constantes des peas protocol-
ladas sob us. 1.499 o 1.498, do 1911;
1.150, do 4910; 16, 17, 110, 155 e 190

do 4915, 6 do parecer e roquor que
soiam as mesinas arohivadas umas
por terem ja sido attendidas e on-
tras por já terem Perdido a oppor-
tunidade.

Sala das commissOes, 16 do agos-
to do 1946. - Costa Cruz. - Bias
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Niho. - apta Neves. - Pinto de
IVloura.

o mesmo sr. requer e obtem clis-
pensa die impre:ssão do parecer quo
acaba de apresentar.

Flea sobre a mesa paa a ordem
dos trabaihos.

o Sr. Antonio Moura, pela corn
miusão die P'eiçOes aipresenta OS SC-
guintes p a cnres:

Parecer emendas para 2. discus-
são sobre o projecto n. 56

A oonmissão do ReprescntaçOeS e
PoUiçdes, a ciuc tot preseTLte o proj e-
eto n. 56, approvaido urn 1 discus-
sdo, é do paireour quo se:a dade para
2. e egualmeinitu approvadio corn as
seguinies e'mend.as:

A' di. Rita Candilda Ferreira Pia:s,
protessoira do grupo eccolar de Al-
tunas, urn anno do li'ae•nça, cern vei-
cimenito:s, em prorogaião da quo Ihe
tot eoncepthdia polo Pesicleinto do Es-
tadro.

A Eduaridio Daniel Fesreis'a Dies,
professor do grupo e'scolar die Alt e-
mae, urn die liuença, cern veucirnen-
los, em prorogacbo da quo the toi
coineeiduiidia polo Preeiiden'te do Es-
taido.

3.
A Join ArflhiOniO de Arnorhi,uscri-

vão die paz do disitriato die Bias For-
ice, municipto die Barbacena, dots
cmos do tiicnnca, pales braitarnento
do saucle.

A Josb Pinto Coelho, continuo d a
Seicretai'i'a da Agricuitura, urn aeno
do lieonça, pairs tratar die caaide,
corn os v.uncirnemtos 'a quo liver di-
ret to

A' d. Mimerviria Fol1nto, protes-
aura do grupo eeo1air "Gaimpos do
Amaral", do S. Sebastião do Parai-
so, urn anaco die 1iiuetna, paira tratar
do negocios, em pror'ogaQã& da que
iho oonuedeu 0 Presidente do Es-
tado.

A J:oão Eugeni'o Ferreira Lope,
fiscal dies rendas intern as do Esta-
do, urn anno de 1iceriça, corn os von-
clrnentos a cjue tivor •dFrojito, pars
traitaniento do saucie.

A Milton Barroco die Carvathaes,
professor do grape escoliar die Anto-
nio Pius Abaixo, urn anno die linen-
a, pars tratamento die Sande.

Sala dias oomrniissães, 16 die agos-
to do 1916. - Antonio Moura.
Josd Afionso. - Norberto Lage. -
Simeão Stylita.

Projeeto a cpae so rofe'rum o pa-
recur e omendas supra:

0 Congresso Legislative do Est-1-
do do Mines (ieraes dieireta:

Art. 1.1 Flea o governs do Esta-
do auotorizado a conseder ao or.
Josb Lutz Pempieu din Silva, 2.° no-
tario publico e official die registro
geral da cornairea cia Campanha, urn
annio do licenqa, em prorogaqäD,
pars tratar do saude.

Art. 2.1 Rovogam-so as ditoposi-
qOes em contirairio.
Parecer para 3. discussão sobre .

pro jecto n. 46

A commicsão do RupresentaqOes
o PetiqOos, a quo tot presente o pri-
jento n. 46, approvado em 2 . dils-

do parener quo seja dade
pars 3.1 in egualmente approvado.

Sails dais cornrnissbos, 16 die agos-
to do 1916. - Antonio Moura. -
José Aftonoo. - Norberto Lago. -
S. Stylita. - Yin a irnprimir.

Aprescntacão de pro jectos, requeri-
mentos, indicacOes, interpcliaee
e moçdes.
0 SR. GABRIEL DE ANDRADE

—Solieitei a palavra, Sr. Presidien
to, aiim die submetter ci sabla apre-
ciaqão desta Casa uma mediida dies-
Linadia ci iinpuIsionar a nossa in-
dustria pecuaria e quo me parece
die rolevante importancia, die pal-
pitante opportunidiade e die inatha-
vel necessidade.

Quem tern acompanhacjo a evo-
tuqão da nossa pecuaria não pOde

deixar de sentir urns impressãO do
tristeza ao observar a larga deco-
r-ientacão quo tern presidiidio ao son
desenvolvimOntO, e nao pOde tarn-
hem deixar da oxperimentar a con
vicqão, intima e torte, die quo:—
este estado die cousas ncio pOdio
continuar como estd."....

Urge quo so ihe die urn rome-
duo e so procure attenuar, die
prompt,), esso verdadeiro descala-
bro quo, em matoria die pecuaria,
tern dorninado o nosso mob, alicia
tao cornplexo, do condiiqOes tao es-
peciaes, onde não so sabe a que
crisis attender, si ci quasi geral igno-
rancia, desorientaqão e I aita die son
so pratico por parto dos nossos ía-
iendeiroS em materia do pecuaria,
ii is onormes diii iculdiadies do to-
da ordiern quo otferece o nosso
rneio social 0 economicO, taus co-
1110 as formidaveis diufubculdiadies die
transportes, decorrontes da talta
quasi compiota die vias die commu-
nicaqão, das onormos diistancias
quo nos soparam dos portos e dos
centros consumidoros, dias taritas
elovadas o quasi prohthitivas, on
os enormes impostos direetos e in-
directos quo assoherbarn as clas-
ses productoras.

As geraqbes passadas, corn a sua
imprevidencia, nos logararn uma
vasta desorganizaqão social e eco-
nornica; entretanto, dievido ao fa-
cto mesmo das onormos dufficul-
dadus do probiorna entre nbc, 1 quo
(,, Ile so torna mats interessante e di
gao dos estoros e boa vontadie das
classes dirigontos do nosso Estado,
corn a certeza de quo, uma vez
voncidas essas dii licuidades -
agravadas p cia ineoncebivel im-
previduncia do todos os tempos-
it industria pastoril, tratada racio-
nalmonte, ha do ocr, tatalmente, a
podorosa riqileza do 110550 Estado,
a sua tormidavel potencia econo-
mica no seio da iodieraqão brasi-
leira.

Eu não sou daquellos quo vi em
sonhadorarnenlie, a acreditar nas
illusorias riquozas naturaes do nos
so Estado, o quando assim me ox-
primo, refiro-me a pujanqa do ra-
mo mineral o a decantadia uberdia-
die die suas terras. E' bern verda-
die quo possuirnos zonas do uma

formidavel fertiidade, mac tambeilt
i innegavel quo dots terqos do Es-
tado são improprios ci agricuitura,
pei p inenos aindia diurante muitos
o bongos annos. Não ha, senhores,
o menor exaggero nesta minha at-
firmativa, consideraindio-se a enor-
me quantidadie die torras montanho
sas, die eampos o "cerrados", qua-
si improductivos no ponto die vista
agricola. Dir-so-a quo não ha ter-
ras improductivas, urns voz aduba-
das e trabaihadas peloS modernos
processes meehanicos...

Entretanto, pergunto on: —podie-
ri alguern, do urn inodio geral,
aoonselhar, coiivieta e conscioflebb-
samente, taes processOS para Os

riossos eampos C montanhas, em
Lim Estado ainda do populaqão tao
diissemlnada, tao pouco densa, p0-

bre, scm instrucqão technica e qua-
si nem ao menos primaria, sern
grandie capacidadie productora e in
ctandio corn todas as dufficuldadus
die transportes, quo, entre nbc, b
sernpre caro e moroso?! E' elaro,
sonhores, quo no mornento actual e
aindia por longos annos, isto seria
urns completa utopial... Entre-
tanto, trio podiernos continuar rrtuS
sulmanalfleflte a contemplar essas
vastas rcgibus quasi desertas dO
certas zonas do Estado, povoadias,
via do rogra, por populaqOes indo-
tentes, desanimadas, vivendo em
estadio do uinpressionante pobreza,
faihas do mais elernentar contorto
o arrastando uma existencia
vcrdadeira semi-barbaria! E' pr-
cisc quo so procure mnc'Ihorar uma
ti situaqão, sob pens do venus
oslo Esiado traflsforfla(l3 ton anus
Turquia die nova estecin

lnfelizniente, não so pbde attribuir
estc estado do cousas sOmdnte di

faita de estradas do forr, pois, é
inuito commum so viajante dies

nossas ferro-vias, deparar corn cam
pos diesertos, terraS e mais teiras
incultas, vendo apenas, die quail-
do em vez, casas toscas, primiti-
vas, abrigando uma populaqcio do-
enlia, desanimada, onde a opi1açcio
campCa...

E nas estaçöes diessas terro vias,
expoentos, scm duvidia, dessas po-
rulaqOes, quo so ye?!
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Quasi Seinpre lima rneia duzia di
indivicluos papalvos, de aspeeto
miseravel, olhanthj para quem pas
cal... E' uma populaão pobre, do-
sanimada, que quasi ndo produz
A falta do pro ducçdo, do expor
taão, faz que as estradas eleven.
as uas tarif as e esta elevação d6
tarifas ainda causa major desani-
mo na nossa população! E d neste
"circulo vicictso" quo vivemos!...

Em urn palz novo comb o nosso
mal colonizad.o, povoado em sua
origem cMoniai per um importan-
Jo contingente do povos incultos,
corno o indio e o africano, que
ainda ndo haviam soffrido a natu
ral e Il800ssaria evoluqão, e in&
ptos, portanto, para as largas ini.
ciativas e as arrojados surto's do
Progresso, compete, mais do qu
em qualquor outro paiz, a aeçã
dos govornos procurar ampara?
ossas populaçOes, estimulando-as,
por todos os mobs possiveis, em
bora corn as maiores sacrificios,
para quo ollas possam adquirir urn
corto desnvolvimento, urn cert&
grau de riquoza, que ihes garan
fain depois, no tim de urn certo
prazo do tempo, caminharern pm'
ci sOs, firmemente, na senda do
progresso. (apoiados; muito bem!

E esse estimulo, senhores, é pre'
-ciso quo soja otficaz e perseveran-

fe, pam quo dê os resultado g dovi
dos.

Eu penso que essas popu1açes
ileveriam iniciar, antes, a sua vida
ecoriomica como a iniciaram sern-
pro todos Os povoc: —mais pela
"funcçdo dc pastor"; quasi que sO
essa funcçdo a quo estard utilmen-
to ao son alcance, per quo seri
urna utopia aconsoihar a essas pe.
pulaçOes do interior a agricultu-
ra poles procossos' mais modernos,
principalmonto mis montanhas, calL
pus e "cerrados".

JJirse-d, senhores, quo, aposac
do tudo isto, alguns particulares,
entre nOs, tern progredido e prer
porado. Essos são - espiritos prat-i-
cos e fortes, verdadoirarnente pri
destinados, como existem ern toda
a parte. em todos as paizes. Sac
porOm, raros, e a grande rnassa d
popuiação tern ainda qualidade
negativ-as, necessitando, absoluta

monte, do torte amparo e do es
timulo official.

Este amparo, na minha opiniãçi,
dove Sm' pratico e efficaz e näL
pOdo e não dove mais ser adiath,
o quo so tern -feito, ate hoje, ndo
dove, . absolutamente, satisfazer a
tim paiz novo, como o nosso, qui
tanto precisa progredir e "ir para
deante"... 	 -

Acredito qu-e o nosso futuro pbs-
sa sor grandioso e brilhante; on

• trotanto ,para isso, sord necessarie
urn trabaiho constante, procurai
do e corrigir, sern descanso, as ía
Ihas da natureza e as impreviden
cias dat geraçOos passadas.

Eu ponso quo, ao lade do desen-
volvimento da agricultura nas zo-
nas apropriadas, isto d, nos vaijes e
torras menos aceidentadas, deve-
mos cuidar, o quanto antes, 00 des-
onvolvjinonto da pocuaria, corn uma
larga importaçao do reprcdaetores,
cabendo, no iniclo, act govdrnos le
varem a effeito essa iniportaçao,
assirn coma a aeclirnata'ão, visto
como, entre nOt, seria difficil ii
iniciativa particular arcar corn os
Provaveis riscos quo requerern
taos medidas.

Emquanto quo outras industrias,
ontre nOs, tê'n obtidc, larg')s favo-
re: dos govern-is, comb -cej am: -
A icOustria forro-viae-a corn as
bUCS cuhvençOes o gaa itias do u-
rot; a industi-la tabril corn uma
desproposifa ! a tarita protoccionis-
ta on a agricilitlira mnsrnD, t1 l yp já
tnni rocebH-j ica iari!es favores,
ci horn qtie mal applicadjs e ineffi-
cazes Mas, a industria pastoril,
ql.io torn recohido? Quasi nada;
aponas, talvoz, a importaçao ridi-
cula dc urn poquorfo tiumoro do re
productores e mais alguns insigni
ficantos favores. Nom siquer te-
mos, sr. Presidonte, uma defesa
sanitaria efficaz, as necessaries
moio.s organizados para se deffen-
der a vida dosses poucos repro-du-
ctoros que nos vêm do extran-
geiro.

D'ahi a des-animo, o desalento da
iniciativa particular, quo d quasi
so-mpro seguida do fracasso na im-
p ortação do repro ductares extran-
goiros.

Eu peno, sr. Presidente, quo
urn auxillo cfuicaz, prostad-o a pe
cuaria, durante dez annos, serã
mais do quo suffici.onte para enca-
minhai-a firmemente nos sons pri-
meiros passos.' 	 -

Decorrido esse tempo, ella terá
adquirido urn corto dosonvolvimon-
to;, e, desportada -a iniciativa par-
ticular, podorã, certarnente, cot-
sar, mais on menos, a acção offi-
cial.

NOs tern-os, no Estado do Minas,
cerca do 7 milhOos de bovines, dos
quaes, sogurante 5 milhOes corn-
postos do femeas, vista como dos
machos vão os criadores, annual- -
mento, dispondo; destas, pelo me-
nos 3 inilhOes em poriodo do pro-
croação.

PoiS hem: dando-se urn calcul-o
do 100 vaccas para urn reprodu-
ctor (calculo, a-has, urn pouco exag
gerado), procisariamos, no preseri-
to memento, do cerca de "30 mil
repreduc,tores puros" para urn sa-
tisfactorio melhoramento do nos-
so rohanho bovino.

A pocuaria, sr. - Presidente, re-
quer para a seu desenvolvirnento,
cuidados quanto ao lado oxtensivo-
O quanto ao lado. intensivo. 0 pri-
meiro so rofere ao numero dos
anirnaes criados e compete mais
ao criador e o segundo so refere a
qualidade desses animaes, conside
rado o valor intrinsoco do cada urn
do per si.

E' preciso procurar-so sempre
reunir ao valor ext-ensivo o valor
intensive.

Quanto ao primoiro, senhores, já
o temos mais on mobs adquirido,
no Brasil, corn a hello rebanh-o do
30 rnllhOes do bovines, quo po-ssqi-
mac; entretanto, quanta ao lade in-
tonsivo, do problema, pOdo-so af-
firmar quo tudo estã ainda par
fazor, tudo estd par se resolver; o
O justarnente, sob este ponto do
vista, quo julguei o-pportuno apro-
sentar a sabia consideração da ca-
sa, urn projecto do lei, quo vird, não
dar urna solução prompta e radi-
cal ao problema, rnas, entretanto,
será urn born passe dada nes-se ca-
minho,.urna inieiativ-a dign-a do, em
segu-ida, tomar maior irnpulso.

A. C.-1

o rneu projecto. visa, Sr. Presi-
dento, a creaqão do diversas "Esta-
cOos de Menta", corn 4 introdu-
eção do repruductores puros, para
sorem cruzados -largamonte com os
flosses animaes crioulos. São, ape-
nas, em n. -20 as "EstaqOes", para
corneçar; entrotanto, podorão ir
serido augmontadas poueo a poueo

Tornos urn oxemplo vivo da of-
ficacia do cruzamento, na Republi-
ca Argentina, quo, ha cerca de 40
annos, so a-chava em condiçO-es horn
rnais procaria-s do quo nOs, cern urn
rebanho hem rnenor e ainda poior
do quo o nosso; entrotanto, rolati-
varnente em p-au-ca tempo, oonse-
guiu transformal-o radicalmente,
valorizando-o imrnensarnonto, 0 00-
cupa hoje urn logar de brilhante
o invejavel destaquo entre os pai-
zes grandes productores da came,
do eavallo etc.

La, nOn era Ls6mente a natureza
quo favoracia a eriação; -porque
ao contraria do quo todos poiisa-
mos, ao contrario desse falso jui-
zo quo so vai forrnando oritro nOs,
a natureza, alli, nãa tern nenhuma
superioridade sabre a nessa; ha
mosmo cor-tas circurnstancias quo
a collocarn em corto grau de idfe-
rioridade, corn oxcepção, talvez, das
Provincias do Buenos Aires e do
Entro Rios, quo são, eornparativa-
monte, ao resta do paiz, tima po-
quona parte. Mosmo quanta a
China, nOn so dove pensar , que o
da Argentina 0 todo trio come em
Buenos Aires e quo o do Brasil
todo quonto coma o do Rio do Ja-
neiro; tomes soguramonto, cerca do
300 milhOos do hectares no gran-
do "planalto" central do Brash,
onde so acclimatarão maravilhosa-
monte todas as raças do rnundo,.vis
to coma a son. dims 0 absolutarnen
to ternperada. E as Estados do
sul?

Na Argentina, tot o osforco do
homom, foi o large descortino do
visãö do seus governantes quo con-
correram para dar ãquollo paiz -o
logar do destaque quo accupa ho-.
je na industria agro-poduaria.

Tondo deanto do nOs o exemplo
viva e olequente desse brilhantissi-
me e rnaravilhoso succossa, adrni-

- rb-mo do quo .ainda haja hojo es-
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piritos que disutam, quo perdern
tempo em saber qual b meihor: si
a' selecção, si o cruzamento.

Rspondo: - convem-nos mais,
sem duvida, o cruzamento, porque
a selecção soria longa e difuicil
num meio romo o noso e deve, por
isto,. pertencer mais it a1ada dos
governos, constituinclo urn proble-
ma quo sO seth resolvido pratica,
eooTlpmiea e efuicazrnonte, dentro,
no minimo, do uñ 50 annos, ao
passo quo o cruzamento 0 de ro-
sultado pro'rnpto o o quo o fazon-
doiro v o oriador naturalmente de-
vern pretender 0 o lucro immediato
o compensador. (Apoiados; muito
barn!)

bent.ro de dez on 15 annos, no
maxirno, teremos adeantado muito
a rosolução do tao importanto pro-
lilerna, si adoptarmos, ja e larga-
inente, o cruzamento dos bons re-
productores das veihas raas euro-
ias corn o nosso gado criuIio.

Pensando, pOiS, Sr. Presidente,
poder concorrer, em poquena par-
to ombora, para a resolução do
problerna, foi quo formoiei o so-
guinto projecto que ora submetto a
sabia apreciacdo, sempre ponderada
o patriitica, dos meus dislinctos col
legas (lê)

Projecto n. 62

o Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Geraos decrota:

Art. l.° Corn o urn do irnpulsio-
nar o dosenvolvirnonto o meihora-
mento da industria pecuaria, fica o
govorno auctorizado a crear "Pos-
tos do Monta" ate o nurnero de
vintO, nos municipioS mais convo-
niontes aos seus fins, dosdo quo as
respectivas municipalidades o ro-
queiram do Secretario da Agricuitu
ra, ompromottendo-so a assumir o
encargo do motade das desposas
da Installação dos ditos "Postos",
assim como de todo o convenionte
suste'nto dos animacs, quo sorá do-
terminado pola Socrotaria da Agri-
cultura. 	 -

Art. 2. 1 Ao Estado cabord: —o
fornecimento, per emprostirno, dos
reproductoros machos oquinos, ho-
vinos, azininos e subs ; entrar corn
motade das despesas do insta11aão
dos postos, assim como pagar o sa-

lane do enearrogado dos Itni-
macs.

Art. 3•0 A municipalidade quo
pretender o "Posto do Monta" do-
vera apresontar, ao mesmo tempo,
inforrnaçOos sobre (as condiçoos do
municipio para a Industria pasto-
nil, assim como urna ostatistica da.
sua populacão bovina, equina, azi-
nina e suina.

Em seguida a osta indisponsavol
formalidade, a Directonia do In-
dustria o Commorcio mandará vo
nificar, por pessoa idonea, a exis-
tencia do i.nsta11a6os apropriadas
ao born funecionathento do dito
"Posto", mandadas executar pela
municipalidade.

Art. 40 Uma voz doferido o po-
dido, os roproductoros não serào
fornecidos, omquanto a rospeotiva
municipalidado não assigriar, na
Directoria do Industria e Commor-
eio, ujn termo so obrigando, for-
malmente, a cumprir as disposi-
çbes da presento lei e, espocial-
monte, as soguintos:

a) a tratar o alimentar conveni-
enternente, segundo as instrueçöes
da refrido Directoria do Industria e
Commercio, os anirnaes que Ihe fo-
-rem emprestados;

b) a registrar, em livro especial,
fornecido pola Secretaria da Agri-
cultura, as coberturas realizadas pe
los reproductores o remottor A Di-
rectoria do Iridustria e Cornmorcio,
no urn do eada anno, uma re1aço
completa das mosmas;

c) a fornecer aos propriotarios
das ferneas padroadas p0105 repro-
duetores do "Posto", certiuicados do
cohertura, contondo o nome ou o
numero do reproductor quo houver
feito a monta, a sua raa, data da
ei)ertura etc.

o modolo do taos certificados do-
vera sor forneeldo pela Directoria
de Industria o Commercio;

d) a enviar annualmente, em
tempo opportuno, urna rolaçdo corn
pleta dos productos nascidos e no-
mes dos respoctivos proprietarios;
estes ficarão obrigados, para a of-
fectividado desta disposição, a le-
var ao conhecimonto do encarrega-
do do "Posto", a data do nascimon
to dos productos, o sexo destes,
seus signaes etc., sob pena do so-

rein recusadas novas coborturaS no
"POsto";

c) a fonnecer a Directoria do
Industria o Cornrnercio, no tim de
cada anno, a estatistlea complota
dOs animaes existentes no muni-
cipio (hovinos, equinos, azininos e
suinos)

f) a indemnizar o Estado do va-
lor do animal, sempro quo so dO a
morto on inutilizaçäo desto para a
procreacãO —urna vez provado quo
houvo descuido no trato do mesmo.

Para evitar difuicuidiados no ca-
so em quo osta disposicão tonha do
ser executada, a municipalidade, ao
receber os reproductores, passará
A Diroctoria de Inidustria o Corn-
morcio urn recibo corn doelaraçäo
do valor do custo do cada urn dos
mesmOS;

g) estando os reproductores sob
a sua immediata responsabilidade,
a municipaildado dovera inforinar
a Directoria do Industria e Corn-
inercio sempre quo notar quo o en-
carregado dos mosmos näo C exacto
cumpridor dos sous deveres;

h) a communicar logo o telegra-
phicamente a D. de I. o Commer-
cio qualquer alteraCo quo Se ma-
nifesto no estado do saudo dos
anirnaos, aiim do quo a mesma Di-
rectoria possa providonciar sobre a
convernente o prompta assistoncia
voterinania quo o case oxigir.

Art. 5.° 0 serviço do monta nos
"Postos" send -tedo cue foito gras
tuitainente, ndo podendo as muni-
cipalidados CU OS encarregados dos
roproductoros exigin qualquer re-
tnihuiçdo polo sorviço dos mesmos.

Art. 6. 1 Os reproductores bovi-
nes o suinos perman000rdo todo o
anne nos "Postos", emquanto quo
os oquinos e azininos do agosto a
janeiro em todo o anno, a juizo do
governio, quo, no primoiro caso,
faI-os-d rocoiher aos sous estabelo-
cimentos zootechnico'.

Art. 7. No mez do janeirs die
cada anne, o governo podera orde-
nar uma troca, entre si, do repro-
duetores disseminados polos diff o-
routes "Postos".

Art. 8.° No firn do anno, verifi-
cado quo cada urn dos re'produeto-
res ndo foi approveitado em urn ml
nirno &e 40 eguas, 50 vaccaS On POT

ms, o governo rnandard rotirar o
eproduetores d respective muni-

aipio, o, em qualquor tempo, des-
to quo venifiquo inohsrvaneia, por
parto da municipalidade, do qual-
quer dispositivo na presents lei.

Art. 9. o Os roproduetores for-
necidos polo governo devrdo sor,
do preferencia, das seguintes ra-
gas: 	 -

a) para 101: —Hollandeza, Sch-
witz 0 Jersey;

b) piara canoe :—Hereford o Dur
ham;

e) para bite o came: - Red-
Polled;

d) equines: —arabe "pure san-
gue inglez" e Hunter;

e) azininos: —Hespanholla, Poi-
tou e "Mammouth" (americana);

f) suinos: —Poland-chine e Du-
coo-Jersey.

Paragrapho I o Si o governo me-
ceber sufficientes podidos do cnia-
dores, podora annoxar nos "PstoS"
quo julgar dc utilidade, roprodu-
ctoros ovinos das raças "Romnay-
narsh", Cara-Nogra" e Merina".

Art. 10. Para encarrogado do
cada "Posto de Monta", seth diesi-
gnada, pela Directoria do Industria
o Commercio", uma pessoa do corn
provada idoneidado, o voneendo o
ordenado maxirno do duzentos
(200$000) mil rOis rnensaes.

O mesmo sera auxiliado por urn
carnarada on tratador fomnecido e
pago pela respoctiva municipalida-
do.

Art. 11. Fica o governo auctori-
zado a despondor, para a conveni-
cute execuqdo da presente lei, ate
a quantia do trezeritos (300) contos
de rOis, divididos por dois oxerci-
dos financeiros.

Art. 12. Os "Postos do Monta"
ficardo subordinados a Directoria
de Industria o Commercio o Ca Se-
eretaria da Agricultura, quo sera
rospensavel pola boa fiscalizaçdo.

Art. 13. Revogam-so as disport-
Coos em contranio.

Sala das sessbes, 16 -do agosto
do 1916. —Gabriel de Andrado.

o sr. Julio Meirelles: —O proje-
cto de v. exc. C muittisso oppor-
tuno.

o sr. Gabriel de Andrade: —Sr.
- Presidonte, on seibern o_ qnmanto 0.
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difficil a escoiha das raas que
ulais nos convm, dadas as diver-
sidades de climas e condiçOes meso
logicas, inherentes a cada zona.

Entretanto, como não se poderia
adoptar, de uma vez, todas as ra-
ças para so fazorom experioncias
previas, ou resolvi a oscoiher acjuol
las quo a exporiencia dos paizos
riossos vizinhos a tambom as ox-
periondias do alguns ospiritos pra-
ticos e do iniciativa entre nOs, ad-
mitern, geralmenf7, como as mais
convenientes. 0 governo, na ml-
ciativa quo ora Vai tornar, adopta-
rá as raças constantes do meu pro
jecto e aos particulares ficará a in
teira liherdadee do adoptarem mais
alguma outra do suas sympathias
o convoniencias particulares.

Eu penso não ter andado orrado
na oscolha do ragas quo liz o as
quaos Cu me refiro no prosonto pro
jecto. Entrotanto, sonhores, eu não
sou exelusivista quanto as raças.

o sr. Julio Meirelles: —Dovemos
procurar as raças seleccionadas, as
raças finas, quo são justamonte
aquollas a quo v. exc. so refere.

o sr. Gabriel de Andrade: -
Perfeitamonto . Eu penso que as
boas raaa existentes no mundo,
as "raças classicas", Si assim so
pOde dizor, todas ollas convêrn,
conformo a zona, conforme a cli-
ma, conforme o ponto do vista in
dustrial quo so torn.o sr. Julio Meirelles: —Menos a
Indiana.

O sr. Gabriel de Andrade: -
A indiana, considorada, como so
sabo, geralmente come urn paria
detestavel, urna raça som nonhuma
espocie do selecção, criada em os-
tado semi-barbaro na India, son
paiz do origem, tern side systemat.i
camonte rejeitada polos paizes on-
ropous, 0 pola propri.a Inglaterra,
em suas outras colonias. Não me
refiro, d claro, aos paizes da Euro-
pa, cujo clima evidentemento não
eomportaria essa raga, mas aquel-
los dujo clima b mais on menos so-
meihanto ao nosso, cemo a Hespa-
nha, Portugal, Italia, Sul da Fran-
a etc., que on ja tive opportuni-

dade de visitar o observar. Pois
hem, senhoros, todos ossos paizes
tern rejeitado a raa indiana.

Entretanto, entro nbs, ha a ostul-
t.a presumpção do so querer quo so
ja a meihor raa do mundo para o
nosso paiz. Não posso concordar,
absolutamente. Penso quo a raga
indiana convem, talvez, transitoria-
mOnte, a certas zonas do nosso Es
tado, incapazos ainda do criar as
raças ouropéas, come são as zonas
ainda muito sertanejas, do eondi-
cOos sociaes e econornicas ainda
muito rudimentares, e tambem pa-
ra outras zonas do pessimas forra-
gens naturaes o de dii ficil translor-
mação no memento actual.

o sr. Julio MeirelleS: —o cruza-
rnento della 0 quo 0 adoptado; mas
o seu aperfeiçoamento 0 urn erro,
rnesrno no Triangulo Minoiro.

o sr. Gabriel de Andrade: -
Penso, senhores, para falar mais
claro, quo a raga indiana, entre
nos, deverã preencher, aponas, fun-
cção analioga A do nosso "curandei-
To" da roca quo vai remodiando
emquanto não se pbde tor o me-
dico.

Assim, ella deverá povoar ape-
nas aquellas regiOes que ainda não
possam so povoar do gado euro-
peu!

0 que 0 necessario é quo não so
deixe o actual zebu', gado sern no-
nhuma selecção, scm grando valor
intriuseco, avassalar inteirarnonte o
nosso Estado come Vai aconteeei
do vortiginosa e improssionadora-
mente
- Quo elle soja creado tao sbmente
naquellas rogiOes sertanejas nas
quaes, polo monos no memento
actual, rigorosamonte as racas en-
ropdas não so possam aclirnatar.

Mas, nas zonas quo ja comportam
as veihas racas, soleccionadas atra-
vdz -de osforços seculares, seria urn
monstruoso crime do losa-patriotis-
modoixar o sanguo indiano, selva-
gem e avassalador, ir dorninando
inteiramente, como ostamos vendo
em quasi todo o nosso Estado!

O Sr. Julio Meirelles: - Apoiado;
muito bern!

o Sr. Gabriel de Andrade: -
E isto 0 tanto mais lamentavel
quanto este insonsato 0 mnexplica-
vol fanatismo polo zebu', qua roi-
na entre a maioria dos criadoros
inineiros, 'ndo result-a da sua pro--

vada SL[pelioridado sobro as horn
racas europdas; die provdrn do di-
versas causas, cujas prmncipaes sã,),
ao men vet: 1.0 o . criminoso abon-
done em qio tern estaclo sempre
o iinportanto problerna da intro-
duccão e conveniente aedllrnatacao
dos re'productores europeus, que
entre ribs nunca encontraram uma
satisfactoria dofesa sanitaria, quo,
em it-rn paiz como o nossso sO p0-
doria ser hem organizada poles go-
vernos; d'ahi originarem-so insuc-
ceSSOS POT parte dos particulares
quo tOrn tentado a importação do
roproductores extrangeiros, o a I al
sa supposicilo gera-imente arraigada
ile quo estes não convbm ao nosso
clima; 2. 1 consoquencia rnesmo da
falta do introducção das boas ra-
cas entro nOd, vern a ines'itavel coin
paracão quo a mai-oria do povo,
ainda incapaz do apprehender o

verdadoiro sentido da questão e
quo não conhece oslo assumpto do
racas, so habituou a fazer, sob o
ponto de vista do peso, da came,
èntro o zebu' e as raQas quo teLnos
aqui e quo ndo sao, absolutainente,
racas para came!

Cornparacão .osta, realmente absur
da e da qual não pcide doixar do
lesultar u-ma carla vantagem para
o zebu'.' Ora, os nossos fazen'dei4
ros, em sua rnaioria, desconhece-
dotes, praticarnente, das boas ra-
ças pala came, tornam-se logica-
monte tins fanaticos a convencidos
athniradoros do zebu'. não conside-
rando o quanta 0 -absurda e desca-
bida urna tal comparação, corn o
hollandez e seus masti-os, per
exemplo, quo não p04cm ser cons!-
clerados gado de came. Como os
jnous illustres collogas sabem, não
temos absoltitamente macas para
came; do quo tomos cuidado, in-
fe-lizmonte, ate hojo, 0 apenas das
raças productoras de bite e estas
mnosmo não tern sido tratadas con-
voniontemento, soffrendo, iddst'ar-
to,, a natural degeneração no nos-
so n-lobe.

Finalmente, senhores. a grande
causa da preforencia polo zebu', C
a terrivol e dominadora "lei do me
11011 esforco", quo i-nfluencia, em
geral, tao podorosamente a activi-
dade do hrasileiro, mesmo 0 mais

culto !E' esta "lei do me-nor es-
forço", quo faz quo o brasileiro
ahandoiie logo qualquer iniciativa
util, quo lho acarrete dispendio
constante do onorgia e esforço, em-
hora para iho pro-porcionar maio-
res lu-eros no future! Elle prefori-
rd sempre soguir 0 caminho mais
suaio, menos tr-abalheso, embora
do manor resultado pcduniario. El-
la não quor luctar, para veneer
hrilhantemente no fim, dosdo quo
para isto tenham do sor pesta a

- prova a sna enorgia o a sua perse-
verança!

Aos fanaticos polo zebu', obceca-
dos pela sua conveniendia entre
nOs, pela sua pretendida superior!-
dado sobro as outras raças euro-

- pOas, para came, on lembraria quo
0 suhrnottessern, antes, a urn con- ,
veniente o regular processo do so-
lecção. Eu penso que soria mosmo,
entre mis, urn hello a optimo pro-
gramma pa-ra os governos funda-
rem "fazeridas do seleccao", não sO
para o caracu' co-mo tambem para
O - zebu', tao espaihada so acha ho-
je esta especie bovina em nosso
paiz. Hoje 1a pOde ate sor consido-
rado tao nacional quanto e cara-
Cu'.

Uma vez seloccionado, corrigidos
os sons gran-des defeitos o aprovoi-
tadas 'algumas das suas qualidados,
taes como rusticidade, facil adapta -
ção ao nosso rneio, capacidado re-
produetora etc., poderia, outdo, ser
disseminado ontro nos, sat-isfazendo
assirn, ao fana-tismo arraigado do
alguns dos nossos criadores..

Mas, adopçao do zebu', tal corno
0, aetualrnonto, constitue urn gran-
do erro e -a mais eloquente prova
disso temos comparando as nossas
estatisticas corn as da Rpublica
Argentina.

La urn novilho meio sangue, is-
le 0, resultado do cruzamento do
reprodu-etor europeu come gado
orioulo do paiz, gado quo, posse af-
firmar, ainda C inferior ao nosso,
tom dade, "aos 3 annos do odado
aponas', do-400 a 700 kilogrammas
do peso mOdi-o; entretanto, 0 flOs-
so- criador, em via de rogra, não
obtem um peso morto, mCdio, dc
mais do 230 a 250 kilograinmos per
novijho eI"aos 5 annos de edade"!
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Sabernos que o criador obtorn, em
media, 10$000 por arroba; portan-
to, no 2.0 case, a boi crioulo on
mestio do zebu' iho dd aponas
150$000 a 170$000 "aos 5 annos do

• edade"; emquanto quo no 1 . 0 ca-
so, o criador argontino, corn ogual

\ •dispcn'dio do capital. on ' pouco
mais; corn egual dispondio do Ira-
baiho o engia, corn egual alirnen-
tagão, poderia obter corn egua-1 pro
go por arroba hoje, do 270$ a 470$,
por novilho, aos "3 annos do ed-a-
do apenas"!
• E não so diga quo a superiorida-
do do atgontino docorre da suporio-
dado do suas forragens, dma, etc.
-E para provar quo a superiodade
do peso do scm gado provém, an-
tos, do i-iltolligente o pratico cruza-
monto das boas ragas européas corn
o gado crioulo, basta citar a seguin
to estatistica moncionada no livro
do sr. Gomos Carmo, "A Indastria
pastoril na Republica Argentina",
pag. 133; diz o seguinto:

"Vejamos quanto produzom em
dinheiro, no morcado do Liniors,
nesta Capital, os bovinos crioulos e
os mestigos do crioulo corn as ra-
gas Shorthorn, Hereford ou Polled-

.Angus:
Anno, 1916:

Novilho crioulo, 1.0 classe.....
150$000.

Novilho mestigo, ideim idem,
213$000.

Vacca crioula,- idem, idem......
100$000.

Vacca mestiga, idem, idem,
'lSO$OOO.

"Estes algaris'rnos não dizorn lu-
do, continua o Sr. Gomes Carmo,
porquanto os n-ovilhos criciulos quo
figurarn na lista supra, são, em
regra, do 4 1]2 a 5 annos, ernquan-
to quo os mesticos raramente pa.s-
sam de 3 annos e são criic1os no
cam po co-mo os pro prios criouloS.Ain
dF mais,os novilhos crioulos do 4 a 5
annos, rarAmonta - pozam 300 kilos
do peso vivo, emquanto que os mes
ticos de 3 annos pesani de 400 a
700 kilos e mais; apresentando urn
rendimentO de carñd de 60 a68 010
do peso vivO! 0 peso utlI do criou-
In regutr . 50 0 1 0 e rnesmo menos!"
"Quanto a producçã-o -do leiite, a dif

ferenga não C menos n-otavei, por-
quanto, contrastando corn as 5 011
6 garrafas do leite da vacca criou-
Ia, figuram vaccas mostigas que dão
cm concurso. 19 o ate 24 litres •do
optimo bite por dia!"

Como vCm os moUs illustre . col-
legas, 0 contraste C eloquente on-
tre 0 crioulo o o mestigo, em egual
dade de condicCeS, iSto é, ambos
criados nos mesmos campos, corn os
mesmos cuidados e trabalhos! 0
facto C eloquonte o disponsa corn-
mentarios!...

Ponsal, senhoros, nostes simples
calculos arithmeticos e conveneor-
vos-eis da jrornento necossidado
quo ha em meihorar a nossa
producgão bovina, em augnmntar o
sou valor intrinsoco!

Este póde ser obtido em dezenas
de annos pola seiecgão e cm at-
guns annos apenas, polo cruzamon-
-to.

Assim, C nceossario quo so. faga
uma larga importagão do roprodu-
etores europeus para cruzar corn o
nosso gado.

o sr. Bias Filho: —E dopois -o
Congrosso corcear a exportagão...

O sr. Gaoriel de- Andrade: -
Quanto a oslo assumpto, jd fob cue
aq-ui muito debatido; entrotanto,
devo deelarar quo nAo penso como
o nobre deputado. Penso quo as
meididas quo o Congresso ostá to-
mando são todas patrioticas 0 sa-
Lisfazem perfeitamento as necossi-
dades do mo-monto.

o sr. Bias Filho: - V. exc. näo
estd falando como fazendoiro. 0
men no-bre collega sabe quo os
criadores terão do imp-ortar bois a
urn conto do rCis e depoi-s hear
corn elles porquo •não poderão ox-
portar.
o sr. Gabriel de Andrade: -

E' justamento co-mo filho do ha-
zondeiro, corno conhocedor do as-
sampto referento as necessidades da

• industria pastoril, o tambem p-or
conhe-cer o quo torn acontecido a
outr-os povos de actividade pastoril
victimas -da propria imprevidencia
—como a Argentina e o Rio Gran-
do do Sub, quo, embora tardiamon-
te, jdtomaram medida analoga, quo
aconsoiha a adopgão do urna - me-
dida quo venha c-ohbir o ahus'i

da verida dosordetiada do rezos
aptas para a paga0, corno vai
acontecendo em larga escala nas
xarqueadas do nesso Estado, dovido
a imprevidento ainbig-ão dos nossis
eriadore-s quo, em geral, não sa-
lefll resistir sos pregos soducturos
do moment,).

Serd nina imprevidencia da qual
muito nos arropenderomoS!... Is-
to o futuro ics Airti.

o sr. Bias Fillio: - E' a faltade
(liliheiro!

o sr. Presidente: - Attengão, não
ha rnatcria em debate.

o sr. Gabriel de A-ndrad,e: -
Ponso quo a modida quo 0 Con-
gresso está tomando em urn tim
muito util 0 lament-o C quo ella, Da
pratica, seja inexequivel on nan
dO resultado compbeto no nosse
Jneio.

A mod-ida não cemela propria-
menlo a oxportagão dos hovina&
visto como ao criador fica inteira
liberdade do venda dos novibhos o
bois, das vaccas quo tenharn mats
do 8 annos do dade e daquollas que
soj am inaptas para a rcproducgão
o croagão.

Soria urn pequerio o previdorito
acrificio do parto dos criadores em
henefici-o do futuro da nossa pe-
cuaria, cujo pujanto augmento naG
soria sacrificado.

Como cii dizia, Sr. Presidente,
• so sor levado a esta ligeira digres
são polo aparto do nobre doputado,
C prociso que se inicio, o quanto
antes, uma barga importagão do
reiproductoros puros para meiho-
rarmos a nossa pocuaria atravCs do
cruzamento corn 0 fl0550 crioulo.

0 gad ,) europea acclimata-so ad-
miravelrne.nto no nosso paiz, prin-
cipairnente na parto meridional o
no sou vasto "planalto central",
desdo quo haja urn corto cuidado
não sO ha irnportacão corno na ae
clirnatagão. Disto dão prova diver-
sas experiencias isobadas, quer no

• Estado do S. Paulo, quor na ía-
zenda official do Santa Monica, e
no nosso Estado em relagão as ra-
gas leitoiras holbandeza e Schwitz,
já hastanto usadas pelos nossos

- criadoreis.
0. Sr. Costa Cruz! - Isso quer

dizer quo os criadores jã sabem

os roproductbres quo são necessa-
ri-os.
o sr. Gabriel de Andrade: -

Mas, o men colbega saie quo, em
reiagão a gran-de massa dos criado-
res, hem pequono C o numoro da-
queues quo tern tornado a inicia-
tiva da importagão o poucos são
os quo podem ter o necessarlo dis-
cornimento pars agir utilmente em
urn tal assnrnpto, corn- a dosejavel
previ-don-cia...

Sr. Presidente: - on dosej aria
torrninar esta rnlnha pallida exo-
sigão. ..

Vozes: —Não apoiado! Brilhan-
tissima! (apoiados geraes; - mpito
bern!)

O sr. Gabriel de Andrade: -
• . .londo alguns trechos do brilhan-
tissirno o extraordinario dischrso
quo sobro a industria pastoril pro-
nunciou na Camara Federal;-: em
19-14, o erninento e illustre pauhis-
ta, doputado Cincinato Braga, quo
nesso sell magistral discurso pOde
so dizei quo "esgotou o assumpto"
referente as necessidades da pe-
cuaria no nosso paiz.

Em urn paiz ondo so ligasse real
irnportancia aos r-elevar'tos proble-
mas quo ainda ternos quo resolver,
o que são do interesse vital pan a
nossa nacionalidade, - come. e a
pecuaria - cortam-ente esse dis-
eurso, atravCs do qual não so •sae
o quo rnais admirar, si o brihiao-
tissirno talorito do sea auctor, allis-
do a larguoza do vistas do uin Cs-
tadista a americana, si o cabor con-
vincente do suas palavras - urn tal
discurso, repito, lena sido larga-
monte diãtribuido por toda o pa'z,
pebas nossas escolas, entre a jmssa
mocidade...

o sr. Ignacio Murta: - Como ox-
cellente o util propaganda. (Apoia-
dos geraes).

o sr. Gabriel de Andrade... e o
seu auctor ha muito estari.i din-
gin-do admiravel e proveitosanien-
to o nosso tao infeliz e inutil Mi-
nisterio da Agricultura! Sons, cer-
tam-ente, urn extraordinario admi -
nistrador, pois quo efle não az
apenas a critica, segundo C urn ha-
bito born brasileiro...

Elbe indies tambem o remedio
ehficaz . para a pr-ornpta salvagão.do
"e-nfernlo",-.. 	 -.- 	 -
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Peço venia a Casa para Icr al-
guns trecho deste maravllhoso
discurso, quo me parece de toda a
opportuniclace...

o sr. Presdente: - Peo ao 110-
bre deputad(j resumir as suas con-
sideraçOes, crquanto o regimento
o expresso nn parte relativa ao pra-
zo para a ;justificaão do proje-
etos.

o sr. Gabriel de Andrade: - Re-
sumirei tantqquanto possivel as
minhas consleraOes.

Como ia dzendo, tenho o maxi-
mo interesse nSo sO em ler a Ca-
mara alguns topicos do discurso a
quo venho mo referindo, como tam-
hem em que os iriesmos fiquern
constando do "Annaes" desta Ca-
sa. Como não desejo roubar mui-
to tempo mats aos meus collegas,
passarel desde já a esta leitura.

Depois de analysar criteriosa
e minuciosamente a nossa situaqão
economica tao ahalada, o grande e
impressionante desequilihrio entre
a importação e a exportação e de-
pois de analysar profundamente
to-dos os nossos productos de cx-
portaçSo, sob todos os sons aspe-
ctos e zonas d forte a sul, o illus-
tre parlament:r expende estes con-
ceitos admirni eis, corn os quaes eu
desejo fecha: esta minha longa e
fastidiosa din ertacão, fazendo ml-
nhas as suas luminosas palavras.

"Temos, por'm, uma fonte de ri-
queza, para a qual podemos prom-
ptamente appellar. E' a pecuaria.

Nella está in'discutivelrnente a
nossa salvaçio. VSo ver os que me
ouvem que pira a industria pa-
toni dovem ac voltar as vistas dos
governos federal, estadoaes e mu-
nicipaes, assirn como as vistas dos
particulares.

E' o ramo de actividade do qual
em mais curto prazo poderemos ti-
rar proventos maiores. Antes de
tudo, dumpre considerar que sua
exploraião nao 0 regional: todos
as Estados do B-rasil podem aum
tempo convergir sua acção para a
conquista que temos em vista. Corn
relativa facilidade, isto 0, corn pe-
queno dispendio e dentro de pou-
Co tempo, poderemos estar expor-
tando em productos e sub-prordu-
otos do gado quantias rnaiores do
que as que auferirnos da vend -da

horracha, e atO mesmo talvez da
venda do cafd. E 0 dlisso que preci-
samos: do urn artigo de exportaçäo
de primeira necessidade, de pro-
ducçOo verdadeiramente nacional
em .toda a vastidão do nosso paiz,
e dc consuino verdadeiramente
mundial, quo nos poasa dar de 400
a 500 mil contos de r6is por anno.

Examinemos rnais de perth esta
queatão da peruaria nacional.

Para so referir-me ao gado ho-
vino, lembrarel a Camara dos Dc-
putados que os ultimos calculos
dão para o rebariho brasileiro o
bellissimo algarismo dc trinta mi-
lhOe dc cabeças. Quer dizer: a
base da gran-de riqueza, os alicer-
ces do sumptuoso edificio já estão
em nossas mOos.

Resta-nos sOrnente saber tirar
partido desse riqueza para tripli-
car-ihe o valor capital e o valor
renda.

Em materia de pecuaria, temos
na Republica Argentina urn trata-
do vivo, urn livro aberto, quo nos
ensina 0 quo isso 0, como riqueza
de exportaião. 0 rebanho bovino
da Republica Argentina era, a
prindipio, constituido corno o nosso
actual, do gado creoulo, que tam-
hem alli tinha reduzido valor in-
dustrial. Delle so sahiarn por cx-
portaqäo couros e chifres, tal cjual
como entre nOs estO agora oscor-
rendo.

Encerrado o poriodo das revolu-
cOos, quo destroçavarn a cada pas-
so o gaclo argentino, corneçaram
nossos vizinhos a cuidar do au-
gmento 0 de rnelhoramento do ecu
hoje valiosissimo rebanho.

Este trahalho 0 do nossos dias.
Data dentro 30 a 40 annos. E you
mostrar o quo os argentinos, em
eondicOes mesologicas poores ' do
que as nossas, conseguiram nesse
curto lapso de tempo.

Devo prelirninarmonte assignalar
quo dies comecaram esso trabaiho
corn urn rebanho muito menor do
que o de que actualmonte aqui dis-
pomos. Mats ainda: cornecaram es-
so trahaiho em periodo em quo a
concorrencia commercial os dovia
amedrontar is perturflar, porque
não havia falta de "beef" no mun-
do, c outros uaizes cram tambern
exportadoros de gado. Ainda nlais;

comecararn esso trabalho quando o
frio industrial, quo 0 conthcão sine
qua non do succosso do cornrnor-
cio do came, ainda não era prati-
caillente uma industria feita.

Começando agora, ternos sobro
dies as estupendas vantagons do
já estarem iniciados no paiz as tra-
balhos dos frigorificos; dc estar o
inundo em crisc por falta do came
para a alimontacão publica; e, Ii-
nalmente, dc dispormos de muito
inaior lastro do transformaqão do
niqueza, quo é urn rebanho do trill-
ta mllhOes do hovinos, quando os
argentinos, ao atirarem-so a faina,
teriam apenas do doze a quinzo
miihOes. Pois apesar dessas des-:
vantagens contra isles, vamos vcr
o quo os argentinos conseguirarn.

Não disponho dos dados estatis-
ticos iniciaes do prohlioma. Mae,
basta quo conhecarnos o cjue nos
dizem Os dois censos agro-pecua-
rios, quo aquella Republica cuida-
dosamente organizou em 1895 eio.

Em 1895, o - robanho hovino quo
ollos tinham attingiu a vinto o urn
milhaes de caboças: precisarnonte
24.701.000.

Troze annos depois, o censo agro-
pocuario do 1908, constattou a cxis-
tencia do 29.116.625 cabeças. Este
augmento 0 nluito notavel, atton-
dorido-se a que duranto esse perio-
do, a exportaçäo annual do gado
continuou a fazcr-se, augmontada
sempro, do anno para anno. Mas o
ponto para o qual quero charnar a
detida attenqão dos brasileiros 0 o
relativo ao augnTrento do valor do
mesmo rebanho nesse curto lapso
do tempo.

0 valor dos vinto c urn milhOos
do cabcças quo os argentinos ti-
nham em 1895 foi de 222.842.465
pesos ouro, quo correspond-em, ao
nosso camhio do 16, a 664 mil con-
toe. Trezo annos depois, em 1908, 0
valor dos vinte c noyo milhOes do
caboças do mesmo gáo bovino foi
do 413.021.767 pesos, ouro, quo
corrosporidem, ao nosso camblo do
16, a urn milhão, duzontos 0 trin-
ta mil oitocentos c quatro contos
do rOis.

Augmento do valor do quinhen-
tos c novonta mil contos em trezo
nnost

Mirern-se o$ brasilciros neste
quadro e vejam a quo rosultados
conduz o rnothodico molhorarnento
das racas.

Para dizer claro, nOs não sabe-
mos apreciar a riquoza quo ostá
em nossaS mãos. Poesuirnos urn
dos maioros rehanhos. do mundo o
sO exportarnos couros... E isto
mesmo em diminuta escalau
Populaçdo bovino dos diversos pai-
zes, segundo as ultirnas estatisticas
publicadas pelo Inst it uto Nacional
de Agricultura, de Rorna:

Estados Unidos .
Russia.........
Republica Argontina
Brasil.........
All emanha.......
Austria-Hungria.
Franca.........
Australia........
Uruguay........
Inglaterra........
Italia ..........
Hespanha........
Suissa . . . . . . . . .
Dinamarca.......

(Nesta estatistica figuramos cm
quarto logar corn 25 miihOes. Mas
na monographia "Industria Paste-
ru", do sr. Henrique Silva (Centro
Industrial do Brasil, o Brasil, suas
miquezas e suas industrias), nosso
rebanho bovino já csta calcu-
lado, cm 1908, em tririta milhOos
dc cabocas. Esso calculo estd con-
firmado no reconte trabaiho do es-
timativa publicado polo Ministcrio
da Agricuitura).

Corn seu rebanho hovino, hojc
sensivelrncnte ogual ao nosso em
numomo, mas muito superior ao
tiosso em qualidade, a Republica
Argentina consoguiu exportan no
annci do 1913 os scguintes produ-
ctos rostrictamonto do sou gadlo
bovino:

Toncladas
Came do vacca congela-

lada e fria . . . . . . . 366.229
Extracto do came.... . 79D
Carne moida...... . 2.744
Gouros do hots, seccos 21.219
Couros do bois, saigados 65.755
TripaS seccas c salgadas 	 6.180
Manteiga........ . 3.784
Graxa c sebo........ 	 63.089
Oleo dc margarina. . . . 	 6.200

69.080.000
43.377.886
29.116.625
25.000.000
20.630.544
16.249.427
14.239.730
14.547.629

8.192.602
7.020.982
6.198.861
2.317.478
1.984.144
1. 84L 000



Guano artificial 28.030
Ossos...........'15.350
Cascos............1 .250
Sangue secco . . . . . . . 	 4. 063
Outros productos . . . . . 	 3.080

588.382
As expartaçOes desses productos

acidicionadas a do gado ciii p, for-
iteceram a Argentina dezeseis ml-
hoes esterUos, ii urneros rodondos
on sejam duzentos o quarenta mu
cantos!

No eorrente anna do '1914, corn a
guerra europOa, a proço da came
subia e o resultado está sendo Su-

perior a esse.
Note-se, estou me referindo sOmen-

to aos prod uctos da especie ho yt-
na, porque si so tratasse da expor-
tação quo a Argentina faz de todos
as procluctos da sua pecuaria (ho-
viria, avina, equina e porcina), ott-
cont.rariarnos algarismos muito
mats altos: it Argentina exporta,
aimualmente, do to4os as seus pro-
thietos e sub-p roductas pasta ris,
cerca do 30.000.000 esterlinos, que
correspondern, ao camblo dc 16, a
450.000 cantos!

Et, porOm, sO estou tratando do
gado hovino, porque essa é a riquo-
za quo jil temos mais ahundante-
monte entre as mSos. E qual a ma-
zão par quo do rebanho ogual on
major não tiramos exportação 51-
quer comparavel ?

Par dais inotivos, ambos flihos
do nossa incura, sinão d .c nossa in-
capacidade.

Primeiro: ndo temos policia sa-
nitaria animal, nem tomos diffuri-
di do instrucQão veferinaria, siquer
rudinientar aus criadores hrasilei-
"as.

Nosso gado vive nos sortOes a lei
da natureza, scm a mats elementar
defesa do sua vida. Cada epizootia
quo nossa incuria deixa irrompor
ott ser importada, tax livrarne.nte
sua obra do destruiqão, tranzondo
aos criadores onormes pei'das ma-
feriaes e, a quo 0 poor, perdas ma-
racs, quo são a desalonto e a falta
do confianqa no exito da propria
industria, quo, assim, nunca podo-
rá scm devidamente meihorada.

Segundo: criamos hots quo dão,
exaggerando urn pouco, peso do
eabritos.
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Isto 0, 11510 cuidamos do moihoru-
ineuto radical das ragas, quo 0 a
segrado do augniento do valor do
eada caboqa do gado. 0 hal indus-
trialmento ruim, do haixo peso, vi-
ye na 'm'esrna area do terreno, corn
a rnesma quantidado do forragom,
occupa a mosrno possoal do custeio
o eansurno, para vir ao mercado,
as mesmas despesas quo a hal horn,
d agondon do aquollo, ontretanto, do
dobro do tempo Para attingir a eda-
do do ser ahatido Para a cansumo.
Quor dizer: a criador do hal ruirn
perdo par todos as lados.

Nosso hot, em regra, nita vale a
pasta quo consume o 0 par issa
quo somos a torceiro on quarto
paix do inusido, em nurnero do ca-
heças do gado hovino, e aponas
corn 25000.000 dr. hahitantes, quo
pouca came camorn, nao torn ccc-
mos am.piarnente ncrn siquor 0

mercada interno!
Os tormas do pro]tlema so cx-

pOem corn sinrplic.idado concreta:
nosso hot vulgar nSa torn precaci-
dade algurna, necessita at.tingir as
chico annas da edade Para tome-
coy , em mOdia geral, 250 kilos do
peso do came, cliamada goralmen-
to do primeira, mas quo 0, na rca-
lidade, do inferior qualidade.

Nos paizes am quo so tern oulcia-
do semiarnonte dessas cousas, o no-
villio industrial vulgar (note-so
quo nito me rofiro ao novilho es-
pecialidado), aleanga 500 kilos do
came miuta boa, aos tree amos do
edade!

fleflicta-so urn ininufa sabre a
differeinça na oxploraçito industrial
do urn o ontro... Repito: nito me
estou retomindo a especialidado do
produeta A prova estd at UI:

Mihlia cur peso, na Inglaterrct, c/c
novmlhos c/c tres annos :

Shorthorn on Durham, 1.033 ki-
los; hereford, 972 kilos; Devon.
826 kilos.

Media c/a peso c/c novilhos engor-
ciados a cam pa, apt'esentaclos na
Exposicdo de tnimaes Gordos, de
Paysandd, Republica do Uruguay:

Shorthorn on Durham, 642 kilos:
Here1f0rd, 650 kilos; Devon, 658
kilos.

Isto quanta ao gado extrangeiro.
Quanta ao gada nacianal, tornos cm
São Paulo trwhalhada algurnd cou-

a no santido do meihoramento e
seleecito do gado earacil.

Os rosultados desse iniclo do tra-
balho já se nos apresentain muito
notaveis.
Resultados obtidas no posto zoote-
chnico do S. Paulo—gado cara(d:

Peso media dos tauros aciquiri-
dos Para a posta, 700 kilos.

Peso maxima dos toumos adguiri-
dos Para a pasta, 818 kilos.

Peso media dos touras naseidos
no pasta, 940 kilos.

Peso maxima dos tauroS nasci-
dos no pasta, 1.005 kilos.

Peso media das vaccas adquiri-
das Para a pasta, de seis a alto an-
nos do edade, 600 kilos.

Peso maxima, idem, idem, idern,
680 kilos.

Peso mddia das novilhas do qua-
tia annos; nascidas no pasta, 512
kilos.

Peso maxima, idem, idern, idern,
608 kilos.

Peso media das novilhas do dais
annos, filhas de mace campradas e
paes nascidos no pasta, 521 kilos.

Peso maxima, idam, idern, idem,
590 kilos.

Peso media das novilhas do dais
annos, 593 kilos.

Peso maxima, idern, 686 kilos.
Na exposhlito do 1912, urn touro

camacil do pasta baton a "record",
earn 906 kilos, entre animaeS mais
velhos, nacianaeS puras, extrangoi-
rose mesticos diversoS. Esse touro
tern hoj e 1.005 kilos.

Agora volvamos a vista Para 0
preca do boi par cabega.

Aqul no Rio de Janeiro a hal do
boa media C a do 250 kilos, boi
gorda, do came aqui ohamada do
prirnoira (quo nito a 6). E' actual-
monte pago, no maxima, a 10$50 0 a
arraba; quer dizer: pago a- 168
par cahega. Em Buenos Aires, urn
hal mestigo, gordo do boa media,
Para frigamifico, C pago (tenho aqui
as cotaçOes tie dozejnbro corrento)
do 160 a 170 pesos, quo correspori-
deni, mespectivameflte ao camhio
do 16, a 476$800 e a 5064600. Bat
gomdo, rnestigo, especial, alcanga
W 190 pesos on 5664200. Ha cerea
do tres mezes a sr. Alfredo P1-
riheira, criador no sul, verrdeu a
urn frigarifica do Buenos Aires no-
vilhos polled-Angus, corn dais an-
nos e maio: de adade a 700 kilos de

eso, a 230 pesos argentinos por ca-
eca.
Quern cansiderar attontamente

,sses algamismos, ospanta-se do quo
usa liegita viva ainda não nos to-
iha aprovoitada I

Appliquemos ao exame do nassas
drcumstafleias no tocante a pocua-
na, a mesmo criteria quo temos
mpregado no estudo relativa it

boracha, algadSo, assucar, cacau,
fuma etc., afirn de compararern-
iO as resultadoS e as difficuldades.

Capital nova a empregar
No oso da pecuaria ossa diffi-

culdade nita existe, sinita em dimi-
nutissima paite.

As terras e as pastagens ahi es-
tito, entre as mitas dos criadores,
quo sito, all", a classe procluctara
mais dasanorada tie dividas, no
Brasil. 0 rehanho do 30 rnllhOes
de cahegas Para a enxerto, aqul
est.á.

Nito torn do ser agora adqmui'ido.
E isto seria a mats oamo, si a tives-
semos de camprar.
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Bracos para a trabailmo
Este ponto C Importantissima: a

pecuaria C a unica industria, cuja
produccita eanseguiriafflos quasi
scm augmonto de mito do abma;
podemas realizal-a scm nocessida-
do de introduccito do immigrante.
0 mesifia pessoal, art quasi, quo
custeia uma pequesma fazenda do
cmiar, pde custoar uma gmande. A
diffemenqa C insignifioante.

Trans porte para as productos

0 gado, camquanto Me seja le
vantagerq a transp omto ferroviamia,
patio, todavia, dispensal-a. Para me-
Ihorar e augmentar nassa rebanho,
nan estamas na dependencia fatal
o ahrigatoria do aujgmentammas
nassas kilornetros de estrada do
terra. 0 hal, sendo precisa, vern
aa meroado earn a sen propria p0-
sinho...

Coltocacdo commercial do pro-
ducto

Este panto C a mais importanto
do todos.

Agora C a momenta opportune
Para estaimoS em scena, scm 0
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menor perigo do concorrencia. A
5ituação parece atd adrede prepa-
rada para a nossa salvação.

Em primeiro logar: nenhum
paiz do planeta pode dispor actu-
almonte da area como a do cjue
dispornos, para povoal-a do gado.
Nos Estados Unidos e na Argenti-
na, os dois maiores criadres do
innndo, a luctA jã so estabeleceu
entro a agricultura e a pecuaria,
na disputa do1lo, de tal sorte quo
nesses paizes muito fazendeiros
do eriar ja liquidaram seus stock
do gado, para dividirorn suas Ia-
zendas em lotes e appilcarem suas
terras a agricultura, quo nesses
paizes dá maior renda por metro
quadrado.

Mae, no Brasil, esse phenomeno
não nos dove impressionar, tao in-
esgotaveis São nossas reservas ter-
ritoriaes.

Ternos actualmente trinta rnilhes
do hovinos. Pois hem. Temos area
para olevar osse rebanho a trezen-
tos . rnilhöes de cabeças, sern pro-
judicarmos a nossa agricultura, an-
tes beneticiando-a em I eliz consor-
rio. Quer dizer, temos base para
dominarmos o mercado mundial
do came, genero do prirneirissima
necessidade.

Em segundo logar: nenhurn paiz
do mundo pode competir corn o
criador brasileiro, no tocante ao
diminuto valor da terra pastoril.
Isso nos permitto vender o gado
por menor preço o corn maior lu-
rio do quo outro qualquer.

Em terceiro logar: nenhnrn paiz
do mundo pode competir corn o
criador brasileiro, no tocante ao
custo da forragern, aqui sylvestre,
aihures plantada e cultivada polo
hornorn; aqui, existonte nos cam-
pos durante as quatro estaçôes do
anno; aihures, interrnitente, extin-
guindo-se no periodo dos trios ri-
gorosos.

Em quarto logar: o consumo do
carne estã excedondo, no mundo, a
producção dos paizes quo ate ago-
ra exportavarn esse produoto.

Os Estados Unidos; paiz ate ha
pouco exportador, mal está produ-
zindo para ecu consurno. E para so
attender a quanto C avultado o
comrnorcio deste artigo, basta me-
cordar quo so a Inglaterra, em
1910, irnportou para sou consumo

caries no valor do 771 n1il con-
los!

A' vista do t.odas essas conside-
raOes expostas, quo C quo nos
cumpre fazer, para tirarmos parti-
do de nosea excepcional posição
no mundo ?

Curnpro-nos apenas ter vontade,
ter decisão, trabaihar obcecada-
monte neste preblema, concentran-
do folIo o meihor do nossas foras.

Repito: concentrando nelle o me-
lho.r dos nossos esforços, e desejo
quo, em meu discurso, estas pala-
Vras saiarn em lettra maiuscula.

A adrninistração publica vive a
desperdiar energias, em urna acção
dispersiva do lazer tudo ao mes-
mo tempo, burocraticarnonto deco-
rativa, mas industrialmente lesiva
o ridicula. Tudo so emprehonde,
para nada ser feito seriamente,
para no dia seguinte os serviços
seremn suspensos.

Estão cm nossas macs os do-
mentos para dominarmos no mer-
cado mundial da came. Arnanhã,
quando tivermos o rnundo preso
aos nossos portos, pelas necossida-
des vitaes do estornago, poderernos
entrar ousadarnente pelas chancel-
larias dos povos nossos tributarios,
exigindo-lhes tarilas alfandegarias
especiaes para 0 flOSSO cafO, cacau,
aigodão, Inmo. etc.. etc."

Era o quo on desejava dizer a
Camara.

Vozes: —Muito hem! Mnito hem!
0 sr. Julio Meirelles: V. exc.

discutlu 0 assrnpto corn muito bri-
Ihantismo. (Apoiados; muito bern!)

Projecto n. 62

o Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Corn o tim do iinpulsio-
oar o desenvolvirnento c meihora-
mento da industria pecuaria, fica
O govorno auctorizado a crear "P05-
tos de Monta", atd o numero do
vinte, nos i unicipios mais convo-
niontes aos seus tins, desde quo as
reepectivas municipalidades o re-
(jueirarn do Socretario da Agricul-
tura, comprometton4o-se a assu-
rnir o encargo de metado das des-
pesas da insiallatão dos ditos "Pos
los", as'sim como do todo o conve-
niente susiento dos animaes i que

sera detormmnado pela Secretaria
da Agricultura.

Art. 2. 1 Ao Estado caimrã: -0
fomnecirnento, por omprestimo, dos
repreductores machos equines, bo-
vines, azininos e Suinos; entrar
corn metade d5s despesas do instal-
tcão dos postos, assim cemo pa-
gar o salario do encarregado dos
animaes.

Art. 3•0 A municipalidade quo
pretender o "Posto do Monta" do-
vera apresentar, ao mesmo tempo,
infOrrnaçOes sobre as condiçöes do
municipio para a industria pasto-
ru, assim co!mo uma estatistica da
sua pepulação hovina, equina, azi-
nina e suina.

Em seguida a esta indispei-isavel
formalidade, a Directoria do In-
dustria e Commercio mandamá ye-
rificar, por pessoa idonea, a oxis-
teucia do instaillacbes apropriadas
ao born Iunccionajmento do dito
"Posto" maridadas executar pela
municipalidade.

Art. 4.° IJma vez delerido o pc-
(lido, os reprodurtoros nao serão
lornecidos, ernquanto a mespectiva
municipalidade não assignar, na Di-
rectoria do Industri'a e Commereio,
urn theme se obrigando, formal-
mente, a cumprir as dieposiçOes da
prescnto lei e, epocialrnent, as
seguintes:

a) a tratar e alimontar convent-
entemento, segundo as instmucçOes
da roterida Directoria dc Industria
o Commercio, os animaes que ihe
forem emprestados;

h) a registrar, em livro especial,
forneci'clo pela Secretaria da Agri -
cultura, as coberturas realizadas
pelos reproductores e rematter a
Dil"ectoria de Industria e Commer-
rio, no tim do cada anno, uma me-
laçao compieta -das mesmas;

C ) a Iomneper aos pmoprietarios
'das lemeas Padreadas pelos repro-
ductores do "Posto",. certificados
do coJertura, contendo, o nome on
o numoro do raproductor quo hou-
ver leito a monta, a sua raga, data
da cobertura, etc.

0 modelo de tacs certificados de-
vera ser fornecido pela Directoria
tie Industria e Commercjo;

aenviar annualmente, em
tempo opportuno, umna relação corn

plota dos preductos naseidos b
nomes dos reepectivos pmorieta-
rios; estes ficamão obrigados, para
A offactividada desta disposiçao, a
levar ao conhecimento do encamre-
gado do "Posto", a data do nasci-
menlo dos produetos, o sexo dastes;
sous signaes, etc., sob pena do se-
rem recusadas novas cohertura.s no
"Posto";

o) a fornecer a Directoria de In-
dustria e Commercio, no fim do
vada anno, a estatistica completa
dos animaes existentes no munici-
pio (hovinos, equinos, azininos e
suinos)

1) a inclemnizam o Estado do va-
lor do animal, sempre que Sc dC a
morte on inutilização deste para a
procreação —tuna vez provado quo
houve descuido no trato do mes-
mo.

Para evitar difficuldades no ca-
so cm quo asIa disposiçao tenha de
ser exccutada, a municipalidade,
ao receber os repreductores, passa-
rEt A Directomia do Industria e Corn-
mercio, urn recibo corn declaraçao
do valor do eusto do cada urn dos
rnesrnos;

g) estando Os rapmoductores
sob a sua immediata reeporneabii-
dade, a municipalidade deverá in-
formar a Directrja de Industria e
Cornmercio sompre quo notar quo
o encarregado dos mesmos não C
exacto cumpridor dos sons dove-
res;

h) a comrnunicar logo e telegma-
phicarnente d Direotoria de Indus-
tria e Cornmercio quaiquer alto-
ração quo so manifesto no estado
do saude dos aniniacs, aIim do que
a mosma Directoria posea provi-
donciar sobre a conveniente e
prompta assistencia Veterinaria quo
0 caso exigir.

Art. 5.° 0 serviço dc monta nos
"pos:t'os", serã todo elie 1db glratui-
lamente, nan podendo as municipa-
lidaidas on os emmarregados dos re-
pro duct:ores exigir quatqucm retri-
hulçao pelo serviço doe moernos.

Art. 6.° Os ropreductores bovines
e suinos perrnan'eoerão redo o anno
floe "pestos", emquanto que as equi-
nos e azininois dc agosto a janeiro,
em todo o anno, a juizo do governo,
quo, no prirnotro case, fal-'os-d re-
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oiher ws seus ostab eleeirneints
zooteshnicoa.

Art. 7.1 No mez dc jane'iiro dc
cad'a anne, o govcrne poderá orcie-
ncr uma troca, entre ci, de r.epreth;
ctores diss'emteadns petoc dMtercn-
tes "poSftOS".

Art. 8. 1 No tim do anino, vcrifiea-
do quo eada urn dos repreductorS
riSe tot aprevettado em urn minimo
de 40 egu.as 50 vancas on p:orcas, 0
governo maidarS r.cttrar os rep rn-
duotores do respeGfivo munteiplo

"1
 0,

em cprakjuer tempo, dosde que e-
rifiiqne inobservancija, por pJrte da
mqjrricipaiidade, dc qualquer dtspo-
sitivo na presente let.

Art. 9.° Os reproductores forneci-
dos polo go.verno devorão ser,do
preferencia, das seguintes raças:

a) Para lotte: llollanid'eaa, Schwitz
o Jersey;

h) Para carne: Hereford e Du-
rham;

c) p.arh leite e carne: Red-Pol-
led;

d) equines: Arabe, pure sanguc
ingloz e Hunter;

e) azinines: Hespanhola, Poiteu a
"Marnrnouth' (americana)

f) uiinos: Poland-Chine e Duruc-
Jcrey.

§ 1.1 Si o govecrno receber suf ii-
eieaitec pedidos de criadores, pederá
annexar nos "p ostos" quo j ulgar de
utHidade, reproduntorec ovinos das
raoas Rommaynarsh , Cara Negra e
Marina.

Art. 10. Para oncnrregado do
coda "poste dc monta", sara dei••
gnada, pela Diir'ectoria dc Industri.t
o Commerclo, uma pessoa dc cern-
•provada bdonei4ade, e veneendo o
orden'ado maxine do duzentos
(200$000) mil réls mensaes.

0 mesme siefrd auxiliade per urn
camaiiada on tratader, fernectdo e
page pela respeot;iva munteip ail-
dade.

Art. 11. Flea o geverno aiictori-
zado a despender, pare a cenvenien-
to execuçSo da presente let, ate a
quiantla dc trerentos (300) conites de
vets, divididos por dots exereictos
ftnanceteo.

Art. 12. Os "postos dc monte" ii-
caräo su:bordinadoS S Direntoiria do
Jndnstiria e Commereto e da Score-

tarts da Ag'riuultuva, quo sea'S re-
sponsavel pela boa fiscaltzaqão.

Art. 13. Renegam-Se as dtsposi-
çOes em eonrtraa'ie.

Sala das scssOec, 16 dc agosto do
1916. — Gabriel dc Andrade. -
apolado e vai a imprimiLr.

Parecer n. 109

Scm debate d approvado o pare-
ccv n. 100, da eommissSo do Força
Pubitca, mandando archivar diver-
sas p eças protecoiladan.

Votaçöcs

E' ajppiovaido em 3.'dtscniscSe o
prejecto ri. 39, sobro forQa publica,
corn as circe emandas ao mesmo of-
tereeddas pela cernmissSo. - A'
commissão de RedatHSe.

Urgencia

• 0 sr. Emilio Jardim, pela ordern,
obterndo migericla, apraceinta pets
commisado dc RedacSo o seguinte
Parecer e redacçdo final sobre 0

pro jecto n. 39
A commissão de redacçSo de Leis

a quo foi presente o proj ecto n. 39,
fixando a ferça publica do Estado
Para .0 exercielo de 1917, j;1appro-
vado em tercetra discussSo, é de.
parecer quo so adopte, come fl
.na, a seguinte rcdacçio, do accor.
do corn o vencido.

0 Cengresso Legislative do Esta
do do Mines Geraes, decreta:

Art. 1.° - A fora publica do
Estado dc Minas GeraeS, para to
exercicio de 1917, constará de doi
mil honiiens, inclusive cento e doze
of ticiaes, distribuidos de cent ormi
dade corn a tabella annexa sob nu.
mero urn (1).

Art. 2.1 -i Flea o governo aucto'
rizado a despender corn a maim
tenqSo da forta publica, no refe
ride exercicio, a quantia de doiS
mil tresentos e oitenta c quatre
contos e satenta e cinco mil rCis
do aecordo corn a tabella annexa
sob n. 2.

Art. 3.° A forqa publica, sempre
que o governo julgar neeessariO
poderS soy elevada a quacro mil

praqas de pret a respective officia
lidade c organizada come the pare-fl
cer mais conveniente.

Art. 4.° — 0 governo poderS
ahrr credito extraordinario Para
occorrer Sc despesas no case do
artigo antecedente.

Art. 50 — Flea reduzida a cinco•
enta mil vets a gratificaçSo mensal
ostipulada no art. 46, do decreto n.
4.060, • do 16 de dezembro de 1913
scm aiojnmento.

Art. 6.° - Flea extincto, quando
cc vagar, o logar de director das
bandas do musica.

Art. 7•0 — Ficam supprirnidos Os
cargos do auditores a que se ref e.
re o art. 5, da lei Ti. 557, de 31 de
agosto de 1911 , mantido o da Cap]
tal ate so vagar.

Art. 8.° — Flea o governo aucte
rizado a reorganizer, desdo já, pare
dtmiruuir despesas, a força pu.blica
do Etado.

Art; 9•0 — Revogarn-se as dispo-
siOes em contrario.

Sala das sessOes, 16 de agosto do
1916. — Emilio Jardim. — BaeTh
Neves.

O mesmo senhor pede, sendo con
cedida pela Camara, dispensa do
irnpressSo, afim do quo seja dis
cutida e votada immediatamente a
reterida redacqSo.

Submettida S discussSo, d a mes-
ma, sons debate, approvada e va]
ser remeitida ao Senado.

P.assa-so S
2.1 PARTE DA ORDEM DO DIA
2.0 discussão do projecto n. 52
DIspenisada a ledtur.a, a requeri-

mento do sr. JoSe Lisboa, entra em
2.0 dteussão, por capitulos, a re-
querimento do mesmo senhor, o
projecte n. 52, sobre orçamento.

Eni discussSo o caitu10 I, quo
trata da receita.

0 SR. JOAO LISBOA (gem revi-
SãO do orador) : - Sr. Presidente,
parece ao relator da comrnissSo do
Oramento, na porte relative a re-
ceita, ado haver necessidacle do ad-
riuzir novas consideraçöes as que a
CommissSo, per sou intermethu, ja

fez, no parecar quo love a honra 1e
submetter S Casa.

Per este facto, Sr. Prasidente, a
porque os srs. deputades estão em-
penhados em ampliar, quanto pos-
sivel, a receita puiblica e bern as-
sun a roduzir as despesas do Edo-
do Para tornar effectivo, cern pro-
juizo do quo estS organizado, o
equilibrio orçarnentario; o. humil-
de relator do recoita se limita, ox-
clusivarnerte, a off erecer algumas
emandas que estSo de accordo c.om
as consideraçCes expendidas em
sen parecer.

Em tans condi5es, vonho envier
S mesa, Para quo se-jam submetti-
dos ao criterieso estudo da Casa,
algumas emendas. A primoira del-
las e5tá assim redigida:

"Ar cap. 1., n. 16, art. 1.1 lettra
a — Taxa do viaçãe — diga-se...
450:000$000 em vez de...........
300 :000$OPO."

A commissSo pede o augmento
do tal irnposto em vista dos dados
elaborados na Secretaria das Fi-
nanças, sobre .0 assumpto, e pelos
quaes so verifica que a taxa do
viaçSo val offerecendo urna recel-
Ia superior Squella cm que fol or-
ada o anne passado. JA no 1.° Sc-

mestre do actual exercicio ella qua-
si que attinglu S.totalidade da com-
ma consignada no orçamento.

Ncstas concliçOes, creio nSo andar
mal orientada a commissSo, solid-
tando augmento do 50 nessa ru-
brica, into C, elavando a renda des-
so imposto do 300:000$000 a......
4,50:000$000.

A emenda n. 2 C assim eonce-
bida:

"Ao cap. 1.1, art. 1.1, § 2.1, lottra
b —Fianqas crimes: Supprima-se."

Sr. Precidente, quem vem acorn-
panhando a leitura . das leis orqa-
mentarias do Estado, dove sempre
verificar uma rubriea de 1 :000$000
figurando fedos os annos no capi-
tulo da receita.

Pare quo ado continue a figurar
em nessas Tots do rneios, em para-
grapho distincto, essa rubrica, a
cemmissSo resolveu supprimir a
sua importancia e transportal-a pa-
ra uma outra verb a quo C aquclia
quo din s'espèito S renda do orlgens
divers as.

31
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Poe-e dIzr quo essa reso1uçio
da commissão tern em vista a es-
thetica do orçarnonto. (Risos).

Ao capitulo 1. 1, art. 1.°, § 2.°, n.
10, lettra c, apresento a seguin.te
emenda:

"Ao cap 1.0, art. 1.0, § 2.1, n. 10,
1ettra c - vendas do terras e pro-
prio.s do Estado - accrescente-se
in fine: - . . . e de lotos eoloniaes,
e1•evan•do-s a verha de 50:000$000
a 450:000.$000."

A eommissão voriftcou, Sr. Presi-
dente, quo tal verba 6 digna do au-
gmonto porquo, em viitude do qua
já temos legisiaclo a respoito, p61e
pmduzir quaiitia major do quo a
quo estd provista no proeeto, isLo i,
pOdc dar 150:0008000, em vez do
50:000$000.

Outra emonda:
N. 4

"Ao Capitulo I, art. 1°, lettra c,
n. 11—venida de vaccina etc.—di-
ga-se 150:000$000, em vez do....
100:000$000."

Como Os mess colleges sabem.
o Estad'o adquiro a vaceina para
eedol-a pola metado do custo; en-
tretanto, como no futuro exereicio,
o governo vai ficar auetorizado a
adquir•ir major quantidade do vacci-
na. 6 antural que, memo vondicla
pela metade do preqo, coma urn
auxilio aos criadores c como def a-
sa dos nOSSOs rehanhos, •a sua reada
attinja a quantia superior a quo
fo•i consignada no proeeto.

Envio tambem a Mesa a segunte
emendLaj:

No Copitulo I, art. I .', ettra e,
n. 12—.Reeeitas de origens diveras
—diga-so 200000$000, em yes do
198 :947$77."

o augmento desta verba 6 de.viAo
a transpoSicãO, para a mosma, da
quantia do 1:000$000, constante da
lettra b)

'
do n. 5, do § 2.°, do art.

1.0, quo a aomrnissão mandou aup-
primir, como fiz ver a Case, rn
virtude de uma emenda a quo ha
pouco me ref cr1, para dar margem
a elegaTleift do aigarismo. (risos)

Ou.tra ernenda:
Para o calculo da cobrança da

taxa croada polo art. 2 . 0, du lei
fl. 424, do 16 do agostode 1906,
sobre cada sacea do sosseflta kilos

do café quo toi &porado, a ta,a
não sera inferior a 13 dinheiros.

Sr. Presidonte, a commirssão, at-
terrdendo a representado dirigida
ao Congresso Mineiro polo Gongres-
so dos lavradoros do cafd, da zona
da Matta, entendeu off crecor d eon-
sidoraqão da Camara esta emonda,
quo satistaz, em parte ao pedido
daqudlle.s nossos patricios.

Essa materia, tel, por ditrihui-
ão, affoeta a um dos mals illas-

tros mombros da eornmissäo do Or-
arnonto, o sr. Alberto Alvares,

quo se ontrogou ao estudo da mes-
ma, tendo o seu parecer quasi con-
cluido.

A eornrnlssAo entendcu aprovei-
tar-se dos trabaihos do honrado do-
putado, scm prejuizo do parocer
quo olin tord do apresentar a Casa
posque, si assirn nã o fisosse, per-
doria a opportunidade do tratar do
assumpto, do .voz quo o nosso Regi-
mento sO admitte ernendas quo irn-
portam na redueção da recoila, em
sogunda dlseussão.

0 sr. Alberto Alvares:—V. oxc.
ha do pormittir urn pequeno pa-
renthesis. 0 relator da cornmisso
do Orcarnento, a quem foi affeeta
a ropresentão do Congreso de
lavradores da Matta, jove do retar-
dar urn pouco o seu parcoor, por-
quo, ate certo ponto, as suas con-
olasOes se aeharn presas as delihe-
raçOes da commissão Mixta (rue
estiida, nesto momenta, o aaso1n-
pto referento a re1'orma tributaria
do Estado.

Por isso, näo ton-do ainda essa
earnrnissäo pothdo elahorar as sua3
conclusöos, a relator da eomrnirnão
do Orçamento não poudo tambean
apresentar a Camara o sou pare-
cer eom rlaqäo 6. respresontacãO
dos lavradoreS da Matta, pare.eer,
alias, quo cst.a do accordo corn as
conelusbos do nobro relator da To-
ceita, sr. deputado João Lisboa.

o sr. Jodo Lisboa: —Era justa-
monte o quo ostava oxplicando a
casa: quo a eo.mrnissão tinha so
aproveitado dos ostudos feitoS polo
sou nobre relator, nossa parto quo
o refero a rcpresentaç6.o dos la-

vradoroS da matta.
Ha urna outra parto, Sr. Presi-

dente, que, no pareeor-qUoorá al)-

portunathonte affoI'ocido polo hun-
rado 4doputado, fieará meihor as-
clarecida; essa parte 6 a quo so ro-
fere 6. prorogacao dos prazos, em
relação aos emprestirnas bancarios.
PosSa antecipadamonto adeaiatar 6.
Casa quo o gaverno do Estado es-
tá cogitando da niatoria, sendo cer-
to quo, dentro das auctorizacOos
existentes, corn relação ao credito
agricala, olle poderã, par si so, ad-
ministrativamento, muito fazer
quanta 6 essa parte solicitude, polo
Gongresso dos iavradoros da mat-
fa.

Deixando a carnmjssão do apro-
sentar qualquer methda a rospoito,
ella ostd sogura, entrotanto, quo a
acção efficaz do govorno ira satis-
fCzer ao justo reelamo daquello
mesma Congrosso.

o sr. Costa Cruz: —Foi par ca-
nhecor isso mesmo quo olles se di-
rigiram dlirectarnonte ao exocutivo,
p6r estarom cortos da sua campe-
tencia.

o sr. João Lisboa: - Do modo
quo, pela aparte do v. exc. as ml-
iihas declaraiOes nosto sontido, são
rodundantes, não importan-i no caso.

Urna autra ernonda:
Ondo convior:
Art... Nas prorogaOes do prazos

le contractos do privilegios para a
canstruccão de ostradas do ferro,
quando desso acto não resultar
onus para a Estado, a cobrança do
impasto do novas o voihos diroitos
sOrd feita do conformidado corn a
disposta no art. 4•0, n. 8, do dec.
ii. 1.378.

Na primoira prorogação será do
urn vigesimo do imposto pago par

occasiãa do ser lavrado a contra-
eta; nas prarogaqOes seguintos es-
sa taxa serã augrnenjada do mais
urn docimo do prirnitiva imposto.

Si. Prosidente, ouir'ora a im-
pasta exigido por lei par taos pro-
rogacbes, era do urn vigesirno.
Acontece, parCm, quo, muitas re-
zoo, as concossionarios em voz do
oxecutanem a objecto do suas con-
aessOes, lirnitam-se a roquerer pro
rogacão dos prazas a quo so rofo-
rem as cantractos respoetivas; e,
torminada essa prorogação quo a

A. C.-2-

governa ihes ooncde, voitam a sa-
lucitar uma outra, e assim, suces-
Sli riA 	 Id.

Em taos condiçOos, a commis-
são j ulgou convenionto determinar
que, na primoira prorogaçãa, 0 im-
pasta continuará a sor de urn vi-
gesimcc, mas, nas prorogacoes
guintes, ossa taxa sorã augmentada
di inais urn decirrio do primltiva
imp osto.

Outra amenda:
Art. 3. 1 Duranto a mosmo exor-

duo, flea a governo auctorizado a
realizer a cobrana amigavol ou
unicial da divida aetiva, podenno
entrar em aecordo corn as devocio-
irs, transigir on alliviar multas,
eliminanda do quadro as deveda-
res irlsulvavois, rosguardados as in-
teresses do Estado.

E' uma repr&ducão do disposi-
ção anterior, alias muito salutar,
parcjuo muitas yeses fignram no
quadra da divida activa devodares
inscilvavois, dos quaos a Estado
.inica mais poderd haver quantia
algurna.

Sendo assim, 6 convonlente quo
o gaverno fiquo armada dessa au-
ct3rizaçãa, aiim do transigir, corn
o intuita do receber quaesquer
çuantias, poclendo tambem man-
dar risear do quadro da divida ccli
va aquollos do quem nada ospera
recober.

As seguintes omendas tarubern
consignam medidas quo são repro-
ftrcção do disposiçOes anteriores:
Ao art. 4.° F' fixada em 4 00

a taxa do oxportaçao do gad6 Ca-
aJlar, muar e suino, obsorvando-

so quanta ao systema do arrecada-
ãa a rogulamento approvado polo

dec. n. 4.400, do 16 do junhode
1915.

Paragrapho 1. 0 A taxa do oxoor-
ta6.o sabre a gado vaceum, 6 do..
1 . 600 par cabeça, corn oxeepção das
vaecas do criar, cujo imposto sorá
lii 8.'000 par eaboça.

Paragrapho 2. 0 E do 8 °j "ad-
valorern" a imposto do expomtaqão
do horrächa em bruto, e de eascas
do madoira, para usa do costumes
o tinturarias.

Art... 0 promio de quo trata a
art. 1. 1 da lei n. 536, do 27 do so-
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toriThro de 1910, quo flea reduzido
a 25:000$000, serd eoncedido a ca-
cia uma clas tres primeiras fabri-
eas do banha de porco, functa4as
respeetivarnente em tres das varas
Z—onas em quo se clivic[o o Estado e
quo prove:

1. Orgauização legal da socioda-
de a cjue perten'eer, si a fabrica naG
for de prop riodade individual

II. Empreg do capital minirno
do 200:000$, quo podord estar re-,
presontado pelo edifieio e depen-
clencias da fabriea, machinismos e
aecessorios para o fabrico e aeon-
dicionamento cia banha e prepara-
dos eorrelatos;

M. lnstallação em logar quo,
pelos dado!s de exportação, pussa,
a juizo do governo, ser eonsidera-
dci pr.educto do inateria prima em
q-uantidade suffielente para asse-
gurar o funecionamento e estabii-
dade cia fabrica.
A commissão julgou conveniente re
produzir esse medida, porquo cons-
tando do or9amentos anteriores, 0
governo ndo tove ainda opportuni-
dade do se servir della, o quo, en-
tretanto, poderá fazer, si porven-
tura surgirom as fabricas do quo
trata a ernonda.

Urna Outra emenda, quo tarnbem
ci roproduetido do dispositivo ante-
nor:

E' o prosidento do Estado au-
etorizado a suspender, por um an-
no, os effoitos da lei n. 546, de 27
do setembro do 1910, poclonclo en-
trar em aecordo loom os interessa-
dos no sontido de rover, modificar,
prorogar prazos on suspender os
effeitos dos eontractos existentes.

Paragrapho unico. 0 disposto
neste artigo •extencle-se a quaoSEjiier
outros oontraetos, desde quo esse
aeto boneuicio o Estado, allivianclo-
lI - quaesqUer onus on eneargos.

E' eonvoniente quo essa disposi-
ção continue a figurar no orça-
mento, afim 4equo, no proximo
exoreieio, näo so realizem ainda
emprestifflOs cis munielpaildades,
do voz quo, as eondicOes do Estado,
embora methoradas, nSo permitiem
ainda cpie so effectuern taos P11-1-
,prestimos -

As seguintes emendas são tam
bern reproduclão do disposicOes do
leis anteriores:

Art... Flea estabelecido o 5db
de dois mil rdis de lieon9a expedida
pola polieia sobre eada espeetaculo
do cinema, eireo de cavallinhos,
theatro o quaesquer outras diver-
soos pagas.

Paragrapho unico. Em instru-
eçOos quo forern expedidas polo
governo serd determinado o moclo
cia eobrança e estabelecidas para
os infraetores multas de 50$ a 500$
e o dobro nas reineidencias.

Art... Poderd o governo proro-
gar por urn anno o prazo para
pagarnento, som multa, das divicias
proveniontes das vendas de terras
devolutas.

Art... As guias quantitativas do
onportaião do generos corn o im-
Iosto a pagar e quaosquer outras,
corn exeepção das quo servirem
para reeolhimento de quantias per
taneentos ao Estado, por seus fun-
ecionarios, flea-rn suj eltas ao sallo
do trozentos rciis em urna das via,,;,
taxa do ostatistica.

Art... Flea o governo auotori-
zado a rover os regulamentos us-
eaes e do exporta95o, reorganizaii-
do as repartiçSes, fixando tabella,
do vencimentos o impondo rnultaL
do dois eontos do rcibs.

Art... Os poeuli-os, soguros, pro-
mios, os beneficios pagos pelas as-
soeiaçOes do mutualidado, quaique
quo mi-a a sua fOrma e tim. ficar
slijeito ao impoisto do 3 	 sejen:
os bonefieiarios hercboiros dos
ciados on oxtranhos, expodinch
govern'o as neessarias instruclOs
para a respectiva eobran9a, qut'
ndo recahird sendo sobre a irnpor-
tancia offoetivamento paga.

Art... E', desde já, prorogatlo
por mais urn anno o prazo de qw
trata o doe. ri. 2.673, do 5 do no-
vembro do 1909, para quo os ad-
qdirontes do prcipriedaules irnrno-
vois, "inter-vivos", por titulos par-
ticulares, possam offoctuar o pa-
garnonto do respeetivo imposto do
transrnissão, e os averbar para 0:
fins do imposto territorial, mdc-
pendenternonte da multa de 50$0
do qua trata o art. 13. cia in. ii.
271, de 1.0 de setembro do 1899,

observanclo-se as disposiçOos dos
arts. 2, 3, 4 e 5 do eitado deere-
to e lavrando-se novas editaes, fin-
do o prazo do art 1.0 do mosrno
decreto. 	 -

Art. - - Serdo elevadas do eonfor-
midade corn as alteraçOes quo so
fizerem na logislaçao federal, a im
portancia maxima dos depositos da
jaixa Economica e suas agendas
nas collectorias, e a taxa dos ro-
spectivos j uros.

V. exc. deve estar lembrado, sr.
Presidente, que, o -arino passado, 0
relator cia cornmissão do Or9amen-
to apresentou ci. consideraçdo cia
Camara urn projeeto, elevarido o
doposito das caixas economicas do
Estado, assim como tanThern as
respeetivos juros, do aeeordo coin
o pensamento do governo federal
quo era, exaetamente, offer-eeer me
11ioros vantagens e augmentar Os

ipositos nas suas caixas ocono-
micas.

Art... 0 impostj do oiportaçdo
do zireonio sera egual ao do man-
gane.

Art... Fieam isentos de irnpos-
to do exportacao os cloeos, quoijos
o fruetas quo, procodentes clas Os-
taçOes de Aguas do Caxambu,
Lambary, Cambuquira e Poços do
Caldas, fizerern parto da bagage-m
dos aquaticos ate 5 kilos para eadla
urn despaeho.

Art... A taxa do imposto do
transmissdo por doaçao "inter-vi-
vos" ci semnpro do 6 OjO, diviclido
egualmente entre o Estado e os
rnunicipbos.

Art... E' a Presidento do Esta-
do auctorizado, Si julgar eonveni-
ente e quando opportuno, a pir
em ex-ecução a dec. n. 1.793, dc
11 de fevereiro do 1905 (imposbo
do consurno).

Art... A taxa do imposto ten-i-
tonal, e 0,4 010 (quatro declines pot
cern) sobre o valor venal reunido las
l:nrrno n homfni+n,ioo Ionnio 1, rin

Ora, si o govorno federal lovas- - ciuzidos vinte por corn (20 o!o) des-
so avante essa idea, evidenteinente, so valor, ficando elevacla de 20 00

aquelles ciue tivessem depositos a multa devirda polo ncio pagarnen-
ia-s caixas eeonornicas do Eslado, to na dpo-ea legal.
rotirariam esses mesmos depositos, 	 Art.. . Flea proro-gado por urn
at in do procurar melhores jun05 anno 0 prazo do quo trata o art.
las 000lloIniaS di Unicio. 	 41 do regularnento n. 1.678, do 7

Em taes condiccies, prevendo quo -do fevereiro do 1904, para a aver-
as nossas caixas economieas seriam, baçäo scm multa dos titulos de
fatalmenie, victimas do uma ecirri- transmisscio por escripto particu-
da, apresentei urn projecto quo a bar.
Senado dopois transforniou em Paragrapho unieo. As escriptu-
emenda, ineorporada ci cauda do ras e contractos quo tenharn o Va-
ircarnento, e quo outra cousa mais br ate vinte mil contos de rcils es-
11110 ci	 do quo essa disposi- ISo sujeitos ao imposto do nurnero
ção 	 cjue 	 acabei 	 do	 len 	 e 7,da tabella n. 2, do doe n.....
quo dove continuar a perma- 1.378, do 7 do abril de, 1900.
nicer, porcine ncio estd ainda deli- Art... 0 imposto do 50$000 quo
nitivamnie assent-ado si o gover- recac sobre 0 mercado do gado do
n- federal vai on nSa elevar os ju- qualquer espocie do quo trata o n.
i'os do suas caixas economicas. 	 32 cia tabella B— annex-ada ao dec.

II. 2.993, do 1910 ci extensivo aosPor egual, Sr. Preside-ate, nada I n-ogo'eiantes do gado on invernis-mais são do quo r-e-producção do I tas qua a eornprarn magro, para
modidas existent-es 	 as - seguintos vendel-o gordo.
ernendas quo passo a br: 	 Phragrapho unico. A isenção de

Art. E' fixado em 7 5 0 1 0 j ira- quo trata o n. VI do art. 9,0 do
posto do exportadSo das madeiras, i eltado dec. ra 2.993 aproveita aos
quo serSo divididas em tros ca- proprictarios do fazendas pastoris,
tegorias, do accordlo ecim as respo- scirnente quan-do so tratar cia yen-
ctivas qualidades, para as effeitos na do gado, producto cia sua pro-
do valor commercial, quo deve s-er pria creaão e aos pequenos tro-
mencionado nas pautas monsaes. 	 - peiros quo eompram S pequena la-



Paragrapho 2.° E' do 8 0 1 0 "ad-
'alorem" 0 imposto do exportaqão
do borracha em bruto, e do eascas
do madeira, para uso do eortuines
o tinturarias.

N. 10
Art... 0 premio do quo trata o

art. L ' cia lei fl. 536, do 27 do so-
tern]Jro dc 4910, quo flea reduzicio
a 25:0008000, sord concodido a ca-
[a urna das tros primeiras fabri-
ras do banha do porco, fund-ad-as
respeetivarnento em tres das varias
ztnas em hue so divide o Etado e
(UI iiove

I. Organizaqdo legal cia socieda-
do a cjue pertenoer, si a fabrica não
for do propriedade individual:

II. Ernprcgo do capital minirno
do 200:000$, quo poderá estar ro-
presentadlo polo edifieio e depen-
doncias cia fahriea, machinismos e
aeceSdorioS para a fabrico e aeon-
dicionamento da banha e propara-
dos correlatos;

lIT. Installaqão em logar quo,
pelos dados do exportaão, possa,
a juizo do govorno, sor considora-
do produeto do materia prima em
nuanticlade sufficionto paia asse-
gurar o funccionamonto o ostabii-
dade cia fabrica.

N. It
E' o presidente do Estado au-

ctorizado a suspender, por urn an-
no, Os effeitos da lei n. 546, 40 27
do setombro de 1910, podondo en-
Iran em aceordo corn os interossa-
dos no sentido do rover, rnodificar,
prorogar prazos on suspender os
effeitos dos contracto rs oxistentes.

Paragrapho union. 0 disposto
noste artigo oxtondo-so a quaosquer
outros eontractos, desdo quo esse
tcito beneficie a Estado, allivianclo-
Pie quaesquor onus on encargos.

N. 42
Art. . . Flea estahelecido 0 solo

do dots mil rdis do lieenqaexpodida
pola policia sobro cad-a espoetaeulo
dci cinema, circo do eavallinhos,
theatro o quaesquor outras diver-
sties pagas.

Paragrapho union. Em instru-
cties quo foram expedidas polo

roverno serti. detrminado o mod-n
Os cobranca e estahelecidas para OS

infractores multas do 50$ a 500$ 0
o dobro nas reincilencias.

N. 43
Art.. . Pod-era o govorno prom-

gar por urn anflo 0 prazo para
pagamento, scm iflulta, das dividas
provenientes das vondas die terras
devolutas.

N. 14
Art... As gulas quantitativas do

cxportaçtio de generos corn o irn-
posto a pagar 0 quaesquor outras,
corn oxcepqão das quo servirelfl
para recoihimorito de quantias per
tencentes ao Estado, por sons fun-
ccionarios, ficam ujeitas ao seilo
cte trezentos rciis em uma das vias,
iaxa do estatistica.

N. 15
Art... Fica o governo auctori-

-cr[o a rover os ro gulamentos tis-
caes o do expartacão, roorganizan-
do as roparticties, fixando tabeilas
do vencimentos e impondo multas
do dois contos do rtils.

N. 10
Art... Os pecullos, seguros, pro-

mios, as benoficios pagos pelas as-
sociaçties do mutualidade, qualquer
quo seja a sna firma o tim, ticani
sujoito ao imponto do 3 01 sojam

.os beneficiarios herdelros dos asso-
cibdos on extranhos, expedindo o
governo as nocessarias instrucçOos
para a respectiva eobrança, quo
não recahird senão sobre a impor-
tancia effectivarnente paga.

N.47
Art. . . E', desdo jd, prorogado

por mais urn anna a prazo rio quo
irata o doe. n. 2.673, do 5 do no-
vembro de 1909, para quo os ad-
quirentos do propriedados immo-
rids. "inter-vivos", por titulos par-
ticularos, possam effectuar a pa-
gamento do respectivo impasto do
transmissão, e os avorbar para os
tins do imposto territorial, hide-
pondentemonto da muita do 50$000
do quo trata o art. 13, da 101 n.
271 9 do 1. 0 do setembro do 1899,
observando-so as disposicties dos
arts. 2, 3, 4 e 5 do eitado deere-
to e lavrando-so novos editaes, fin-
do a prazo do art 4.° do ipesmo
decreto,

IPA
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oura proauctos para revonda em
outros mercados. 	 Ao cap. 1.°, art. 1.°, lettra e, II.

Art... Os peculioS, segurOS, pro- 11 _venda de vaccina etc... dip-
mios on benoficioS pagos pelaS as- so 150000 em vez do 100:000$.
sociacoes do mutualidado, qualqUer 	 N. 5
quo sea a sua fOrma e fim, licam 	 An cap. l.
sujeitoS ao imposto do 3 oo sejam 	

° art.
12 _ReceitaS de or1.° lettra c n.

us 1)eneficiarios hordoiroS dos as- 	
igeflS diversas

sociados on extranhoS, oxpedindo 	
digaSo 200 :000$, e m voz do

198:9478767.
o g 	 N. 6overno as nocessarias instru-
cbe5 para a 	 spoctiVa cobrafla.

Art. .. Os presi4entes e dii'octo- Para o calculo da cobranqa da
reS do sociedades on associa0 00s taxa creada polo art. 2. 0 da id

rio rnutuaildade e companhia5 con- i. 424, de 16 do agosto do 1906,
gãoereS ficarn sujeitoS an imposto sobre ca 	 sacca de sossonta kilos

rofissOes, de que do eatci •cjue for exportado, a taxa
do industrias e ^tratarn Os us. 10 e 23 d atabolla B não será inferior a 13 dinheirOS.
do doe. n. 2.993, de 24 de novel"- 	 N. 7
bro de 1910, "ex-Vi" do que precei- convier:
tuam Os arts. 24 e 25 da lot n. 	

Oude 
618, do 18 do setembro do 1913 ' Art. .. Nas prorogacOOS do prazOs
(uer telthaffl venoiffloflt05, poreon- do contractoS do privilogioS para a
tagens, ou ordenado, quer tontradaS do ferro,ham eonstruecão de os 

Art. ... .k dispOSiqão do art 	
quando dosSe acto não resultar

0onifflisSao. onus para o Estado, a cobranqa do
"ultima alinoa", da lei n. 578, do imposto do UOVOS o velhos diroitoS

1912, não ostaboio serd I eita do conformidado corn o
22 do agosto do co a isencãO dos impostos do ins- disposto no art. 4.°, n. 8. do dec.
oripqão e transcriPqdo das eden- n. 1.378.
puraS e contractos do valor supo- 	

Na .prirneira prorogaqãO sorã do
or a vinto mu contos do rciiS, maS urn vigesirnO do imposto pago por

rapenas detormifla quo esto erfL o yooasidO do sor laVradIO 0 contra-
valor maximo para a cobrañca da cto; nas proroga5eS seguinteS Cs-
quolloS impostoS. 	 sa taxa sera augmontada do mats

São estaS, sr. preldonte, as i nndccirflo do priiiitiVo impostO.

ernendaS quo a comfflissão do Or 	 N. 8
çamento, por men intermddilo, torn 	 Art. 30 Duraarte o mesmo oxer-
a honra do submottor a considera7 cicio, fica o govdrno auctorizado a
ão cia Casa, o para as quaes pode realizar a cobranqa arnigavOl on

O COnCUrSO esclarecido do todos os judicial da divida activa, podondo
ontrar em accordo corn 0  dovedO-srs cieputad-os.

(Muito bern; muito bern!)	 res, transigir on affiviar multas,
cumin and/ do quadro Os dovedO-

N. 1
Ao cap. 1.0,

	

	

insolVaVoiS, resguardados os in-
n. 16, art. 1.° lottra tereSSeS do Estadlo.

a-- Taxa do viaão _—diga-Se 
450:0008000 em yea do 300:0008. 	 N. 9

N. 2	
Ao art. 	 ' E' fixada em 4 o0

a taxa do exportaqãO do gado ca-
Ao cap. 1 . 0, art. 1 . 0 paragrapho vallar, muar 0 suino, obsorVafldO

2.° Iettra b— FianqaS crimes: so cjuanto an systema do arrecada-
Supprima-Se . 	çdo o regulamento approvado polo

N. 3 	
doe. ii. 4.400, do 16 do jimho do

An cap. 1.°, art. 1.°, paragrapho 4915.
2°, n. 10, lettra c vend-as do ter- 	 paragraphO 1.0 A taxa do cxl or-
ras e proprioS do Estado -.--accreS- taçdO sobre o gado vaccum, ci do..
ecute-Se "in_tiTle": 	

... e do 10- i000 por eabeqa, corn excopqdo das
los coloniacS, elevaTldO-S0 a vorba laceaS do criar, eujo irnpodt{) sera

sic 50:0008 a 150:000$. 	
do 88000 por. cabeça.
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-	 N.-18
-\rt. . . SerSo elevad.as de confor-

midade corn as alteraçOes qua se
fizerem na legislaçäo federal, a im
portancia maxima dos dapositos cia
.a.ixa Economica a suas agendas

no's collectorias, e a taxa dos re-
spective juros.

N. 19

Art. E' fixado e7, j 010,

posto de exportado das madeiras,
que serdo divididas em tres Ca-
togorias, de accoaclo corn as respe-
ct'ivas qualiclacles, para os effeitos
do valor commercial, que deve ser
mencionado nas pautas mensaes.

N. 20

Art... 0 irnposto de exportação
do zirconio sord egual ao do man-
gaflez.

N. 21

Art... Ficam isentos -de impos-
to do exportaio os doces, queijos
e fruetas crue, procedentes das as-
taçOes de Aguas cia Caxambu',
Lambary, Cambuquira e Poos de
Caldas, uizerem part.e da bagagero
dos aquaticos ate 5 kilos para eada
urn despachado.

N. 22

Art... A taxa do imposto d
t.ransmissao por doaçAo "inter-vi-
vos" semipro de 6 0 10 clividido
egualmente entre a Estado C OS
munieipio.

N. 23

Art... E' o Presidante do Esta-
do auctorizaclo, si julgar convent-
ante a quarido opportuno, a pOt
em execuqS.o a dec.. n. 1.793, de
11 de fevereiro de 1905 (imposto
cIck consumo).

N. 24

Art... A texa do imposto terri-
torial, é 0,4 (quatro dacirnos por
corn) sabre o valor venal reunido das
n'ras a bemfeitorias. (Iepois do cia-
duzidos vinta par corn (20 ojo) des-
so valor, ficando elervada cIa 20 010

multa cievida palo não pagamen-
to cia Cplcca legal.

N. 25
Art. . . Flea prorogado por urn

al].to 0 prazo de qua trata a art.
ii do regulamento ci. 1.678, de 7
cia fevereiro cia 1904, para a aver-
haçOo gem multa dos t.itulos de
t.ransrnissdo per escripto particu-
lar.

Paragrapho unico. As ascriptu-
rS a contractos qua tenham a Va-
br ate vinte mil contos de rOls es-
4-to subeitos ao imposto do nurnero
7, cIa tabella n. 2, do dec. n.e n.
1.378 5 de 7 de abril de 1900.

N. 26

Art... 0 imposto de 50$000 quo
recae scthre o mercado de gado de
qualcjuer especia de qua trata o n.
12 cia thelIa B— annexada ao lee.
ci. 2.993. do 1910 é extensivo aos
riegocia.ntes cia gado on invernis-
ns qua a compram magro, para
'endel-o gordo.

Paragrapho unico. A isenqão de
'inc trata a ri. Vi do art. 9•0 da
citaido dec. n. 2.993 aproveita aos
proprietarios de fazendas pastoris,
scirnente quando se tratar da yen-
cia do gaclo, producto da sua pro-
oria creaçda a aos pequenos tro-
pairos qua compram 4 pequena la-
vouaa praductas para revenda em
nutros mercados.

N. 27

Arc. . . Os peeulios, seguros, pre-
mios ou henehiciris pages pelas as-
siieiaçOes de mutualidade, qualquer
cjue seja a sua fOrma a fim, ficam
sujeitos ao impasto cIa 3 OJO sejam
as heneficiarios herdeiros dos as-
saciados on extranhos, ex.pedindo
o governo as necessarias instru-
CçOes para a respectiva cobrança.

N.28

Art... Os presidentes a directo-
's do sociedades on associaqOes

(tO mutualidacle a companhias con-
'reneres uicam sujeitos so irniposto
do industrias e profissOes, de qua
tratarn as us. 24 e 25 da lei n.
618, de 18 de setenThro do 1913,
quer tenham vepeirnantos, poreen-

tagens, on ordanaclo, quer tenham
comIfluSsao.

N. 26

Art... A disposiçao •do art. 1.0
ultirna alinea", da lei n. 578, do

2:? de agosto do 1912, não estabela-
cc a isençdo dos impostos do ins-
rrpçao a transcripçao das eseri-
piuras a contractos de valor supe-
ior a vinte mil contos cIa rOis, mas
epanas de'termina qua asia sera o
valor maxirno para a eobrança da
(jUOIl€S impostos.

Sala das commissOas, 16 de agos
to de 1916. —Jodo Lisboa. —Emi-
lio Jardim. —Alberta Alvares. -
.Volson de Senna. --Alves do La-
MOS.

Silo postas em dllseussdo conjun-
ala incnte -

0 .r. Bias Filho justifies a man-
(Iii Li Mesa a seguinte

Ernencla n. 30

leerescente-se onde convier
\rt . . Ficam isentos do impos-

los dc 20 0 1 0 "ad-valorem" de qua
Iratarn os arts. 5 a 16 das leis ns.
lOB a 393 de 1904 a 1907 as vaccas
cia criar a as bazerros qua as acorn-
panharam. —Bias Fliho. - Julio
Meirelles.

F apoiada a pasta em discuisdo
canjunctamente.
O SR. ARGEMIRO DE REZENDE:
Ndo venho Sr. Presidente, discutir a
amends n. 10 a sim appellar pa-
ia a Camara dos Deputados para
urn principlo dc equidade a do so-
herencia quo dove haver em sons
actas. em todas as suas rasolu-
çOaa.

Ainda ha poucos dias. cjuando
nests Casa sustentava urn praja-
eta por mim apresentado na legis-
latura passada, benaficiando as
bras primeiras usinas dc assuear
auc se fundassem no Est.ada, sof-
freu elle, sob a pretexto de vir ag-
gravar a situaçao financeira do Es
ado. serio combate.
Forarn aporitado contra ella cli-

\'i'rsos iraconveniantes a si bern quo
en mostrasse a sua utilidade, do
clue ainda hoje me aeha oonvenei-

(10, fob ella pasta 4 niargem, ra-
jeitado.

Vejo agora, Sr. Prcsidanta, earn
siiu'presa minha, quo a commissão
cia Orqame-nto, nas suas omendas,
airesanta urns, a de n. 10, qua 0
ibentica, em tudo par tudo, ao men

lroiecto a qua diz 'qua as tres pri-
meiras fabricas de hanha quo se
fun ciarem no Estado, terdo urrr pro-
ado do 25:000$000, cads urna, con-
anto qua tenharn a capital de .....

'200:000$0001'.
Sr. Presidente, coma jO. tanho

dillo por divarsas vezes, não son
(allltrario ao auxilio quc so quaira
prestar ci industria cia qualquer na
tureza e nern entendo qua, par so
prestar esse auxilia, se estabalea
urn rnonopolio, vista qua, as rnais
dos vezes, essa industria necessita
do amparo do gaverno, antrotanto,
cnteiudo qua a Camara dave tar
iou modo uniforme cia agir.

Nestas condicoes, entandi sar dc
niellior alvitre qua em vez de se
approvar a omanda da commiss5o
se adopte a seguinta (lci)

(Muito bern; muito bern!)

Ernenda

N.31
Art. . . Fica revogada a lei II.

536, de 27 cia setembra cia 1910.
Art... Revogam-se as disposi-

toes em contraria. -
Sala das sessOes, 16 de agOsto Lie

1916. —Argamiro dc Razende Cos-
ta.

F apoiada e posts em diseusscio
eaniunctarnente.

0 SR. ALBERTO ALVARES: -
Sr. Pres4denta, au aeuda so appel-
lo do nobra daputado, Sr. Argemiro
cia Reende Costa, ncio, prapriamen-
ta, polo motivo allogado par s. axe.,
qual a da coherencia qua a Camara
dove manter, ten do ha poncos dias
vatado contra urn projeeta do qua
o honrado callega fOra auctor, eon--
cedendo favores especiaes 4 indis-
tria asisucaraira.

Eu vata pals amends qua acaba
de ser apresentada pelo nobre e-
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putado Delos mesmos motivos pelos
quaes votei contra o projeojo do
S - exc. , isto d, acho quo as favore
contid&s nesso proj ercto, erarn tiio
descabidos, quanta desoabidos, flea-
to momento, são o favores consi-
gnados na emenda que mancla eoa-signar no orqarnonto urna verb a
deStine a premios Para urn deter-
minaclo nurnero do procluctores do
banha, em Minas Geraeg.

Sr. Presidnte peoso quo a in-
terferencia M Estado nessa mate-
na, do Pura iniciativa parlinujar,
so Se justifica tratando-so do n-
dustras do deotinos. por a.ssim
thzer, desconhecido, duj a expla ca-
çdo possa importer numa tal eu
qual incerteza, num tal ou qual ils-
co do capitaes (apoiados; muitobern!).

Desdo quo ndo se trata d-e unla
iridustrja dessa natureza, quo pos-

• sa represertar urn risco, sinão con-
to, ao mobs provavel, de capiac.
pensa quo não ha j ustlflatjy paraque o Estado, e, principalmente a
Estajda moderna, queira so intro-
mettor em rnaterja de inielativa
rneramee particular.

F ssa interferencia do Est do,
cancedan do favaros pecuniarios,
quo são verdajdojroa priviogios, e
priivllegbjs as mais efficientes, oar-
quo são aquelles que nda pocle!n
ser rovagadas por arostog de tn-
hunacs (apoiaclos) essa intorfercr-
cia do Estado. conuedendo favorer
a urn deterrnj.nada numero do in-
dustriaes, coilaoafld.o-os em situa-
çdo do verdadojro manopaiizadop,
pela deseguald ado que estabolece
entro ales o outros que deveriarn
conearrer corn as rnesmos no ter-
reno da industr}a ossa interferon-
cia do Fsao sO nOde ser. evi'jen-
femente prejudicial a quasi totali-
dade dos industnines.

o zr. Bias Filbo: - Jd tcrnoexomplo no Esiado: e v. exc. riles-
ma fol urn dos quo nrotpstararn
uqui contra a eonceSSido Horacic
Lemos.

o sr. Alberta Aivares. . :,
cruor quo sejam as alevasatados La-
tuitas do legislador.

Ore, denim destas cansideraçOs,
se onquadra perfeltamente a me-

29.0 SESSAO ORDINARIA, AOS 17
DE AGOSTO DE 1916

Presidencia do sr. Odilon do An-
drade

SUMMARIO: - Acta. - Expedin'i-
to. —Diseurso dos srs. Ignaclo-
blurt-a. Castello Bronco e Alborto
Alvares - - Trabalhos cia CO-hullS-
são Mixta incumibida da reforna
do systama trihutaria .—Apresen-
ta)çdo do pareceros.— Disci5são
do parecor n. 140._2. a discu s-
são do prajocta n. 52, (0ramen-
to). —Disoursos o ernendas dos
si's. Retta Junior e Jodo Lishoa
—Discursos dos srs. Bias Filho
o Castello Branco- Discucrso e
einenda do sr. Julia Meirelles - -
ltieclaraçOea do voto.— Discurso
do sr. Bias Fliho. --Cantinuação
da discussão (Capitula II) .--Dis-
eursa e emenda do Sr. Ignacio
Murta . —Sessãa nocturne.

Aa meio die, feita a chamada,
acharn-se presentes as srs. Odflon
tie Andrade, Edgando da Cunha,
Leopoldo do Luna, Join Antonio,
Viviano, Caldas, Bias Fiiha, Julio
Ieireiles, Retto Junior, José A If-un-

so, Norberto Lage, Alberta Alvare-s,
Modestizao Ganqa-ives, Costa Cruz.
Ignacio Munta, T-avaros do Me-ha,
Gabriel Andrade, Stylita. Pericles,
Clemente do Fan-a, Baeta Never,
Alcides G-a-nalves, Mo-nteiro tie
Ahreu, Franklin do Castro, Emilio
.iardim, Paulo Phihel-ro, JOin Lis-
baa, Castello Branco, Cicero Lopes,
Antonio M-oura, H-enricjue Portugal,
Argerniro do Resende, Demost-he-nos
Cesar, Bernardo Guimarã-es, Nel-
son do Seniaa, Alves do Lames, Pin-
to do Maura e Join Martinha, fal-
tannin, cam cease participads. is
srs. Garibaldi Melo, G-etulio de
Carvaiho, José Maria o Morora cia
Rocha, e, sem ella, -as mats serulio-
res.

Abro-so sessão.
Lida a acts da anteeedente e nin

havendo cpaem sabre ella faa oh-
sorvacdes, 0 a magma dada par ap-
prarrada.

0 ,sr. I." Secretaria dd conta do
soguinto

EXPEDIENTE

Representaçtio

Da Camara Municipal da Villa
Nepcumuceno, -pedindo verba Para
in-staliaçio do respoctivo tenmo ju-
diciari-o.--A' commissOo - -do Orça-
menlo.

Representaçöes

0 sr. Julio Meirelles envia 0
Mesa uma reprosontação do aide-
ddo Marceino Ferreira do Carve-
iho e -outra, sabre transferencia do
sues taz-endas . —Aguar do op par tun-
nid ado.

O SR. IGNA-ClO MURTA:— Sr.
PP-residonte, pedi a pal-avra Para,
uanviar a Mesa urns repreaentac'do
da Camara Municipal do Salinas,
pethnda, em - n-arnc dos habitante
do distnicta da Pass-agom da Vere-
da, a transfereinci-a da sue sOdo, do
logan denominada Amparo do Sit-ia,
Para -o nascente e piiospera povoa-
do—Born Jesus de Salinas. k re-
presentacda é- a segu-inte: (10)

Coma a Case ye, a ropnesent:ação
trata do tornar realidade uma jus-
ta aspiracãa do prospero di-stricto
da Passagom da Voreda quo lem,
actual-monte, a sua sO-dr muitc, rn-al
ca-llo'cada no laga-r denaminado Am-
paro -do Si'tio, pavoacão -deead-eite
e malta distant-e dos centros pc,vo- -
dos do munici'pi-a. 	 -

Ne-stas condlOo's, tratan-da-se do
urna medida justa, espe-r-o quo a Ca-
mara a scathe benignamente dan-
do-Ihe bo-a soluçdo. (Mwito beum.
---A' cnmmissO-a do Camara-s Muai-
cip se-s.
- 0 SR. CASTELLO BRANCO: -
Sr. Pre-sid-ente, hoirtern a deputalo
sr. Costa Cruz to-ye a opportunitia-
-do do br a Camara dos srs. 1)epu-
lade-s urn tolegramma do urn dos
-mais adean-tados criadares do Es-
I-a-ti-a, protcstand-a - contra o impo:sto
quo se pro-jecta cr-ear sobro ,ado
vaccum; hojo poss-o Os mãas do v.
ox-c., pare as fins regirnentaos e
tambern pare que soja publica'io no
jamal cia Case, urn ontro telegram-

- ma do sr. presideinfe tic Ca-mare
Municipal do S. José d'AlOm Pant-
hy-ba, concebtd-o assim: (10)

1

4

dida eansubstanciada nopraecto
do noire deputado, medida quo f ci
rejeifada pela Case e quo 0 agua
roproduzida em ememdas offere'i-
da ao orCamento da recite.

Trata-se do snbvencionar, silOs
corn prernios olevad•os, aos tres
malores pracluctores do -urn artia
quo i d 0 oxplorada. na mais emnia
escaila, em todo o Estado do Minas
(apojados; muito bern!). Trata-seda industria da hanha.

Ora, srs. doputadbs, baste esta
simples consideracao: aqui, dentro
da Capital, que nOo 0, precisaniene,
uma cidade industrial, 0 antes, urna
cidade mais hurocrata, ha, entre-
-tanto, Si não me faiha a me-ma-
ria, alto fabri-cas de hanha. Scotia
urn-a deilas impantantissima, coin
urn capital talvez superior a 300
cantos. Esas fabricas estão, nate-
raimente, prosperando, panquc allas
aqui vivem ha ion gas annos.

No municiplo quo mais dircta_
monte tenho a hanra do roprecentar
nests Casa, 0 snde tenho proprie-
dade, posse dan testemunho de quo
ha 4 fabricas do hanha, na mais
franca proapenidade.
Penso quo não send exaggora dixon

quo no Estada do Minas. ha 'leste
momenta. neda memos de 300 fa-
bricas do hanha.

Trata-se, portanta, do uma in tins-
tria jd cm franca prosperids'le,
urns industria velha, eanhecida.
me ndo represents nonhuin rnotivo
tie surpresa, nern do risco par,-, -a-
pitees do quacaquer natureic e do
qualqner monta (apoiados).

Nestas condiçoos. 0 clara cue a
interferon cia do Estado sO pOde ser
em preluizo da maioria dos produ-
ctores.

Par este's motives, rota paia
emenda que acaba do ser apresm-
tada polo nobre doputado, sr Ar-
gerniro do Re.sende Costa.

(Muito bern; muito bern!)

Estando dada a hora, a ST. Pro-
sidenfe declare quo continda Para
amanhd a meama ordeim cia die.

Levantase a sessãa

351



352 	 353

"Protesto, em name do munciio,
contra o imposto sabre vaccas e
no'vtlhas.

S6mente o criador pOde saber a
coriveniencia do recriar, e qiando
clispOe de vaccas, d porcjue as eon-
sidera imprestaveis. 0 sou criteria
ó a unico valioso. A maLanca de
nov'ilhas rio dove sier prohibida
polo Estado, 11am a expor•taçäo.
—Publique-se e juinte-se ao prJ-
jecto 11. 54.

Representaçaes
o sr. Paulo Pinhejpo anvia,a

Mesa tres reprcson'taçOes:
Oswaldo Lernos, peclindo uma id

sabre modificaqdo dos cartorio
criminaes; do presiderite da Cama-
ra Municipal de Born Despacho, pe-
dindo verba para instaHaq5o ciesse
termo a do presidenie cia Camera
Municipal de Pirapora, pedincio
uma suhvenqo a navegaqo de Pt-
rapora ao Porto de Buritys, no mu-
nicipto do ParacatU.

Val a primeira a cornrniusdo 'Ic
Legisiaqo a as duas ultirnas a de
Orçnmerilo.

o mesmo senhor, prevale'cendo-
so ainda cia tribuna, commur.iaa e
a Camara tica inteirada, que a sr.
Antonio Martins taitard ainda a ol-
gnimas sessSes por motivo justo.

o SR. ALBERTO ALVARES -
Sr. Presidente, a anna passada tot
norneacla urna oornmissäo Mixta, cia
Camara a do Senado, par estu clam
o assumpLo referente ci raforma da
Legisiajqdo tributaria do Esta.Io e
apresesitar ao Congresso Mineiro o
que julgasse conveniente ao mesmo
assumpto.

Par parte deissa commiss5o cu
peça perrnissão para ter ci Case
a cxposiqS.o qua the é dirigida. em
ciue a manna commissaa dci carda
do son mandato durante a IiliCC
regno daquella sess go e desita.

A exposiçcio é a seguinte: (lé'i
"Sr, . menbros do Congresso-

A cornmissio Mixta, norneacla a an-
on passado pelo Comigreso, es peci-
almente para examinar a legislaccia
tributaria do Minas a suggerir ao
poder legislativo as reformas a me-
didas que achar convenientes acs
inlerasses economicos e finaneal-

ros do Estado, assim distribubi es
trahaihos affectos ao sell
logo após a sua primeira reuoiAo:

Transmissdo cia propriadade.s -.
Virgiiiio de Mello Franca.

Exportaqcio a consumo —Henr-
qiie Diniz;

Imposto do sellos—Baata Nevea;
Industria e profisses—Neison do
Senna;

Imp osto territorial —Alberta d-
wares.

No interregna cia sess5.o passada
e da actual a carnmissSa pracaroni
ectudar todos as pontos capitaes cia
impartap te assumpto sujeita an seu
exame, cia macia a se desemnenhar
do mandato de qua tOrn irivesticla
palo Con g-resso, esforaodo-a
quanta possiarel onra collahorar cm-
ma solucan urompta a efficaz do
me--no uroblenea trihutarin qua
earn lustos motivos preaccupa a
attenQSo dos poderes publlco mi-
neiros.

lnfeiizrnente esta soluecia ro
oude ainda sar apontada pia

macma cacnmissi,o a pelas razOas
quo passa a expOr:

Toda a alterac go do nosso daM-
tuosa reirimen tributario ha cia sar
ciuvida tar par principal objectivo,
do urn lado. desopurimir a prolu-
cco a a expartaça. dos pesacios
imnostos qua as anararn. cain pre-
tisiza nara a pmopria econom i a do
Eslasin. a, cia outro, dar major as-
tabilicia:de ans orcamentos cia recc'-
fa nuhitca. ate a g-ora suieitas a as-
cihla'Oes de toda orciam semure
corn niesvantarens evidentes a bce
marcha cia acirninistraAn.

Qualqner oriantacilo Icira 'laste
lano. nSa justificaria certamona

nine ip iciativa cia reforma dcc lets
b-ihutarias, nam corresnonderia as-
tamas certos, ao pensamento do Ia-
gislador mineira. charnaclo enu stan-
ternente a coiritar do assurnrpto, tie-
os justos a renetidas raclamos des

classes praductoras do Estado.
Tanto vale dizer qua a aceSo a

as deliharaes da nommissilo cia-
yam suhorcitnar-se ao pensarneito
cia elahorar todo a piano cia relor-
ma a sell prn torno urinci-
nalmenta do irnuasto territorial,
base do futumo peg-imen tribitaria.
.gas, uma rernodelaqSo equitos e

sensata caste irnposto, so so pode
assentar sabre a criteria scgaro do
eanhecimenta cadastral do Estado,
tanto quanta a permittirem as i-on-
diqOes do momenta.

Sem conhecer, ainda qua ross-
midamante, esta elemento ca pital—
o cadastro cia prupriedade rural, o
valor approximado cia extsnsä.o ter-
ritorial a sua classificaqcio segundo
a valor venal, nSa serci possivel
decretar uma reforma cia in pos us,
coin elementos do sagumo exit).

Assim, a commissSo exprime 0
mu pensanento do sam antes do
lucia elaborado a registro calastral
do Estado, dentro dos lhnites, estci
hem vista, cia nacessidada de se la-
var a affaito a rafarrna trthutaria
no ma-is cur-to prazo possivel.

Convdm qua, para execuqSo dos-
se sarviqo prelimina'r, seja a axe-
cutiva dotado cia mains espaciaas a
qua a Congres!so trace as normas
garaes quo hcio do sam obadecidas oe
levantamanto do sanso territorial,
cia macia a scram intetrarnente res .

-guardadas as diraitos do Estailo a
as lagitimas interassas dos proprie-
tarias.

Entma ostas normas. ci cornrnisa
se afiguram imprescinclivais a cia
rapresentaçSa dos mesmas praprie-
lambs nas avaliacOes territariaas a
a dos racursos contra as classifica-
qOas a as lariqamentos qua vanhani
a ser realizadas pelos que a lei de-
sign am -

Outras ha qua per carto sarSa
adoptadas polo legislador, quanda
houver cia tratar do assumpto -

A cammissSa aguarda, portanta,
a acqSo do pader legislativo, no
santido cia so levar a effaito a cen-
so territorial do Estaclo, para qua
possa complotam as trahaihos in mi-
ciados e clar eumprirnanto ao man-
data de que fOra investida.

Estd carta do quo a Congrasso
ciesde IA tomarA p ar,-,, -este tim as
proviciancias cpaa julgar mats acer-
tadas, cia macia a. no mais breve
tempo possivel, se traduzir-eni rea-
lidacie a justa aspiraqSa do pova mi-
nero cia remadelar a so". systerna
Iributarlo, assantando-o cobra bases
ecjuitosas cia protacqSo aa capital a
aa trabaiho, a cia astabilidacie dos
orqamentas cia recaita pitblica. de
aceordo corn as permarentes tate-
ossi's do Estado. - Virgilia cia

Mello Franca. - Henrique Diniz. -
Baeta Neves .-Nelson tie Senna. -
Alberta Alvaras, relator."

Peça, a v. exc., sr. Presidente,
fazer qua seja publicada, para
maiam conhecirnant a dos interessa-
dos, a trabaiho da cammissAo a
qua a este seja tambam annexo e
egualmente publicada, urn autro,
em saparado, do urn dos mais ii-
lustres dos seus membras, a sr. Se-
nador Virgilia Martins cia Mello
Franco, que mats restrictamente
thz sabre a importancia capital d
censa territorial coma base cia uma
rcfO rma tributaria.

Tarmino pedurido permissAa para
cbeclarar qua, de aecordo corn as
canclusOes da cammissia Mista, se-
rd, apportunarnente, aprasenlada a
projecto cia lei quo visa par em
pratica assas mesmas canclusdas.
(Muito bern; niuito barn!)

Tenda ti,cia a hanra do fazar pane
cia cornrnisscia Mista incumbicia da
refOrrna cia nosso systema tnibuta-
rio, recanheci qua, am traqas ge-
raes, estcio lanqacias as condiqbas
para refOrma do defeituoso systa-
ma em vigor.

0 honracia relator p ence aise a
ramoclelaqda quo se dave fazar ha
cia suhordinam-se A ratusSo corn-
pleta cia la gislacbo vigante, toman-
do-se pam base o impasta territo-
rial, cam a fim do reduzir pouco a
pauca atd supprirnir-se a de expor-
taclia.

Issa nSa quer dizer qua devamas
adaptar urn impasta unica aconsa-
Ihado pela escala physiocratica a
aufras fin ancistas. do macia qua re-
cain a trihuta sabre urna sO mate--
na trihutavel, coma a capital, a
rancia etc.

Si nos cingissimos aa regimen tn-
hutanlo cia Hepublica. n ancorctra-
tiamos fundado nos artiiras 71. 90
10. 11 a 12 das disposiOes prelimi-
names cia ConstituieSa cia 1894. 0 dr.
Veiga Fiiha. no sea Manual cia Fi-
nancas apresanta a se guinte dlviscia
A' UniSo, as impostos indirecjths:
ens Estacios. as imnostas diroctas:
aos municinios, as impastas lacaes
ou qua at'fectarem A ocanamia in-

i'°sscs panruenas nuelens cia
r,onulaecio. eanfarme a lobelia de
falhas 221. Os systamas canheoldac
relativamante an regimen trihi ct'. -
rio. sSo as ceauintes: l.a, unidacia
de imposto; 2 0, multiplicidade do

el
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impostos; 30, pluralidade do im-
postos.

1-Ia finanoistas quo consideram o
imposto sobre a renda como o pre-
forivel. Uns o preconizam princi-
palmente como fonte abundantjs-
sima do receita,em circumstanejas
clifficeis Para a economia do Esta-
do. Outros, ao contrario, sómente
o adrrrittern como urna taxa essen-
cialmente complementar, uma taxa
do compensação destinada a resta-
hidecer a instica do1 ysterna fiscal.
Assim pensa Loray Beaulieu, pro-
pondo nestes casos uma taxa mo-
dica. Pretendern alguns auctores
quo a organizaão mais simples do
imposto territorial consistiria em to-
mar por base desse inposto 0 Va-
lor venal das propriedades. As mu-
tacks entre vivos e mortis-causa
• fornecerjam elemontos directos e
precisos. ondo essas mutaçOos, como
no Brash, são sujitas a direitos e
an registro no Registro Geral, a car-
rn do resp ectivo official. Neste Es-
tado, o imposto horritorial fai crea-
do pela lei ii. 271. de I do setemlir
de 1899 e regulado pelo regula-
mento apnrovado por decreta n.
1.678, de 27 de fevereiro do 1904.

0 imposto grava o immovel do
nossuiclor, occupante on adquiren
to, e d devido na porcentagem do
tres decimos por corn (hole mais
elevado) sobre a valor reunido das
terras e bemfeitorias, depais de do-
duzidos trinta por cern sobre o va-
lor, comprehendiclo o das bemfeito-
rias do immovel porquanto nan
dcxc a impasta rocahir sabre a ter-
ra nua sO Para obrigar sons possul -
dores a vendel-as em parcelias,
acahando corn a grande proprieda-
do. No mesmo anno, em quo se
croon o imposto, sob a governo do
Or. Silviano BrandSo, foram ava-
liadas as torras de 108 comarcas e
verificou-se quo son valor global
attingia a somma do 523 mil cantos,
coma consta da mensagorn do rnes-
ma prosidénte.

No Estada do Rio, o imposto tam-
hem incide sabre a valor venal das
terras e bemfeitorias. 0 dr. Amen-

'Vc'rni' p k. na suit refOrma do sys-
temo trihutario, lembra a ldnça-
morta do urna taxa fixa inicial par
unidade do superficie, principal-
monte p ara ahri gar an parcel]arnon
+0 05 rrand pq latiindies. Tmpñi
sobre Os quo tern pouca terra e

della tira ma subsisteneia propria
o da farnilia, 0 organizar a miseria.
Para evital-a, temos a lei do "ho-
mestead". 0 imposto territorial p0-
de ter por base:

a) a renda linuida;
b) o valor venal das terms con-

stantes dos registros officiaes, es-
cripturas publicas, forrnaes do par-
tilhas on quaesquer titulos juridi-
ens;

c) as produeçOes das terras, nu-
mero do machinas agricolas.somo-
ventes (- arvores fructiforas;

d) sobre a drea on extensão das
terras canstantos dos titulos do pro-
priedade, on declaraOes pant.icula-
res na falta daquolles:

e) a renda on valor venal on a
area das torras, incluindo as odifi-
caçOes e installaqOes. Alas a base
Para a decrotaao do imposto ter-
ritorial 0 a cadastro. o aual consis-
to na planta gerat do todas as ter-
ras corn as sum divisOes e sub-di-
visöes. canforrne a extensAo, ferti-
lidade valor e renda. 0 cadastro 0
finalmento a canjuncta do dam-
mentos nos qiiaes so initicarn 05 dc-
nientos do irnposto territorial, a
saber: a situacãa o eantenclo, a na-
tureza das terras, sna rualidade, souvalor, e im posto do taxa res pecti-
Va. a name do prapnietarho one a
dove pagar. 0 eadastro 0 indis ppii-
savel nara a decrot.acãa do urna
boa lei sabre pqto. imnosto - kssim
pensava Tavares Bastos o eseroveu
no sell "A Provino'ja", pag.
355 a 356.

lb mesmo mada, a conseiheiro
Lafa yette. r plafarjo de 1884. Para is
verifjoacao do nralucto su j eito anrnnasfa. lisam-so fres svsfemas : ados indieios (nresnmpc5ps do fa-
cto. a do cadastro e o das decla-
rae5es.

0 svsbema do indiejas se fnnda
s r'br p (1adoc T)rnvenient p do mcdi-.
ee imnerfeifas do forre po oamhj-
nodes earn as nresumnc5es firadasrio rruap tjdad p 'Ia capital emnrern--ño •'"dr machines, animoes e so
5Tenfes. etc

E' urn sysferasseira di 0dr. - 	
mru ur

mara (Thvn1a p tj em vexesarpp] rsnipnfp iniusfa 	 0 eadastra.'I ifa tamhe.rn censa au r0000searnen_
'I a svsfernrs mu' efaheIee en-

mn hrup do imoasfo a py"10a d p senj-neOn tnnnrhI0a 'Ins imn-savejs
syn clicancia dos respectivos pro-

prietarios e a estima, isto 0, avalia-
çao do productos das porcOes on
parcellas singulares do terreno.

Em alguns paizes, a caciastro,
alem de objecto focal e cstatistica,
em a mistOr juriuco dc sorvir do

base(lemarcaqão, corn a lei "Tar-
rens". As operaqOes do cadastrt
são toehr'ieas e eoeomieas. As api
racöes technic r-omprehndoin: 1
a mecicão do rerrerio, fundada no
trianguiaqão geoctesica do territoriu
em geral; 2°, as cartas iopograph
cas, mappas, plantas, a oxposiçao
graphica dos resultados da medllqão
as quaos descrevem as torrenos nas
suas parcellas distinctas em vista
dos propriotarios, da situaqão e dk
cultura; 3•0, a doterminaqão das ox-
tremas, himites e a verificaqão dos

praprietarios. As peraqOes 000n-
micas consistem na detorminaçã

u 
u

pecuniaria do producto tributavel.
0 cadastro 0 a resultado lento d

uma observaqão constante, de urna
analyse profunda da terra, sob to-
dos as asp.ectos. Porque suas ape-
racOos lentas são dispendiosas, tOrts
muitos adversarios. MOm da lenti-
dão e despesas, ha as inexactidOes a
desegualdades resultantes do arhi
trio dos poritos. da O p oca livers
das operaqOes, Ins ineertezas da-
classificaqSes o finalmente do in .

-justo privilegio do quo gosam al-
guns proprietarios de immoveis
cuja renda, augrnentada par hem
feitorias sucossivas, a no cmtant;
gravarla do ir' po'ta relativament
peciu'nos. E' talvez pro leri'el a
systensa do cadastro o das deelara
coos do 1!roprtTio v oriricada poi
commissOes especiaes. do syndiean -
cia, systema reputado prompto a
economico e do faea lam provad
hem no impasta predial, a qual
confarme a justisa. grava a rondo
effectiva e nãa a simples praducti
normal que 0 usma mdra ahstraecSr,
Segundo as maxirnas do Adam
Smith o Simondi "Tout impat doi'
porter sur le revenu". Qupiqu'co
salt to source, to revenu est la Va-
ritable matiere imposahle,parn' qu' i
renait incessammr'nt e pu-tree quo en
i'irnposant l'Etat no depen.ce qu-'
(( que los particulier.c devraiten
ilépenser. Just Jbriton8 "L'irn pot sue
Ic rei''nu". 0 dr. Asnaro P.a'alean-
to, no- seu "Elements do Finan-
ens", a"ansolha a criaca de ium re-
ristra municipal Para a verificacOcs
do valor o rendimento das terra do

Estado. 0 Registro Municipal dea'e
conter:

a) a inscripção do darninin, posse
e arrendamento clas terras;

h) a averbaqäo de todas as trans -
ferencias "inter-vivos" e "mantis
causa";

c) as oneargos, onus reaes, pigno-
raticias e hypathecarios;

cli as espacies do "ultura, prudu-
cqão e valor annual, ou a muidia
normal do urn eerto numero do
amos (urn quinq'Ienriio, par exem-
plo), da pradueOo dit,,;

e) finalmente, todos os mais es-
s'iai'ecjjnontos e circumstancias con-
venientes para a fim do corhecer-
so o rendirnento JiqLiido on effecti-
vo das terras.

Coma meio do tornar a registro
urn acto obrigatonlo, so deverá do-
elarar na ii, quo ning'iorn sera
admittida a requerer perante a jus-
tia an a administraçdio puiblica, 0
a contractar, àaerca da prapriedade
territorial, scm cxhibir a c'rtidã
de seu regisfo em firma. FEa no nos-
so Est du c-ma no de S. Pauta.Mat-
a Groso, Gayaz e ou'tros ,m quo so

croon a imposto territorial, gran1es
latifundios, vastas prapriedades ter
nitoriaes quo nenhuma roruda dia e
em ciue o imposto, recahindo sa-
bre a unidade de superficie tens
sOmente a aptagem do obrigar a
-'a rs'ellamessto. Dirernas em conchs-
silo a estas siri gelas observaqOes,
quo, nas sociedades modernas, todo
o emp eriho dos legisladares, eon-
scios cia necessiclade da difl'usão do
imposia consiste em alter a mob
o gnaldasie c' pnanoreianitda' e pas-
ivel, usola camhinaeãa do dis-ersos

impostas, uns campletando as on
tras.

Si fosse possivel, scm muita dc
nbob'a, abler-se a cadastro, miutu'
mais perleita senha a lei sohre im
pasta territorial.

,\ irapartoneha Ia eadasira foi re-
onhet'ida clesdo a sprirceiros annos.

da Republica Franceza. Em 1799, a
primeiro consul Bonaparte dizia no
Cansetha dc Es tada quo sti- colas
niacla se havia feito em favor cia
nropniedade e aecrascentava: "Ce-
mi qni bra une bonne ioi sur le
cadratre moriterd une statue".

Tadavia, em so frr'tando do uma
refarnia campleta e eamplexa. 0"-
ye-se attender ass quo ensma Veiga
Fliho cm seu Manual 'Ic FinanCes -
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Tocla a refOrma de impostos dcv,
ser macluramejite estuclada. Devem-
se reservar cerlos fundos, certos
recursos Para att-nuar inconvenieli
tes inevitaveis. Toda a reforma fis-
cal, mesmo a melhor, tern inco.iv-
nientes sob p dversos aspeefos C)E. do Rio e o de Minas offerecem
exemplo corn a r.cluccão do mT(o-
to de 'expoPacao, scm estar primei-
ro implanfado o rnccecfanee impo'.-
to territorial.

Bello F1o1onte, 10 de agosto do
1916. Virgilio M. de Mello f' ran -
Co. - Putdique-se, na fOrrna re-
querida

:tpi'es'ntacdo (1(, .P°!' -m)ssoes

o cr. Bias Filho, em none d
cornmissão de Legislação e iustiea,
aprescnta o seduinte

Pareeer e emendas para 2a discus
sdo s',hre o projtcto n. 42

A cornmi4são die Legisiacao, Con-
stituição e Justiça, eaminando )
assumpto constante do proje Io fl.
42 do corrente anno e que the Ioi
affee.o:

Considerando qne o project.) eon
tern medidas acauteladioras dc in•
teresse publice;

Cousiderando que, etmo ficcit di p -
moisirado no dobate soffrid' ;ol
projeeto n. 42, em 4•a diseussão, o
legislador mineiro, nos an ,, ., , do
1904, 1906, 1907, 1908, 1910 c 1913,
em disposilivos constantes das leis
ns. 393. 440, 470. 486. 533 e 17, r°-
gulava sempre. .0 modo de se:'on
pagas eses a'ixi!ios e suhvenSes

Considerando, r o entrelan!- quo
as ciadas leis, são annuas. e, corn
Tal, scm caraetor permanenia,

Conss'ierandio aincla quo a rat( ,
-na do project- deve ser roru!adi

por uma lei ordinaria, pvita'(I-1 is
repeties annua p.s nos lola do
mento -- a commissSo die )n'or
que esj a o mesmo submettido a 2
discussão. e approvado corn as se-
gmntos ernendias -

N. 1
A' lottra h) do art. 2.°, dieois do

palavra - "patrirnonlo" - acorns-
cente-c(" - "on come . tos proprio
de existencia, a juizo do Congresso"

- 	 0

A' lettra e) do a 	 2. 1 supprima-
so a palavra - "eSSdnciaes".

N. 3
Ao mesmo artigo aecrescente-s-

paragranho uniec. -- 'Os e'tabe1e-
olrnent0s on nifitiile0.c's do ensin
air eJuaçL daverfic linda prova'
no - uirein apparothan pntr a adequa-
oilS a son t'ineMrflam,crto

N. 4
Ao art. 3. 1 depois da palavr:

-- "especial" •- 1p'rirna-S p as diemais.
N.5

Ao art. 4.° - subsfitua-se pelq Se
guinte corn a mesma nurncracdo

Artiro.. -- 011alirner estaheleci-
m	 nenlo oil die quo trat
a preenfe lei, u'na vez ithvio
nado polo Estado, deverd. sujeifar
se a. ma fisealizaeão, rolailva a an
plicaeão din subvençao reohida,
aprescofande annialme"fe a. Score-
lana b o Inn-ncr nm rola"onio us'
inj .j Ii l o 511 fl0'Oi'n -p1]011fO r'lTn -
br, born comb urna estatistica men-
sal demo graphjca a Directoria die
Hygiene do Estado.

Sam IbIS nr1Ir1iss p:. 12 do aros-
to de 1916. - Bias Filho. 	 Costa
Cruz. - Ba pta Neves. Cicero Lo-
pes - Pinto de Mourn. - A imprimir.

0 sr. Costa Cruz, em nome 'am-
bern ia cornmissão die Legislacão c
Juslica. apresenta Os seguintes pa-
receres: 	 -

Parecer para 2_a di-^cussdo do pro
jecto n. 48. de 1900

A comrniasSo de Legislaeão e Jus-
tiça,. a quo fol prcsente 0 project.)
n. 48, die 1900, C die pareeer quo con-
tinue o mesmo em 2 . dicu-s5n.

Sala dna Commissoes 17 do aaos
to die 1916. - Costa Cruz. -- Bias
FilDo. - Baeta Neves, - Cicero Lo-
pes. - Pinto do Mourn.

Parecer pa-ta 2' di'ussão do pro
jecto n. 121, de 1910

4 comrnissao die Legialaao e Jus--
tica, a que fol presente o projecto
n. 121, de 1910, corn as emendas ao
rnesmo offereei'1a. 000siuierl,ndc
quo o assumpto jã esta. regulado

por lei federal, C die parecer que
continue o mesmo em 2.' dicussã
c seja rejeita-do.

Sala das comrnsOes, 17 do agos-
to do 1916. - Costa ri-uz. - Bim
Fliho. - Dada Neves. — t'icr ro Lo-
pes. - Pnlo 'e '\'lii 'c.

Parecer pam 2. discussão do pro-
jecto n. 160, de 1914

A cornmissão dc Legislaqão e
Justiça, a que lot prese,nte o proj e-
eto n. 160, die 1914, considerando
que a materia do mesmo estd regu-
lada ja em lei votada peio Congres-
so no anno proximo findo, C de
parecer que seja die submettido a.
2." discussão •e rejeitado.

Sala das commissOes, 17 de agos-
to de 1916. - Costa Cruz. - Ci-
cero Lopes. - Baeta Neves. —Bias
Filho. - Pinto die Moura.

Parecer pa-ta 3 discussão do pro-
jecto P. 9, de 1893

A co-mmissão die LegislaQão -e
Justiça, a que foi presente o proje-
cto n. 9, die 1893, jd approvado em
2 a discussão;

Consi-derando que a ma-teria do
mesrno constitue jd let especial, di
de parecer que, submettido a. 3.'
ciiscussão, seja o mesmo rejeitado.

Sala das commissdes, 17 de agos-
to de 1916. - Costa Cruz. - Bias
Filho. - Baèta Neves. - tii'ero
Lopes. - Pinto de Moura.

0 mesmo senhor pad-e e obtem
dispensa do impressão dos par-eec-
res que acaba de apresentar.. -
Ficarn sobre a mesa Para ordem
dos frahalhos.

Parece-r n. 110

Scm debate, a. approvado o pa-
recer n. 110, cia cornmissäo die Le-
gislaç.ao e Justtqa, upiTla-nSla pelo
archivamento die - diversas peças

	

protocolladas. 	 --

	

Pass-se a.	 -

2.' PARTE PA ORDEM DO PTA

2.' cliscussdo do pro jecto n. 52

F annunciada a eoniinuaqão da
2.1 diiscussSo do pro-jecto n. 52 (cap.
I), sobre orçarnento, corn as 31

emendas ao mesmo honte-m offe-
r-ecidas. 	 -

O SR. RETTO JUNIOR: - Sr.
Presidente, you ter a honra de
apresentar a co-nsideraçao da nobre
Camara dos srs. Deputados a emen
da cuja leitura you laser e quo se
aeha apoi-ada por numero compe-
tente die srs. doputados (1C).

Em ligeiras pal-avras you acidu-
sir alguns argumentos, aigumas
i-ddas que me sugg-eniram a sua
apre,sentação, pedin-do Para a mes-
ma a attençdo da ilustrada corn-
missao die Or9am-ento.

Devido a anormalidade causada
pela guerra europCa, deu-se a gran -
de aita do preoo do carvão de pe-
dna e então as estradas de ferro
tiverarn quo recorrer gerairnente
ao combustivel vegetal Para a tra-
fegacão die suas linhas, e -como
grandes consurnidoras, mas unicas,
impoem as condiçOes dos negocios
os quaes nos logares jd escassos de
florestas, n-ada deixam die iucro aos
prodiuctones, não se levando em
conta o grande mal quo prod-uzem
toes negocios, pots dão logan a. c-om-
pl,^I'a devastaçao das florestas e em
Fo1e 0 desperdicio deltas. You la-
ser urn ligeiro calculo do negoclo
cia lenha que as estradas pagam a
Il' - iio die 3$500 a 4$000 p-or metro
co co, isto C o meihor pneço, pois
ha zonas em quo eile é a m-etade
deste. Ora, uma tonelada die corn-
bustivel mineral, canvão de pedra,
custa hoje mais die 100000 e oh-
temse o m-esmo nesuitado calorifi-
co corn 8 a 10 metros cubicos de
lenha, que na peior das hypothe-
ses custam 40$000. VA-se ahi o
grande lucro das estradas die ferro
o o desprendimento do productor
em valorizar o sell quo
em muitos dos casos sO ihe traz sa-
ci-ificios, isto C, nos logares que
o fornecim-ento tern cjue necorrer a
poni-OS já distanciados da linha e
oride a-inca siste algurn resto die
mattas.

Dirão então: pam que faz-ern tal
ilegoclo ? Cousas do noSso syste-
ma; somos coonomicarnente uns
des-cui-dados. NOo so diga quo o im-
osto tenha propisito de cercear as

ernpresas ferro-viarias, pois si cue
onera difficultando, 11OS logares

PT



desprovidos ou esOassamente provi-
dos do linha, ossas empresas, pela
facilidade do transp orte, p xiem
buscal-a ondo o negocio tenha me-
ihor compensaçao, isto é, nos lo-
garos de florestas densas, ondo o
mal ó menor.

Essa industria extractiva, corn a
foiçäo ou por outra do caracter da-
mnoSO ndo procisa do morecer ta-
vores do E.stado, o ols ahi uma ra-
zão, sr. ,_residento, quo eu, repro-
sentante as classes produetoras,
em verdadeiro contrasto corn a
opiniño da Camara dos srs. IJopu-
tados, venho propor uma medida
do elevaçdo do irnpostos. Por ou-
tro lado não penso util a radicalis-
ma dessa opin'iao, pois a perfeita
divisdo dos trthutos trard major
suavidade as classes contribuintes,
o que f'olizmento acontoce corn a
razdo de ser da ernonda ora apre-
sentada ao capitulo 1.0 da nossa lei
do mobs.

Por outro lado nao so podo no-
gar quo o ndo favorocim.ento do
urn negoelo como esto, pals não
tributar é tavorecer e o mal, quo
não preciso dernonstrar, mais cam-
poará, possa aid advir mats rapida-
mente a importante negocio da ex
ploraçtjo dessa riqueza que d a hu-
lha, cujas jazidas felizmente pas-
suimos o infelizmente nao ternos
aproveitado.

Fis, sr. Presidente, as ligeiras
consideraçoes quo julguol fazer e,
prevalecendo_mo do onsojo de es-
tar corn a palavra, you tambern
submetter a consideração da Casa
uma outra ernenda quo estã assirn
redigida. (Id).

Como v. exc. sabo, Sr. Presi-
dente, trata-se do uma pequena in-
dustria, mas que ostd I ortomonte
onerada corn o imp osto do 40 rdis
por kilogramma, quo ella não sup-
porta, dovido a sua natureza, do
artefacto do ferro mas grosseiro o
quo d vondido por baixo proço,
tanto mais quo o imposto em quos-
tao d a impasto do expartação, quo
iia opini4o dos nossos melhores es-
tadisias, e mesino do todos as eco-
nornista.s, d urn imposto contrapro-
dueente, mas quo as condicbes es-
pecialjssjmas do nosso paiz não tern
pedido dispensar, substituindo-o
do voz por outras mais convenien
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tos. E' o caso da vigente taxa quo
tern servido do serio gravamo a
industria fabril do forraduras, cil-
ia exportaçCo para as outros Esta-
dos não tern tido a desenvolvimon-
to devido sinão por ossa oxorbitan-
to taxaião. Cumpre ainda notar,
sr. Presidente, quo osso negocio
born dosenvolvido poderd trazor an
Estado grandes bonoficios. Estou
osperançado do quo a illustrada e
patriotica commissão do Orçarnen -
to, em so tratando do urn favor quo
ado vai praduzir g.ran'de abalo na
recoita do Estado, digne-so born
acatar a reducção da taxa quo a
rninh'a emencla consigna.

Tenho dito. (Muito hem; muito
bern!)

Ernendas
N. 32

Acrescente-so jade convict:
Flea olevado a mil rdis por me-

tro cubico a imposto oxistente so-
lire a lenha consumida polas os-
tradas do forro.

S. S., 16 do agosto do 1916. -
Rotto Junior. - Viviano da Silva
Caidas. - Monteiro do Abreu. -
Emilia Jardirn. Honriquo Portu-
gal.

N. 33
Onde convbor acerescente-so:
At. Flea fixado em dez rdls por

kilo a taxa do imposto do exporta-
ção do ferraduras. -

S. S., 16 do agosto do 1916. -
Viviano da Silva Caldas. - Rotto
Junior. - Pericles de Mendona.-
Baota Neves. - Honrique Portu-
gal.

Achando-se apoiadas, são pastas
em discuss go conjunctarnente.

o SR. JOAO LISBOA scm revi-
são do orador) : - Peço a v. exc.,
Sr. Presidente, mandar-me as
emendas apresentaclas, excluindo
as da cornmissCo. (E' attendido).

Sr. Presidente, a nobre deputado
residente em Barbacena offereceu
hontern a consideraçdo da Camara
nina omenda, quo tomou a n. 30,
isentando do imposto do 20 0 1 0 advalorurn, do aceordo cam a lob per-
manonte de 1907, as vaceas do criar
e as bozerros que as acampanha-
rem.

Era intutito da commissão, sr.
pr.esidentc, depots do repetir em
erneudas que olfereceil no projo-
eta, as disposiçhes anterioreS que
cc ligavarn Er exportação do garbo
vaCCLLm, meihorar, em 3. , discus-
são, as condliçOes cia imposto, dan-
do-iho maior ciareza, visto coma
reconhece a sua contusEro em vir-
mdc do lets quo so chocarn ontre

Agitada, pordrn, a materia polo
nobre deputado signatario cia omen-
(la, a relator Ca commissito enten-
den do apressar a sell estudo sabre,
o assumpto .e, neste sentido, for-
mulon nina nova omenda para of-
ierecel' ao projecto recjuerend,,
descie jib, a retiraila (ia quo tioiitem
o Cfercceu.

Pela ornenda quo en. van enviar
Er mesa, sr. Presidente, verificarC
a Casa quo a materia ligada Er cx-
por(acao do nossa ado vacdum Ii-
ca cornpictanieiite eselarecida, fib-
ra do duvidas do novas tnterpie-
taçdes.

Antes de proceder Er leitnra da
emenda, devo dizer an nobre depu-
tado crue S. exc. foi inenos jnsta
no adduzir hontcm as suas consi-
deraçOes em relaaito aos intubtos
quo to o governo quando rifle-
oman Os contractos para as feiras
do Estado.

o que so pretendeu, sr. Presi-
dent, fob apenas estabelecer inn
ponto do contacto ontre a vencledor
o 0 consnmtcior, facilitando, do par
corn isso, a arreeadacit dos ilflpos-
tos.

o so. Bias Filho : - Seria pale
dosej ar-se quo o goverilo agisSe
por si sib. nEw ontregando as feirar
a conceSsio lia rioS quo recehem nEw
pequdnas quanhiaS pelas mesmas.
V. exc. viu quo a halauçe tove no-.
cessidadci do vie pam a Estado, e
eston certo do quo 0 mesmo so da-
rá corn as feiras.

o sr. Jodo Lisbcc: - Ciinipiin iii
nuctorizaçao begisiatiV. a govoiiiO
fez or cont,i'actos (las Ideas, piece-
dendo haste pnhlica e impondo
onus aos conriessionariOs. Era na-
tural, pnrtanto, quo ao lacto desses
onus, houvossci algurnas vantagens,
nina vez quo a institnicita ilas fei-.
ras vinha traer grairde economic

A. C.-23

para a Estadd e I acilitar a nine-
cadaçito do impostoS.

A utilidado das feiras, Sr. Presi-
dente, C identica a dos rnercados
mimicip aes, onEte se estabelecern as
impostos pare as prodnctos da pe-
quena lavonra, facilitando assim a
reuniito entre a offerta e a prod-
ra, onto a vencledor e a compra-
dor

Ditar estas palavraS, e uma vm
feita a leitura da einercla que von
offerecer Er consideracito da Case,
eston certo do cruc a nobre depn-
tado nEro hesitarEc em rehear a sna,
porcjuanto, a cia eonnnissito consul-
ta perfeitamente as interesses do
criador e es do lisco, facilitancbo a
arrecaclaçito do impostos e estabe-
lecenEto, tax ativarnento, amode
dessa cobrana, pare quo nEw con-
tinue a anarchia c'ue. do facto, cx-
iste nessa arrecadaçrio.

o intuito da curnnnssito C, ci for
approvada a ernenda, podir, our
terceira thscussao, a sell destaque
para constituir projecto em separa-
do, do inodo que fique assentaclo,
c)oifnitivarnente, coma let perma-
nento. a systema do cci rança do
imposto do exportaçEro do nossf
gado.

A ernerida C assim cancobicla (ht)
"Art. 0 imposto do exportaito a

quo estEr suleito a gado vaccurn
ohedeee its segruntes disposicOes:

a' gado para cOrte on trabaiho
(hots. garrotes e vaceas veihas on
iniitilizadas pare a cvialiito e repro-
cllIc(ao) . trausttanda poles leiras
on pantos determinados em regit-
lanientos fiseaeS, pot eabea -1$000;

C) ideiri, iciem, nao tiansitan(10
poles feiras on pontos detorinhia-
dos em re gulamentos fiscacs, p:r
caheqa 10$000;

c) Vaccas do crier, novUlias e
hizorras (losinainmad as. transitando
1c1a5 feiras oil pontos d"1urrr'la-
dc tin rrniarnonfns Par
calioça StOL)O:

ci) Hem, idem, n5o transitando
pelas leiras on pontos determina-
dos em regniamentos fiscaes, par
caheiia 12000.

Paragraplo unbco. E' isenta do
hnposto a cria quo acompanhar a
vacca, emqnanta estiver 110 dVl0-
do de amamnientacito."
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Aprovoitando a opportirnidacl,
Sr. Presidente, requciro a rotirada
da emenda da comrnissiio, hontem
apresontada, corn relaçäo ao mes-
mo assumpto; e appello para o no-
bro deputado aiim do quo s. exc.
tamborn roqueira h rotirada da sua,
visto como os intuitos do s. exc.
brain rospoitados pola omonda a
cilia loit.ura acabo do procoder.

Sr. Presidente, a commisaSo do
Orçamonto ofieceu hontem, poi
intermedio do relator da roceita,
urna omonda reproduziudo diSpo-
siçdes do leis orçarnontarias ante-
rioros, em quo cram estabolecidos
promios. do 25 contos para as ía-
bricas do banha quo so fundasserri
no Estado, em detcrrninadas condi-
çdes, omenda es,sa, contra a qua]
so manifestou o nobre deputado Sr.
Argemiro do Reseude.

Effectivarnente, corno so ye polo
relatorlo do honrado Sr. dr. So-
crotario da Agricullura, e do ac-
cordo corn a nova orientaçäo quo
vai presidindo aos destinos econo-
micos do paiz, a conoessão do pro-
inios tern sido contraproduceilte.

Entretanto, tratarido-se do urna
modida quo já estava conslgnada
em leis onlainontarias anteriores,
a cornrnissão nan quiz, do prom-
plo, tomar a iniciativa do pedir a
sua rovogacão, reduzindo tao so-
monte os premios quo cram, ante-
riormento, do 50 contos, para 25
contos.

A commissCo nSo sabe si algum
industrial proton deu estahelecer no
Estado fabrica do banhas, contan-
do corn sorneihante auxilio; entre-
tanto, ella cstd procedendo a estu-
dos e a indagaOos a respeito, aiim
do verificar si ha on nito necessi-
dado de urn tal dispositivo.

C) Sr. Baeta Neves: - Tanto nCo
ha quo ate hoje nCo apparoceu no-
nhum intoressado reelamando o
auxillo do Estado.

0 Sr. Judo Lisboa: - Neste ponto
y • exc. estO enganodo: houve al-
guem ciue solicitou e recebeu mes-
mo esse auxilio.

Em taos condiçOes, a cominissSo
vat continuar os seus ostudos o si
chogar a eonclusão do quo nan ha
necessidade do bigurar no lei ora-
iiientaria o clisposilivo conlido na
enienda, ella so comprometto a, em

6O

terecira discussão, pedii a Sua sup-
prcssão, ou mosmo, It revogaçao da
lei respectiva. 	 -

Na actual discussao, porem, nato
onvCrn quo soja aeceita a sub-

ernenda do nobre deputado, Sr.
Argemiro do Resende, dovendo sor
adoptado pola Casa o diSpoSitivo
Oferecido pela commissdo, o quo
nada mais C do quo reprodueção
do leis anteriores.

Quanto A einenda n. 32, brilhan-
temente justilicada polo nosso ths-
tiiicto collega, Sr. Rotto Junior, ole-
vando a 1$000 por metro cubico,
o imposto quo roeáo sobre a lenha
consumida pelas •estradas do ferro,
enleude a conunissAo quo ella dove
ser accoita.

0 hurnilde relator da recoita jii
tore occasiAo, nesta Casa, do vir C
tribana reclamar contra a dovasta-
So das nossas ilorestas, oppondo-

so a urn pedido dc concessAo do 25
mil hectares do mattas, para sorern
usadas como combustivel, em uma
usina siderurgica; tendo tido a
honra do ver as suas paiavras aca-
tadas e acceitas pela Casa, porque
estaheleeeu o seguinto dilemma:
ou não so devia, absolutamento,
fazer a concessao solicitada, on on-
tAo, reconhecida a eonveniencia e
a utilidade da mesma, dover-so-la
consignor corno condiçAo essencial
para os concession arios, 0 replan-
tio immodiato das florestas, a pro-
porçAo quo ellas fossom derrtha-
das.

Em laos condiqOes, a Camaro,
acceitando este segundo alvitre,
eoncndeu Os 25 mil hectares do
iliattas, corn a restricçAo lemhrada
polo orador.

Ora, cuorn tern juizo formado,
corno o relator da reeeita, em rala-
ç5o A devastaqAo das nossa fib-
restas; cuorn tern juizo formado so-
hre assum pto do tamanha imp or-
fonda. qual o quo so rnbere a do-
vestaCaD das nossas florestas, do-
vastaçao quo vem esterilizanclo 0
tcrritorio rninolro,. . -

o sr. Pinto de Moura: - Motto
bern.

(I sr. Jodo Lisboa . quo vein nrc-
brando o deserto tin futuro, nao

pOcle deixar tie acceitar a eiuendt
corn 'iitliusiasrno, louvaindo atd o
procediineiito do sou auctor.

0.sr. Pinto de Mourd:—Apoiido.
0 sr. Costello Branco: -

apoiado.
0 s. João Lisboa: - Sobre a

emenda n. 33, tarnhern apresentala
polo sr. deputacto Relic Junior,
fixando em 10 rOis por kilo, a tixa
do oxportaqAo do ferraduras, en-
teude a conimissAo q-ue ella iTo e
sor accoita, porquanto, trata-so do
uma industria iiasccnte no Estado
o quo nAo torn tornado rnaiores
propurcocs devido ao impoeto. ue
o ctIectivarnente pesado.

Era o quo tinha a dizor relati-
vamente an, capitulo da recoil a

(ituito beat; incuto bean!',
Ernenda

N. 34
Artigo. 0 Imposto do oxportaqAo

a que es1 A sujeito o gado viic:rn
obedece As seguintes disposicOes:

a: gado para cOrte on trahaiho
(hots, garretes e vaccas veihas on
inutilizadas para criaqAo o repro-
ItucqAo), transitando pelas feiras on
pontos determinados em rogulo-
mentos fiseacs, por cabeqa 4$000.

b) Idem, ideim, nAo transiaa to
pelas boiras on pontos detorinlia-
dos em regulamentos fiscaes, ]or
eabeçn 10000.

c) Vaccas do criar, novilhas e
bezel

'
 desmammadaS, transttando

pelas foiras on pontos d&torrniP-a-
dos em regulamentos fiseaos, lot'
cabeça 8$300.

d) Idern, idern, nAo transitild
pelas feiras on pontos determ1:iads
c-rn rigularnentos biseacs, poe ra-
beqa 12$000.

Paragrapho unico. E' isenta do
imposto a cria quo acompanhar a
vacca, ernquanto estiver no permdo
do arnammentaqAo.

Sala dos sess5es, 17-8--916.
Jotto Lisboa.—Nelson do Senna . -
Alborto Alvares.— \lves do Leuns
—Emilio Jardim.

E' posla Cl discussAo coaj in-
etaiiionte.

0 SR. BIAS FILHO: (pc14 or'
de m) :—Sr. Prosidente, attonlerid 0
ao appollo quo acaba de dtrigir 0
tilustrado relator do recotta, . at-
tendcndo-o 00111 inuita SatisfoS'lA),

porquanto vojo quo a comnituAa
do Orqamonto desta Casa procora
facilitar o desenvolvirnonto do in-
Austria peduaria no Estado, so-
guhado caminho diverso daquello
quo iriiciou na prosonto seasCo,
[sto C, do augmento de impostos,
venho solicitar a v. exc. a retirada
do emenda n. 30, quo, hontom, tire
a opportunidado do apresentar no
projecto do orqarneito, si born quo
venha, do modo salisfactorlo, at-
tender aos intereases geraes, da pe-
maria no Estado.

0 sr. Judo Lisboa:—Attende rn
grande parte e jA melhorou alguma
cousa.

o sr. Jodo Martinho:—Rorna niio
so fez nuni dia.

o Sr. Bias Filho:—E' verdale.
Roma nan so fez num Ala; eatro-
tanto, v. exc. quiz acabar, do una
so yes, corn a exportaqão do gab
para fOra do Estado.

o Sr. Judo Martinho:—NAo aptta-
do. Nao podi no projocto a pr5hi-
biqAo da exportaqAo do gado. 0 que
on quero C, apenas, uma medida
contra a destruiqAo das nascentes
pro ductoras.

ü Sr. Bias Filho :—Asim pots,
sr. Presidento, solicito a reticada
da minha ernonda o cosno nAo son
daruollos quo querem golpes ra-
dicaes e profundos nos costumes e
habitos -do nosso povo, esporo quo
no corror do debate deste projooto
outras modidas favoraveis A indus-
trio pecuaria selarn apontadas e
aceeits pela Casa.

Tenho dito.
(Muito bern,- rnuito bern!)
Corn o assentimento do Corn, C

roth-ada a ernonda n. 30.
Continua a iliscussAo do CapCulo

I do projecto.
0 SR. CASTELLO BR &NCO: —Sr.

Presidente, tenho palavras do Pu-
vor para os altos poderes publiaoa,
sobretudo nara o poller exocutivo,
pela exactidSo corn ciuo ollo custooti
as despesas do Estado dontro das
verb as orqarnentarias -

Si Item quo essa tenha sido scram
pro a norma de proeddor do todns
Os governos mineiroS, 110 acittul
predornino'i por excdllencia 0 es-
pinto do economia, mas do nina
eeonomia bern oniendida do rndo
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a fornar monos approhonsiva a s-
tuaçao do difficuldades quo ti
inos atLravessando e (JUC ndo ,ab-
rnos atd cjuando perclLtrard.

Tclnho, tarnhnrn, sr. Presile,:c,
palavras do lotivoT para toclu
funecionarios puMicoS do Es'ilo
q uo su.pportararn, corn muitopa-
triotismo, 0 imposto votado sore
us seus vericirneutos (apolados (/0-
roes)

Teiiho, flrnerrle, Sr. Presi!on-
to, palavra do louvor ijara a
Ire, commiasdo do Oranient pela
soluQao clue acaha do oncamirilur,
no sentido do conciliar. os ifl1iOS
ses dos criadores rIo Estado .iorn
as necessidades palpitantes do the-
soi tro do Alin as. 	 (VJuUo 	 'm;
apuiaclos)

Si, Sr. Presidento, a emenda aprc-
sntada 'ocla commiss go, por in-
termedio do sect cligno relator, •
lentoso deputado, 0 Sr. Jodo Ls-
boa, nio for hurlada em sua cxc-
cuçäo, ella produzird offettos rel
menlo honeficos tanto para urna
001100 paT-a outra dots IaTtps...

o Sr. Judo Lisdoa :—Folgo iiiuilo
do ouvir isto do v. cxc.

O sr. Castello Branco ... quo tm
interessos em chociuo.

Mas. Sr. Presidente, 0 P1'0CiS'
quo parecemos alil o dcdxomi,s us
eriadores do tstado socogado, tea-
halhaido corn o mesmo e OiCO,
mm a mesirna dodicaiio corn ([00
têin feito ate agora o não coals on-
imile.rno•1-os do impostos sobre irn-
post.os, oo.rno proficientemenfo PlO-
von da trthuria da Casa o nohio
doputado resident.e em Barhacona,
o Sr. Bias Fillio.

Esperemos 11(10 0 Irffrito ill onci-
ha, apreseiibada polo cofl)flflSSa0 (10
OrQamento venlia, 110 pratico, do-
monstrar as suas vallbagens Oil

sons inconvenieut .es. para quo en-
lilo dahi poe dmutc, eonslIlah1do
os ream intorossei4 pm jolgo, legis-
lam u s corno for mao eonvenon1e
ao honoficio geral.

Mas, Sr. Presidente, precisarnos
desdo lii, fazor sent.ir quo nonhu-
ma industria so ciêa, so mantem
vivo scm (hnheiro e quo o criador
uao constituo urn ser urn typo tlif-
5e'-enbe do resto da huthaoiidacle.
[Ile 50 [(polIo, COlfl() todos nos, Os
encargos da fantilia, cia oducaçdo

do filhos o das necessicla4os qcie
ads todos conhocernos, relativamem
Ic a sua subsistencia individual.

Esso honieio precsa, do produoto
to son trabalho, rediioir uma gran-
do porte do dinhoiro para eabrir
essas necessidades e si nOs formos
mterfeir no coonomo d ornestica
do agrictilioi- on do criador pam
dizer-flit, viva iteste modo on pro-
eerla (10 IjildilO otitro vamos lIfted-
tar contra pricipioS 000nomicoS,
varnos ferir direitos constitucionas.

o so. Judo iiiartinho: - V. exc.
acoha do lizor clue o )oi"r hot! or
alto tern o direito Cc iutervir iia
ec000mia do particular, em desac-
cordo. portanto, Corn OS grandes
conslitucionaistas, quo affirmairi
que a propriedaulo diinana da, ii-
berdade individual 0 (file a liher-
dade individual dove eessar, desdo
quo a collectiviclade o exigir.

o so. Costello Branco: - Mas,
undo estd o interesse do ordem g o-
ral: no prosperidade, no engran-
decirneuto da industria, oil au-
gnieuto da ron:da do Estado, em
ploluizo do 	 florescinicitto 	 cbessa
mesma industria ?

Si prejiiclioar ((S eriaolores (1[)
itslado. 0111 heiieficio monientanoo
dos rc'uclas ci)) Thosoitro, C j romo-

• ver 0 ongraudeciuoonfo desse noes-
mo Estaclo, cci declaro, fraiicauien-
Ic; quo desconheço, em absoluto. o
([lie approndi relativautente a pain-
CipioS oc000rnicos.

Porque, Sr. Prosidente, a indus-
lila, qualquer clue tlla seja, pre ci-
so. para 0 500 florescimr'uto. dos
sogululos factores: 0 trabalho o Ca-
pital clinheiro on o ca pital-crc-
di to. Ova, lbS teinios 0 tra]ialho (TO
eiia (br do urn lad o. mas, para quo
Ole doscuvolva a 	 silo	 11)1111s1101,
falt.a-lhe 0 d iuhoiro, nina vu's cjuc
:1 po pulardo do 110550 l:sth do C, em
siia grand e maioria, poirir' -

One sticcederib p ntio ? 0 cria1r
crib do lançar rnito do outro fa-

ctor. isto C do eredito: o qual C n
estabociccmonfo hancario, (ui1 C o
capitalista quo poderd enopresta
50110 receio, o sell capital a unia
industria quo estit su,jeita a surpre-
sos, como essa cjiio so leva.nton, Os-
to anno, no seio Cu Congresso Lo-
gislativo de Minas heroes ?

Nibo sord, certamento, doste rnodo
tilir' havomos do dlosenvolver a in-
du.stria pastoril ontro nOs. 0 quo C
cerfo, porCni, C quo,. aId a presente
data, sern quo hoicvesSe a intorven-
lto do polio' publicu) na aceao dos

criado 'cs do Estado, 1165 ClJild[tlis
lambs, no Brasil, a colossal cilia (10
uma populaçab hovina do 30 ml-
hides do cahc t as, isto C lima popli-
laçrn hovina rnaior do quo a do
ilepublica Argentina.

0 sr. A'elS01i CI' ,S('it?)a : Mas,
quo C nacla demote do vastidäo do
iiosso territorlo.

o so. Costello Branco: Mas, Sr.
Presidento, si rios marcharnos neS-
so progressibo crescente, porquo so
levanta, do urn mornento para on-
fro, esse pavor, esso recoio do quo
0 criador mnineiro va j despovoar os
seus campus ?

o so. José Affonso: - Quando,
entretanto, o gado ainda C superior
00 constrnllo•

0 so. Castello Branco: - 0 quo
está so oporando no Brasil inleiro
ado C noais do quo a ovo1uão do
urna lei econornica.

o so. João Martinho: - 0 povo,
no Rio de Janeiro, jit estd gritando
contra a falta do beef.

0 so. Castello Branco: - Os nos-
sos criadores, corn Os seus campus
scm capacidado para maior numero
do rozes, estdo procurando seleceio-
nar os sons productos. escoihendo
os melhioros i-e productoros, do mo-
do a possuirer) gado quo attinja
ao sen comploto desonvolvifflentO
corn malor preeocidade, hem come
intrt duzindo no Estado e apurando
macas finas.

o quo so pretende, entretanto, C
quo a acçlto do pod or priblico, eon-
trariando us principios oconOloliCoS,
cool rarianulo as necessidados ream
do oriadDr, dos cjuaes sO ello pode ser
juTs Va oxigir quo p550 homem te-
nha no sell aqnillo quo elle
ahsolutamente non quer for, 1100
podo c fern (lover.

0 so. Judo Mortinho: - Mas ado
so I rata de prohibit a venda.

0 so. Bias 1"ilho: - Mesmo por-
que o imoosto prohibitivo C incon-
stitucional.

O sr. Costello Branco: - Ea do-
sqi aria quo os mous nobres cob-
gas visitassem, como eu, diversa

zonas do nosso Estado, eonvorSaS
scm corn us nossos criadoros, at on
do oonliecoreill do perto as silOS
necessidades, verificando entlto do
visit, que ninguern dispOe, por prO
ço algum, do aniniaes em optimas
coiidi(100S tie procroacao.

A propoSitc), a Camara, ha do per-
mittir quo Oil traga tiara este mown-
to o quo ouvi do urn distincto cria-
dor do Estado, o coronet Joaqulin
Dias I"erraz, a quem foram otfere-
cidos 0 contos tie rOts por 20 novi-
iltas .A quem the fez essa propos-
ta, pile respondeu: ndo ha duvida
que o preço C ebcessiVO e importa
em 50 0 1 0 mais do quo o valor do
anirnaes aptos para a criaçibo desta
especie, nesta zona: mas on, 111011
caro amigo, continuou cue, Si lao
tenlo urn conto do rCis tiara corn-
prar urna apolice, tenho a minha
vacca, que vale 200$000 , e quo me
rende 50$000 par anno; esso am-
11101 C a apolice do pobre e on ndo
iisponho delle pot preço algum.

Assino corno ponsa esso criador,
pensam todos as criadores do Es-
tado, porquo faço a major justiqa,
proclamando quo o mineiro, a par
da intelligoncia commum a tocbo o
brasileiro, C urn homem quo torn
o born senso muito euiuilthrado, e
quo nibo desfalca a sua rondo por
0111 lucro eventual, em projuizo
seu o do sous filhos. (Muito bern!)

Ellcs ndo preclsam, portanto, OS
1105005 crbadorcs, da tutela do Es-
lado, porquo sabern so conduzir e
trahalh or polo ongrandecimeTito
dcsoo mesmo Estado.

Essas nlnovaçoes constantes C a
cbevaçao do inipostos, vordadeira-
ntcatc prohihitivos, po-odozom so-
riuus C 'sasties ee0110lIiiC0S. poruine
reprcsont'tm a peior golpo quo SO
poue cbosfei'i-.no crodito particular.

U credor 1100 podo pslar tranquil-
lo utiando o son dovedoi, do ama
liora paro outra. esld 'sujoi 1 0 a fear
coni o ohecto clue hoe dcii em go-
rantio, scm sahida commercial do
especie algurna.

Attonta-se, desta manoira, contra
us interesses dos criadoros. ferindi
Os proprios intoressos do Estri'1e,
compromottidos num Banco quo
ainda ado consogulu desenvolver ii
commerco bancarlo qm  Miuias. co-
1100 era do so esperar, hai'enulo al-



aanos jd quo ostá die esta
belecido mtre nOs. flo facto o nos-
so pvi nitu Ion r duial 	 baiie:i-
rla, u, no 	 o:d, iadr,, 	 c,
to pouco so 'torn Conquisl'rclo nessv
terreno.

i. Presii'onte, d 	 rinci'n'i coo-
cntcu (fliC 0 capital e 	 Iced Ito
ão eSsei' ialmenle descuntia
dniu (1 csei v olver 	 as inOnrias.
ferindo o capital e feiindcj o crc-
ilito ? (Apo os; muilo born!)
Portanfo, en uiio posso tee, pare it
illustiada c p rninssa') (I q in 'nires.
siniin Os malores 'elogios, pole so-
loci-lo razoavel (Tue ella frouxc a
Casa, no sentido do hem conciliar
Os infercsss cm ion-O.

Mas. sr. Prosdente, d nc'cessarjo
quo parernos a.cpu e quo no flTfki
insistamos sobre lmpostos do fOr.
ma prohihtiva, on do qualqu p r OU-
Ira. do .vez quo ia so acha ecgotada
a cap ae,iilade tribufaria do emfat-
buinte

Acceiti, nois, a solLleiIo dada po-
la illusfracla comrnissbo (IC Ora-
inonto e estou certo do cue. nesto
terreDo, nada mais faremos, por
bern da frtuna publica e di parti-
cular, nI-Ito Fstado do Minas Go-
raes.

Passo agora, Sr. Presidente, a
analysar a ernenda offerecMa polo
men ifinstraito collega, renresen-
tanto, CiLi en, da se gunda cir-
cnmscrincl. eleitoral.

Sr. Presidente, nbo .conheço ma-
teria mats perigosa para so legis-
lar do quo sela a croaçOo de Ian-
postos (apoiados; muito bern, e,
si não tivesse opinido a respeito,
dana voto contrarlo a novas tri]m-
taçbes, certo de quo assim poupa-
na maloros vexames aos midestos
habifantos do interioj do Estado,
quo ndo podern compreheider co-
11-10 se fazern cidados bonitas, ar-
rancando-se o dinheiro do son tra-
haiho e da sue pobroza.

A ernonda do men nobre college,
taxando o metro cubico do lenha
vendida As estradas do ferro do
I $000 fore interessesgravissimoqo Sr. Nelson de Senna: - E' uma
emenda perfeitamente opportune,
revertondo em proveito da commu-
nhrio minoira.o Sr. Castello Bronco... porquan-
to, as industrias clamam pos' Ire-
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los haratos e o dispositivo a quo
me refiro vern aggravar mats esso
i'sclo do causes.

Sc. Presicleute, v. exc. nib igno-
ra quo as estradas ri p ter'ro do urn
paiz silo o prncipel factor do sell,
prOgrr-sso...

0 sr. Ja'io ilIoircl!('s : - Pond-
larnente.

() sr. (os.'cllo Bra 'co.. e si o
Estado do Miias vii do eicmtra a
(SIOS nstduicoos do nosso progres-
s'. ereaida urn ima isti exaggera-
ri

o .11. JO00 Lisboa: - Inn (ilfesa
do fu turo (10 Eslado.

() sc. Bas Filho : - F o povo
(1( 1 0 agurnte cm as c )flseaudncias.

C) ci'. Joao Alartiho : - A omen-
rim 0 necessaria pale cro p n5o sa-
crificruemos par completo as nos-
s-s florestas sectilarcs.

o sr' Caste/To Bronco. - . mastra
(Tue nib esti trlbanido urn dm1-
uho certo e se'euro.

Sr. Prescionte, as nossas ostra-
rias rio for'o cu silo emoresas per-
toncentes i Unido on silo propric-
dade ne particulares.

Si silo do particulares, 0 claro
11)10 precisam for rendas, si sho es-
tabol•ec'rn pntos da Uniio Federal,
u teuho duvidas si podemos crear

impostos sobre materia do quo ci-
Tes miiito neeessitarn. Trala-se do
s orvipo federal. Onde a nossa corn-
pefencia p ara taxal-o ?o sr. Judo Lisboa: - Perdio: a
ernenda. mnnda. apeuas, so clever
a taxarlo a IP000.

() cr. Nelson (10 Senna: - F do-
pois as emnoresas do estrada do for-
no sluiportarn perfeitanionte essa
taxacilo.

() cc. f'asrcllo Branco: - Para
mistier a inda mats uma iniustipa
da ernonda, devemos consulorar
one neste momento as estradas de
ferro nio nodem cfueimar outro
coffthus five l...

o cr. lu/in) Mcjrclleg: -. Porfel-
tam i'nte.

o Sr. Cacfcllo Bronco... por-
ouanto, a falta (10 earvio mineral
O tio sousivel clue ellas reduzira.m
extraord jnanjarnente Os sons trafe-
gos. Vemos ramaes quo tinham 6,
8 p mais trens do percurso diarlo,
roduzidos a 2 0 3.

Nio podernos, poTs, aggravar a
situapio dO cOnTh10rc10 e des in-rims-
tiles, creanilo cu augmentendo tm-
i1ostos sabre a lenha, ponquanto,
u sobrecarregallioS 0 proprietarlo

do terms on 000Cni remUS pare a
elevapiO das taritas des estradas
do ferro, do ciuo tanlo nos queixrl-
mos actualffleflte -

Sr. presideilte, nib P pmSivol
cofltinirarmos no caniiuhlO em ([lie
vamos. Ilontem legislarrios ei'ean-
do imposlo solre o eniallor, impo-
dindo-o do fazor livnernonte o sen
cornjilercio, o p, hote vaniaS voter
aima taxatio prohibitive pare a

venda cia lenlia I
0 sr. Julio Mcirc!lc'S: - Pei'fei-

tamento-
C) sr. Castell) Bronco: - Corno P

nine 0 poliro podeni viver no Esta-
rio ? Como poderi cite conseguir
rneioS pa^ia manuteflQiO de sue fa-
muTe, si nbo Polio vender nina
vaca, si nio pinto dispor de ups
metros cuhicos de lenha por cau-
se dos impostos exaggenadoS ne-
emnitados polo CongresSo ? (Pausa.

PepoiS. meus caros collegas, eu
n ,,-Io posso comprohdilder porcine
tanto so clama nesta terra contra a
devestacio des florestaS. Niuguem
as possue o eultiva para fazer del-
tas urn altar.

o cr. Julio Mcirclles: - Muito
hem

() cr. Costello Bronco... runguem
vivo adoranclo florestas, e o pale
todos procuram fazer P oxploral-as
inthistnialincnto, finendo deltas cs
meioS necestanios pare slIl(sistenc'a.
hem cornO Os recursos quo curl-
qimecom o thesouro publico.

Sr. Presidente, clama-Se para
clue conservernoS sempre virgens
as nossas Ilorestas: entretanto, Os
ne isso pensam, esqu000in-se quo

O des florestis quo Salle a made ira
jut •extnindemos pelos niSsos son-
tOes a dentro iara lantar, solve
ella OS Im ill-los p-or cub corrorab
as loconicii"aS ([uc annuucmam ao
1iabiI,nts do interior limb i iova Ot'o
de in agresso e do ciVilizafio.

(i'alinus nas glearias. Ocr. Pr(.-
stdc'n(c [lIZ (OI one as ga 'I'tOS 1(00

pin/em so manifestar).
Sr. Presidente, assim corno o la-

vrador do cafO. espera 5'a 6 annos
que 0 o tempo clue urna arvoro to-

ye a creseer itO prodnzir indus-
trialmente, assirn tambeni succeilo-
rfc corn a Iloresta, quarido Os fro-
los C OS impostos perflTlitti'ern a
scm exploraiiO. SO ha consorVacio
de floresta ondo for possi"ei a Su,—,'
oxploracilo industrial.

SI tiy odstrflbS entre nIbS organize-
do o sorvico do explorapao inchs-
trial das flosses f1oresta, teniamoc
as nossaS pI'upniodadoS divididas
0111 tel'S on qo ate)) partes, do mob
clue. elm uanto cst,ivermos ox-plo-

i'ando nina riches, as demais Se
oucontrariamn cobrirido do vogela-
çio, mi' tlas crescendo as arvores.

Assifli P quo on entenclo a explo-
reçiio raoional; fOre disso into con-
cordo corn causa alguma.

Depots, Sr. Presidente, P couca
quo estib ao al-eanco geral para quo
urna industnia floresça o prospore
O nocessanio quo dO rosultado, for-
necondo ao seu proprietarlo mobs
corn c'ue cite, a.iPm do sua subsis-
tencia, posse adquii'ir macleinisfl Un
eperfeiqoados o os adnihos clue sup-
pram o empobrecifflonto da terra.

Agora, Sr. Presidente, quando
suppunharmoS quo o fazendeiro,
quo supportoU uma crise trerndll-

-da, devielo a seine de anno passe-
do...

0 sr. Nelson de Senna: —Essas
soccas serio mais agudas corn a do-
vastapio -des fiorestas.

o sr. Castello Bronco... Ia en-
contrar uma valvula transitorini,
nina vez quo o actual estado do
muses durani, aponaS, em-
cjuanto oxistir a guorra europea,
coin o commercio do aiguns metros
eubloos do lenha, cis quo vem o
podor legislativo The estorvar a
accio, creando urn imposto proiii-
bitivoe injusto sobre esse rnesmo
cimflrnerdio.

Reeimente, Sr. Presidento, nib
pOde bayer procedimenlo maTs in-
justoda parte do Congresso Mi-
noiro do quo este,

o sr. Alberto Alvares: —A ques-
15to nao 0 do exploraväo do floros-
tin o sim dos boneficios de tel ox-
pioratio. pots, como o men cob-
ga Salle, as estradas do ferro, uni-
cas consumidoras, podem impOr urn
preqo quo, do maneira alguma,



tldo de oxploracijo transitorja, be
p endendo, oxclusivarnente die tor
minacho da guerra eLuopCa; por.
quo, cassada a conflagraçho, rnEuropa, in q uestbonaveujnemito ostt
lecrninadas as causes quo omnhara
iani 0 trallsporte Iflanitirno e fore—
]nos a carvao do pedra a preço ac
cessivel is estradas dIe ferro, en
nosso paiz, o regularizaijo asshn, i
foi'ncei menlo do materba aonibustj-
vOl.

IN ho devon-ms difficuitar ess
cornmercio do lenlia, quo pOde, ia
actual mimomento, fornecer reenrsm
pare clue 0 pOssijjdor do horses, ore
Mines, tenlma certC fulga em son
parco orcaniento, all a
I mmc tempo, a Estado, proventos
para 0 sen erai'io, como snecede
actualrnonfe,

iNho nos osqueemos de quo, em
1014, tivenios, no sul do Minas. urn
"stoc1" do 300 a 400 inil rezes. o
Si nbc fosse a conflegracao euro-
pea, talvez ostivessemos vendendo
hois a 40 e a 60.

o sr. 11d1 Junior: —A Icnha so
vendida a 3 e agora, mesmo corn a
grando faith do carvho do petha,
eshi sendo vendida a 4000.

o sr Castello -Branco: —Ja dis-so a v. exc. quo pouco impede is-
so, uma voz quo semelbante prey
convenho ac propriofario. Pois, o
idhal, em todo o mundo, nba 6 pro-
duztr o mcxliii:, 1iJss!vel. ucla me-
nor iireco?

o br. Pinto (10 Aloura: --Em india
a pane, ha iniorosse pole censor--
veehe dlaC floresfas.

o so. Costello Branco: —Aoiae1
die mno roferir, dada agora, 6
ploraylo industrial das florestac.
V. cxc. nbc qoerci 6 klo c:m olin
a Jh,es-ma argaijie ì;i-h,.

ild,o Sr. I'i)	 (If' W , 	 : ----illS, 0djne Psj hac'empl ) 0 a 1 .i v:,suhj
das 11:jresias 	 -

O n Castello Bra',-: a: ---h' cnn,
i n j ustiço 'di e V. d'Xc. J1Iiin N. 	 Ox.
nho conliocI o Esl, l' pidios-
to enf'rgicanionte e)I'tra mc ii! 1ir-maclie.

o sr. Nelson do Senna: ---Pare
Contra Protestar a v. exc. 1,ast.a
viajai' nas estradas to

o sr. Castello Branco: —1/S  V.
excs. Silo ad'vogados no Estu'lc e

conheconc innurneros j ulgadlos d,i
proprietarbos contra Os sons corifi-
nantes: diarbamonte 1165 vomit
acOec do indemnizaçao por logo
qne Se ethic iis mattes, scm as acei-
sos cunvoni,ifm e scm o aviso do-
terminado lies posturas Inunict-pacs.

Nesias eoimthçhes, Si Os pruprie-
tanins, icc Estado, siio zelosus pelas
suas ln'oprioda-'Jos, a pomito die PlO-
pomm acçbo contra aquelles quo,
P01' descnido, relaxameufo on ice-
p-cia, limes causarn dam-no as flares-
tas, 6 hem do ver quo a accusaçbo
dos nabios deputados alto tern no-
nhun-i fundlamonto.

o si. Pinto dc Moura: —E' urna
devastaçbo sini'plesrnente para a
aproveit.arnentu da lenha, hicando
as terms inutilizadas e seems. A
prova disso C quo no Congresso Fe-
Coral jd so cogita die ama lei die.
p rotecoho is hiorestas.

o s). Castello Branco: —Sr. Pre-
sidonto, quern conhece a Estad-o do
Mines verifica, e on posso dar pro-
ve testernunhal disso, quo a berti-
libade do nosso solo C do tal ordern,
quo, derribada urna -arvore, ateia -
do logo ao logar em quo a mesma
so encontra, dentro do 4 annos, dia
quelle tronco abandonado, surge-rn
dezenas do broitacOes ex-trarordina-
rbas e puj-entes, e naquelle logar
quo hal traballiado polo logo, sum'-
go pujante nova floresta.

o s. Pinto die Mourn: —Ha ninacap oeirinha.
o s,. Costello Branco: —SO Si 6

na zone do v. cxc. ; ira iniuha, nbo.
0 n' Pinto do hJoura: —Em to-

dos as paizes ciyblizados do mundo
ha prdmtcccbo as florestas: no nosso
he, dievastacho,

o SP. Castello Bronco: —Vv, oxen
fezoma tante quostho dia consorvaCbo
las florostas; pois horn, a Estado
mn un Ineio pare homer effoctjva
assa coflsonvm,cao : 6 nao eohra p ii
mposto territorial nas 6rees roses-
iadas is mesmas.

O Estado ilbu torn a dir'eito do ta-
can minhe proprie dade, bmpe-din-
b-me, ao mesmo tempo, quo eu a
'Xploro,

o sr Pinto do Mo wa: —0 Esta-
Ia qnor quo v. exc. explore a tcr-
'a, inas nbo a inutiize pela die-
'astaçho e polo logo.

I

366
367

corresponda ao s'acrificio dos ox-monte, dariam urn 1ner 	 rnu10ploradores. 	 superior ao quo, do facto, ddo aoso sr. Castello Branco: —o dono Proprietaries do terras. n Est.ado.da rnerc.a!doria dove saber o quo Alas, sr. President.e, este argurnen
lho convern. On cue vonde o sort carcee do funclamonto. Quando
produeto por necessjdade pren-jeli- eu faço urn trabalico, soi iho dar 0
to do dinhoiro on vendo pelas van- dovido valor o mae Vez quo ese
tagons do proço quo oncontra .Na valor componsa o meu esforo e 0primeira hypotheso d irma iniqui- men sacrifiojo, quo importa a mim
dade flagollal-o corn impostos, na si outrcm ganha mais, subrotudo
2.', on moihor, em qualquer dellas, quando esso ontrorn ó urna estrada
o tribulo roduz a ..&jejatjya parti- die forro , quo pOde vir me auxi-
cular e laz a pohroada populaqão. liar corn os fretes e corn as bone-

Urn sr. cleputado: —Hoclarnainos ficios quo me proporciona?
contra os ineendios e a devastacdo 	 E si ossa estrada do terra 6 uma
das matfas. 	 prapriodade da Unido, para quo

o sr. Costello Branco: - Sr. vamos enbarocer os mobs quo ella
Presidente, si formos fazor urna loin pare so desenvolver?
101 contra as praprietarbos re- 	 Si a lonha proiInzisso 0 mesmo
sidentos no Estado, polo facto do numero do ealorias quo 0 carvüo
urn dolles atear logo 65 suas flo- de pcdra, 0 Si a seu custo fosse in-
rostas, nba Soi ande estard a garan- tenor ao dosse producto, natural-
ha dos riassos direitos. 	 mento as flosses estradas de ferro

Ainanhd pdde haver assassinata nãa reduziniam a trafogo do sons
em Bello H orizonte, e para prove- trens (apoiados; muito hem!) ten-

do, corn issn, urn prejuizo colossal,nir os assassinalos futuros, dove-
mos mandar para a cadeba toda a P01'que so vein na contingenci.a do
populabo desta Gapit'ai. 	 atar 6. uma sO machina um flume-

ro dc carros superior ao quo ellaQuerer responsabilizar a maboria dove comportar, o que redunda emdos propriefarios do Estado pelo
crime quo commett 	 grave damno para a conservaqao

em as estradas das llnhas e para o proprio mate-do ferro, atciando logo as flares- rial roriante.
tas, 6. 

fnargem de suas linhas, ou Come, pois, a Congresso Mineiropolo crime quo commotteni 05 per- Vai votar urna le i , augmonfando es-versos e malvadas que incondeiam so imposto, nurna Opoca exCepcio-
as maltas, nos caminhos por onde nd, unica. podornos dizer, em quopassarn; querer levar osses factos
6 con 	 o proprietarbo do torras, no Esta-

ta die exploraçdo regular do do, loin opporiunjdade do vender
urna budustria, 6 a major das in- alguma lonha, do modo a auferii'
justiças, 6 a melon dos coiitrasemi-
SOS.	 alguni resultado para uhinorar Os

'def1cit' das Silas lavotiras emNan podornos argumenfar corn cons c quenc.ia da socca do annocmos chums: a diu e 6 preciso di quo paSs'adli.
as auctoridadies •polifbcas sejarn ri- 	 Doirra4s sahemos quo a mmmci'-gorosas na applbceedo da lei CIi cia, em todo a nundo, ostb corn asurinal, scm qucrermos responsahi- sues rolacOes mute omabararadas
lizar aqnelles quo trabalharn polo pole falta do tiansporte maclimo,
progresso 'do Estado o quo silo as die inodo quo, do urn mi}mento pa-
victjrncs dos roubos, incendias e 	 onti 	 accurnubo, pane ba yer urn 	 ooutras depre riaqOes nas suas ho- die morcadorias no Rio de Janoiro,restas. 	

occasionando a baixa rapida desseNba estou, portanto, de accordo on d .aque.ile prodnctj, baixa quo
corn as Was enunciadas polo no- pOde 5cr do 30 o 40 io tornanda,bce daputado. 	 assirn, penosissima a vida do p(1-Urn outra argumenta do s. exc. duetoc.
6 quo, si as estradas de terra has- Nba cJevemos, par issa crear onscm pagar a lenha na pro rporcho do augmenter imposto para urna in-
custo do earvão dc pedra, actual- dustri.a quo so apresenta num es-
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o sr. Castello Branco: —V. cxc. seripçãcJ eleitoral, porque ella fore
aecuSa injustaiTlentU Os proprieta- os interosSes dos pruprietatios;
rios do Estado. Urn dos muniel- porqliO ella prejuclica seriamofltO a
)ios mais antigos çic Minas 6, o meu, industrias do Iransporte, noEstd0
e nenlium dos nrnnisipios do Es- e no Brash.
tado love urna exploracdo agricola 	 0 sr. Retto Junior: - Contra a

mais intonsa do quo aquelic. 	 qual so clan-ia conStai1tOm01 t0 P°-
Pois bern; referindo-me, aponas, aiid o reduccdo do frotes.

rio districto do. sdde 4o murneiplo,
posso afmar a v. exc. quo alit
existom rilgurnas lazendas onde so a
vOm intactos, mais do 100 aLuei-
res do rnattas virgons, quo os pro- -
prietarios zelam a mao arnaaa.

o sr. Pinto de Moura: —E não
tan bonito iSSO?

() Si. Castello Branco: —Mas, co-
mo V. exc. accusa Os proprietaries
do devastarem as mattas?

o sr. Nelson de Senna: --Sao cx-
copeocs.

() sr. Castello Branco: —Não são
excelles; é a regra commuirl.

Os prnpriotaeioS, cm Minas, vi-
vorn clarnando contra a falta do
policiamontO contra a falta do to-
spcit-o ao diroito do proipri&da11c,
contra aqudiles quo as invibdem
Para reauizar a caça e Para atri
rouhar madoiras. EntrotantO, o
quo d verd-adc, é quo a acção da
policia, ncsto particular, 	 é intel-
iarnonto nulla.

Pala -oslo ponto d quo VV. eXcs.
do-clam chamar a attençào dos p0-
dcreS Imblicos, o ndo aecilsarern
irljustameflto tuna claeso, quo lucia
exclusiVamdnte corn os recursos
iiio The são proprioS, scm auxili-o
algum do Es-ta-do -

Acci'OSCC, Sr. PrestO-cute, quo urn
dos probloillas (1110 mais preoccilPa
os iossos governantcs é da haixa
do canihio. P.orque pois, tributar
a lonha como combustiVe1 das es-
tradas do tcrro, quando ella p(nle
substituir o carväo de pedra cx-
trangeirO, afastando-se dcsso modo
urn grande tornador do cambiaes?

Além do u-ma grande somina
quo ficaria no paiz, näo scria mais
urn contingei-itc para methoria do
camhrn, corn 0 aasLamento do urn
concorrente?

Assirn. sr. PrestO-cute, eu não to-
nho mats a dizer rio Congrcsso so-
nun quo veto contra a ornenda
aprcsentada polo mell. colloga, rc-
presontafltc como cu da 2. 1 circum-

o sr. Castello BrancO... 0, n-nO-s
thda, porquc d ella contraria a-os
rin0iD1OS econonlicoS ciuc scrap re
nho sustentado nostaCasa.
Tenho dM0.
(MrritO bern; initO bern!)

O SR. JULIO MEIRELLES —Sr.
> resjdcnte, depots do brilhantomen
o discutida polo nosso illustrc ml-
ega dat circuaflscriPcao, cst.a
ju-estao do irriposto SobTe icuha, CLI

'011110 a dduzir alguiflas considera-
bBs quo julgo noccssarias 110 mM-

menlo angustioso porqlte pa.ssa o
paiz c-ni toO-as as suas moclaildades
finan-ceiras o as nossas vias do coil'
municaão, as nossas estradas do
terro.

Quando vernos, Sr. PrestO-cute,
dia a dia as suas dlrectoras sup-
•primlndri trons; quando vamos quo
os go-v-cmos da U11010 c dos Esta-

,dos so reunom Para rcclamaroln
rncididas tendonteS ao combustiVel
Para essaS mesmiaS estra-this; quan-
do, sr presidente, nOs vein-os 0-

(, omrn-e1cio amoac-ado dcvido ao an- -
cumulo de mercadoriaS nessa ou
iraquolla locali-dade, per falta do
trolls que 1-1,10 so moVem por lalta
do con J)uStiVol, soria uma lemon-
dade, scria urn arrojo não justifica-

o do Congl'esso Minoiro cream, cm
circu.mslaflcias ta-cs, impost" SO1)tC
metro cubico do lcnha o qiial - vein
directamento entraVar a expansilo
econornica e finan-ceira do Estado
pelas suas consoquencias immedia-
ta-s.

Sr. presidentc,nãO vim appare-
Ihado para o debate, por iss-o, con-
fesso a V. exc., não sei so as es-
tradas do ferro -paga.m on não ha-
postos sohre a lenha consuiTlicla
pelas sum locomotiVas entretailtO,
si -at6 hojo cilas Sc acham isontas
clossa trihu-tação considero o MI)

-menlo inoppoiduno Para quo ella
seja crciada. 	 -

Depots, Sr. Presidente, nOs tomos
a eonsicterar cue os argumentos
hel1ssi-mos addijzidos polo nosso
distilicto colloga, provarn exube-
raiitrrnento que, do modo algum
o iniposto p rojectado visa impedir
a devastaçdo das nossas mattas.

Para 0 cam oufras serã-o as flie-
didas a sercm adciptadas e estas
estdo confiadas ao illustre Con-
grcsso da Unibo, undo vozes auclo-
i-izaers cairo as quaes figuram as
dc Faristo Eerraz, Augristo do Lima
C, fautos oijfr qs hO-u rnanos illusties
dcfensur ps (la patria, tO-rn so levan-
tad-u SObre o assurapia.

O trabalho daquelles illustres par
larnentaros trata p erfeitarnonfe da
([ucs!110 procarando conciliar Os
interesses do Estado corn o dos par
tieulai'es.

Urn sr. deputado: —Ma-s ate hojo
ainda ndo vein o Codigo Flores-
fa-I.

o sr. Julio Meirelics: --Sabemos
quo e-sta sendo elaborad.

Pouco imporfa nho ter si-do jO- -concluido, quando en vivo em unia
zona quo nO-n ouvin ainda o silvo
da locornotiva, VIVO em uma zona
nianietada pela falta do transpor-
ti's; iesido em uma regfão mdc OS
seas hahitantes quasi morrem as-
j;hvxiaios, se-rn coragern Para con -Liniurir a sr'giiir a lu-eta do traba-
iho, porq-ue nan tO-rn melos do
t-ranaporfes Para as snas mercado-
rias c no c-mfanfo viyp num murii-
cipio rice, do gento trabaihadora o
honesfa.

Nessas condipbes. pots, eu quo
encamo muito seriamonfe ossa ques
tao do falfa do transportes porque
tenho re-cehj que, a-man-ha, as flos-
s-as locoanotivas sejam apagadas
pot falta de combustive-I, o quo 0-c-casionará ao p .ovo quo vive cançadode impostos, quo vivo miseravel-
1110-ate corn a mat-or e mais rigoro-
sa ecoflomfa Possivel, serbs 0 pro-
fundos cm-hara-os não posso Oar
assenfimenfo a modida lembrada
pclo men colloga, p-orque teremoiaugrnenfO-0 OS frefes quer rias pas-s agens, cram nas morcadorias, au-gmentan0 a affliccão do povo.

Sr. Proshlente col -no a cormmjs-SO-O do Orcamenhi accc jfoii corn ap-PIauso a, emenda apresep tada, el_I

tomo aliberdade de sol j cjtar do V.exc. ama iliformaçao : Si d factoa Jon] a, .actualrncnt-, r'sfd ('11 adosujeita a JIflposto?
o s Jodc Lisboa: - NO-u ha ira -posto alp-urn sobro a babe; ha sP-

flienfe 0 de exportacao
o S. Julio Mehrelles: - Nfi' ea-

so apresenfo ii Camara a S-uguint1.
SiIh-Crflen do. (!b')

"Fm vez do 1$003 di,--a- ,,- $500.
Termino, sr. PresjJefc eSperiii

o quo a niedida quo apresenfo s-
jaret aeceita pelos mous enllegos : c' -
tano, si isso 1 1510 Se (101 servir i
a  n'enos de protosto contra lmpn--
tOS proliti a tivos cm se, tritai do (ii
industrja de franspurtes. Irdaitdn
so (la quesibo a mats vital, a mci;
palpitanto do Eatado de Minas, a
sua viarto . Era C) duO fiiului a (ii-
zer. (JlzJulto bern-; inrd', li--jt') 	 -

tic unda
N 35
it ewilda i 32'

Onde se Wa: - intl rbs pur me-
tro cubico, diga-se : zOO rbt por me -
frc elovr,.

Sala rim sessbes -17 (be aguste (I -
1916. -- Julio Mcirelles.

F' :lpoiI]a c entra-arn1isa,1
couuj rinetamunfe.

'ilnilucTfl ina 1 s flecfl(i(lo 0 palavrii,
cneerr q-se a diseus5o.

Procedendo-se ii votacilo. sO-n rip.
prin-arics o capitubo I 0-as emenda-
ao mesmo offereebdos, mono, as dr
ns. 27 30 r' 31, ruc totem reCta -
(las e o paraa-ranl]o I 	 un (Ii a
que fleon prejadi-ca-do peia appro-
vapO-o da do n 34.

Fazem declarac5o dc vms os sc-
guintes senhor-es dcpictarlos, aiim-
dando 0 Sr. President' rpic cou 	 risti,
as mcsmas da ada - Contra o pa-
ragrapho 2. da -ernenda a. 9, os sm
Costa Criiz, Bias Fliho, CastelI
iranco e Alcides Conralves - con-
tra a de n. 10, os srs. Baeta Ncvs,
Dias Fitho. Job Affonsc e Arm -
mire do 	 Quanta a esta
emendri, deelararn ser contrarins
os srs. Modestijo Goniralves, I'
cides Gouaçalves e Alberto Al-
yates, derarn-Ihe, enfretanfo.
Sell Vito ern vista da deelaraebn di
relator do oreamenfe qur -n-tO- es-
tuclando o assumpto, para vcr so

oderja moduficaJ-o cm 3,' discus -
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sfio; contra a emonia n. 26, o Sr.
Bias Fliho conC'a a do u. 32, c,s
srs. Alcides (Yona1ves, Julio Mel-
relies e Modesimo Conealves : eon-
tra as de us. 10, 23, 20 e 32, 0 sr
Castello Branco contra as ife ns
23, 26 e 32, 0 Sr. Costa Cruz, e coil
Ira as (To 05. 9, 1 . 21. 23, 31 e 32, o
sr. Pullet Pinheiro.

Ao ser votada a errenda n. 9,
\Tefl1 ii trihiina

O SR. BIAS 1,11 .110 (pel ': oeth'n
- Sr. Presideutc, para oilier (ILL,•
na exedução (Ta lei possm surgJ
novas interpretacOes, desejava on
vir do iflusire relater da re;'i'ita s
o rerularnento cluE' prescrele (file
se cobre 20 	 "ad valorern", tic
revogado nessa perle.

o sr. ioão Lisboa: - Dma Vez
quo a Canmra, approve a emend
quo offered, "iple Caclo" esio r
vogadas todas as disposides sobre
o assurnptu, Porclnanto, f'icerd fe-
gendo o c-iso a cILoouao clue a
Camara votir na sessão do hoje.

Solicitei ate a votacäo da emen
da por partes, pois, come os rnen
coilegas sahern, corn rida 0 ao Tm
p osto sobre o gado cavallar e Sm
no oontinuarbo em vigor as dispu
siçöes actuaes

o sr. Bias FI1Jo - Então C s'S
nicole ao gado cavallar quo so obri-
gard o dc'crlo (11' '19m?

o sr. Judo Lisboa: - Perfeita-
monte.

() cr. Bias Filho: - Era o quo Ce-
sejava crue ficasse constando do3
nossos "Annaes".

C' erinuneiada a cliscussCo do ca -
pilulo 11, quo trata Ca despcsa.

0 SR. IGNACIO MUR'lA: Sr.
Presilente, dovo Car parabens C
corrimisslo do Orçameiito polo mo-
do patrielico coin (1110 orgam'zoii i
SOil proeoto. (file ciicerri, em Sell,
boio. medidas saiiitares ao desen
volvirneuto e -,to orogressci di floSS
Estado. (Apolados).

Loire as rnoclides apresentadas
pela illusire eorirnissio. sellouts-
so aquc'lla (111 0 prorora 0 prazo Dl
i's o p aeamc'nto do im p os1 0 terrile
i'ml. at tendon do-se C verdadeira no-
cessidide dos nosSos pati'idiOS qu
residern em zonas longiucfliaS, pr'i-
vados da facilidade de transuorti.
o quo luctarn corn enormeS dill icul
"ides p ara 1r pm C sdcic do munidi
plo pagar o imposto. A muitos p0-

dora parecer essa disposiçio (10 pro-
jecto attentatorio do fisco; eniretan-
to, issc i1ao so Card, PorcIIU1fl 1 0 VO1
ella concorrer para major arrecada
cal) ilessa contril)iuçaO.

Sr. Presidente, passando a justi
hear as dues emei iOas quo lord :i
(ionra do aprosentar C Camara dos
Depuados, p-,ço 9ermissao pai'
le.nllirar que 0 auno passadlo oH five
occasao (9' otto recer iuna mediC
consiguando iii)) p('(rtic'no austhe

lI0 ftsse anfniar a lundacco do uol
iistttiito (1(10 SO USJC1OU na zona qua
mais directamente represento, zon
prrvada da ladhidade de vies do
transpories.

Sr. President(-, , corno V. exc sa
he. a cidade do Arassuahy estA si-
made em nina regido undo nCo ha
nenimm est-dielecirnento do ensrno
secunOarlo, sendo, por isso, us pain
do I arnilia quo alli rcsidom, força-
dos a hictar coin enormes sacrifi-
dos para, veneendo grandes -distan
cias, conduzir OS SOUS filhos, aIim
do recehorcm a instrucçCo, C Capi-
tol oil a oi4tros Poulos.

Iinic'iou-so alli, dovido a 'eslorços
do exino. Sr d. Seralirn Comes
Jac-dim, sabio e virtuoso bispo do
Arassuahy, a fundacao do urn coT-
legio deeorrrnade "São .losd", qu
IC fucc 4 ont ha urn in :0 C (100 et:'i
f1eI1n:ijIo a jrisar grandiis ' extra-
ordineriosservi0Os dcjuella part,;
afasiada do Mines (or,es -

Em norne, pois, daquelles nosso;
c:eilorra r'os faa mats ilma vex,
urn anpello to,; moos noires colic
gas, desla Camara -o do Congress,
lire ('10 venharn ao encontro des-
sa aspiraçip justa, approvalido a
eir(enda (1110 VIOl tr'r a honra 'Li
oferecer, e C diona eommissCo do
Orçamento, em particular, p eiio quo
so) a hcnina, tendo ein vista o mni
p edilo- visto (1110 cue vein auxiliar
urn instil cito unieo na narto nordes-
to do Estado, regido completameute
'I ,sT'ovilIa (TO i'staheleciiiientos des
to genero.

E' justo. Sr. Presidente, quo a
Cornara udo ncgme oslo paqueno at-
zulu one venhio pedli' e €iii 0 vaT so --

auxiliar l IDS o olleoio po -
cessitado 0 quo jC esid prestando
roses servicos ao Fstado.

A minha emenda, Sr. Presiden-
to, fez part, o anno passado, Ca-
queues quo, in felizrnente, fracaSSa-

ram, Scm produzjrern Os resultaclos
quo des mesmas so esperavain.

%renho pots, n ovani cute, cnmp ('In-do 0 dover de represeltaile CacinelJe povo, 0 conhee pndo Ce per-to Sisas fl000ssidadis lazer, rrj
nina - vellum aopeio a honraci
cornmiss3im do Finances e a todcis .ismooS Illustraclos c011egas, aIim d'
quo amparem corn lienevoloneja
nmedcfa c'ue proponho, traduziniloso ens real idade o p ecjuen jno auxIifquo os habit-autos daqueIla zona pe-
dens e esporam do C ongresso Legislativo do Minas Geracs.

A outra erncinda, Sr. Presjdente
trata tambem do urn modesto auxi-
lb a tres estabel edjmenfos Ce Ca-ridaclo e do aSsisfoneja puhilca: asbonemerifas conforendias de SiP
Vicente do Paul0, deAi'assijaliy,

.11011 10S Claros e 'tin ge, quo relei'an_jissjrnos servicos fdm presfado aoPOi'O daqu plia regido.
F'ara essis fres henernerifas as_

sociaciles, en T)(-' CO 0 p oquonino allxilio do 500$000, c onvonci1io 'e quoA Camera dos si's. Be pufados nf10doixarci, do approver 1 an-dc'ns ossa°Inc'nda, quo torn urn fins I -to nohroo f5o elevado, cruel o dci prntog'or usIiifpllzci5, os l(1(ijgelifos in CII for-i1IC. quo Ox t0ndern (IS ruSos SlIflni j -('us a ('fll'iIiil(lc', 055:1 v i'tiuI(' siddf-me, o s f roitarnenf0 ligada ai orae5,))1!1'iflIjp do ble 	 fiP1,,s dclines (bc'ra es, ('Jti q	 lv'iic,' miijtoborn!)
Em endas

N. 36
Ao Art. 3 -'1 p ara grapiso L o, n. 30,lot-Ira "I'. adcreSl'eflfesa 4 '00lR09(

('(1)10 auxili) 10 '((110gb (IC Co .Jo-sC. ]litenla Ce do Arasstialiy
SaJa dos sosses, JO (c arosfo ci:'io ll. - J gnns j IUiii'ta, --'-'.Juo An -foii, - l)efliosfljenes

( 'lenieiifo do Fai'ia, -Nelson (1-2Sonna, 	 Fdgel'-l(- (10 Cucima.
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o ccl. 3 0 fldll' (rid) thu J'0 p 3)
500-S000 a ceda tinsa(las conferenojas de Silo Vicente dc,

Paula cia cidade Ce Arassuahv, da
Jtinga e cia idac1e (To Monies Claro,

5 °la (las sessil ps 16 de agosto d1916, 	 Ignacio Muria.
Sao Posies em discuisdo conjun -'1111111 lIfe -

S'essdo flOcturna
O Sr. Joao Lisboa, pela ordem, Ia-

zendo ver achar-se dada a hora, re-qner so consult(, a Casa se consent,(,!It quo o sg. Prosiclenfo convoiva
nine sossde nocturne, flare hoje,at! )"' do so liltirnar a discussdo cii

Ore arneni i.
Deforido, pole Camara esse re-quoril-nooto o Sr. Prosidenfo coit_

lana nina si'ssdn para hoje, Cs 7 un-
ras, Cuntinuarido a discussf10 Cdl
lnaferia consiante la ordorn do (ha

I avanfa-Se a cessCo.

1." SESSAO EXTRA ORD1RIç
( N OCTURNA), AOS 17 BE AGOS-
TO 1SF 1916.

Prcsjdeneja do Sr. Odjlon de An-
drade

SUMM0RlO - Ada. — 2," discus-
iSo do projecto n 52 (Orcamnon-
to. — Discursos e ernendas dos
irs. Viviano Caidas, Argennro do
Hasende, Norherto Lag-c, juii1
Meiroiles, Ci-ensenfo Ce Faria, Jr)-
S 6 Affonso Alberto Alvares, Si-
moC) Siyiuia, Leopoldo die Itina,
Pjntc> de Monra e Ccsfelj o Bran
co. -Reqnerin-ieiifo di ada-
runt-n (a (liscussf10 -- 1-belirada
do IldISIIU. - C onfjnuacjjo cia

(llSdl1555 do projeofo. — [lisper
81)5 0 ('mencias (us il's. unlicu Jar
(mi. BiasFlit-ill C ,bnan Ma'tij 1 , -— Jill OurS) 	 Jo sr. ' st-a I'm>:,Oic '111 dl) lIdS

A's 7 Alchores (a noite, leifa a eha-
made, am-se p:lseut d l os si's.0111011 do Andh'ade (tdo-.-çJ na Cu-
nha, Lddlpof(j 0 -Ic tuna. ,\lhr l o r\1Bao f a Neves, JoCo 	 E,is'bn,,
ClerneAp do .aria, Gabriel do tn-
drade, Alvin (if , i.dlmus . 	Vjai,c Cal
,]as'.Mo(ostu(o (icuicalves, Nelson
de Senna, Julio Moirollos, Franklin(10 C,1,-,fro ,, Pal1 PlIdl(' j iO liiifo cl'

I. \leiJos C unralvos 'It . oii i'iiriiPortn gai, Jfmilio Jardini, Bias Ft.111C. .Costa Crnz, iNoi'horfo Lage, Jo-sO Afonso , _),lot do Ahreu, Cas .-teflo Branco, Joilo Antonio, Stylita
Antonio Moors, Argemjrc. b Di-sonde, Tav

ares do Mello, lgnaoioM1(rfe, Joile Martinh l) C Reffo Jo-
Dior, Cicero Lopos c ISOniO'dthor(Oc
Cosar, faltando, eon] densa part-in-
Dada, os srs. G ar i baldi Mcli)) Ct-u-bin do Carvalli0, JosO Maria, lIi'pj-



;373372

ra (iii Rocha e Martirs da Silva,
e, son' ella, as miiS Sefllh)r('S.

\hre-s2 a
Lidi a ao'a da antecc'dei to e no

havoi do (Ofli 	 hrc I il'tj fa'aoh-
0 a mesma dada par, ap-

)rov:io 1.
iNdo ha CX]1 (lh!ite ,ihre a flC'SO.
6a' 7'o'ctr''.s f!! iJr'lo ta''lc (rc

so consiglic i ', aeta for votado con.-
o nOlCfl''O 2."  11a onionla ii.

0, e coin ha a do n. 26 arese'iita dos
au [woJecto de o ic aann ito. - Seri't
atteiidido o 0ethd0 do nobre. cieputa-
do.

iNao liavendo par000.reS das eonn-
rn!issOcc ne-rn pro-t ectos, reqil en-

mentos. indieaçoes, interpellacOeS a
nidçOe.SaseI'em apreseuftaillas, paS-
sa-so ii .' p\PJE

2. 1 (1!srnsSa0 do projecto n. 52

E' aniutociada a contintiac 	 ã
2.' diseussaO do eapitolo ii do pr.'-
ecto ii. 52 (OrcarneiltO) coin as
'nienilS us. 36 a 37, a dc id of-
ferecidaS.

0 SR. VlV1\N0 GALI)AS: —Sr.
Prosidonto, 'venho a.prcseiitar ,to
proj-edo do orcanrlefllo, ora sub-
mr,ttido it 2. , disenssito, duas omen-
das assim rodigida 	 1d).

A' consider, 	 _dos mci-is colic-
gad olferecO-as, esparando quo so-

- jam bern acoihidaS pela illuS.rO
cornmisSito do FinancaS, a to jus-
Las são ellas, quo venho it tnibuna
convencido do quo serito approVa-
das pela Camara.

• A 1iiirncira it mien-ante it nomea-
ito do urn cirurgjãO dentista Para

a Assjstencia a AlienadOS dc Bar-
bacena, corn o vencirnefltO annual
do 1:800$000 ,  e não acarrota ac-
crescimo dc despesas so Est,
tito sitmente yam regular urn dis-
pen-tho, quo alli it loito annual
monte.Est.ou informado, sr. Presiderite
(Tue tern havido annos, nos quae
so tern pago, pelos serVicoS do cli
nica 0ont01091ca daquello •ostabe
leclineflto, quantia quo at.tifl-gO qua
Si ao dobro da consignada na mi
cilia enienda.

NestaS condiciteS, afigura-SC-m
(to absolutanecessidade a approVi
eSO desta emoncla qua, corno 1
disse, i'egulanizard apenaS uma de

pesa cjue alit so Iaz, porquanto Os
vencimentoS annuaes 00 cirurgiito
dentista santo pagos pela dotaqdo
orcarnentania.

o sr. Julio Meirciles: - Muito
hem.

o sr. Viviano Caldcts: - A so-
runda onjenda consigna urn auxi-
ito dc I :W0$000 Para 0 Asylo do
F)ovaltd-oS, do S. CaetaflO do

nI	
Xo-

poti, IIOICIPIO d	 1)o Alto Rho 0cc.
11 a p a ssa (to aigini s di as 11110 ii V o

a	 rn. pnortudade, col-110 a Casa sa-
he, do fazer considoraciteS a res-
polIo (10 nina ccpi'esefltacao, quo
troil.iO so estudo dos dignoS repro-
sent.anteS do Estado, da Confcrcn-
cia do S. Vicduto (10 Paulo laquel-
la localiclade, tambem nesse son-
tido.

Trata-SO do amparal' urn estabo-
lecirnento do canidade, tundado
por urn sacerdote, do saudosa me-
mona, (1110 (loot,o districto corn
urn predio, agasaiho dos infdiizeS,
(1 110 a -oTTo recornem-

Negar o auxilio pedido pela Con-
forencha do S. Vicente do Paulo
daqilelle dislrict-o, ohiecto do ml-

ilia uegunda emenda, sari-a, Sr-
Vrcsiolefltc, ontravar urna obra d
honemcrcflcia. senia nto animar
a iniciatiVa particular, ctuando esso

o nosso dover patniotico. (Apoia-
dos; muito hem)

Trata-so do urna pequena despo-
sa, c cu nt-o vacillo em solicita1a,
porquanto vojo no orcamento con-
signadas ccntenas do contos do ntis
no ensiflo superior no Estado do
Minas, ernquantO quo a verba des-
thnada its casaS do canidado t evi-
dontemente exigua Para amparar

• os desvalidOS, Para agasaihar a
curar os que sotfrem.

•	 .TustifioadaS, assim rapidarneflte
as emen-das. quo tenho a honra do
submetter it. coiisideracão -da Casa,
espero qua ellas so) am acceitaS pc-
la digna cornifliaSdO do Finaflcas e
approvathiS polo voto dos srs. re-

spresentanteS do Minas. (Muito bern;
rnilltO be-rn.!)

me

do

N. 30
it) eat) itIlla 	 2°,

nit. 3.°, I '' '1 .0, 0 SI IS lotha
d: Ao \syio tip 1)esvallds do São
C ac-to no do No jint 1, 

'
do mlii iciplo

do Alto Rio i)uce, !:510$000.
Sala dos so— sites. 17 do aro-s-ic do

1016. -- Viviano Pa S i lva Caidas.
to apoha-das P olitrani Conjun..

etaniente em discuss,-,to.
O SR. -\RGlMIRO DE RESEN-

liE: - Sr. Pieshloitp, n5o preteii-
dia aggravai' con! a 111111 II17( par-
cotta quo fn-.so. o orcanienfo do
Esfado, 011 t Pet-all 0...0

o $r Nelson dl' 8(10(7 : -- lain-
hip muito 1)0111 CSSOS sCiitiinnto
pafrioficos.

o sr. Arijenizro (IC RCSCUIIC : -
Obniga do.

• . - 7T e10-mo 1)0 c)lILilip'lldta (10
uuohrai' ('-Sf11 llOnIlla do p 'ceder
1 ) i Sat i Sia y,or 00 appoll- I (los hia,-
hit-alit'S 1)' hula las llrhn(diae5 Zo-
hiS To EsHdo, (11)0 111(0 toni mere-

cido as atfenches do one it menace-
(tori, ale são Prestadan a outrasrogidos.

F. s. Piosidonho, usse 0l)jOch-
vo , venho apresentar a elusideta-
c--to da Casa 111110 esielihIa solid-
tando urna subvonçto, urn aisxhlio
do 30:000-$000 a empresa quo Sc
nl'raniz7 p ara 1lavcmaoo nos lbs
São Francisco e Pat'acatd, 'atit o
Porto !iunhtys.

it. Pll1Ieira Vista, (les-
e:ih1d IIlinIla Yo 1 '111)10 (1103 50
Cilllsiderarnios 61I, por osts Ito-
ma. van-las prcsfae urn QjjKit;0 a
urns zona quo so echo uiesni'eVida
do amparo los governos, desfiful-da do via.s do co rnrnunicajjo scm
esti'aclas, sam pontas, afastada dos
lontos termiriacs das Estradas do
ion-a e quo, uItimanhntc, acaba
dii porder as suas linlras do cor-
lob, urn acf.o arhitraj-io e ahsoluto,
111111510 o d p soahjdo da Adrnjnistra-
fao dos Correios, c'sto-u eel-to quo -
is malls collogas procurarito aft 0-
Iluer essas in j ustices l-eViindo o sen
condurso a aspirafao i-Ic dcsenvol-
VImosto 0 progreSso (10S50 PO1TO dosertito.

Nito so podorit -objector, sr. Pro-
sid onto, quo essa companhia nto
tacit mobs do so mantei' porquo
us dailas estatisticos quo nao falharn
pf'ruo so foornarn out. alganisinos,
colinidus em Pirapora e outros pon-
tcs in.irginaes do S. Francisco,
p i-avam illfeiranlellto 0 contrarlo.

E'. PreciSo (1 110 so at-fonda quo
Si 1[nla C:iSO Cc'i1uhi0l'djal dessa To-
o:'11irde, do propi-lodado dos Si's.
1\ actnonto & 11-11-151o, oxpoi'tou pa-
10 o muni-ciplo di' Paracatu', em
(i;Sa le burros, oei'ca do 12.000
kij s do mei'caihonias diversas, sit-
:ileiife no pi-imeiro somcstrc do cor-
route aimo.

Portanto, sr. Prcsidcnto, basta so
ttt:'idu' a esse liIOVilfleflfo do urns
busses c:lsas culllllIeI'djacS Para so

vci-( -0,i110 as trailsaccIes entrc as
pi-acas do S. Franitisco do Pirapo-
ia e Paracatu' titm dcsenyo1yjq
acS)es 	 ultirnos tempos.

Nostas condicited, urn auxilio do
Pt :0301}O0() Pars 111.115 00 rnpanhja
110 5' p1 ' 0 JJ0.2-a s tid)oleco I. urn

50]V1'.) ro g ilil' do 1Iave gato en-
Inc ZL(naS Ito afastadas, it urn au-
xiiio pequenioo quo so (It (li-last scm
so scstii', oi rolacito as dcmais
'orias ore anbontai' jas em satisfa-
çto do modidas m0110s nocassarias.

Do-pots, Sr. Presidente, it prcciso
quo so tenha orn considoracto quo
1 nmnicpo do Patacatu', apes-am
do longiquo, devilo ao esforqo e
tenac j dade no trabalho dos mci-is
conterraucos, eoncorre do modo sa-
liCot pa pa o aunInientA dos renilas
ptihllca puns, para pi'ovar minhas
rissal-coes, justifico a omesda quo
ora aprescnto cont dados estatis-
ticos pars quo nto so diga quo ml-
nhas palavras são mores phanta-
sias, do tribuna, quo me acho to-
rnado do hairni-smo, vorificando-so
POT osses dados quo, sit no prime!-
no samestre do ccirrei-ifo anmo, 0
munidiplo do Paracafu' exportou
cores do 19 mil o ta-ntos bois.

Ora, e-sse gado criado nas fazon-las paraoafuenses, levado por ca-
minhos infransifarveis its feiras, aos
contros consurniloros paga-impos-
fos so Estaijo do difforentes manci-
ras ')ell' conhifds dos srs. depu-
taclas.

- E-rnendas

N. 38
\o capitUiO ii, art. 3.°, 	 .°, n-

18, lettra 6. aocrcS0efltc-s0 "in-
clusiVe .1:800$000 par-a pagamolito
a urn cirurgido de-ntista, quo send

iloffleadi polo goveninu ". consc
Vail(ln-S0 a nui-'siuii. dotadlo

Sala dos sessOcs. 17 do agosto
1916. - \iviauo (Ta Silva Caldas.
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ITojo, porCm, quo estas so acham
ineontestavellnente, rnelhoradas, ye
nho roiterar o mcli padido, aiim
do scr boneficiado essc institute do
('l)SiflO, (1 11 0

 t0ul prestado e conti-
nua a prestar relavanfissimes Sm-
viqes it ioiulacito do teda aquella
zena.

A Iscola Normal Form'ensc, quo
hoj o so (lenemina Aihcrttiio Drum-
mond, deviulo aos osforqos ingentes
O Ii tonacidade inquebrantavel des-
so moço, quo foi a son lundador 0
o sou primeii'o director, estit em
per' ode do grando prusperidade,
visto como e sell Piltriflmnio attii
go a 30 contus, senulo o enidumo aTh
ministrailo do ai'curulo efoll o

gm-a 111111115 a (11)1) la di 04 p141	 Esc I dot
Normal Modem, tic Capital. 1il i-
p6e tambom do 11111 coi'pb docente
Liabilitado, coin oxclusdo do minha
pessoa (ndo apeiados) : do gabinc-
los c, laboratories 	 ri'gulormente
i]loiitactos, a OxpOlisaS, exclnsiva-
n'entc, do particulanos, tendo o go-
verne apenas concorrido corn umn
pcclueno muirnere ito carteiras, parc
ci tgmen faa' o moinlia rio do estal u-
li''inientia

0 ammo passado aquilla Esadla
distuihulu diplomas A prlinoua In!-
ma do SIMS alumnas, estancto pres-
tos a distnibuii-os este anhia a 510-
gumids, turnia

E', poi'tanto, till! oi'taluclrcimnoim-
to (ligimo de mnerecor a pr()tcc('iii)
o itlilJ) a.ro dos pouIo 115 1)111)1 IC OS ton
do-se em vista us grandes 1)21)1' Ii
cios quo pile pro-sla aqudlla rogh
CCI 111)0 sta do prutspuu i l lS 11111 nd 11U.
quit' to utns p m-oeui rout, c ada vez ma is
so dosonvolvom' e iloSporer. 00111 to
littuitu (10 concorreroni pai'a o en-
gm-a midecimniouto go rld il-u lIsta do

Nile quero, Sr. l'i-oshiouLo, salt-
entam' pei-auto a (:15.1 a hmstn-ia
a com-noim-a lonillmantis4iulia riuc lOifl
tutu a Ec'ola Nci'nial tlbonliuo
[iruniniund, do 'in (Illo fnu pan'
do s p it corpo doconte, podeimito, per
tonto, scm' Hilo (101111) SIlSIJOitO en-
tletante, malta so pederit deixar do
reconliocer os rolovantes sorVigoS
tjue ella tent poestado no lsta ito,
ilesse nobre e alvantado onmponhuo
do disserninar o ensino, ooncorni'l-
du taoi]eni. do mode cfficaz e pro-

A. C.-21

veiteso, para quo 0 anaiphabotismo
sot a banido do tei'nitenjo do Minus
Gcraes.

Justo, C, portanto, quo so comma-
Ca osso P00110110 auxilio itçltielio 05-
tahelecinioIto, affin do jno. isti-
mulado poles podcres ptihlicos, cite
pi'osiga, coni rnais vigor aiilula,
ncssa cruzada santa e atriotica
(itiuite broiL)
Nestas condiqbes, sr. Presiclenlo,

pass-a its mitos do v. exc. ama
c-nmenda quo, espore, seoul ampara-
da polo 1101)10 e-)mmisSao do Finan-
cus, merocendo tamtaom a approva-
cite e o apuio da Canioii-a, nina vez
(1 110 cinisigna nina muiedhila (11' in--
fullu 	 usthaa, quo vol lover imicoul-
ii vo it mini IeiiaI)etccil1l0i1to (fliP
nm im'it.i; benoficios four, prestado it
cairn publica, em Minas Geraos.

(Jfuito hint; 7)uuito boom 1)

Ia'uiueniia

N. 42
_No capitnie 11 pmragrapho 	 f

nrciescentc-so endro convior:
Aii'iilru a Escola Normal "Aiher-

tiu o I) nnminond' situ ad a na cud a-
do rio Ion-us, (lo

,
is mutes do a'Cis

(-1 :G31d)OU
S la des scssdcs, 17 do agoste do

tato. - item'harto Loge.
OiIi' IlCula o Oultra coil) tiuiciaumien

0 0110 (lisCuhSSaO.

Cl Sf1. JULIO IEIIIIIELLES: ---Sr.
Prosiufonte, iuma vuz rnais ausfoni-
zoula quo a otuinlia a do mcii ilinstro
con! pammheiro do distnictu. Pod i'o
Ilol-mu nilO Gununarites, amusente moos-
0 )li)li)111 to, devenia fazer conheel-
do nesto recinto a euuienda do quo

11	 ertailir.
Ito ha nuuitit. sr . 	 Pu-cilu'umt p , cc-

:n: naiuioiuo umovoliudo, 001110 'Who
mu iuui'ic 	 ili-fas 	 tlfanolu-as 	 naciuta-

000mpauh 1) i rvojuçJlo d,a
ii sm moderna, nasconte e florida
'a 0ta1. Ye) o 11110 o sell pm'ogre-

ulii' censtaumte vat interessando. Co-
da von iml is, as m1 asslos obas-tadas ii
iii otmuctoras lit Estate. (mime 50 50)!-
(lull inrcsistivelinoo to atti'ahul us
polas hellezas dosti futuresa ciule-
'ic: aqmit'ltas, assentamido aqtu - es

souts palaciuuo, to estas, levantandu
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Alérn dmsa inclustria, cujos im- desalonto a esse grupo do sertase
postos vito saliontr o valor corn- los tenazeS, quo tomarn a si urna
morcial, e decnvotvirnento do mu- ill grandiosa, nurn mornentu
iiicipio, em logal as 4ive'rsus, urn do diffcu1(lade•S o• do embaracos,
leiras, lies jlontos liscaes, a indus- cuaido o capital loge c so rctrEui,
tria da sola, coures proparados é itesalanto quo nito tardarit 01 S 

considoravel no sertito.ransformGr no mats Irlo sceptic's-
V6. DO1S, a Camara dos srs. Do- dio e na mats peifoita incredutido-

pu.taclos quo urn mulliciplo quo as- to no quo diz repeito its prornrn-
IIh1 conuarro corn o sell notavel sas do amparo e protoccito p01

contingento paro augmento (las parto dos governos 110 desenvolVi-
rendas do Estado, macceo quo so menlo e expansile clas routes do
the, laça esse poqueno favor, quo producçdo e do riquoza publicas.
so The trato corn mats carhtho. 	 Confiande a minha ernenda it

Depots, sm., urna tal navegaçito benovolencia da illustrada corn-
nito intoressa sdrneiito ao municiplo mtssao do Orçameiito, estoll carte
dc Paracatu', pots vat lacilitar as q quo esta nab crearit obstacubS
commulnCacoss caIro Pirapora, S.g sua passagem, do modo a poder
1 ranelsce, Januaria e OUTCOS flu- sor amelia e approvada pela Ci-
resconles munlcll)IOS do none. 	 marc dos SIB. DoputadoS.

Si io Gongresso Legislative Mi- 	 (lJuite beiiG )iiitito bern

neiro attender aos csforçus (las inn-
n:cpalicladca Ce Pir 	 napora, S. Frail
cisen, JaultOlia C Par:caiu', quo,
nor assim (hZor, barn recursoS, tbin
pr0Ura(10 levantar, em sell pro- 	 .

p110 mcii), capitaes para 0 reergili- ±ccresconio-ao ao paragi'aplio :3.'
monte desBa Compcnsna, quo toil) .--Secrotania eta Agricultiva, Dire-
esit ribs leho.S e urn mcsmo vapo- storm dc Viaqito o Obras Pul)licaS:
res adquu'idos. coit11ie1ite nao 	 Subvenciio a Griinipe.rilIia Via-
trnra 0 SOIl apolo a nii'd1cla quo oIi edo Paracatuiitlse, 3(1 :000$000.

rento, Lantu inaiS 	 ijiiauto 	 0- 	 Ii-

	

-	 Sala Uas rucS. 	 do a°oSiO do
U iiia das I uncoeS un Est.atiuo Sac.- 	 .
litm a 	 eui11mIii1ic 116 ' entre 	

iPlu. —\ige.nlIro ([0 RetOfl(tO Co-

'rnu' , (lien' 	 1)1 
	 nilio Jarclini do Rezonile

M us do	 n't a 	 Pi osiclentu'
I ,- i nium do ( ustro - Pauto Pa
lihello daSilva—Josflonso.

tenho ouvido injustus apreoiaçOos 
rn relaçdo it zona sertanol a quo \lonsnhur J ao lart

.m rn —
co	

teniI o impro- 	 1)1101 de Andrade. - - olson do 'fl-
b apontada como e
ductiva; elltcL'tanto, cada vez quo no. —gnocio Mirta. —Modostino
tenlio oppontunidado do vtsitar m- 	 N.

h'fdl( 5 	 /

sa rnesrna zona, voile ehelo do es- 
ilerancas, cunvaiicido (10 quo, 0111 	 \' Eseula do Commorcib do Bet-
liituro floe remote, ella cmIcoIreI'a 	 ii 111liz01iti'. 4,:006'$000.
lirti'meite p ar	 0 l]esiutru 	 ito 	 Sam dos nnsCcs. 17 Ce aguoto do
nOSS) 	 tatSu, 	 iid 3 Plil'iL ism 10- 	 1011.	 \. do flezende (:osth.
ei. ssario, too aOiieiitc. qcc ii flInIOT 	 i' apuiaOa a do IL 41, senile am-
puld'eu VO 00 rnu'outio Ia undo- 	 lim sul,iuotCias ii disoussito C'J

fivi doS 50115 lm al,lfOI)t OS	 undo 11101110.

hsiuii eerfo. 10i(0i)i u 	 di' 	 1111' a
Camona dos DeputlaleS nito deixa- 0 SR. NOBBERTO LAdE: --Sr.
cl do estirnulan 0 

encalajar tito Pristihinte, o anile passade, (test"
util ernprchondimoi'tu, quo v i sa re- trthuna, on live opportunidad lo ito

cuilarizal' e desenvelver 0 
colmdr- suilcitar urn pocjuollo auxiiio desti-

Oh) ((aquellas cidades do nonto, corn nado it Escola Normal do FormS.
oslo Capital C corn 0 Rio do Ji- auxilto esse (mo. 1'15,0 lot concednto,

neiio.	 devido its circumstallcia 	 lRSnS diCOI

Si assim 115o fizernios. Sr. Pro- en' quo So aehavalui entail as finall-
iden1e, levurcuibs, segnraiiieiite, o t as do Estadu.
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SLIOS tendas, ondo possarn dar ex-
pansão as suas actividados, rendi-

Ihando as encantos da natureza,
sih este con de tao variegados ma-
tizes, e concorrondo, todas, para
quo Bello Horizonte seja, do facto,
rima Capital digna desto coração do
]ii'asil.

Para isso, pordm, sr. Presiden-
to, 6 prociSo quo as hubs do Mi-
nis touhani as suas vistas voltadas
pai'a esta Capi. quo ë done's, e,
st'm pi'ejtiizo da grandeza geial do
E stad.o, pro carom rovas4ila i do
tudo (I quer material

(111CC moral; ë preciso quo as vis-
tas do legislador so volvam para
esta mocidade quo nasce e quo bus-
cc edircar-se. para / ser amanhã o
si istoutaculo desta grandiosa terra,
atardando e justificando as glorlo-

sos tradiçOes quo recebea do seus
antepassados

Charnernus, pots, ossa futurosa
pleiade do muqos e levanteinos aqili
as nctssas officinas do trahaiho,
In((dcstas a vordade. inas sufftcie.n-
temeuto apparelhadas para torna-
rein essa mocidade grande, valo-
rosa e forte, digna, portailto, do
tuna terra, corno a de Minas Go-
laos.

A nossa mooldade, sr. Presiden-
to, do ha muito que vat procupando
S. Paulo, Rio, Bahia e Recife. Aga-
eoiliemol-a aciui, para quo so odu-
quo dobaixo dos inasmes auspicios
one ftzararn nessos antepassados as
cinistuies do liherdade, e porififi-

UCifl iii) inesmo altar onde cUes
preg1.rarn essa druh'iva, clue tern
srvidn do handeira para todos as
Cilia's desie gigante ---o Brash! -
(uuito ben!)

E' em norno da mocidada quo ye
o future da grandeza do Minas no
solo da terra, quo levanto a minha
vOz noste mornento; C para ampa-
rar as aspiraçOes dos moos quo

.dcisejano vestir hiusas, quo desejam
songra.r a terra, quo venho offere-
cci' nina emonda, consignando urn
poqueno auxillo, detstitnado a Es-
cola Mineira dc Agr000mia o Veto-
rinaria, escola inodesta, quo não
tni insialiaçCes sumptuosas em
rnapeslosns edifielos, po•rcfue a ter-
ra C o sCu palaclo, as instrunientos
agrarios o seu mobiliarlo; que não

tern hospitaes, ortiue OS SOIlS hos-
pitaes são as cainpos e as SOUS do-
entes as nurnerosos rebanhos qo
pascem nesses mesmos campos, e
quo, do fraquente, são dizirnados
palm mats terriveis epizooias, re-
cehendo, come tratarnento, a mo-
sinha a mats rudirnentar, quo ihos
ministra os flosses peCes do into-
nor.

Fit ti ii e i'u, corn ossa ernenda, ant-
0101' C fuutficai' a Escola Mineira
(IC Ag ronomia o Voterinaria, quo
[love mei'ecer os applausos do nos-
SI novo. pelt) modo ahnegado e vcr
ilatleii'arnente arroj ado corn cjue
tin saindu atravessar difficulda-

(1 1 ( 0 50 diriarn insuperaveis, do
vido, unicarneute, afo denodo o ao
eatriotlsue dos sons dignos funda-
dolTs, (lesse Ipuuhado de iitolle-
clum's tie noine feito e consagrado
ciii todo 	 nosso Estado.

A isctda Miueira do Agronornia
tiunea teve o atriparo official, cm-
hera Ihie tenlia sido este promotti-
Jo: e o quo el]a pede hojo C urna
i1euona

fit(,
 (1 11 0 serd mats

111(1 ccli torto moral do quo urn am-
raro material. attenta a insignifi-
oauoh da. mesma (inuito bern; mui-
to beoi)

0 argurnento algares levantado
do ullo ter aquella Escola campos
vastos para levar a effoito as soils
insip omontos, nCo procede, sr.
Presideute: rrada inais C prociso do
cuo urn eanteiro quo esses moqos

uthom preparar, come sala modes-
to. scm fusto e scm pampa, para
iI(le see plantada a sernonte, pa-
ra none ser experirnentado o re-
medic quo suppre a falta do hu-
mus na terra; e plantada a semen-
te, gerrnin ada. desenvolvida, tram-
t'ormada, nmhirn, em urna grande
orvore, possam eases mops ama-
nbC, coin os coiahecirnontos ad-
cuiridos, cern a expe'riencia da pra-
tica, percorrerern outdo as llQSSO
eanipos, ahi so tornando as gran-
(Its mestres (To l'uturo.

Corn estas palavr .as, sir. Presi-
(iente, lenho per justificada.

Vozes: —Bi'ilhantornente.
o sr. Julie Meirelles... a omen-

Itt ti C1LIC Inc veuho peferirido o
quo submetto I. eonsileração esola-

recida da Casa o da honrada corn-
rnissbo do Orçamento, quo, tondo o
"polo do hurnildo orador...

0 sr. Nelson de Senna: - Apoio
muito valiqso e quo muito desva-
nece a commissão.

() Sr. Julio Meirelles... para as
medidas quo tern per him amparar
as nossas escolas do onsino supe-
rior, nile deixard tambem do atten-
der a urn pedido tie justo, qual 0
qLio so acha concretizado na emen-
da, quo visa conceder urn pequeni-
no e modesto auxilio a urn estabe-
lecimento do reconliecida utilidade
puhilca, quo, nascido da inicialiva
particular, scm o bafejo do poder
publico, jEi vah, entretanto, prestan-
(10 OS mais assignalados services.

Serd, per certo, este o procedi-
menlo da commissão, que não quo-
reed derruir um edificio quo, Si é
modesto lioje, amanhã serd gran-
do. e nna,jestoso, proporcionando ao
Esiado reaes vantagens e seguros
lie neficios.

Sojani osses dez contos a semen-
to official lanqada no futuro da
agronomia minoira I

(Muito bern; muito benz! Urna
proton gada salva do palmas, parti-
da clas galerias, acoihe as ultimas
palarras do evader, que d caierosa
e vivarnerite curnpri.mentado.)

Emenda
N. 43

\o art. 3. 1 , § 3.1 , n. 18, aceres-
canto-se

\' Escula Mineira (10 Agronomia
o Velerinaria, 10:000OOO.

Sala dos sessbes, 16 do agosto de
4916. Pedro Bernardo Guima-
rães. - Julio Meirefles. - Argemi-
ro do Resende Costa. - S. Stylita.
- Monsenior Jodo Martinho.

Achando-se apoiada, entra con-
junclamente em discussão.

0 SR. CLEMENTE DE FARIA:
- Era men intuito, ao ápresentar
a emenda quo tenho a honra do
offerecer d Casa, justifical-a corn
o rnaioi' nIunoro p ossivei de decu-
mentos le detalhes; entretanto,
crete não ser isso prec i se, tendo-se
em vista o jd grande interesso do-
monstrado, em male deste anne,
pela mesma questCo, quando a irn-

pronsa dacjui o do Rio do Ja:ieio,
tratando da mosma, procurou bor-
dar commentaries em tui'no do as-
sumpto tao importanto e do real
monta.

Nessa occasio tiv, tambem, a
,opportunidade do dirigir uma carta
ao Diario de Minas, em quo pro-
cui'ei salientar aiguns factos que so
desonrolavam entre o nosso Esta-
do e o da Bahia, na localidado do
Encruzilhada, situada na zona nor-
dCste.

Sr. Presidente, 0 assumpto quo
trago ao conhecimento da Camara
C do grande reievancia o do sum-
ma importancia, confoime preen-
rai'ei aqru demonstral-o.

JEt em 1876 a 4877, 0 coronel José
Bento Nogueira, do grata memoria
(apoiados geraes), havia tratado
desta questEto, terido side suscitada
a mosma pelas auctoridades bahia-
nas da cidade do Belmente, par
oGcasiio do serein celebrados di-
versos conI;ractos corn o coi'onel
Gontil do Castro, corn o barão do
Saramenha e dr. Modesto do Faria
Bello, para a projeetada constru-
cção da grandiosa estrada do ferro
quo porcorroria o vallo do Jequiti-
nhonha nos dots grandes Estados.

Em 4894, o men infatigavel corn-
panhoiro do represontaçao, cujo
name peo liceriqa para deelinar, o
sr. Ignacio Murta, justificou do un
mode brithanto uma ropresentaço
feita polo entEto prsidente do con-
seiho districtal de Fortaleza, 0 co-
ronel Pacifica do Faria, e polo re-
spective presidente cia' Camara Mu-
nicipal do Salinas, o ceronol Anto-
nio do Castro, e per diversas peS-
seas residentes naquellaS localida-
des, sende o assumpte tratado tam-
hem corn toda elevaçEto do vistas
polo distincto amigo o preStigioso
colbega 0 Sr. Nelson do Senna.

0 sr. Nelson do Senna:— Agra-
decido.

0 sr. Clemente c/c Faria: —Tra-
tando-se, Sr. Presidente, de urn
assaiuipro imnortante, cenformo fi-
ve occasião do dizer, peço permis-
são aos incus nobres ceieigas para,
sabre olle, fazer aigurnaS conside-
raçbes.

A Carta Regha, do 10 do maio do
1757, e a provisão do Conseiho Ui-
tramarino, do 20 do agosto do 1760,
segregaram da comarca do Jacobi-



ito, da capitania do Bahia o então
vastisslino dit.ricto das Minas No-
vas do A rassuahy, para annoxar a
coina.rca do Serio Frio ii capitania
do Minas Goraos, declara.ndo quo,
iaiio tendo sldo asigna1ac1as as cc-
spectivas divisas, adoptava acluel-
las que haviana siclo traçadas no
mappa do I-I. Gerber.

Esses luTiites, declarauos 13010 so
iaador Ca'ndido Mendos, SilO OS SO-
guintes:

Pelos ris Verde Grande e Pc-
((Ileno, atd a Serra dos Alrnas 0 (10
Condeu ha; (10111 unia recta an Val-
in i"unclo o deste nonto, por outra
recta, a harra do Mosquito: e (lOSta
harra, por Hula recta, ao Salto
Grande do Jeqil iiinbonha

Saint Hilaire, BaUd e outros
geographos, absolutarnente nao se
referem a barra (10 Mosquito como
ponto divisorlo, porque nessa occa-
shi,o, espessas mattas cobriam toda
acjuella ext.ensão do torras, corno
acontece, ainda hoje, em grande,
parto dessa faixa de terrenos.

Segundo outros, sr. Presiclente,
essa divisa devoria sot' a seguinte

Passarido por Vallo Fundo, bacra
(10 V nra do Grande,do Ho sill n Fazen-
da do tenente Ludovico, Successo:
' alravessando 0 1.10 Pardo, ahaixo
da harra (10 riheirdu Agua Preta o
riteirao (10 P0(111' Fe iii andes. vai
too a nina cord i1leira quo divide
as aguas do rio Pardo e Jequiti-
iilinuha, passaido dilti jielos cha-
jiadoes e cahoceira In Itithitu do
Mileo e incio IUYDIiTIaF na cacltoei ia
do Sallo Granite

Ova. so. Presidi'ide. (5 prluteints
hatulantes (talluella region n5fl Ci-
iiheciam absolutanionte a di reeçiIo
r]a linlia quo Ia do Vallo I"iindo to
Salto Grande, nom tan pollen 	 -l.
([lam d etermina r p to a I a ira do
\Iosqiiio foss(, a verdacleua passa -
gent (IC nina mi recta: Cliuta rain.
ijor isso, us seguintes 1i.uiies : ''do
Vallo l"iindo ii haira. (In .\lOS31111))

ii fazeuda do Issarias": sciOn
true, entre esta divisa o a do Vallo
Fundo d carhocira do Salto Gran-
do, oxiste urn alaixa de I errmw
mais oil iliotins do 50 loguas do ox-
iOflSaO o do 20 do largura.

O sr. ?irixon (li' Senna:. - E ahi
(5j S 4i VISaS P (1550 '(I LII Semi) ic

pelas citnuadas e nao polo duo;'-

111(31 (u/Uarflni, COlflc( (1 110 rem OS
bahi an os.

0 Si'. Clemente (II' 1"ae(a : - Pro-
Va ISSO, sr. Preside:ilo, (flu' n lix-
P ltantes, lie SSa (i] Il 00 i g nu Iii VO 111
pot' coniploto lucia a1uo11a i'ogião,
poiS, si yni acaso. so Iirasse tima
recta do hai ra do Mos:uilo p do
fazendo do lssanias a Vacliooii'a do
I laliano, era Pont posSiVeI passar
a mesuia polo onion f1orsconto
villa do lu :fuitmhenhia, ci' ccx ciü 30
loguas aciula (10 Salto Grande, ate'
o niuniciplo do iheopinlo 01 toni:
SCfl(.); quo isso coiislituiria iiiii vet-
dadeiro ahs'urdn. Ilevondo pi'rsistii',
portanin. a i 0010 do Vallo Fitndo
a cochoeira 	 do	 Salto 	 0 ratido.
(Apoiado do cr. Ignacio 11Im(rirl).

Isso Cot reconheciclo .1)010 goVel'-
no haluano, 0111 virtuda (Ic unia id
da anhga Assonah1ca Provincial,
sancolonada, segundo estou infot'-
ff10110, polo dr. Almeida Couto, e
quo estahelecou Os lirnites onto as
comarcas do Salto Grande e Can-
navioiras.

Nesso docurnonto, os legisladores
haliiaiios so iv lorirarn an Porto dos
italiauos, (1(1 lado Sul do rio Joqui-
linlionha, e dl) lado unite, (1)) TOeS-
l)O I'll), a linlia diVislIrill ('11110 ((S
ci oms ESti) (lOS. tondo pot' 1)050 0
'Iioeira (10 Saito Grand( , 0 05 Ca-

J(CCCiiiiS (in rio Salsa, quo nasco da
cindil liii ra (1)10 divide as aguas do
11)) Pa i'do e do JeIu mtmuhonha e
desagua no Poassi'i.

A carla goographmca do nosso
paiZ, ainda 	 ('olonma (10 	 Poctuiral,
taoihc'iii 	 issiiii 	 (lCSCi)'Vl' 	 vql)'llas
1)05505 (IlViSaS, SoIldo lilt)' ('5511 ('1)1-
In,	 I'oiie vaittada 	 11)1' 	 lilt) 	 i'unloe-
loith' 1' (lisP 1010 ongeulteii'n

(I 110 P11110 nasce 11111101 pti'Ie
110 iioi'dostc do Serra dos \huas e
de pois di' (Ill) curso Ii)' 121) logli IS
Liz a Sul tnii 110 mat', no lo-at' (10-
i1011iiIiiI)1)) CflhlllOVieil'flS, 	 0) !lahia

ssas I?)) loguas, 61 hanlian (i tcr-
liloli(i litilICiOl) e 110 o 1)01111110.

Proellralo'io-se inedit' ('Ssfls 110 It-
nouns dcsi'l'iptns, oboga m'omos ii 11131
logm' llellomninado ''(O('lilniI)O'', Ia-
tsar )'SSO ' l iii' . couP) bolos siil em.
osti't SlIlIi)dI) 1)) margeni 1111(010 'In
rio Pardo e no mesinlI di i'ecciio 10
recta quo vai do Vallo i'IllOiO i't
cachneira do Salto G'andn.

Bastion, sr- P 0051(101) to. t'stas still-
iles 	 ttiilei'aidi' 	 i11'lt 	 10111 ISiL'OO

eabalmento quo a recta (Ia tiosSa
duvisa, naqilefla patio ii n-0rr plie
corn o tocritorlu bahiallo, O) 10010
ser olitra Silii'in aquella quo paole
do logan dennuiinad.o Valin i'ltti'to
O inc vat too (t Caclioeira do ha-
Bonn

O sr. 1917acio iIIia'la: —Apoiado.
O sr. Clemente dc Faria : - F'

neoossario, sm's. deputa(Ios, cute fi-
xemos, do vez, Os flOSSOS 111111105
corn o 111110(1)) di Pablo, aiim do
salvagtta 1 liii' us intoi'osses legiti-
moS (10 tautos patrioios flOSSOS, 10-
sidontos naquella parte do tei'i'ito-
ijo Inhmleir)) . F, em ahnno (10 ciuc
affii'nio, pel() lieenca ,pam'a 1cr p0-
,ante a Casa, unia represontaçli,o
dirigida, ncsso sonticlo, ao honraclo
Pm'esillomlto Ii)' i\liiias, ('Xlii)). 51'. (ii'.
i)olfiin Mo i'eira, polos lialtitautos
do arraial do Enci'uzilhada, sit.ua-
do no extoemo norfo do nosso Es-
tado. (LTh.

Esta l'opresentaçdo. so. Presiden-
te, ainda inais so tustifica, Si alien-
dermos para o facto do for sido
anresentaclo. este anno, no Con-
gI'esso (Ia Bahia, polo Sr. doputado
Braulio do Lima, urn projocto ole-
vando a oategai'ia do villa aquella
localiulade, francament.e minoira.

Pro. Si liver effectiviclado osso
projecto (III illustre representanto
hahiano. slil'gi olin alP. dentro em
hro.i'e, as mnaio es difficuldarles o
OS rnaiom'cs Cmfll)1i1'aCOS nao 50 .11(1
colnaliea (10 1 InposhIs. Inns tambeni
em loltas as 111(0 ai S (Ill ('St 01'S i'c'l a-
tivas a i'ssa dI plicill000 (10 ,j iris-
llcçao (Ills (lois Etds, 111110 ones-
mo to rib 01)). (Apojados; 11)010
bern!)

Xcsta.s condiç'oos. cstou cool)) 110
(fit(' a Caimiara mdio deixrt''i do. san-
ceiona 1' 1.000 Sell 11113. it sOgUil1l
emonda. quo tembo a hommra do
apresemtar an i)l'l),jl'('tO out discos-
Sao.

''Fica )) P ri'solonlc' (II) ES)ilIL) 0')-
OtO]'lZildln a ilnuidat' avivontam' ;I

 )llvsnm'ia emit)' oslo t' n Fs!:ido
da Bahia, e iou'r a cl'nvaolia )I:)s
morons iiecoss'i 0105. flndeiIdl) pai'a
este fbi. Si for Irecisu, emitondom'-
so e ontra r em accordo corn o go-
Ve}'flo (105lioIle Estailo e desnendet'
a floCC'sSaria (fuantia pare tal Gin"

A erniomia esti'i assignada por to-
410S os rep reseimtant.es do sexta civ-
curnsrripciio eleitoi'ai.

Passo ainda as rnãos do v. exc.,
sr. Prosidente, afirn do qmie seam
en via das an poder ('XOC u tivo o pu-
hlicadas no , j omnal (Ia Casa,unias
liotas apl'ose.ut.a)ia,s 1)01(1 lIve ten-
dissimo padre Samuel Tritterno, vi-
gario cuadjucthi' dc Joahyma, IOu-
riicipio do V illa, do J0311 itiuliomilia,
assirn comn lint ai'tigo (10 Itrilliali-
to orgão do iinpi'ensa rnmnou'a, "0
Mueut'y", 	 i'elativamolute 	 It 	 l'Ssa
questão.

CoIn esses documeutos, Juigo Olin
sor mister accreseentar mats ime-
nhuma oonsideração, porque os
mesmos elucidam e esciarecern so-
bremodo o outro ponto em qImestIlo
da linha divisoria, do cachoeira do
Salto Gm'ando em dirocçbo no sul
do Eslado da Bahia.

O Sr. Ignacio ,llurta: - 11' uma
vasta extensão do opulentas mat-
tas, jã povoada por rnineit'os. A
nossa fronteira b pela cordilheira
dos Ayioriis. quasi em linha re-
cta do Salto Grande, do Je quitinho-
nha a caehoeira do Santa Clara,
no i\iucury. como Se 1011 olai'nmento
do minucioso relaiorio e mappa
geographico, organizados pelo ii-
lustre franciscano, frel Samuel
Trit.teroo, corn o quo Preston reic-
vantissirno serviço ao nosso Estado.

O so. Clernenfe rio Faria : - Ai-
da offoreC o J cousideraão cia Ca-
so as segtiiites emeimdas. (1i,(I)

(Muito bO)11 1010)0 born 1)
flocurneotos a quo so ve lcro o ora-

cloi'

Nnias sohm'e os limites divisorios
enti'o OS Estados do Minas Gei'aos
1' Bahia. do Santa Clara, no rio
'P 'Cl) rv. 0 Podia (11) Ifaliano, no
Silt') (Iraide 	 Yin Joquitinhto-
nba, poll) pad ro fool Samuel
'lm'ltorlil), (), 	 C. on.

slilm,, 0 linha (livisol'ma enti'e
"sic's lois i'.stados no .treelio cfiie
Cici chin' o; rio , Mud ry e Je0Iiti-
I ihonlma it cordlllioil'a da sei'i'a dos
lytnords,

fiestos Sb poatos conh-cidos o
mcomitestadoi; ,o eaolioeira de Santa
Clara, no I'll) Mttcuiry, a ostação lIe
Aymores, no EsP'ada do Feni'o Ba-
hia e Minas, e a Pedro (10 ltaliano,
na caohneii'a do Salto Grande (10
Jequitinlionha.
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do pelos corrogos Pradinho, Prado
Grande c sons affluentes, e do
corregos Vo.nto Frio e outros afflu-
entes, e Ruhim do Pedras, Corrego
Secco o Barocdo, verfentes do Jo-
quitinhouba.

Pela estrada dista cute iiasoento
povoado 10 legnas cia prosoera p0-
voaçdo Rubirn, districto do Joaliy-
nia, quo é o povoado mats perto.

Os moradoro.s dos corregos Yen-
to Frio o Secco esttto ahrtndo urns
estrada, o tambem as moradores
1105 corregos Prado, Pradinho e
Dots do Ahril, atixiliad us pelcu (to
R uhim do Pod rils, a] ui rain ma is
urna estiada quo us Iiga colic Si,
estrada quo acompanlia o eurrogo
Cachocira, affluente do Jucurucil,
margem esciuerda. e Os hahitantos
posseantes do corrego Pots do Abril
tainhorn airiram u ma estrad o de
tropa, qua liga este corrogo ocirna
corn o rio Jucurucd, uma legna
abaixo do harra do corrego Ca-
choeira.

A rio Jucurucil on Prado Gran-
de tern siias caheceiras confronfan-
los corn as do Jiarrocdo, affhiente
do Buhirn do ul e corn as do Ito-
nhoern e sons affluentos riheirtto
das Tmhuranas o corrego Norte.

O Pradinho no serra dos Trinta
Yoltas; qilerern OS hahianos quo o
espigibo do cue faz porte a ladoira
on morro dos Trinta Voltas, sojo
a sorra dos Aymords e, apoiando-
so nesta opinitto, dizom quo os rios
Jueurucd e Itonhaein, corn todas
as suas aguas vcrteutes, pertcncr'ni
ao Estado da Bahia.

II' 1.1111 engano,, pnruuauto
espigao dos Fiinta Volt as vem
do oCste e continda depois, parfin-
do do ponto choinado Ladeira das
Trinta Voltas em dbrecçtto nordes-
le, formando ci divisor ontro as
aguas do Pradinho e Prado Grande
on Jucurucil e as do Ruhirn do Sul
ate perto da harm (10 Ruhim dais
Pedras, no duo Tiuhim do Sitl: des-
to ponto segue pal-a o orionte, for-
mando o divisor entie as aguas do
Jequitiuhonha e as do Prado Gran-
do on Jucuruci'i e as oahecoiras do
rio do Peixe on Buriihaem.

Partindo do mcsrnu ponto ci La-
deira dais Trinta Yoltas. e tornando
rurno do oéste, faz o divisor entre
as aguas do Pradinho, Prado Gran-
do on Jueuruci-i, rbbeirao Imbura-

ni:s, Cm Pfl Norte, Enceri'ado on
eahecoirns do Ifanhaern e 55 do Ru-
htm do Sul (corn major precsao do
cirregi do Barroctto, trihutario do
Ituhim (10 SuP, o do ribeirtto Agua
Ilrauica, frbhut.ario do Ho S. Miguel,
at a podia do Toioho. Neste pon-
In divide-se em dots rarnos, dos
unaes urn fOrma o divisor entre as
a gitas vertontes do rio Pampa-ine
as do rio ltanhaeni, e o outiu fec-
na 0 divisor entre as agnes ver-

tontes do rio S. Miguel e as do rio
Pampam, rio Negro e Mucury.

0 i)rirneiro rah-to procnra a esta-
edo Bias Fortes, ex-colouia do Urn-
cc, e rIo S. Matheus, atrawessando
esfo rumo na ladeira do Jeqnirirv,
ins kilometros 24-27 do estroda
ontre S. Miguel e estatto do Uru-
cci, estrada esta feita 1)010 governo
do Minas.

0 outro ramo proeura a Podia
cia Canilsa, Pedro d'Agua. Dois Ic-
macis; Pedro do Chifre e Pedro do
Gado, atravessanclo este ramo na
ladeira Tiririca, no k-ilonetro 170
da ilita, estrada do S. Miguel ci es-
taçtici do Urucci.

Quanto ao rio Burnhaem. ha no
inesmo, segundo me informom,
urns grande eaohoeiro quo fica
mais on monos na hobo recta corn
as do Italiano, no Salto Grande.
mobs legua no Jucurucil, Prirnoira
Cachoeira do Ttanhaem c do Santa
Clara do Mucury, cuja caehoeira
do Burnhaein C charnada cachoci-
vs Tompoda, porqno nella as aguas
do rio desapparecem entre pedras,
reapparocendo aboixo da dita ca-
ehoei'a. 0 povo residente em srios
eahecoiras charna este tin - Bbo
do Peixe. Suas cabeceiras con-
frontarn-se corn as do riheirtto En-
chadibo c do corro go Riheira., tn-
hntario do Jequbtinhonha, oste ul-
timo urns legna abaixo do Salto
Grande. no Italiano; Esto rio Bur-
nhaern faz barra no cidado do
Porto Seguro. Estado da Bahia.

Cachoeira Meio Legua. - Esta
grande cachocira C assirn denomi-
iiada porque tein moia iegua de
extenstto no rio Jucurucil.

A 1 11 2 legua abaixo desta ca,-
choeira faz harra no margern di-
reita do rio o corrego Terra Corn-
da, no rjual ho urns grando quCila
d'agus quo Rca justarnente na II-
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A estação de Aymords dista ocr- ino rtheirão ImburanaS o aldela-
ca de 24 leguas da dc Ponta da menlo dos Machacalis. Em urn of-
Areia., no estuarto do. Caravellas. 	 ficto do Ministorio da kgriciiltura

Pedra do italiano, no Salto Grain-	 dirigido al) CXfli0. Sr. P. Sraftin,
do, lica a cerca do 30 leguas da ci- bispo do Arassuahy, dado do 20
dade do Belmonto. 	 de fevereiro do 1915, id-se quo a

Considerando quo ao norte a aldelamento des Machacoits e s-
costa converge para o ldste, pode- tuado na vertente oriental cia serra
so •dizer quo Salto Graudo e Santa dos Ayrnords caheceiraS do rio Jo-
Clara ficain ma's on menus ciii curricri, por'uri, no ecca.siuo do m-
urna linha roe a. Pots hem, entre nba visifa a cste alcIelamNito, vo-
o Joqu1tinhon11 e o Mucury estäo rifiquel quo o mesmo esta situarlo
tambern, entre outros, curno trthu- nas cahecoirilS do riberao Inliuia-
tarios do Oceano, OS seguintes rioS: nas, chamado pelos indioS —Tncor-

I - Burnhaern, quo tern sna fóz ririco —norne do urn passaro, per-

na cidado de Porto Seguro: 	 to da Pedia Alta, chamada poloS
If 	 Rio Jucurried, quo faz bar- indios —Mica.itjah--ao nord este do

ra no ciSade do Prado. 	 alrleia. Nao havendo alli serra,
Este rio figura no mappa googra- alcirn de sta pedra, nao so podo to-

phico dos Esf.adcs tT niclos do Bra- lar em vertente oriental.
sil corn o nome do Jurussi'i 0 0 p0- 	 As cahecetras do Ttanhaem con-
vo quo mora mis eabeceiras cha- ti'ontarn corn as do riheirdo .\rua

ibutario do rio S.ma-i) rio (10 Prado; 	 Branea. ti
Ill - 	 Rio Itanhoern, charnacin guol, e taml).ern corn as do rio lit-

pelos moradores dos cahecenas curucil on Pracio.
Corrego Encerrado e rnaiS ahaixo 	 Quanto so rio Jncuriicd on Pra-
(orrego do Alcobrna, e tern a bar- iTo, .acha-se no niesmo nina graiidc
ra na cidade do Alcobaça. 	 cachoeira clenominada cachretra do

Pergunta-se: Onde sin os pontor Meia Logua. a qual flea em linha
da linha clivisoria entre Os dots Es- recta, mats on rnenos, corn as cii-
tados nestes tres rios, cortados PC- ehoeiras do Santa Clara, no Mucu-
la •eordllheira dos Aymoris? 	 ry, corn a do Salto Grande, no Pc-

Ora. sendo no Mucury o Joqui- dra do Italiano, no JequifinhOnha.
tijihoiha pontos do divisa já ac- Dista a dita cachoeira do Mob
ceitos e incontestados as primeiras I egua mats do 30 leguas (Ia cidade
cachoeiras grandes, contando-as do do Prado, polo estrada aherta polo
haixo para dma, quo sid em Santa dr. Frot e reaherta pelos morado-
Clara ii Pedra do Italiano. no Jo- res dii Riheira e Barroclo, e 8 112
quitinhonha, a rnesma cousa clove beguas dii harm do correOu Pradi-
ser nos rios Burnhaern. Jncurucii nho e 8 loguas cia harra do corrego
o ltarihaern. No rio Itanhaem ha Bananeira. adfluente do Prado, ci

'urna grarido caohoeira que dista margem clireita.
ecrca de 20 leguas do sna fOx em iI 	 Neste logar comecoram em mar-
AlcohaQ

I
a ci denorninada —Primeira 	 ullirno a tunclaçdo do urn p0-

Cachooira. 	 voado corn o norno do Santo Anto-
Sd conhecio esto rio ate a. harra illo, do Triumpho, devia ser Santo

do corrego Trnburanas, distante cur- (10 Ariary. 0 sr. Antonio José da
ca do 40 leguas do Alcohaca. As Silva .que foi jutz do pax ern Sio
auctoridades desta eldade bahiona Rocpie e pars alit mudou-se o corn-
narnoaram o Sr. José Ganga Ro- prou a posse do urn taol Antonio
drigues do Sousa. morador no harra Ma,nool on Manoel Antonio, e re-

- do Irnhuranas, fiscal on inspector side na sua tazenda —Castello--a
do quartoircio etc., mas die otto urna legua do povoado. C o encar-
accoitou e nern tern excrcido o car- regado do dirigir a edificacitto do
go. A 7 loguas do harm do Imhu- mesrno povoado, on comrnercio, co-
ranas oxisto urn pequono povoado mo diz o povo, para 0 quo Os mo-
charnado Comrnercio do Norte, —ã radoreS fizerani urns subscriPQdo
rna.rgem do corrego do Norte. tl ui_ para a construecitto do urna capel-
butario do rio Itanhaein A 12 To- is e cerniterbo. Ficard em urn con-
guas acima cia barra ciciste, ostci tro do boss terra-S o mattas, banha-
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iNoticiam os jornacs do Estaclo
que na actual sessdo do Congresso
Mineire, installado no dia 15 do
corrente mez, vai 5cr levantada a
'queotão do limit-es entre as. dais
Estados - Bahia a Minas, na liar-
to septontrional deste, em que,
ainda ha pouco, muito so falou, a
proposito do invas go do territorio
rnirieiro par auctorjdacles hahianas.
o facto foi desrnenttdo e delta so
procurau tirar a importaneja 9U0
tern, porOm d real e grave, estando
a exigir quo sobro a mesmo e par
pane do Minas sejam tomad.as pro-
vidoncias efficazes e definit.jyas.

E' sabido que em toda a corda
qe val desfe nosso municipjo, pela
sorra dos Ayrnords, continuando
polo Jequitinhonha aId as •rnunicj-
pios do extremo forte - F-ort.ale-
xc. Salinas, Rio Pardo e Tremedal,
liSa es-Cia demarcadas as fronteiras
dos dais Esfados e quo, dvido a
isso e em aiguns pontos, tOrn sur-
gido duvidas e qciestOes ariunilas
de invasOes de auctoridades admi-
nistrafivas e judiciarias do uni dcl-
los em teri'itniio (10 outro.

F esse facto clue, ha poico, Os-
love em taco, na parte em quo a
miuiicipio do Jequitinhonha, cia
noSsa Estado, contina corn a de
Conquista, da Bahia, rnau grado as
iuforrnaçOes e entrevisfas quo han-
y e, tendentes a consid-eral-o desti-
tuido do importancia, nSa a S tal
0 trn)to assim, sencio do natureza a
provocar a attenqSo dos dais Es-
tados Para esclarecel-o o resolvei-o.
Para the ver a importancia Pasta

abrir-se a mappa cia Estado do Mi-
nos, marniacict levantar polo ga yer-
no clesfe Esfaiclo, C (fUC I' ohm (lit
Ien;g-en-heiro )Henedicfo dos Sautiis,
mappa official, Pode-SO dizer, o
par toda a porte 0 aId polas esco-
las dii fundido. Esse mappa old a
pavaacSa do Encruzilhada, no dis-
tricto do Fortaleza, do municipio

• do Joquiti-nhanha, do nossa Esfa-
do, muito Para dentro da linha do
divisa corn a Bahia, 001110 porte)-
centes. pais, a Minas Ge rats. F
sirn S lid-a o considerada par todos
OS moraclores da regida do baixo
Jequitinhionha, quo sahern c-star
aquelle logar em territaria mineiro,
do rnaneira quo a rnappa veiu con-
firmar esso facto iS conhecido iia-
quella zoria.

Pa-is hem: a Estada da Bahia a
tern coma em territorjo sea, su-
jeito S jurisclicçSo do suas aucto-
ridades e, ha pouco, olevou-a S ca-
tegoria do villa, coma rnumcipio
ind-opendonfe o termo da camarca
do Connuisfa. Erse ado, do gayer-
no do Estado vizinho S do natureza
a mostrar do mad-a patente e in-
saphismavol quo dIe julga se-r ter-
ritoria bahiana aquella regiS-a an-

do estS Encruzilhada e que, no
mappa official do Minas c na Ira-
dicç-ão do povo, figura coma per-
tencendo ao nosso Estado.

Do ha muito quo ha-hitantes da-
queue logar, coma do Salto Grande
e da Vigia, pleifeiarn junta aa go-
ve-no do Minas a aherlura do urna
estrada do rodagern quo partinda
cia niargom esquerda (TO Jequifi-
nhonha, no Salto Grando, siga polo
riheirSo do Cunha aId Encruzflha-
da, contra hastante populosa q1le
pertenco a Minas a quo esid son to
admiuistrada par auctariclados ha-
hianas.

Essa c'sirada lord a extensdo ma-
xima do 20 leguas e passard par
0-litre t-orren-os fertilissjmos Para a
cuittira (10 cacdu, algocldo, canna
dc assucar e pastagons e crue dan-
los cram hahitadas par inclios, ho-
j e todos mansos e aldeladas. Do
percurs-a curIo coma so ye, atravSs
do urna zana feracissima, viria
trazer ao Estado do Minas a passe
dessa regido do sea territorio quo,
par falta do comrnunicaqSo o do
sahida Para elle, coma par falfa

do assisto-ncia —viveuclo esqucenla
-e aha.nclonad-a do Minas, vol so ii-
ga.ndn o stibmettendo S jurisdicSo
do Estado da Bahia, quo loin sido
mais solicita e- zelosa corn as ham-
fantes desse logar, dando-lhes os-
fradas para CanoLtista e outi'os
-rn-eios e olernenfos do protectSo,
desenvolvimonto e gasantia.

Essa estrada do Salto Grande pa-
ra Fncruzilhaida, de vinte legiias
aponas, villa tarnhem trazer to fis-
Co mineiro urn grand-,, augmonto
do rendas, na recehedoria do Sal-
to, pals em cleianda dos mercadas
sul-bahianos do Ilelmonte, Canna -
vioiras. llhSos, Porto Segura -e ou-
tros servidos par linhos do vapores
e nos quaes encontrariam melhor
preca, passariam par Salto Grande
e pagariarn impasto na recehedo-
na mineira ahi situacla, todos as
product-as o generos do exportaçSo
dessa zona do Encruzilhada, co-
ma sejam a- gado yaccum o mtiar,
cacau, a algoddo, a café e autros
par-a tados as quacs S prapnia o for-
Ill aquella regiSu.

-Coma so ye, nSo- S -despida do
interesse e do imporfancia, para
Mina;, es-se a-ssumpto quo, segun-
do cansta, vai ser venfilado no
Congresso Mineiro par urn doputa_
do- do norte, senda oppartuno re-
gistrar quo tambein a diocese do
Arassuahy estevo ou oslO ainda ern
quesido corn a arehidiocese da Ba-
hia, sobre a jurisdieçdo -ecci-esiasti-
ca nfl [ncrnzlh ada. prel-enden-do
a5ueii a. iiltinia cjue the perlençtn
esse logar.

F Si a govc--no do Minas so que-
dar, e3mo aId Ii-ae fern acontecido,
deantc clesia invasSo lent-t, o paci-
Flea quo so toni feilo ein son torn-.
toilo. ella irS so exfendendo a nit-
ft as ponhis. e a pova i-nEc recchn-
dci horn ossa jurisdicçcio c'ue, em-
Para extraulia, lhe dEc garanti-as do
vida e do propnieclade, moms do so
des-envolvor o eleniontos do Pro-
gresso e do prospefidade, urna vez
flue 05-52 mesmo pO\'a So vol ahan-
-dana-do e er:iuecidu do Estado em
c ni-a fernitn-iu SO esta hole-ecu.

(D'Mucicry, do 25 do junho do

Publiquern-se 0 remotlam-se ao
poder ex-ecutivo.

Emendas 	 -

N. .i[i
An capttiTo 2.°. art. 3, 1 , § 3.°, j..

Into. accre-scente-so and-c corivior:
Art. Flea a Presidente do Esta-

do anictorizado a mandar aviventar
a linna divisoria entre este a a Es-
tado da Bahia e fazer a cravaçSo
dos mat ens nocossaniru, po-dendo,
para esso Lint, si for preciso, en-
tender-so e elI-ran cm accorda coin
o governo ciaquc'Ce Estado
pender a nccessania quantia Para
tal urn. -

Sala das sessOes. 47 do agosto do
1916. - Clement-c de Faria.—i-gna-
ciii Nnrfa. - JoSo Antonio. - Ed-
garcia (Ta Cunha. - Demosthenes
Cesar. - Nelson do Senna.

N. 45

An capitula 2.°, § 10, in-fine, ac-
crescent c-sc para inst.allaqSo do In-
tomato do Gymnasio em Bello ha-
rizonte, 40 :0008000. 	 -

Para a custelo do exame-s do am-
rnnos extranhas ao Gymnasio Mind-
ra, 6:000$000.

Sala das sessOes, 17 do agosto do
1916.—Clement-c do Faria.

Accrescente-so ondo convier.
.Auxilio do -1 :0008000 para a tm-iido

Opei'aria e Patriotica da cidade do
MonIes Claros.

Sala clas sessOes. 17 do agasto do
1916—Clemente do Faria. -

Apoladas, entrain em discussSo
Caflju]1etaiuente.

0 SR. JOSE' •\FFONSO: - Von
ter a h-enra, sr. Presiclento, do pas-
sar 55 mdos do v. exc.. aiim do so-
10111 sulimethil-as a sahia considora-
edo- da Casa, dims oniondas to pro-
joclo n. 52, ama em debate.

A prirricira delias pedo quo so-
jam capituladas na ruhrica do "Au-
xilios" as casas do caridado da cida.-
de - do Sacramento c da cidade do
Ituyutata.

Existo em Sacramento. sr . Pros!-
dente, urn hospital manlido pela ii'-
mandadc do S. Vicente de Paulo
que, desde muffos annos, vern pros -

nha da difa cachoel pa.. No corregoda Oiia, quo 	 mentra pela argern
esquerda., na cachoeira Meia Legua,
taihtiii tuna gratide qiteda d'agua
iia rncsina linha.

Ahaixo da coclioeira Meia Legtia
muda-se 0 aspecto da matta, em-
hoia o terreno sea ainda acciden-
taclo, tarna-se mais piano e largo.
Oito leguas ahaixo do cachoeira ha
outra cachocira, a do ParLo Alegre,
sendo ella inja eachoeira mansa.
Dalli paral lmixo ainda d mais no
tavel a . intidança das terras e da

atta.
Joahyma, aPril do 1916. 	 Fr,

Samuel Tetteroo, 0. F. M.

Limites coin a Bahia

- 4
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ando relevan tissimos serviços a mu-
sa cia caridacle publica, recoihendo
aentenas de dnefites pobras e invafi-
dos, que silo tratados corn 0 maximo
carinlio a dedicação.

Em Ituyut.aba se aclia em constru-
cção, neste momento, urn predlo, no
valor do 20 contos, qua é ilestinaclo
ci instaliaçéo, tam]vm, cia urn hfs-
pital.

Segundo estou nfoirnado polo
honrado a digno ciadcio coronal
Joiio Martins cia Andtade, presiclente
o agenta executivo cia Camara cia-
ciuella localidade, 0 povo do mesmo
municipio jci contribuiu corn a im-
portancia necessaria para a constru-
cçilo do raferido prado, esperando-
SC quo. no proximo iIIeZ do OII1UI)rO,
seja ella entregue ci causa cia mci-
(ada publica.

A segunda arnencla. sr. Presician-
Ic, pode a decretaqilo de urna verba
para Os beneficiamentos das mutes
dc aguas mineraes do Araxci.

Como sabe a Cam, existe no mu-
nicipio de Araxa urn agruparnento
de tonIcs do importantes aguas mi-
noracs, quo alli estdo operando Cu-
ras qua mais parecern rnilagres, do
qua mesmo scram devidas aos prin-
cipios medicarnentosos contidos iias
referidas aguas.

0 result.ado dime é qua aqimella
localiclacla tern side frequ eiitada p0 r
milhares do pessoas, vindas do Rio
do Janeiro, de S. Paulo, do Goyaz a
do Matto Grosso, corn o firn dc pro-
curarorn lenitivo pala os sans sot-
frimentos.

A verba qua en solicito em rninha
emeiacla d, evidenternente, insuffici-
onto para 0 heneficiamento clefin iti-
vo dacjuellas fontes; entretanto, o
governo flea auctorizado a fazer all!
Os meihoramentos paoVisnrioS a a
iniciar os clofinitivos, dando asstrn
uma satisfacçSo ans aquaticos, qua
vdm de iongincuas paragons, ceitos
dc alli ericou I cavern nina P refeitu ra
creada polo Estado do Minas Geracs,
o, con sequc'ntementc, conforto e
coinmodidado, o qul', porérn, p ositi-
varnante, olin existc' no actual mo-
mento.
• Passando cis mans de v. exc., Sr.
Presi dante, as erneridas, espero qua
a Camara dos srs. Deputa:cios n5to

 dc aooihel-as corn bencvo-

lencia, fazendo justiqa as rnodidas
pelas cjuacs as rncsmas PropligualTi.
(.}l?oto bern; muito bean!)

Em en clas

N. 47
A cerescenle-se onde cnnvicr:
Art. Flea o gnvcrno do Estado an-

ctorizado a despender, no cxercicio
cia 4917, corn o bene'fic1arnento das
aguas rnmeracs dc Ar:axb, duzentos
C as Ins de. rdis (200:000$000

Sala das sessOes, 17 do agosto do
1916. José Affonso. - Franklin
cia Castro.

N. 48

An art. 3. 1, § 4 1, n. 30, 1ettva a,
dei.iois (la palavra Paraguassit, ac-
crescenta-e :—A' da cidade do a-
crarneuto e ci (Ia cidade do ltuyu-
taba.

Sala das sessiles, 17 do 	 cia
1916. - José Atfonno.

São apoiadas a entrain conjuucta-
mente em discussbo

0 sr. Alberto Alvares justifica a
macida ci mesa as seguin tea

Em enclas

N. 49
Ao capitulo 2. 1, art. 2°, § I.', ii. 17,

aecrescente-se, in-fine: "seudo . .....
1 8 : 60091000 para a execuçbo cia lei ri.
507, do 22 cIa satembro do 1966"
elovando-so a dotabo cia vorila a...
318:60091000.

Jocio Lisboa. - Alberto Alvares. -
Emilio Jardirn. - Alves cia Lames.

N.50
An cap. 2°, § 2.°, in-fine, 	 rcs-

can Ic-sc:
Para Servito rdlativo an censo

territorial do Estado : —corn coutos
dc rdis (100:00091000)

Alberto Aivares. - Jobo Lisboa.
- Nelson do Seuna. - Baeta Na-
ves. - Emilio Jardim. - Alves cia.
Lemos.

N.51

Onde convier:
Art. A concassbo dos auxilios

consignodos no art, 3.°, § 1.0, ii. 30,

lettra h, a § 3.1, n. 48 (Esoola dc
Engenharia), flea subordinada il
admisslin, corn matricula gratuita,
con cada 1(111 (105 {'stahelecamentos
heriaficiados, cia dez alurnnos clesi-
gnados polo governo.

Jobo Lisboa. - Emilio .Iardim . -
Alves de Lcnios.

N. 52
An art. 2.0, cap. IT, § 1°. fl 10,

leltra a, diga-so 4.500:000$000 em
em ve: do 4.820 :66091000.

N. 52
Ortde convier:
Art. Fica 0 governo do Estado

aucto rizad o a en liar e,ni aecordo
corn o governo federal para a cxc-
CuiLO da lei ci. 507, do 22 do se-
tenibrn cia TWO, do rnncjo a cijnci-
Pal-a corn 0 (liSpoSto no clecretn
federal ri 12.025 dc 19 cia ahril
cia 1916, expadiudo para tal firn as
necrssarias instrucçoes. 	 -

Paragraplin unico As despems
earn esse sorviço correrao per cnn-
Ta cia veiha canstanta do n. '17 do
§ I. ') , do cap. 2 1 , alt. 30 desta id.

Jobo Lshon. - Alberto Alvaras.
- Nelson do Sauna. - Emilio Jar-
dim. L_ Alves do Lernos.

N.54

Accrescante-se node cnnvier:
A' .rateui:idadc cia S. Joan ci' El-

lid, 1:500$000, -- Alberto Alvares.
N. 55

An cap. 2.°, art. 2.0.
iettra 0. diga-se: 568:000.91000 em
Vex de 526:00091000.

N. 50
An mesmn eapilulo. art. 2 1, n.

lettra 1. diga-se: 510:000 91000 cm
vcz do -168:000$000.

N.57
Morn, idem, let tra a, cliga-se:..

310 :20091000 cm VeZ de............
287 :520000.

N. 58
Idern, idern, n. 15, letfm'a a, cliga-

Sc: 1.488:54391500 em V07 do.....
1,598:543$500,

N. 59
Idcrn, idern, lettra 0, cliga-sa:...

580:536$500 ('(0 vex (10 ...........
020 :52691500.

N. 60
Idern, idem, cm. 1, accr'escrnj p

-se aflual, e 50:00091000 ci Faculdade
do Modicina e 50:00091000 ci Escola
de Eugenharia, coma auxilio ox-
traordinario pai'a a coinpra cia ga-
binete, lab-oratorios e inaclainas.
elovando-se a verha a 400:00091000.

John Lisboa. - Alberto Alvares.
- Nelson do Senna. - Emilio Jar-
dim. - Alves do Leirmns.

N. 61
An alt. 2.0. n. 30, lettras ii, a, f,

do cap. 11. § 1.", siihst.itua-se polo
segiunte

los hospitaes cia Ouro Preto,
Uba. Queluz, (lm'iiO Mogol, flai'a.ngo-
la, Itai)ira do Matto DenIm, iSia-
inantina, Sahara, Santa Luzia do
Rio das Vellias, Barhacan'a, S. John
d'EL-Rei, Laveas, Caldas, Mar i an-
na, Passos, Arassuahy, Seri), Cur-
vallo. Mar do Hespanha, Sate La-
goas, P.irci. Turvo, Bomfim, Rio
Preto, Campanlia, Ponte Nova, For-
miga, Rio Branco, Leopoldina, mix
do FOra, Domes cia lnclayh, Do-
les (in Boa Esperança, Minas
Novas, UbaraPa, S. Gonçaio (10 Sa-
pucahy, Oliveira, Ttapeoerica, Non-
tea Claros, Cataguazes, Theopl die
Ottoni, Muaarnbinho, Itajuba, Baa-
pendy, Araxci, Born Dospacho, Po-
cos cia Caldas, Palmyra, Rio Nave,
Varginha, Guaranesia. S. Sehas.
tibo do Paraiso, Caetd, Villa Nova
de Lima, Villa Paraopeha, Plum-
hy, Pouso Alegre, Passa Quatro,
Christina, Monte Santo, S. José do
Aldrn Parahyha, Alfenas, Villa
Braz, GuaxupO, Januaria, Ahrc
Campo, Taquarassci (municiplo do
Caetd), Pitanguy, Ouro Finn, Santa
Rita do Sapucahy, Viqooa, Born
Sucesso, Poquy, Itailna, Santa
Quitoria, Uberabinha, Santa Rita
de Cassia. Padra Branca, Cabo Ver-
de, Campo Bello, Claudio, Antonio
Dias Abaixo, CaxambU, S. Johr
Evangelista, ParacatU, Orphanato
na Capital (da Assoeiaçbo do Pilo
do Santo Antonio), Asylo do Maria
Theroza (dc S. John U'El-Rei),
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Asylo do S. Vicente do Paulo (do
Estrella do Sul), Hospital do 11(u4a-
rio ((to S. Joilo d' [i-Refl AS10 (10
S. Vicente do Paulo ((to Aguas Vr-
tuosas), Instituto d.c. 	 Surdos-Mii-
dos (€le Itaj ubd, Hospital Cassia-
110 Campolina. (do Fintre Rios).
A sylo do Caildade (da cidade (10
S. Francisco), Asylo do Jahotica-
tnhas (municiplu do Santa Luzia
do Rio (las Vc11ras, Aihergue San-
to Antonio (S. ,Joii 4'EI-Refl , lios-
pital de Caridade 1de Rochedo, a
urn conth e quinhentos mu rdis
0:500$000 cada urn, 144:000.$000.

Ao hospital dc Lazaros do Saha-
ni. 4 :000500.

Ao orphanato Sant'Anna, do Pas-
sa Quatro, abs asylos do orphSos
do Marianna, Barhacena c Juiz (10
IFdra: aos recoihirnentos do S. Joiio
d'El-Rei, ao asylo do S. Francisco,
da mesma cidade, ao asylo do N.
S. da Conceiqito d.a cidado do Sor-
ro, ao asylo do Santo Antonio . do
Ouro Preto, ao asylo do Santa Iza-
bel, da mosma cidade, o ao do N.
S. do Nazareth, fe Queiuz, a urn
conto e ctuinhentos mil rdis......
(1:500$000) eada urn, 15:000$000.

Aos cisylos do Macahubas, Dia-
mautina e Itambacury, a clois con-
tos do oils (2:000$000 .) cada urn,.
6:000$000.

Ao asylo do S. Luiz, do Cacti,
3:000$000.

Ao recothirnento das irrn5s do
caridado do Polio liorizonte......
1:500$000.

Ao asylo da Veihice i)esarnpara-
da d.c Ponto Nova, I :5005000.

Ao recoihirnento do Santo Anto-
nio do ]i)iarnantina, 4:500$000.

Ao asylo do orphilos cia cidaclo
(ic Conceicio (10 Serro, ao hospital
do S. Joao d'Ei4lei, au asylo do in-
validos. do Campanha, ao asylo do
oruhaos do Campanha, urn canto
o quinhentos mil rils (1:500$00) a
ca-Oa urn, (S:0305000.

Ao hospital do S. Vicente do
Paulo (10 Capellinha. 1:500$000.

A' Santa Casa do Bello Horizon-
to, condo 6:000$ para a Mat .ornida-
do annexa, 36:000$000.

Ao Instifuto Pasteur do Juiz do
1 urn, 3:000$000.

A o recoihirnonto do tuborcu1oso
"Augusto Caetano", do Carangola
1 :5005000.

Ao asylo "Aflonso Ponna", in
Capitl, do accordo corn a let n.
542, do 1910., 10:000$000.

A's Santas Cas.as d .c Santa Rita
do Jacutinga, do Machado, do
nopolis e da Villa Paragu;:issii, porn
a sua mauutcnçuio, urn conto e qul-
nientos nlil riis (1:500$000) a ca-
da irma. 6:000$000.

A' Liga Mineira contra a Tuber-
culose do Juiz do FOra, 3:000$000.

Para manutenqao da escola no-
cturna anuexa a Asociaqdo dos Em-
pregados no Comrne•rcio do Minas
Geracs, 1:0005000:

An rec.olhhnonrto do tuberculo-
SOS do Theo .philo Ottoni, 1:500$000.

A' Santa Casa do Abbad'ia do Pi-
tanguy, p ara sell funecionamento,
1:500$000.

Alberto Alvares. - Nelson do
Senna. - Emilio Jardirn. - Alves
de Lernos. - Jodo Lisboa. - A do
Resende Costa.

N. 62

!'rt. . . Para o Tim do reforms
cia Iegislaçao tributaria em vigor,
o podcr executivo mandarci proce-
nor ao censo territorial no Estado,
segundo o disposto nesta id.

Art.. 0 censo territorial a quo
so reVere o artigo anterior so lard
polo collector estadoal do munici-
pio e per urn dos dez malores cons
trhuintes (10 iniposto territorial, na
urdom do sua ciassificaçSo.

Art. . . Para o calcnlo das areas
tcrritoriaes o do sea valor venal
deverao ter-se em vista os actos
relativ.o.s is transmissOes do pro-
priedades "inter-vivos" 0 "causa-
mortcs', nos dez ultimos annos.

Paragrapho unico As avaliaçdes
dentro da mesma p;'opricdade agri
cola. serdo feitas para cada Ierrc
no de oaiureza differente, segundo
o sea valor, quo de rd ser discri
irin ado

Art:. . 0 computo das areas tor
ritoriaes deverd 5cr expresso em
hectares oil alqueires corn a
sua correspondencia metrica, e del
to serio excluidos os valores rela-
twos a berrifertorias.

Art... Das .avaliaçdes procedidas
do accordo coat a presente lei ca-
hera recurso para 0 Secretario doe

Finanças do Esiado, dontro do tres
mezes dcc data da notificaçao dos
interessaclos.

Alberto Alvaros. —Baeta Noi'ea.
—Nelson de Senna.

N. C3

Art. Continuani em vigor as dis-
posiçoes do art. 31 da lei it. 533 (10
24 (to nutuhro do 1910, mantido no
art. 22, da lei it. 617. do 18 do so-
ternh:o do 1913, e roproduzido ni
art. 42 (la 101 fl (546. do S do OutLi-
no do '1914, relativa no pagamen-
In do custa aos escrivlies do crime
mis comarcas de 3.' entrancia, son-
in esse pagamento loito pela ver-
Pa do custas em processos crime.
—JoSo Lisboa. —Alberto Alvaros.
—Nelson do Senna. ' —Emilio Jar-
dim. —Alves do Lemos.

N. 64
Aeci'escento-so onde convier:
Ao hospital do Pirariga, para Son

l:niccrouamento, 1:500$000. - Al-
herto Alvai'es.

A i:oiadas, entrant ciii 	 discnissito
eonj I urctainen to

0 'ci. Sw (00 Stylita envia a Me-
sa a sogninle

E in encia

N. 65

Snh-ernenda a emoirda n
Au n. 30 do art. 3. 1 cap. 2.°
A cc i'esce n to-se
A casa (10 ca.iodade do I
[iS 0 cc (IC J ag tary it cad a Lima

:1 P005000
S. S., i 	 do agocito do 1916. -

S.	 tyIita.
F' apoiada p eiiti'a ciiinictcniieii

to enì discnssiii.
0 SR. 1EUP01Fu') RE U'N,\ (2.°

s000LiaI'io) —Sr. Presidente, folgo
ninito cm too onvido do illustre
mernhro iia conlnnssao do 0ra-
mento, o sr. deputado .\lherta Al-
1,0005 C1t.( 0 111)1(10 (leclifli) corn a. do
chin vonia.a confissdo do quo oslo
anno anida o Congresso nOb tcrc'i
para a distribuicOo do auxilios des-
I mad os it estahelecimontos do carl-
Jade, Ilutru criterio senilo aquehie

cure vein aniivalrneute seguinnlo.
Croro, porim, so. Presidonte, ser

de necessidade urgente o estabelo-
rnmento do una criterlo a rospeito,
porquanto, a vordadcc 0 clue exis-.
tern no Estado •ostabelecirnontos do
erriccanie clue possnorn apolicos ciaa,
iiivda pubilca, bons imrnoveis ton-
to, poitanto, renda scifficiente pa-
in custear as suas despesas, em-
.uanto quo ha outros qire nio clis-
pOem sendo dcc pequena dotaçio or
aI11entar,a clue o Congress'o dcl is

easar do caridade.
o sr. Aires tie Leinos: —A malor

arte dos hopitacs o casas do can-
dade quo tenios 110 Estado i po-

o sr. Viviano Caldas: —Tesnos a
Santa Casa do XopotO, no rnunicipio
I Alto Rio Doce, quo at( do no-
va i pobro.

o SP. Leopoldo tie Luna: —Sahe-
mos perfeitarnente clue existom na
i'elaçio da emenda apresontada es-
cabelocimentos quo nio nocessitarn,
do t'órma alguma, do auxilio in-
significanto do 1:5005000.

Lutretanto, ha outras para is
ociaes essa quantia 5 insufuicion-
(0.

Y i'to affiruio dIUO 	 as prileiras
tcuio lOin direito a subvençao. Q
pie en quero deolarar i quo o an-
\ir) do poder publico dove estar
rca rehaetio is nece p sidades dosses
ostaheleolmeritos.

Temos no Estado, 01(1110 51190111 v.
cxc.. c' ci 'u;o. hospitcu' nivos e
lohir's, seni patriiiiiiin. coin i('ii-
([ii Celia 0 quo, para 100 Ii'i.an an
rinsaniparo dezenas do enl'ormu.s.
para nio fechar as suns porias aus
quo Silos foss'em pedir agasalho'so
viranl na contingoncia dolorosa (10
Cr)iiti'Ohii' 	 en'iprestirnos 	 assunlir
cunlpronlissirs. priieipainic'nto na
vig'r,'ne'r'. do eont.racto (las loteniss.
ta lado dostas. ha onIons cjno pus-
010111 pati'lrnntnio no valor do eoute-
miles do eontos em apolices dcc di-
i'ida .pubiica, boris irnriioveis etc.

lEa ainda urna terceira ciasse dc
hospitaos snbvencionados pela Uni-
do, peia quota das loterias federaes.
Tudo isso dove sor cuidadosainer,-

oxarmnado polo Congresso. Bar
cnua inesn in e ego cii snbveriçiio a
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nimite, scm essa porcmtagem dies
n 'to terao a estimulo o 0 intores-
so do impedir a contrabando.

Entendo. Sr. Presidenfo quo o Es
tacla nercobeudo, actualmente, mais
de 4.$000 per sacca de café; é do
toda conveniencia dar aos funcejo-
narmas fiscaliza rio res a insignifican-
Ii quaritia de 40 au- 50 réls, pals,
(e inodo conti'ario. a liscalizaçbo
las nussas lonteiras iii-lo serd tao

seven, coma clevera soc e a con-
tm',(l)anclo, forcosanlemlt.e, cord exor-
Ci'n em maui oscala.

Esses funceionarios, Sr. Prosi-
dem to. dirigi cii in reclamaples ao Sr.
Secrefario des Finanas e quo ti-
vei'an parecor favoravel do tories
os fiscaes do zonas as quacs vorifi-
cat-am quo as reclamantes conti-
imiai'arn corn as mesmos trabaihos,

corn as mesmas pesadas responsa-
Umlidades scm, entretantô, percebe-
rein a poi'centagem a quo tinham
tiiroitn, dc accoi'do cool as instru-
echoS a quo me refori.

Acontece, porém, Sr. Presiclente,
rile masmo roconhecondo esse di-
vito a Secretaria das Financas,
sani ama a ucla rizaçdo logislativa
olin poderd attendel-o o, assim sen-
d)), achei de barn alvitro aproson-
tar Lima ernenda mandando arM-
trar, 1110 05 30 réis aos vigias fis-
caes e 10 rCis aos auxiliares, coma
o cram antig 	 apamente, mas, enas,
a metarle, ista C 15 rCis aos pgimoi-
ms 0 5 rlis aas ultimos.

Ista emcnda. coma a Casa ye,
illm ito reparat' em parte uma in-
imislica, vein, coma iã provei, favo-
cocci' as colt-cs publicos pelo avi-
gararnenta da accdo fisealizadora,
pam' parte clessos funcelonarios, na
zana confiante earn a Estado do
S. Paulo.

Dia a emenda (Id)
Tenho concluida.
(.Tfliito bent; muito bein!)

Erneida.s

N. 66
Acceescente-se onde convier:
Ai't. ...Fica desde jd arbitrada a

gratifica1a do Iii i'lis para os vi-
gias risedes C 5 i'éis Para as vigias
auxiliares par sacca dc café ox-

portado pelos respectivos pontos.
S. S. das SessOes, 47 de agosto

do 1916— Leopoldo dc Luna.
N. 67

.&ccrescente-se onde convior:
Art... Publicada esta id, flea o

govcrrio do Estarlo auctorizado a
indemnizai', polo preço da avalia-
çIo, as proprietarias da ponto so-
lo p o Rio Cabo Verde, a quai fol
entiogue d serviddo publica, de
coiiiliinaçdo Coin' 0 governa do Es-
tada, em virfude da disposiçdo da
leftm'a e do art. 29 da lei n. 533 do
24 (Ic setombro cc 1940.

S. S., 17 do agosto do 1916. -
Leopoldo do Luna.

Silo apoiadas e entrain conjun-
Ctamucmltc em discusshjo.
( .r. Pinto do dloiri,'z justifica e

niam ida a Mesa a seguinte

Eincnda
N. 68

A c'nienda II. ([UC diz "Ao Tush-
Into Pasteur rio Juiz do FOra",...
P ' 000$000 , diga-ue :— Aa Institato
Pastouj- dc Juiz FOra, 5:000$000.

S. S., 17 de agosto do 1946. -
Pinto de Moat-a— Pericles de M&n-
donpa. -. Henrique Portugal. -

Boota Neves. —Emilio Jardim.
Estando apolada, entra em ths-

cussCo cooj unctamente.
o SR. CASTELLO BRANCO: -

Si'. Posh onto, son liesta Casa dos
que clamam contra as excessivos
impostos lançados polo Estado do
Minas contra tories as sous habi-
tantes,.

o sr. Bias Filko: --E an corn V.
cxc,

o sr. Costello Branco ... entretan
to, deixo dc parte este ponto para,
i'espondendo aa illustre ropreson-
tanfe da 2.' circumscripqdo, quo
appellou para a Estado do S. Pau-
lo. leinbrando quo lEn se lanqa 20 Jj'
de impostes sabre as classes pro-
ductai'as, dizer quo Minas 1ana,
tcmlam, sabre essas mesmas clas-
ses, impostos, sob denominacles di
vfrsas, quo attingern a mais do
20
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easas (IC caridado Ido deseguacs !ndemnizados polo preco da avalIa-
[11jan10 aos seus patrirnonios, as çao.
suasrenda.s e és stias necessidades 	 •01u1t10 requerirnento por dies

o que so me affigura ama injus- liorigido a Secretaria da Agricul-
ura, den o Sr. Secretario quo so-

nerintende aquelle departamento adJxstoni no Estaclo hospitaes 0Th	 ninistr.ativo a despacho de quo já
os patnmonins so elevam a 300, ado estava em vigor aquella dispo-100 e ate a 809 cantos eque estao dçao orcamentaria.
'a.zeuclo urna concorrencia cjue PU 	 Em vista, pals. dicta apresentorhainarei do desleal aos estabeleci- uma emenda pela qual flea o go-
i l N itOs norfS C necl'ssitados. 	 verno ha.hihtado a cumprir um olePi'oiuincjls estas palavras do- ineutar dover do probidade.
on d iz'r a Camaro quo o men ñm, 1k omenda diz (Id)I tribuna I •apresentar a con- 	 Passu agora a justificar a segun-nderu'au dos incus collegas duas Ill' ivuula.rnieiidas. 	

Co011) a Casa sabe, os vigias us-A orilneira. (lillas. sr . Pre.slden- ears do Estado tinham, sobro 0to. tom 	 a sita historia. 	 jt•ransito do café pelos respectivos
T,,-) o rande era a necessidade quo pontus, uma porcentagem arbitra-

so fazia sentir cia construcco do da polo art 41 das instrucOes ap-
ima p onte sabre a rio Cabo Ver- prova(Ias polo dec. n. 3.682, do 24

no innnicloio dc Alfenas, quo do agnsto dc 1912.
dive uns prnjn'ietarmos reoIveram 	 Essa prcemta.gem era do 30 réis
rniml nil-a, a oxmomsas pt'onrias, co- 	 our sacca (IC call Para OS vigiasbm'aiidn eutre,Iaito, a podagio . 	 e (IC 10 rlls us respootivos auxilia-

Cedoudo, nnrlm. a constanfes ro res; eutretanlo. a regulamento ap-
rianiacles dos hahitantes dac piella provado pelo dec. n. 4.400 do an-
lana, nnrcrue por essa ponte so fa- no passado, augmentando a poreen-
ia n hansito do gado do uma ex- tagemn dos vigias fivcaes sobro to-
hose regidn em procuia da feira dos os out.rns gencros, aboliu a
do 'I''es Coraérs. a Congresso Mi- porcentagom quo dies tmham so-
mica votou na lii rio oroarnento (io bre o ja ctado gcnero —o café.
1910 a seguinte disposiçdo (id) 	 Dc sorte cjue, Sr. Presidento, em

" \r .t 29. 	 a goE' 	 verno auctori quantos os funceionarios dos au-
g 	 tros pontos do Estado ficaram be-a o. 	

neficiaclos, pelo augmonto da por-e) a enfrar, descie . d. em aceerdo centagem sobro os outros generos,
Nun OS urnpreta.rios da ponte 

SO ([S Sons collegas da zona limitro-Pro a rio Calm Verde, no thstrict,o plie mm a Estado do S. Paulo Ii-
do Alfcnas. do forma a ficar a cararn bastanto prejudicados, per-
mesma ontregue a servidao publi quanto, par aquelles pontos, sO pasca.- 	 sa. exciusivamente, café.Devido a semeihante thsposicao, 	 Nem so diga, Sr. Presidente, quesr. Presiclenfe, o governo do Es- houvo vantagom para 

Os cofres Pu-
ado rnandou proceder, per inter- bus corn a ecanornia de 5 ou 6 con-
media de ngenheiros. a avaliaao tos quo cram distrthuidos a essesIa Dante quo logo foi avaliada em funccionarios. porquanto, corn a
13:000$000 quanclo, do facto, ella sua suppressão, se enfraqueceu,rustn ans seus proprietaries cerca naturalmonte, a fisealização nas
to 'lS:OOO$OOO. 	 fronteiras entre Minas Geraes e S.

limit-ante o nrocessada a Secret.a- Paulo.
Ha da A gricultura entrou em corn Par causa do 10 rOis sabre cada
(Unaclo corn as rsferidos proprie sacca do café axportado os vigias
arias para one a ponte, desde 10- auxiliares, cino são os funeciona-
-n. fosse intrigue ao transito pu- rios quo fazem a policia das fron-

1)1100. 	 teiras, exerciam uma severa vigi-
.\ssim so fez; entretanto, ate ho- jancia, impedindo a passagom clan-

le, nSo foram os sous proprietarios destina desse producto; najural-
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Sr. Presidene, o clamor dos pro-
ductores do Estado é justisSirnO,
principalmento em so tratanclo dos
lavradorcs do cafd, sujeitos a tn-
hutos duplicados sobro o sell pro-
ducto cILia paga, corno a Casa sabe,
alérn do elovado iniposto do expol ,

-taliao inais urn outco dei,oni.nado---
sobretaxa.

Sr. Presi-dente, v. exc. lido 1gb-
ia clue o imposto cl.a scihretaxa ito
café é o resu1bIo do •contractos tel
tos corn o intilito do valonizar esso
producto: é o resuitado de urn ac-
cordo entre as Estados do Minas,
S. Paulo e Rio do Janeiro. entre-
i-auto, ii ]1o550 Eslado fat-on a tO
dOSSOS coiitiictiiS, inn) suppoiton 0S
eiicacgos (to COI1VOI1IO o esta aufc
nindo Os mainres proventos da so-
bretaxa, hoje incorporadla ao orça-
meiito (10 receita.

Emquanto quo S. Paulo, ol)riga-
do ao plano do convenin o vai cxc-
cutando, corn firmeza o sinconida-
do, o Estado do i\linas taltou a sua
palavra senianlotito ompenhada e
arnanca cbou agricultoredi urn ill!-
posto absurdo e iniquo, corno 0 u
do 3 trailcOs (3,00) srdiro cada sac--
ca do café exportada.

Ora, ilestas kondiçOes, corno 0
quo a classo dos pnoductoue udO
ha do clarnar contra essa injustiça
tromenda cjne the, asphyxia bib-s
us rnoviineutcis tendeutes a impiai-
sonar uina lavoura clue é o su-sten-
taculo do the.souro?

Sr. Presici-oute, hei do protestar
cuelgicaIl101Ilo contra lodw, as ac-
ciIsaçoOs iiij ustas Iauçailas is clas-
ses pirnbi ictii ras quo, ii oslo Est.ado,
lOin as SinS rind-as ibosfalcathus cul
0( , 1C:t do 30 0 1 0 do 1Il1}1.)tOS pag)s
an Estado. 20 ° corn desposas do
I -aicspiinies o aincia corn a sobre-
earga dos iluposi us do hid iistiias e
profissOoS laxa do viaiiu e, iii' ago
ra em iteanto, •o quo so oslO votan-
do soOn a lonha e mais C liii OS
prohthitivOS sobro a vouda do vim-
cas.

Portanto, assuiiio -inteira respon-
aidiidade cirn protesbus quo 10111)0

toito c' contifluaroi a fazer nesta
Casa con, 'a intuilo do alliviar essa
chasso, quo 0 it nuica sacrificilida no
L1adu

Sr. Presidonto, 3d tanho clito
mcubas v.ezes e ndo 0 do mais 10-

p-olin, quo a classe dos- productores
do café disponde cu'rca do 50 00

corn o cusielo e inanutonçdo do
suas propniedades, 30 1 1 , corn as Ia-
xaedos quo iho SaO impostas 1)010
fisco e 20 °° corn dcspesas do os-
tradas dc bonn.

Ora -aeousar-so urna -olasse quo
snpporta coin nina nosignaçl.o ad-
miravel 0 00111 muito patriotisino,
taxaçOes 110 elevadas, 0 o mosmo
quo so ic-vat o desanimo e 'a desa-
lento, junto a -asses hornens e ía-
zer corn quo cites so emigreill do
l i sfado, facto oslo quo já est:i to --
mando 11111111) selilIS C
dflO 5' os altos poilens do Minas

nOn adoptaron1 piu"idouoits lflLlitO
seguras nesto sentido, nOn s ci co-
1110 pod-eremos -encanan os nossos
buturuis orçaiTleflto-S.

Passo agora it analyso cbas diver-
sacs emendas aprasentadas ao orça-
menlo.

1)opendosso do rneu voto e a cx-
cepçbo cia erneuda quo rnancla (Ian
Siii V0110L105 As casas do mci-dade a
on ln',titubo Pasteur do J uiz do Fd-
a, i-oct as as darnais ntuo tr-,nsita-
niain vietoninsas nesta Casa, pun-
quo dm010111 as congressistas mi-
neiros quiando assenta-rarn a base
II() 5011 -)1a1flent0 sabre, di impos-
to do exportacao. Pc facto na con-
focçao do nina lob do neios nada
pildo haven 010'S incerto (' pIOI)lo-
1)101101) do (fue taxer d-ep-ender do
tiahanga ciinrnencial 0 C 1101110 pal-a,

assouitn orgiilnvtltavio, sutuotuthi
0111 Opoo-a do cniso Coil)).) it iLLIC aim
VeS5OIOOS 0111 (1110 115 uscihl ai-()dS son
hmusra S. a-S altos e- haixas to pro-
dOS sill	 frequent-os, bonito aiuda a
SC oiii-sidera a falta do coihoita
do PrincIPal produclo (10 cxpota-
i-ui, 011) CllllS{Iliii'OClil do sorco do
011111 	 0SSO00. 	 -

	

1 Poss i vel, so. 	 Prosiluulto
([110 1165. 111111):) 	 prociai-ai) 	 11)11 ito
I igoira do deslizar dos acouIediiIIO11
Ins, auetoniZcfllOs o poden moon-
hVo a fazor taos o taos srrvigOs,
,,ell) qLIL', nas leis ito 1110115 ello en-
eoiilie as recursoS necessanios pana
custeal-os. Collocanlos, asShiTi, 0 p0-
der eXCCl1tiVi) 0111 111)10 dos fl1iuiS So-
iio- uhst.tculis, euicjiiuutu quo sa-

- hOnes daqui iludindo o povo ml-
delco, declarando-ihe que votamos
acictorszagoes necessarias ao servi-
co pLiblico, quande, antretanto, es-
sos auctonizagOcs ndo são pratica-

- eis, cm vhtudo do nossa imprevi-
dencia, do vez quo não tomes as-
sentado o orçamento do Estado em
bases solidas e firmes.

Be faot.a, sr. Presidente, nos so-
mo-s os prineipacs responsavels pe-
los descalabros quo so encontram
no corpo cia nossa legislagão, den-
i-re as Quaes on dove salientar es-
so quo tot apontado polo ilobre do-
putado, sr. Bias Fllho, de so tn-
bLitar urn-a industria corn 3 e 4 im-
poStos aucicossivos, em differentes
lets, collocando ate as funcieiona-
rim do Estado na dura contingen
cia .de arranearem dos produetores
diriheiros indovidos.

o sr. João Lisboa: —Pela falta die
cima eonsohidagdo das leis fiscaos.

o Sr. Castello Branco: —Mas, Si
as leis n-do estdo consolidadas, o
legis-bador dovia oon1qeeei polo me-
nos, adfLieli:os quo Votou.

Continue, pertante, a me oppôr,
de mii&do decidido, a todas as me-
dhias cs-rio possam aggravar a Si-
fnagbo.jd i-do precaria, dos producto
res, eun nosso Estado. Preeisamcjs
no votagdo- das leis, assim cemo na
s-na exocugdo, me-dir, prinoipalmen
to, ate ondn vOn as nossas attrThui-
gOes, altendo-nos Os nossas obni-
gag-Cos e Os nossas prerogativas.

E' Par ndo tor ohse-rvado estes
prirreip-ios quo o Congrosso do Mi-
nau estbc dando agora 0 triste es-
h}eOtadulo do reduzir, do cortar no
varba- destinada 1 in-strucgdo pni-
lllaria do Estado- para au-gmentar
sujsveng-Oes a eslabolocirnentos do
onlrio superior, quo, polo Const.
Federal, competia a Unido manter.

A-ssim precedernos, sr. Presi-
itento; avocand-o a nOs obrigaçôes
one doviam ostar affoetasa UniOn,
([no 0 quom devia subvencionar nos
i-a Capital as acodemias e moo-las
do in-struogOn superior, já quo nOn
pod-cmos manter as esdiolas prima-
l-has no Estado, coma nos eumpre.

0 rosul-tado- disso 0 que a massa,
o pow, esso que concorro corn 0
OU Snor para a rnanu.tengdo do
A C. - 20-

erarici publico-, soffre, em todes o
recantos do Estado, a I alta do mes-
tmo-escola.
NOn podemos continuar nosse cami
nho, vendo Estade corn responsabili
dades tremendas, do dividas exter-
nas 0 internas, corn as suas clas-
ses produetoras sobrecarregadas de
tres o quatro impostos; e mi-s a Vo-
tarmos aqut vorbas para a manu-
tongdo de eseolas do agrenernia na
Capital, a preposito das quaos on
relembrarei ci Camara a phrase do
Sr. dr. Assis Brasil, quando 41s-
so quo Minas andarci fnuito mal,
emmiduanto crear escolas agrico-
las nan esquinas das ruas.

Nbo 1-ia outro recurso, Sr. Presi-
dlento, sondo supportarem as pro-
diucto-res as trthutagOes jO exis-
tontes, ate quo mcthorem as condi-
gOes trnanceiras do Estado, para a
esse- tempo, outdo desafogarmes as
classes produ-citoras, do sorte a po-
derern e-llas prosperar o floreseer.
Aggravar, porOm, ainda mais a si-
tuagho dessas mosmas classes ago-
na é- urn erro inbperd-oavel.

A situagbo do individuo ndo póde
sec dtfferento do situagdo do Es-
tado.

SC o Estado procura auferir uma
pequena parcolla do trabaiho das
classes- productoras, scm sobrecar-
regal-as do impostos pesathssirnos,
essas classes hOe do naturalmonte
prosperar. 0, cons oquentemonte, em
benefi1c1.o gora-1 do mesmo Esta-
do. Teremnos, assim, parallelamen-
to, rosperos o Estado e o indivi-
rluo, posqija o pouco quo o Esta-
do aufere do particular, attingird a
irma quanlia e1evadisi-rná, dada a
enorme dluantidado da produegdo.
E' o quo devomos t azer: que a sor
e do Etado caminhe ao lado cia
orte do industrial-, em bene-fioio
to todas, e nOn einhaagar, eritor-
ecendo a aegOn- indivIdual, o que
rnporla, segurarn-e-nto, em prejuizo
to pro p-rio Estado.

E' ode o rneu modo de pensar;
a minha attitude nesto Cengrs-

o ha de scr sempre a do contra-
-ian qualiquer onientagdo que nOn
narchar no senhido das Was quo
eabo die expor.

(J[uito bern; mlLjto bern!).
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o sr. João Lisboa (pela ordem)
fazenclo vêr o adeantaclo cia hora,
envia a Mesa o seguinte

Requerirnento

Roqueiro o adiamento cia discus-
são do projecto ii. 52 para a ses-
são do amanhci.

S. S., 17 de agosto do 1916. -
mao Lisboa.

E' apolado e p05th em diseusscio.
o sr. Bias Filho (pela ordem) ap-

pella- para o honrado relator cia
receita, no sentido de retirar o sou
requerimento, aIim do qua, na pre-
sente sessão, se p .osSa oncerrar a
discussão do projecto.

o sr. Jocio Lisboa (pela ordem)
diz quo requereu o adiamento da
diseu.sscio para a sesscio de ama-
nhci, por julgar quo jci so achas-
sem fatigados as srs. doputados, at
tendendo ao adeantado da hora o
ao longo tempo jã. tornado pelos
debates travados em tomb do pro-
jeeto.

Accociendo, pordm, no appello
quo acaba de the scm dirigido; e
corno ci seu desejo, t.arnbom, qua so
adoantem Os trabaihos, eneerran-
do-se a discusscio, pedo quo se.eon-
suite ci -Casa Si consento na retira-
da do seu requerimento. —Com o
assentimonto cia Casa, ci rotirado 0
requerimento.

Continua, pois, em discussão do
projecto, corn as emendas ao mm-
mo ja offerecidas.

0 SR. EMILIO JARDIM: - Ca-
hendo-me, Sr. Presidento, como
membro da 1commissdo do Orqa-
menlo, offerecer algurnas emendas
ao capitulo da despesa quo corre
pela Soeretaria das Finanças, ire-
nho desempenhar-me dosse mourn-
honda, justificando rapidamente as
referidas ernondas, atci porque, do
enunciado das mesrnas, dosdo logo
se veritica quo ellas estão em eon-
diçöes de ser immodiatamente aeeei
tas pela Camara dos STS. Doputa-
dos.

A primalra so refore ao art. 3.0
paragrapho 2 1, n. 3, lettra —e--
"differença de cambio e despesas
accessorias". A vorba ahi consi-
gnadi ci de 452:677$809; a corn-

iriissão, porcirn, depois de acurado
estudo, verifieou quo essa verba
dove ser reduzida do 100 contos.

A segunda ernenda so re1ore ao
rnesmo art. e paragrapho, 13, let-
tra-- b— "pessoal contractado cia
linprensa Official, material, custelo
do estabelceimento, porte postal e
telegmarninaS". A comrnisscio pro-
pOe o augmento de 100 contos na
verba ahi consignada.

A terceira emenda ci ao n. 18 do
rnesrso artigo e paragrapho, lettra
—b---- "ga.rantia do juros a empro-
sas diversas". A commissão propOe
a reducção de 100 contos na verba
consignada no projocto para esSe
firn, e qua ci do 400:000$, por von-
hoar quo ella ci superior ao qua,
effectivainente, so torna necessarlo
despender.

A quarta emonda, Sr. prosidon-
to, elova a mil e quinhentos contos
a verba dostinada ci remissão do
enoargos do Thosouro por adoanta-
nTlcntos bancarios e outros, tendo a
coinmisscio vorifleado qua a vorba
do mil contos, consignada no pro-
jecto, ci do todo insuffinionte para
a satisfacqcio do taos oncargos. A'
esta ernonda soguo-so urna outra
concebida nos seguintes tormos
(ld

Para quo o govemno ncio so veja
dosappareihado, sem mobs de at-
tender aos sorviços quo corrern por
aquello estabelecimento, propOe a
coinrnisscio quo so the dO a neces-
saria auctorizacio para a abertu-
ra do creditos supniemontaros ci.
rubrica a quo a omonda faz role-
relicia.

Outma ornonda quo a eommisscio
aprosenta ci a seguinte (ici)

Basta a sua simples leitura para
quo a Camara so cpacito desde
logo, de quo dove ossa emenda ser
approvada. E approvando-a, terci
roconhecido a convonioncia de ser
dada ao governo aquolla auetoriza
qao, afim do quo, tondo do extin-
guir a divida fluctuanto, quo exi-
go prompto pagamonto, possa pam
isso omittim titulos cia divida pu-
hlica, atci 5 mil contos.

Diz a outra emonda (lé).
Como a Casa-vO, ncio ci ella. mais

do quo a repmodueqao de disposi-
cOos jd oxistentos na lei do ora-

ulento do auno passado o comes-
ponde.ntes aos arts. 21, 22, 24, 27 e
30. São diSposicOes quo devem hi-
gurar, tamtiern, na lei do moios do
tutU 10 oxercioio.

São estas, si. Prosidento, as
cinendas quo, em nomo da commis
sar do Orcamento, tonho a honra
do offerecor ci considoraccio cia
çiirnara dos srs. Deputados.

Prevaleco-me do ensojo do ostar
ia tribccna para, em men nomo o

110 do aiguns distinctos collegas do
rtipresentação, aprosentam urna
ernonda ao art. 30, do capitulo 2.1,
mandando quo so accroseonte, on-
do convier, a quantia do doz eon-
los, corno auxilio a Escola do Phar
niacin e Odontologia do Gy'nnaslo
de Loopoldina.

Sahem muito bern os quo me ou-
vem quo o estabelocirnento a quo a
ornenda faz referenda, ci urn dos
mais hen-i appareihados do Esta-
do, e jã funeciona ha quasi 5 an-
nos. Tondo, do aceordo corn a ul-
tuna reforma do ensino secunda-
rio e superior, mequerido a sua his-
calizaçcio ao governo federal, am-
da nao a obtevo, unicamente polo
facto do não ter ainda completo o
son noviciado, clue, como a Casa
saho, ci do cinco annos. Espera, en-
tretanto, obter ossas rogalias logo
chegue ao him dosse pram. Do ac-
cordo, porcim, corn a roferida re-
forma, terci do dosponder annual-
monte don-i esse fiscalizaqao a
quaitia tie seis contos do rOis.

Alcim dossa despesa improvista,
estci a escola onerada corn diversas

tondo do pagar voncirnen- I

los nao pequonos a professores
contraictados hóra o do manter ga-
hinetes, lahoratorios etc.

Con-to os meus collegas ncio igno-
ram. a 6scola ci annoxa ao Gymna-
sio Leopoldinense, quo segundo no
tieiain os jornaescariocas do hoje,
acaha do obtor do govemno federal

concessão do banoas tie exames
do preparatorios, o quo eonstituo
por icerto uma prova do haver o
gnverno federal venihicado quo 0
ostaholocimento estci perfoitarnente
em condiçOes do bern rninistrar, co
mo ministra a instrucçcio secunda-
na ci mocidade mineira, aos filhos

laquelta zona, un-ia das rnais liii-
portantos do Estado.

P 1-ovalocendo-me, Sainda do en-
sojo do estar na tribuna, venho do-
clarar como fllho quo sou da cida-
do de Paracatu', cujas necessida-
des, pois, conheco do perto, qua
voto pota ernond.a aprosentada pe-
to sr. Argerniro do Rosonde, po-
deucbo an as suas paiavras adores-
ceritar quo os poderes publicos do
J1stado ncio podem conservar-so in-
differentes ci. soluçao do problems
do hacilitaçao do meios do Iran-
sportes ontre aquelle rico muni-
ciplo mineiro e 0 mais proximo
pcinto tie estrada do berro. Ncio somci
cm future se-ncio romoto quo alli
so poderci ouvir o silvo da locomo-
twa 0 emquanto isso ncio so dci, 0
quo cnmpre ci fadilular-se, tomnan-
do urna roalidado, a navegaçcio do
rio Paracatu', sendo isso o quo a
cabana visa, dando a subvonqao
do 30 cantos ci ernpresa quo so pro-
1nzcr a hazer ossa navegaqão.

0 poder legislativo, alicis, jci me-
conhecen a necessidade paipitante
do facilitar a navegaçcio daquelle
110, votando aqui, por vezos, cmo
so poderci ver dos "Annaes" da Ca-
so e do corpo cia nossa legislacio,
1 verba si hem me lombro, do 50
cents, destinada ci d'esobstrucção
do mesma rio. Essa vorha, pordrn,
rmunca foi aproveitada, tendose - ye
rificado, per parecemos do enge-
!lhc'irus notaveis, pie o serviço do
:sol-strucivao inn prejudicar a na-
vegaeao, fernando o rio polo abai-
\amento das suns aguas innavega-
vol.

0 sr. -ãrqeniro de Rezende :—Es-
so auxillo interessa aos municipios
no Januaria, S. Francisco, Pirapo-
i-a e Pa.rajcaiu': quero dizer, Si 0 di
vidirmos ior 4 ncio tocarcio fern 10
contos para cada urn dosses pros-
pores municipios.
o sr. -Emilio Jarclim: - Como

])(, in o ncjbre deputado, a em-
presa pie se organizar para a na-
vogação daquelle rio, ira servir to
da a zona intermodiania entmo Pa-
acatu' 0 Pirapoma.
Vote, pois, pola emenda apresen-

latin polo sr. Argemiro do Rezen
de. a qual corn muilo prazer, subs-



crevi, procurando assim presar urn
serviQo d terra de mou nascirnonto,

(Muilo beñ; muito bern).

Emendas

6

Ao cap. 2. 1, art. 3•0 paragraph
2. 1 n. 3 lottra C. (Difterenas do
camblo) diga-so 352:6777$809, em
yea do 452.$677$$99.

70

Ao cap. 2.° art. 3. 1 paragrapho
2.° n. 13, lottra B (Possoal contra-
eta do etc.) diga-so: —659:200$000,
em yea do 559:200$000.

71

,\o cap. 2. 1 art. 3•0 paragrapho,
.° a. 18 lettra B (Garantia do ju-

los) —cliga-so 300:000$00 em vez
do 400:000$000.

72
Ao cap. 2.° art. 3.° paragrapho

2. 1 a. 18 lettra D —Substitua-se a
palavra —remissao— per satisfa-
cue —o1ovando-se a verba a .....
1.500:000$000.

S. S., 17 de agosto do 1916. -
Emilio Jardim. —Nelson do Senna
—João Lisboa. —Alves de Lemos.
—Alberto Alvaros.

73

Ao art. 30 n. I acerescente-se:
Ac n. 18 lettra B —Expethente e

despesa do alimontação.
Sala das sessbes 17 do agosto do

1916. —,ioão Lisboa. —Nelson do
Senna. —Alberto Alvares. —Alves
de Lemos.

74
Art... Para a realização do opo-

rac.oes do credito, necessarias as ex-
tineçdo da divicla fluctuante, quo
xige prompto pagamento, podorá

G . goverro omittir, dosde jd, titulos
1a divicla publlea ate 5.000:000
clevendo incinoral-os -uma voz ii-
(luidadas taos eperacOos.

Sala das sessOes, 17 do agosto do
1916. —Emilio Jarclim. - Nelson
(to Senna. - Alberto Alvares. -
Alves do Lernos.

T. 75

Act... F' o Presidonte do Estado
auctorizado a cntrar em aceordo,
para a soluça'o amigavel, de quaes-
octer cluestOes pendentos em juizo,
on do reclamaiOos por questOes do
identica riaturoza, aos litigios já de-
finitivamento julgados, podeudo,
pat-a isso, tazer operacOe,.s do ore-
dito necessarias, submettendo 'Os
accordos opportun.arnonte ao conhe
cirneitto do poder legislative.

N. 76

Ait... F' auctorizado o governo
e 1rar out accordo COlD OS SUCCOS

sores do oxactores da fazenda es-
tadoal, jC Xallecidos, para o fim de
serern solvidas as respectivas con-
tas, podondo transigir o dar qulta-
ção.

N. 77

Art... Flea o poder executivo
cuctorlzadc a suspender, desde jd,
tomporariamente, qu'aosquer outros
services do caracter administrati-
vu do Estado, scm projuizo das de-
Inais auctorizabos para redueçäo
do despesas ja constantos desta lei.

N.78

Act... ...lea o govorno auctoriza-
do a realizar as oporaçOes do ore-
dito necessarias:

I. Para a conversdo e consolida-
cão cia divida publics do Estado e

diminuicão dos oncargos actuaes
do Thesouro, podondo tambem prO
rogar ate s& annos o mediante fa-
Voles para a Estado, a prazo a quo
so roforo o art. 11 da lei n. 508, do
22 do sotombro do 1909, hem como
modificar o respeetivo regimen
hancarlo, ospecialmonto 'para 0 ef-
feito. do so realizarom, em moeda
nacional, corn major pra.zo e em
meihores condiçOes, os ompresti-
Rios 0 lavoura;

II. Para entrar em aecordo corn
a goerno cia I,JniOo, sobre a re-
versdo do thversos trochos cia Es-
trada, do Ferro Odste do Minas, do
eoncessOo estadoal, podendo tran-
sigir coma convenlAa aos intoressos
do Estado;
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'Iii. Para entrai em accordo corn I	 0 SR .. BIAS FILHO: —E' lastl-
flornpanhja Estradas do Ferro mavel, Sr. Presidento, quo o Con-

1'deiaes Brasilmra.s (ROde Sul Ml- gresso Legislativo, ou por outra, a
nelra), on agir do mode quo julgar Camara dos Doputados ao Congres-
incus converilonte, em ordain a do- I so Legislativo do Minas Geraes, Va-
lender os intoressos do' Estado, Ii- to o orçamonto cia recoita do Es-

- as respectivas vias-Ièrreas, tado, em segunda diseusao, corn o
('sji'ecialrnente as docorrontes da de "deficit" dO 603 contos.
sisteilcM e reombolso cia roversão 1 Venho acompanhando, Sr. Pro-
sobio a Estrada, •ontS.o 'denomina- I sidento, dosde a iniclo cia discus-en F. F. Sapucahy. 	 são. o apresontar do todas as emen-

Sala das sessOos, 17 do agosto ne das propostas poles nobres deputa -
1916. —.JoOo Lisboa. —Emilio Jar- dos, e nas quaos ss. exes. COneTetc-
dim —Nelson do Sonna. —Albert I zam as aspiraçOos legitimas 0 jus-
.\Ivares. —Alves do Lomo. 	 tas dos sons municipios; posso, per

isso, affirmar quo o "deficit" or-
N. 79 	 j camentario, quo era, polo projecto

cia Commissão, do 190 oontos, aeha-
Orido convier accrescente-so: 	 so neste momento olevado ci fabu-
Art. . . Seri-to impresses e publi- lOSs quantia do 603 contos.

cados gratuitarnento na Impronsa E' lastimavol crue a Camara dos
Official do Esiado, as ostatutos, pro srs. Doutados quo sogulu o anri.o
grammas, theses e domais trabaihos passado, uma orientaçcio born di-
do Institute cia Ordem dos Advoga- versa da quo segue Sotualmente,
dos i'Iineiros e cia Faculdade Livro oriontaçcio quo rocebou Os applau-
do Direito do Minas Geraes, cia SOS do povo mineira, Vonha agora,
Academia Minoira do Lottras e do em quo a situaçOo firlanceira do
Insfjttito Flistorico o Geographico Estado 0 tao promonte como a era
(IC Mircas Geraos: o born assim o naquella occasicio vatar a orçamen-
poema opico —"0 Tiradentes" - to corn semoihante "deficit".
trabalico do professor do portuguez Ao lado disso, 0 corn verdadoj-
(10 Externafo do Gymnaslo Minet- ra dOr quo en voja propOr-se na
to do Barhacena, JoO Cypriano verba destinada ci instruccao pu-aoares Ferreira, podendo o ga yer- Mica a reducçao do 380:000$000.
(0 mandar publicar em avulsos a quando, ontretanto, a povo minol-

introducçao ao mesmo poema, pa- ro, cheio do iJlusöes o do prornes-
ia clistrthuiçOo aos membros do sas, sonha vor o aualphabetisrno
magistoria do Estaclo, do aecordo banido cia nosa terra, em 4922;
cam a anetor do roferido traha- ouando, pela Constituiqan a funcçSo
Iho. 	 primordial do Estado 0 mantor a

S. das sossOes, 17 do arosto de instrucçcio Primaria.
1916. ---Emilio Jardim. - Nelson 	 Mas, ncio 0 sO: lorinda-so dispo-
do Seiina. —JoOo Lisboa. —Alves sitivos cia nossa carta magna, vo-
ile Lemos. —Alberto Alvares. 	 tada por urn Congresso do repro-

sontantes legitirnos cia soberania
N. 80 	 mineira, urn Congrosso composto

do homons quo ate a presente me-Au act. 3.° paragrapho 1.0 n. monte ailnia ptostam inestirnavejs0. aceresconte-se, oncie convier:— sot'vicos ci causa publica; ferindo-so
Escola do Pharmacia o Odontolo- do frento taos dispositivos, vera so

ida do Gyrnnasio Leopaidmense, .. solicitar do Poder Logislativo do
10:000$000. Minas, ncio mais urna subvenqao,

Sala (las sessOes, 17 do agosto de mas o proprio custelo do oseolas do
1916. —Emilio Jardirn. —Baeta No ensino superior, osoolas quo nada
yes. —Henrique Portugal. —Ret- tern corn o interesso publico do Es-
a Junior. —Pericles do Mondonça. I fade.
São pastas conjunctarriente em 	 0 sr. Castello Branco: —Muito

liscnsscio, 	 beml



397

o sr. Bias Fitho: --Sr. Presiden-
to, 6 sompre revoltado, 6 sempre
ii idignado contra sabvenqOes desta
iiatureza, quo a minha voz se tern
lovantado nesta Casa, elamando em
norne do clireito do povo quo paga
inipostos e quo não ye o resultado
desses impostos satistactoriamente
empregado, ndo polo executivo, ifias
polo Congresso Legislativo de Mi-
nas Geraes.

E' sempre indignado, 6 sempre
revoltadoque eu tenho me ievan-
tado contra isso, e agora, inais do
quo o anno passado, porque o an-
no passado so eoncodou apenas, 50
cont.os para auxilio 65 acadeinias da
apital e neste mm onto eleva-se

ao dobro essa verba, consignando-
se no orqamento 100 rontos para
a Escola do Engenharia e mais ou-
tros 100 para a Escola de Medic!-
no dc Bello Horizonte.

Aid quando, sr. Presidente, ate
cuando nOs, legisladores mineiros,
queremos lovar a ruina do nossi
Estado; aid quando, nds, legislado-
ms mineiros, querernos receber 16.
IOra, a censura acre dos nossos
mandantes; atd quando quereremos
conservar tuteladas, sob o poder
do Estad :o academias que bebem
favomes como estabel ecimentos par-
ficulares, corn economTas e dire-
cç6o proprias?!

Si empiegassemos a quantia des-
iriada a tans estabelecirnentos, 0

nun nan 6 pequena, pois que rnon-
ta a 20 contos; Si empregassernos
ossa quantia repito em benefici-
do cia instrucção primaria, em be-
ueficio das obras publicas dos nos-
SOS municipios, no concerto de inn-
ins e estradas. atiendendo dest'arte
aos justos e legitirnos reclamos dos
nossos lavradores. certamonte pra-
ticariamos urui acto muito mais pa-
triotico, porque reverteriauios em
honeficio do povo os impostos quo
olin, corn sacrificio, paga aos co-
fins do Est.ado.

Eu appello para a Camara dos
si's. Deputados: en appello para
oa!a urn dos meus illustrados col-
legas: coin clue cara, permittam-me
o termo. poderernos nOs aportar as
irossas lacalidades. nós. Sr. Presi-
dniite, qiue meduzimos do 380 eon-
Ins a verba da instrucqão publica,
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nOs, quo n6o attondornos aos re-,
damns da zona da Matta, quo ti-
nha o diroito legitimo, inconcusso,
o quo 16.0 born tern sido defend!-
do aqui pelos seas represontantos,
do estar isenta desse imposto quo
so incorporou a rocoita do Estado,
sob o t.itulo de sobro taxa?

o so. Jodo Lisboa: —A sobre-taxa
ndo alcança sO a zona da rnatta; al-
canca a t.odos os productores do
café, do Estado.

0 Sr. Bias Filho: —Eu me refi-
10. larticularmente, 6. zona da mat-
Ia, porcjue to! do 1d quo primciro
partiu o brado de alarma contra
esse imposto injusto e iniquo, quo
JO so acha, como disse, incorporado
an orçamonto, para 0 qual euncor-
re coin a quantia de 3.500 eon-
tos.

0 sr. Alberto Alvares: —V. exc.
ierinitte urn aparto?

0 so. Bias Filho: - Acceito o
pa rio do V. oxe.
0 so. Alberto Alvares: —A corn-

missCo do 0rai onto, polo org6o
do son digno presidente, sr. depu-
tado Jodo Lisboa, aprosentou, na
sossão passada. urn dispositivo quo
me pamece serd vietorioso no Con
gresso, fixaudo o cambio para o co-
bmança da sobre-taxa, no preo ml-
nimo do 43 dinheiros. Ora, isso cor
responde segundo urn calculo que
fizemos na cornmissdo do Orqa-
menlo, estando v. exc" presente,
enino inn dos irembros suppientes,
a ama diminuição do imposto do
tmezentos e vinte e tantos contos, em
favor dos lavradores.

0 so. Bias Filho: —0 aparte corn
(FUC acal)a do honrar-me o riobre
doputado ndo satisra.z as aspira-
cdes do 1avrad.or quo so sente en-
r'olado, on o affirmo o clue, conso-
cruentemente, como enrolado, tern 0
clireito do exigir quo so cumpra o
quo so tratou corn nile.

Os productores do café, no Es
tado do Minas Geraes, recoboram do
govorno o compromisso solomno,
formal e positivo do c'ue o produ-
do da soijmo-taxa soria empregado,
excinsivarnento, em heneficiar a la-
voura do café.

Entrotanto. Sr. Presidente, quacs
s6.o OS honeficios que a lavdura do
café tern bOo da sob re-taxa?

Appello para rada urn dos sos.
doputadlos.

A lavoura sO tern tido dissabores
sO ton-i foito sacrificios e, entretan-
to, ainda so levanta, nesta Case
pars so affirrnar quo ella ainda tern
capacidade para ser tributada e
quo fixando-se o cambio no mini-
mo de 13 dinheiros, ainda assim, so
Ihe faz favor.

Mas, Sr. Presidente, ou devo fa-
zer a apreciaqOo do Orqamento, con
vericido como estou de quo elle pro-
eisa ser escalpollado, poça por pu-
cc, sobretudo nos pontos em quo
elle não reprosenta as asp!raöes
do povo e nao traduz a s!tuação
economica do Estado.

No prosente momento, orqaado a
receita do Estado em 28.700 con-
tos, o Congresso não torn, en o af-
firino, a previdencia quo teve o an-
no passado.

Sr. Presidento, para mim, não
tenho duvidas, o docrescimo sore
fatal, o baseio a minha affirmativa
em lados estatisticos. S. Sebastião
(10 P araiso, Inunicipio sul-america-
110 conforme affirmou o dig-no 2.1
seerotario da Casa, quo estd habi-
tuado a collier a fabulosa quanti-
dade de am rnilhdo do saceas, co-
Iheu, aiponas, 500.000, no prime!-
10 semestre.

Ora, sr. Presidento, so ease mu-
luciplo, quo represonta na balança
commercial do café uma somrna ta-
hulosa, aponas coil-iou 500.000 sac-
ass, porgunto: em quo so basoia o
logislador para orqar o imposto quo
pesa so] me esso producto, proven! -
ente da sobre-taxa, em 3.500 eon
tos?

0 so. JOOo Lisboa: —Corn o cal-
culo folio pam dois milhOes do sac-
eas, porquanto, o anno p assado ox-
portamos tres milhOes.

0 so. Bias Filho: —V. exe. n6.o
jidde argamontar corn o anno pas-
sado.

B' pmediso quo so 'cliga quo o fa-
cto clue trago, neste mornento, ao
u'onhecirnonto da Camara, foi discu-
tido no solo da corhrnissdo do F!-
iiauças. La mosmo é quo so disse
que o mun!cipio do S. Sebastião do
Paraiso colheu, apenas, 500.000 sac-
eas do cafd, isto 6, rnetde do quo

c'lheu em annos anteriores e, as-
sirn son-do, consequenternente dove-
inos esperar pola d!minuiqão na
ai'recadacão do imposto da sobre-
taxa.

0 sr. Alberto Alvares: —O cal-
P.ulo da cemmissdo foi basoado no
seguinte: - sobro a media da oxpor-
tação do annoS antoriores e quo tot
do 2 mibhOes do saceas. Quanto an
canThio, devo chamar attonqão do
V. exc., a provisão da cornmissão
tie Orearnonto toi a mals razoavol
p ossivel, tomando como base a taxa
do 16. quer dizer, 0 rnax!mo a que
of fectivarnonte, elle poderé. attin-
oil'. T. exc. fará a oonta, ao cam-
[do de 16 por eada tranco, e verd
que 06 os 3.500 contor do réls.

0 so. Bias Fillio: —Mas v. oxe.
sabe quo. no memento actual, não
so p60e fazor tai previsão, porquain
to, a renda do anno passado foi de-
vido, oxelusivamente, a grande ex-
portaqao do urn producto, quo esta-
Va arcuinuiado no pa!z.

Nestas condiqOes, porgunto: p0-
demos aff!rmar, positivamouto, qu
a siivatao oconomica, em rolacdo a
cxportaqdo do café oste anno, serd
a inosma do annos antorioros? Não,
so. Prosidonte.

O logislador previdonte, aquelle
quo procura combater o "dfieit",
aquelie quo procura oxtinguir da
cauda dos orçamentos os creditos
snppboinentares, per corto logisla-
tivo corn criterio e prudoncla orçafl
do a roco!ta do urn raodo pre'viden-
fe o eor'tando fun-do nas despesas
public as.

E' isto quo, no actual momento,
pmccisa do occupar a attoncao do
Congresso Legislativo; 6 para isto
quo charno a osciarecida opinião da
Ca-mara ciue vai verificar que enor-
me parte dc receita publica 6 eon-
sumida scm proveito para aquollos
lie mats contrihuom parc ellas.
0 sr. João Lisboa: —Si a corn-

miSSão tomasse a media dos' tros
ultimos exercicios toria do consi-
gnar a verbs do 4.950 contos 0
116.0 3.500.

0 so. Presidente: —Peco l!cena
pama observar ao n ybro orador
quo está fonda a hora. S. cxc.
poderO ficar corn a palavra para
continuer na sessäo seguinte ou en-
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tao, requerer Jrorogaqäo por 45
minuto.

O sr. Bics Filho: —Noste easo
junleria a V. exc. Sr. Presidente,
consultar a Casa so consents em
quo a sessão se tome permanente.

o sr. Presidente: —DcDterrñina
art. 76 do regimento (lê) : "Não
liavondo materia quo oceupe todo 0
tenipo da sesso, esta se poderd is-
vantar antes da hora designacla pa-
ra concluir-se e hem assim pride-
rui continuari, dada a ulthna ho-
ia, a Camara conceder prorogaqdo
au (leputado quo estiver falando e
a roquerer ndo excedondo de 45 ml-
iiiitos . " 	 --

() sr. Bias [Oliw: —Pesejava, sr.
ics idente, quo v. cxc. me demo

una exp1icado. 0 anno passado o
facto quo acaba do acontecer ao
uiadur que Me dingo a palavra, foi
levantado nesto recinto e o deputa-
In quo entdo occupava a tribuna
requei'eu sessdo permanente, do ac-
cuido corn a nosso regimento, tendo
a Casa deferido esse pedido.

o sr. Presidente: —o art. 63, pa-
lagnapho 2. 1 do regimento deter-
nina o segtunte (Id)

"Quando fOr do convenioneja ou
seja do urgoncia ultimar-se qual-
quer discussOo ou Votaçäo, poderá
a Camara, a requorimento do urn
dos 50115 membros, prorogar a ho-

(in Sessäo; porOm, nunaa por
'laus do uma hora, salvo o caso de

forca major, em qua se requ•eira e
vote-se por dois terços quo a sessãu

' ,l 	 pei'mai'.ente.
(I sr. Bias Fi/ho: —Então requet-

proingaqho por uma hora.
o sr. Presidente: —Os senhores

(lie concedern a prorogaqdo de uma
Iiora requerida pelo Sr. Bias Filho,
qurirarn so levantar. (Levantam-se
quasi todos as •cenhores deputa-
dos)

O sr. Presidente: —Em vista cia
iianjfestacujo da Camara esth pro.
mugada a sessho par mais uma ho-
a e continua corn a palavra 0 sr.

Itias Fflho.
o sr. Bias Filho (occupando de

a ti'ibufla) : —Sr. Presiclente,
igiadecu a Casa a cuncessSo qua
we fez e prometto ser breve.

Sr. Presidente, Ia justarnente di-
zer aos meus collegas qua a ne-
ilia (los tres ultimos exercicios. ndo
'Ode servir cEo base, porque a socca
do aitno passado impedlu do urn
modo absoluto que a safra do café
110 corronte exerciclo satisfizesse a
espiraqao quo a commisscio do Or
arnento espera ter.
.\las, sr. Presidonte, quo me -un-

porta se 0 orçamento cia receita, em
relaçdo a sobretaxa, está ou nho
dentin dos condiqhes da probabili -
dade?

Que me importa so O imposto de
exportaçiio estd perfeitarnente or-
ado?
0 quo quero saber cia commis-

sho de Orçamento 0 a soluçho quo
ella vai dam ao "deficit" quo nos
am e ilrouta noste momento e clue
soul muito augmentado corn a ap-
u'nvacOo das diversas omendas of-
fer( , cidas ao projecto.

Peogunto, Sr. Presidente, 51 mIs,
rep resentantes directos cia sohora-
nir nacional; Si mIs, representantes
directos do pov.o mineiro, podemos
eçinseritir corn 0 flOSSO Voto, corn a
sancqilo cia nossa responsabilidade
1)olitica o individual, corn a san-
cqho da ncissa responsablildade do
cidadcios mineiros, a rsducção do05 oo na verba dos hospitaes?

Porgunto, sr. Presidento, corno
pOde a Camaro dos Deputados re-
dune a verha destinada aos hospi-
taos, quo representarn. no nosso Es-
fadu, a assistencia publica, unicos
esfahelocimontos, quo favorecorn a
nobreza casa do humilde e amparo
do desvalido, quo so extende a sua
mao ci canici ado official na hora ox
hernia cia morte ou do urna onfer-
midade, implorando urn humilde
leito no recanto do urn modesto
hospital, para votar subvenqOes ole
vadissirnas cis escolas suporiores da
Capital o quo via oncrar gravamen
to n thesouro?

Sr. Prosidente, a anno passado, a
p rirneira vez quo tive opportunida-
de do lovantar nests rocinto contra
essas subvençOes, estava confiado
no patniotismo do Congmosso Mi-
fleumo uno sO so votaria a quantia
do 50:000$000, coma auxillo a cada
urna dessas faculdacles, o nho mais
So viesse corn nova carga; entretan-

to, issu ncio aeonteceu, porquanto,
veiTi lioje. novamente, 0 poder ic-
gislativo c]obrar osse auxllio e isso
em beueficio do estabelecin ontos
C0 1 11 us quaes oils nada tern.

iNito flea ahi. Sr. Presidents. Eu
pergunto a v axe. si 0 Congres-
so Ode levai subvenqdes a socie-
dades particula.res? Acho qua ncio.

Pois bern; votando subvenOes
para essas esoolas, mIs ricio levamos
auxilio ci instrucho publica do Es-
tado, mas ao professorado desses
estahelecirnentos; e ncio ha de ser
corn o men voto, nho ha de ser corn
a resuonsahilidade do meu rnandato
qua isso so fard. embora acarrete
corn todas as odiosidades qua pos-
sam me advir, em consequencia do
tal lrocecIimento.

Vultaiej, pordm, tranquilo ao
non municipio e Ta direi qua 0
uiigiesso Mineiro reduziu 25 OJO na

v pi ha destinada ao hospital do ml-
ilia terra, roduziu 25 010 na verba
to sOccorros publicos, rnas que en
live a coragein do declarar quo nho
:srnccionava, em absoluto. corn rneu
votii, essos auxilios dostinados ci
nianuitonçao dos academias cia Ca-
pital.

-Sr. Presidente, o povo rnineiro,
em constantos reclamaçOes dirigi -
dos ao Congresso, pods a todo o
mornento, cirna justiqa facil s bara-
to, que satisfaça is necessidades
(la-queues quo pagam impostos, e
pie preeisam da garanta do sua
vida e do sua propriedade.

E' verdade quo so rota uma yes-
ha ciestirtada ci. installaqcio de 7 so-
nameas o do 10 termos, mas, so Do-
firassemos, jh nAo digo a totaildade,
muis, an menos paste das - subven-
Oes do quo trata a ernenda n. 60,

noderiarnos installar no Estado na-
do monos do 10 on 42 cornarcas, le-
'and-n, assim, ao aorte, aos pontos
Dais afastaclos do nosso ternitorlo,
urna justica prom-pta e barata (rnv
to bern!)

Sacrifica-se, porhm, tudoisso, PC-
las convonisncias sociaes, para se
mauler dontro desta Capital, urna
-'specie dc universidado, cujos alu-
inoS aguardam aponas o roconhe-
'rainto das mesrnas, para se reti-
rarem para outras capitaes, porque
as recursos do nosso rneio ainda

lao satisfazern aos estudos corn-
pletos das duffersntes carreiras a
quo taes aiumraos se destinam.

Mas, sr. Presidente, a quest-So
mats seria, mais importante, a ma p.
ver, 0 a quo se pronde a redueqSo
da verba de5tiniida ci instrucçcio pu
blica, em urn Estado coma o uao
so, do popuiação disserninada o es-
parsa.

Tao grave ci essa questão qua 0
honrado relator do orçarnento da
Seeretaria do Interior, não so son-
tiu corn animo bastante para icr a
emenda qua a isso se refer-s.

O sr. Alberto AlvareS: - Poqo
permisscio Para diner ao nobre do-
putado quo, si do facto, ndo proce-
di ci. leitura dessa emenda f-oi p-or
uma confusao de papeis, deante do
tanlas outras srnsndas a scram
apa'esentadas. A-ssumo, porcirn, in-
teira responsabiidade da ernenda
que, em norne da cornmisscio, tiya
a honra de offerecer ci Camara dos
srs. Deputados.

o sr. Bias Filho: —Sr. Presider-
to, paroce quo a providencia dlvi-
na quiz auxiliar ao nobrs deputado,
quo torn si-do urn dos rnaiores pala-
-cmos pola causa cia instrucqão p11-
blica, no seio desta Camara, qua to-
ye opportunidade de aqul api'osen-
tar urn projecto corn o qual eu
ncio estive de accordo no momento,
porqus entendi qua a capacidads do
povo mineiro ia se achava esgo-
tada; parece, repito quo a Pro-
vidoncia divina quiz auxiliar a s.
axe ., fazendo corn qua 0 nobre de-
putado, pela eonfuscio de papals
quo tinha scabre a mesa, ncio tires-
so opportunidade do icr a mais
terrivel e dolerosa de todas as
smendas apresentadas ao orçamen-
to do Estaclo.

Eu o fell-alto corn enthusias-mo,
por essa Ventura, tanto mais quan-
ta, en estava conveneido do cpie ha-
via sido 'uma repugnancia natural
efundada, qua o tinha levado a
lao fazer a leitura dessa smenda,
quo reprssenta 30 annos de atrazo
no eivilizaqão de urn povo. 	 -

o sr. Castello Branco: - Muito
hem!

O sr. Bias Fiiho: —E porque, sr.
Preside-site, se apresenta uma tal
rn-edida; porqu-e Se reduz a verba
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(lestinada a instrucçao puiblica? Pa-
la inanter o fausto e o luxo nesta
Capital, para ostentar nella eseolas
le eiisino superior.

0 visitante quo pereorrer 0 fl-
tenor do Minas, sern oonhecer esta
Capital. ha do julgar, sern duvida,
quo ella é uma cidade simples e
rnodesta: mas, aquelle cjue aqui
uportar, primeirarnente, sem per-
corner as recantos longinquos do
Jstaclo, ha de irnaginar quo as nos-
sits cidades interior SãO tambem
centros adoantados do civilizacão e
do cultura. Entretanto. srs. depu-
tados. isso absolutamente nã•o cor-
esponde a realidade dos I actos.
Venho, portanto. declarar do mo-

do claro e decidido, quo as sub-
vençOes as academias da Capital.
VIiO sec votadas corn o meut p r&tes-
to solcmne, no seio desta Carnara,
iue assim procede, quando, ontre-

fanto, colloca a margem pequenos
aixilio€ para hospitaes do interior,
o.uxilio.s solicitados par nobros col-
logos, quo me procederam nesta tn
himi traduzindo as justas aspira-
çöcs dos habitantes do sous respe-
cli \'os 1111 mcrpios

0 Congresso, sr. Presidente, vai
cullocar 0 executivo, quo tern se irn-
posto d confiança do povo minei-
no, nos prirneiros actos do sua ad-
Ill inistnado. segiundo urn program-
na da unais sovera economia e do
nais ahsoluto rigor em relação as

dospesas publicas: o Congresso vai
c'd t ocai-o na situaão do nos apre-
soitar urn "deficit" orçamentanio,
tendo do se utilizar do creditos sup-
plernenitares, condemnados par to-
(Ins as financistas, aiim de poder
nianter 0 eqwlibrio entre a receita
o a lespesa.

Ptn-se-d, talvez, quo ou, que me
'oof.o contra essa s subvenôes,
s o '[ iiiinigo do ensino superior, sou
iii migo da mocidade estudiosa.
lNao. sr . Pi'e.sidente! Ningiiem mats
Ii quo on t amigo dos ostudantes;.

atuila hontem sahi dessa classe.
one "('nero e admiro, tondo pela
n'sina o mais profundo respeito;

I just.amenfo, inajilrado e irniut-
hi nibs senf.irnentos dessa mocida-
b' quo reclarna contra a falta do
onergia corn quo, muitas vezes, Os
nossos honiens publicos manifestam

as SLim opiniOes; d inspirado e im-
buiclo desses sentimentos quo eu
veiho, corn franqueza e lealdade,
protestar contra factos quo, a meu
von. acarrtam inovitalvernente, pro
jwzo para 0 povo mineiro.

A Camara born sabe quo na vi-
ziuha cidade do Ouro Preto, a ye-
ilia e legendaria Villa Rica quo vi-
y e hoje das suas tradiqOas histori-
cas e heroicas, existe urna esoola de
Engonharia, a rnals porfolta e corn
pleta quo so pOde desejar, e quo d
apoi4ada coma modelo de todas as
escolas, quer do nosso paiz, quer
dos dornais paizes quo tenham es-
tabelecimentos congeneres (apoia-
dos: muito born!)

Pols born; essa escola existe scm
sacnificio algurn para o Estado, sern
sacrificio algum para 0 povo ml-
neiro, scm sacrificio algum para os
paos cujos fillies a froquontarn,
porquanto apenas cobra a taxa do
300 rubs para a matricula, o antre-
tanto. a nossa vaidade, a nossa
pi'eeccupaçdo do luxo o do fausto,
a nossa preoccupação do fazer dos-
ta Capital uma rica sala do visitas
(J nw ndo corrospondo, positivarnon-
to. ii pobrosa dos denials commo-
dos, fez corn quo aqui fundassemos
urna Escola do Engenharia.

Ora, subvencionar largamonte es-
to estabelocimento, em projuizo da
rnstrucçao popular, em projuizo
dos hospitaes do Estado. deixando
0 uncle separado da Capital, leguas
C leguas, sera viaçdo forrea, sem
rneios do comrnunicaçdo, 6, evidon-
tenente. o mais harbaro do todos
is actos logisiativos, d, si me per-

mitfem dizel-o, urna traiçdo ao mar
dato quo nos foi confiado polo
eleitorado do Minas Geraes.

Nao so ilhidam as meus collogas.
connlnissao sO tern urn carninho

a seguir: on supprimir todas as
sthvonçOes inuteis, da natureza des
ta (Inc acaho do apontar, aiim do
eq uilihran 0 orçamento; on entäo,
aba far as legitimas aspiraçöos do
tonics nOs, reprosoitantes do povo,
sjquirnindo as auxi]ios destinados
aos asylos o hospitaes do Estado,
afirn do poder manter, na Capital,
escolas do ensino superior.

Dentro dosto dilemma, nds, como
lioniens publicos, quo ropnesñta-

a vontade e a opinião do povo,
loi'onIS assumir a attitude quo nos
ucla a conscioncia, riscando do or-
çainento essas subveniOos, destina-
las a custear o luxo e 0 fausto, e
onveredando, desassombradamento,
pun esse caminho rocto, briihante e
digno, do auxiliarrnos as hospitaes,
iavorecoiido aquolles quo concor-
reni para 0 orario publico, para
quo, ao menos no memento da mon-
te, ao so recoihororn ao bib hu-
ulide desses mesmos hoopitaos, ci-
tes so lemlirem do quo existorn no
Estado pctderes constituidos.
Tenho dito.

(i[,ito bern; muito bein I)
0 sr. .!oão Mart inho fundamenta

o inanda a Mesa a soguinto

Emenda

N. 81

\ nt.. Fica auctorizado o govor-
10 a mandar impnimir gratuita-

monte. na imprensa Official do Es-
ado a obra intitulada "NoçOes das

0 pe raçOos iundarnentaes", destina-
la ao durso primario e escnipta pe-

lo professor Oscar Rodarte.
S. S., 17 do agosto do 4916. -

Monsenhor Joho Martinho.
E' apoiada e entra conjunctarnen-

to em discussho.
0 SR. COSTA CRUZ: --Sr Pro-

sidente. en nao podia agora, assim
corno nao pude o anno pas.sado,
fintar-me ao dever de yin a tn-
huna ao so discutir o orqamento da
receita o desposa do nosso Estado,
si bern quo o momentri angu:stioso
quo nos annuncia a hora, tolbo-me
o objoctivo principal, quo d o do
extender-me em censideraes ne-
cessarias sobee o assumpto do quo
tratarnos.

Nbo podia. Sr. Prosidente, fur-
tan-me ao dover do lentarme
taste rocinto, afim do nppOr for-
nal contradicta as palavras, quo
aninla inc parece ouvir, e quo fo-
ran profunridas ainda ha' pouco,
polo ineu distincto e mui digiso
cornpanheiro do bannada, corn resi-
dencia em Juiz de FOra.

Dime s. exec. quo alguns do nOs,
quo nos temos insurgido nesta Ca-
sa, repellindo impostos, doseonhe-
comos, ou procuramos desoonhecor
a natureza o a nocessidado dessos
mesmos impostos.

Nbo posso e nom podenia ouvir
silencioso essa objeccão, oem lavrar
o men protosto, fern sO no caractor
do ropresentanto do povo, no selo
dosta Casa, aiiida corno sondo urn
daquelles quo tambern concorrern
para as cofres ostadoaes.

Assim, falo come deputado 0
tanibern coma contrihuinte, si me
peninitte a Camara; lab, respon-
deiido a urn aparte, quasi silenoio-
so, do urn deputado a mirn proxi-
mo, em relaçi.o a todos Os impos-
tos que os contnihuintes do Estado
pagam.

Sr. Presidonto, levantou-se aqui
a quostdo da trihutação, ainda não
excessiva, no Estado. Si, porém,
analyzarmos as dift'orentos impos-
los que necahern apenas sabre urn
pronlucto, quo constituo 0 baluarto,
o alicorce da roceita não do Esta-
do do Minas Geraos, sOmonto, mas
do todo 0 Brasil, veromos a dispa-
ridade dessos impostos, em relação
acs ficticios e aos promettidos au-
xilios quo os poderes pubicos do-
clararn conceder a osse mosmo
produeto.

Si descormos, ontão, Ii indagação
dos excessivos e exhorbitantes fre-
los das estradas do ferro, ehegaro-
mos ainda a consequencias mais fu
nestas, porquanto ndo ha oguabda-
do para urn mesmo prodneto, na
mesma zona e no mesmo porcurso.
Assirn, encontrarernos o absurdo
de ama estrada do forro, no Esta-
do, cobrar par sacca do café, num
percurso do 300 Miometros, a quan
ha do 46$000, em dntonminada zo-
na, quando, ontretaulo, outras as-
tradas do ferro, par esso mosmo
prodneto e no rnesmo percurso,
apenas cobrarn a quantia do 26$.

E qivando a classo demos produ-
otores assim lesados, aprosenta,
c 1 oli cadarnente, ao Congrosso uma
ropresentação. offerecendo meios
palo quo o Estado não fiquo som
a garantia da lot orqamentaria,
tida, ou somos tidos coma não co-
nhecondo a convoniencia ou moon-
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veniencia da triibutaç.o dos duff e-
tentes produetos.

Fui portador do uma reprosenta-
çito...

o sr. Dias Filho: —Alias murlo
legitima.

o sr. Costa Cruz... nosta Casa, e
por isso mosmo last4mo as palavras
proferidas polo nobe deputado,
rcsidete em Juiz do Fdra, tanto,
mats qualito, S. exo. representa o
distrieto: Aje onde a mesma repre-
set it.açaoartiu.

l.a. mesmo, no municipio do Juiz
do FOra, onde s. exe. reside, exis-
to. eu poderia declinar o nome urn
honraclo e distincto agricultor, quo
paga ao Estado, do inipostos de
stia l'azondo, a fabulosa quantia dc
50ff000 diaries!

0 sr. Castello Bronco: —Apoia-
do: isso d uma verdado quo não
pdcle ser contostada, porquo ou ci-
to o fazendeiro.

o Sr. Nelson de Senna: - Mm,
meus nobres collogas, todo o Esta-
do paga impostos; não d sOmente a
zora cia matta quo os paga. 0 ca-
fé nan é produccão oxciusiva da
zona cia matta.

0 sr. Costa Cruz: —Jd nào é a
primoira voz quo ouço, nesta Casa,
i allegação do quo a zona da matta
sd proth,z cafd, quaPdo, entrotanto.
a zona cia Matta produz cereacs...

(Trocam-se diversos apartes).
A hora vat avancada e tenho

a p enas poucos minutos para for-
minar minhas consideraçöes. Devo,
nordni saliontar o firmar, do uma
yes para sompro, quo não tenho e
idmais live a prooccupaço do tra
zer nara est a Casa intore-sses regio-
i 1istas.
ITa poucos dias live opportunidade

do manifestar-mo sobre urn facto.
o clevo agora, para patentear a sin-
ceridade das minhas affirrnaços,
iopetil-o aqui.

\n ernvoz. thzia on. construirmos
twa nova linha quasi parallela pa-
a cherarmos corn a bttola larga

flanital minoira, porquo não appli-
eaarnos ao noite asses 40 kilome-
lens de estrada?

Ell disse isto; e, quem cliz, nan
fern preoccupacécs regionalistas;
além do quo, trazondo a exomplo a

miflha rogião, en o faço corn mats
corteza porquo a conhoço e corn
urn dos sous represontantos; tinha
o direito o o dover do fa'zer.

Eu me referi ao cafd, Sr. Presi-
dente, porquo entendo quo ollo é
o nosso ouro verdo—d o fiol da ba•
lança do Estado, pots, nurna arro-
cadaqão do 200 e poucos mil con
tos, coneorreu. o anno passado, corn
105 mill Isto dove soar hem alto.

BOrn set quo ndo é sO a zona da
matta quo produz café; posse ci-
tars pen exemplo, dentre outros, 0
municipio do Poanha, no norte,
onclo essa eultura so tern dosonvol-
rub grandernento.

Fui, como dirsO, portador nosta
Casa, cia ropresontaçdo a quo aim
di. o fiquei em parte satistoito corn
a meclida proposta pela commis-
são: devendo ainda declarar quo
satisfeito tanThem fiquei corn o pro
jecto hoje offorocido, sob a fOrma
do ernonda, pela mesma eornrnis-
são, e rolativo d trthutaqdo territo-
rial, cfue deve constituir a base es
sencial dos impostos em Minas Ge-
raes, fazendo cessar o do exporta-
çiio.

Si levarmos avanto ease mo4ida,
corno muito born diz o illustrado
sr. Secretario da Agridultura, p0-
derernos supprimir a sobre-taxa
quo é urn imposto vexatorio, con-
forme classifica S. exc.
o sr. Bias Filho: —E o do ex

portaqao, quo ado existe em paiz
algiern civilizado.

0 sr. Alberto Alvares: —V. exc.
deve sor muito mais franco: o irn-
posto de expor1aao, corno é cobra
do no Estado do Minas, 0 absoluta
mente inconstitucional, nos tormos
clams c precisos do art. 9, n. 1, da
Cotist. Federal. Esta opiniâo 0 do
proprio pm da Constituiçdo Fede-
ral, —o conseiheiro Ruy Barbosa.

o sr. Costa Cruz :—Por ogirni, sr
Presidento, On venho fprotestar
conveneido do quo dafendo os inte-
rossos do povo quo para aqui me

anclou; vonho protestar contra 0
tinposto do 500 rOis per metro do
lenha, imposto quo fot votado pela
Camaro. pa sossdo diurna.

0 sr. Castello Bronco: - Muito
barnl

o sr. Costa Cru: —Srs., proto-
eiido Os interesses do particular,
os protegemos OS intarossas do Es-

tado e conCorramos para 0 dosen-
'tjivliriento do mesmo; o particu-

lar pi'osperanclo, prospera o Esta-
do; a fortuna publica augmenta a
juedida quo tambern prospera a
fortuna particular.

0 sr. Costello Branco: - Muito
hem!

0 sr. Costa Cruz: —Sr. Presi-
dente, continuo ainda a protestar
contra a ernenda que aqui passou,
sob o n. 10. Varnos eroar mats urn
imposto...

0 sr. Jodo Lisboa: —Mm, v. exc.
estd discutindo a receita.

o sr. Costa Cruz: —V. exc. ha
do me dosculpar; mas, na discus-
sdo, nO.0 P0550 calar aquillo quo me
revolta e ndo distingo a receita o a
despesa, uma yes quo sé encaro o
interesse do Estado de Minas Ge-
racs.

O sr. Jodo Lisboa: —Mas, ndo 0
opportuno agora.

0 sr. Costa Cruz: —Si ado é op-
po.rtuno, a Camara ouve tuoppor-
tuuamonte.

iNdo posso, abscdutarnente, deixar
do proforir ostas palavras, que -re
presentam o brado da minha mats
profunda indignaçdo; posso dizor
quo fujn- a-os moldes do nba tam-
porarnanto, pois son tornado de
ama revolta vordadeiramente vipe-
rina contra esses impostos, quo são
iniquos e ineipportunos.

A nossa capacidade trthutaria as-
tO exhausta; devemos cortar, redu-
sir, dirninuir e supprirnir impostos;
precisamos poupar o povo born des
to Estaclo e dar-ihe urna compen-
saçdo dc sons esforqos, do sou pa-
triotismo.

Sr. Presidento, cligo ainda nos 2
mlnutos qile me restam... -

o Sr. Bias Filho: —V. exe. dove
dar o brado ate a ultima hora. São
poucos os-sos brados mas são posi-
lives.

0 Sr. Costa Cruz... quo veto con- -
Ira as subvenqOes destinadas as al-
tas acadomias da Capital. INdo traz
este voto repulisa da rniniaa parte
pela instrucção, tra.z die, s-itnpl-es-
macate, a repulsa quo a mim causa
cortar das creanças, dos necessita-

dos do pdO do ospirito, para se dar
a olevada instruedo dquolles ja
aptos para a vida, aquelles quo,
dotactos do conhecimentos outros,
podem distinguir os diver-sos cara-
eteres para a - sua ulterior -instru-
cção.

Voto contra, Sr. Presidente, per-
quo dada a estatistica do anaiphe-
betos quo existern no Estado e o
numnemo daquelles previlegiados da
sorte, a quom a fortuna eoncedou a
alta instrucçdo, vejo uma di.spari-
dade - enorme, uma desegual-dade
colossal.

Urn sr. deputado: —As acade-
mias acabam corn ossa fortuna;
são aceossiveis a lodes.

0 Sr. Bias Filho: —Continuando
o anaiphabetismo na classe pobre.

0 sr. Costa Cruz: —Srs., si cor-
tamos em prirneiro logar ao ansi-
no primario eoano havemos de
iuerer quo o secundario so tome
firme? Eis a mm-ha questão— (No
reiogio do Casa sOa meia noite)

Sr. Preside-ate, tormiso deela-
i--an-do quo veto contra o auxillo as
academias, tando em vista o sonti-
macito- do egualdade quo em uma
dellas- on approndi a posse- affir-
mar a Camara dos Deputados, que
oncontrando certa yes urn antigo
mestre e dizendo-ihe o -meu pen-
sax, ollo me respondem: faz hem;
0 isso mesmo.

Chega, sr. Presid-e-nte, porque es-
ti dada a hora; meia noito.

(Muito bern; muito bern!)
Estan-do dada a bora, 0 sr. Pre-

sidente levanta a sossao, dosignan-
do. pama arnanhd a soguinte

ORDEM DO DIA

P'rimeira parte
Ate 1 homa cia tarde:
Leitura e app-rovaçdo da aeta.
Expediente.
Ate 2- horas da tar do:
Aprescntatdo do paroceras das

commissOes.
Aprosentaçao do projectors, reque

riruen-tos, mndleaçOes, interpeilaqoos
on moçOes.

Discisssdcs do requerimantos, in-
dicaçOes, intcrpellaçOos ou moQbes.

Approvaçdo do redacbes finaes.
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Segunda parte

Ate 4 horas da tarde:
Continuaçäo c]a 2.' discussdo do

projecto n. 52, sobre orarnefltO, a
lartir do capitulo 2.°, inclusive.

2.' do do n. 53, sobre rogistro do
titulos do agronornos conferidos pe-
Ia Escola Agricola do Lavras.

1. 1  diseussäo do proj ecto n. 62,
auotoriza*10 a ereação de "Postos
tie Monta", no Estado.

Levanta-so a sessão.

30.' SESSAO ORDINARIA, AOS 18
DE A(IOSTO DE 1916

Pi'esulencvz do sr. Odilon de An-
drade

Sl3M\LARI0. -Acta. -Expediente.
-Proj ecto o einendas do Senado.
-Diseursos dos srs. Argemiro
(IC Rezende, Castello, Branco e
Leopoldo do Luna. -Apresenta-
çdo do projecto. -2.' diseussdo
do projocto ii. 52 (0ramento).
-Discurso do sr. Nelson do Son-
na. -Emendas. -DeclaraçOes de
voto. -Urgencia. -Apresentação
4e par000r. -2.' discussdo do
projecto n. 53. -Emonda. -Or-
dern do ella.
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-se presentes os srs. Odilon
do Andrade, Edgardo da Cunha,
Leopoldo do Luna, Julio Meirelles,
Bornaido Guimarães, Norberto La-
go, Gabriel do Andrade, Bias Fliho,
Tavares do Mello, Viviano Ca,ldas,
I odo Antonio, Franklin do Castro,
Antonio Moura, Monteiro de Abreu,
Alves de Lernos, Stylita, Modestino
Gonçalves, José Affonso, Castello
Branco, Retto Junior, Emilio Jar-
Aim, Nelson dc Senna, João Lisboa,
Demosthenes Cesar, Alcides Gonçal-
yes, Henrique Portugal, Costa Cruz,
loao Martinho, Ignacio Murta, Pau-
lo Pinhoiro, Argemiro de Rezende,
Bacta Neves, Clemente Faria, Cice-
ro Lopes, Alberto Alvares, Pericles

Pinto do MouJ'a, faltando corn
causa part.icipada os srs. Garibaldi

Ee11o. Getulio do Carvalho,José Ma-
ria. Moreira da Rocha e Martins da
Silva e, sem ella, os mais senho-
re-s.

.Abrese a sessdo.

Lida a ado da antecedente e não
liavendo quoin sobro ella faa oh-
servaçoeS d a mesma dada por ap-
oiovada

C) sr. I. secretario dd conta do
tin to

EXEPEDIEN TE

-	 Of ficios

Do Si,. 1.0 socretarib do Senado
enviando o proj ect.o n. 14, iniciado
naquella ea.sa do Congresso sobre a
divisSo adinin.istrativa do territorio
deste corn o Estado do Espirito
San to. -A imprimir.

Do mesmo sonhor dovolvendo
acompanhado do emendas offered-
dos e approvadas polo Senado o
projecto n. 33 desta Camara do an-
no passado, sobro Caixa Beneficen-
Ic dos Funecionarios Publ.icos. -
A imprirnir.

I

irojecto a. 14, do Senado

0 Congresso Legislativo do Esta-
do do. Minas Goraes decreta:

Art. 1.0 Fica creado o munieipio
do Aymorés corn sdcle na povoação
do rnosrno nome- (antiga "Nativida-
do") e Os soguintos distrietos:

1. Do Aymorés;
2.Dr S. Benedicto;
3. Be Penha do Gapirn;
4. Dc S. Sebastião do Alto Ca-

pim;
5. ID  Resplendor.
Art. 2.' Fica rnantido o munici-

plo do S. Manoel do Muturn crea-
do por dec. n. 4.304, do 19 do ja-
wiro do 1915, pertencendo-ihe Os
seguintes districtos:

1. Do Mutum (sdde)
2. De S. Sobastião (0 Occidente;
3,. Dr Born ardim.
Art. 3,0 o municipio do Rio José

Pedro croado polo art. 7 da lob n.
556, do 30 de agosto de 1911, corn-
poe-se dos seguintes districtos:

1. Santo Antonio do Rio José Pe-
dro (sdde) ; 	 -

2. S. José da Ponte Nova;
3. Passagem do José Pedro;
4. Pockrane;
5. Sant'Anna do José Pedro;
6. S. Domingo's do Rio José Pe-

dro (Chalet)

1\i't. 4.' As divisas dos munici-
pinS C districtos mencionados abs
artigos antecedentes são as estabele-
cidas na lob n. 663, do 18 do so-
teinhro de 1915, para os torrnos e
ilistrictus creados corn as mesmas
lenornivaçdos, subsistindo, quanto
an clistricto do Floresta, no munici-
pin do Caratinga, o disposto na ul-
tima pai'te do art.. 2, a. 36, da lei
ji. 556. do 30 do agosto do 1911.

Art. 5. 1 Flea extineto o distri-
eto do S. Francisco do Vernielho,
no municipto d Caratinga.

Paragrapho unco As divisas en-
Ire us districtos do Born Jesus do
Galho e Vermoiho Novo serdo as
cjnc forem ostabelecidas para os
districtos do paz do mesmo norne.

Art. 6.0 E' fixaclo ern sete o nu-
morn tie vereadores do municipio
deAymords, sendo dois geraes 0
urn por districto.

Paragrapho unico. 0 gotrerno
rnarcarC dia para a el'eição do ye-
readores o juizes do paz, servindo
o eloitos ate o fim do triennio cor-
i-onto.

Art. 7.' Esta lei obrigari desde
a data do sua purbiicaao, ficando
revogadas as disposiöes orn con-
trarin.

Paço do Senado, em Belle- lion-
zonto, 18 de agosto dc 1916. - 0
presidonto, Chrispim Jacques Bias
Forte-s. -O 1.' soeretarlo, José Pe-
dro Drummond. -O 2.° secretarlo,
Camille do Brito.
Em.en c/as off ore cidas e approvadas

pelo Senado, ao projecto n. 33
(do 1915) c/a Camaro dos srs. Dc-
p7tac1o.

(7. 1 Legislatura)

Ao art. 1.0 -Substitua-se polo
Segitinte: 	 -

A Caixa Beneficente dots Funccio-
nanios Pub]icos do Estado do Minas
uieraes, croada pela lei n. 588, de 6
'le setembro do 1912, tom por firn:

a) soccorrer o funeciormario pu-
blico invalido, ainda não aposenta-
do, na fOrma do qiic for disposto
D O regulamento quo fCr expedido
Para a mesma;

h) SoeCOi-rcr por melo da forina-
çSu de uni peculio, a familia do
funecionanbo quo fallecer.

9,

Ao art. 2.° Supprirnam-se as pa-
lavras -. 'si o contrario não dispu-
see em vida o institiddor do pecu-
lin. e bent assOrt todo o paragrapho
ili-lico.

3.'

to art. 3,0 Supprirnam-se as pa-
lavras -si em vida ado tiver 0
contrth ninth coinmunicado C Secro-
tania das Finanas o ..destino a dar
P. sell poculin.

4.'
Ao art. 4.° Substitua-se polo se-

guinte
Os papeis reforentes ao processo

para hqLudacao do peculio são hen-
los do pagamento do sello esta-
doal.	 -

5' *

Ao art. 5. 1 Substitua-so polo so-
guinte:

A inscripção do novos contribuin-
los na - Caixa Boneficente, a contar
da data da publicação desta lei, fl-
ea sujoita, mesrno tratando dos run-
ecionarios quo pola 101 n. 588 ti-
uharn a facuidade do nefla so' ins-
creverern, e della nCo tenham am-
da so aproveitado. C. prova do boa
saude e de edado ndo maior do 50
annos nas condiçCes quo forem cxi-
gidas no regularnento.

6.0

Ao art. 6 1 Supprima-se.

Ao art. 7. 1 Supprima-so.
8.'

lo art. 8. 1 Supprirna-se.

9.'

Ao art. 9. 1 Substitua-se a palla-
vra cartorins por of ficios, e suppri-
inam-se as palavras - "na fOrma
do paragrapho 2.° do art. 6.'.
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10.0

Ao art. 10. Supprima-se
11.0

Au art. 15. Supprlma-se.

12.'
Au art. 16. Supprima-se.

13.

Au art. 17. Supprima-se
14.

Ao art. 18. Substitua-se polo e-
guinte:

A Secretaria das Finanas provi-
denciard Para a entrega em thnliei-
ro do auxilio Para o funeral, logo
clue seja esse requerido polo repre-
sentante legal da lamilia do fun-
Ccio:flariO fallecido, e fará a entre-
ga do peeulio dentro do prazo de
90 dias, a contar da data em quo a
mesrna fOr solicitada do Seeretario
das Finanqas, uma vez quo a Cal-
xa tenha fundo Para esse tim, llãO
assumindo o Estado responsabiida-
do alguma por asses pagamentoS,
eo'riforme o disposto no art. 16 da
let •n. 588.

15.0

Ao art. 10. Supprima-se.
16.0

Ao art. 21. Su,hstitua-se polo se-
gti.inte:

Podern ser inscriptos como con-
trihuintes da Cams, si 0 requere-
rein, toclos as funecionarios publi-
ens do Estaclo, em actividado, em
virtuide do quaesquer titullos de no-
rneação do governo, urns vez quo
provem estar no goso do boa sau-
do, e não ter mais de 50 annes de
edade, aseeptuados aquelles quo
gosam dos favores da Caixa Bone-
ficente da Força Publics.

Paragrapho E l Podem tanthem so
inscrever o Presidente do Estado 0
ns mombros do Congresso Legisla-
tivo Mineiro, desde quo satisfaqam
os requisitos constantes doste arti-
go.

Paragrapho 2.0 Quaiquer fun-
ccionario quo venha a . so inserever

ra flaixa Beneuiuente, desde a da-
a its publicação desta lei, flea su-

:eito an novieia•€lo a que se refere o
paragrapho 3. 1 do art. 5.'da lei
n. 588, Para a effectividade do pe-
culio a ser pago a seus .herdoiros
on legatarlos.

11.

Au art. 23. Supprima-se.

18.
An art. 24. Supprirna-se.

19.0

Au art. 25. Supprima-se.
20.0

Au art. 26.' Supprima-e.
21.

Ao art. 27. Supprima-se.
22.0

An art. 28. Supprima-se.
23.0

Ao art. 29. Supprima-se.
24.

Ao art. 34. Substitua-se polo so-
guinte, manteido-se o parapho- uni-
00:

Todo 0 contrthuinte quo doixar de
pagar suas contrthuiçOes atO seis
mezes, poderd fazol-o corn multa do
10 °° ate o rnez seguinte, sob pena
do caducidade do sua inscripqdo e
perda dos direitos della resultantes,
rovertendo C Caixa todas as presta-
coos pagias.

25.0

Ao art. 35. Sup-prima-se.
Paço do Senado do Estado do Mi-

nas Geraes. em Hello Horizonte, 17
do agusto do 1916. - 0 presidento
do Senado, Chrispim Jacques Bias
Fortes. -0 1. 1 seeretario, José Pe-
dro Drummond. -0 2. 1 secretario,
Camillo do B'rito.

Telegramma

Do . bacharel Arlindo Carneiro
cominunicando ter sido oleito e em-

possado do cargo do presidento da
Camara Municipal da Varginda. -
A' Camarao flea inteirada.

0 SR. ARGEMIRO DE REZENDE.
-Sr. Presidente, passo As mCos do
v. exc. Para ter o destino regimen-
tal, urn documento roferente a uma
petiCo existente nesta Casa, do
soldado Agosti-nho Cardoso Sobri-
olin e aprovoito a opportunidade
Para solicitar da digria commissCo
do Força Publics vOr si 0 possivel
Oar uma soluçCo so referido caso.

o sr. Modestino Goncalves. -V.
exc. estC enganado; isso 0 corn a
eornmissão do PeticOes.

o sr. Argemiro de Rezende.
Pots entCe me dirijo C digna corn-
missCo de PetiçOes, solieitando so-
Iuçao Para 0 easo desse soldado, in-
validado no serviqo publico, e quo
estC a espera do voto Ca Camara
Para quo possa obter a sua rotor-
ma e quo hoje lucta corn as diffi-
cuidades naturass do quern nCo dis-
pOe de recursos pecuniarios e so
sonic invalidado Para o trabalho.

Passo ainda C Mesa urns repro-
sentaçCo Ca Camara Municipal do
Santa Rita de Cassia, solicitando a
restauraçOo d's respoctiva comarca.

Trata-se, Sr. Presidente, do urna
solicitaçCo justa, pois, vern ella tra-
duzir a aspiracao de urn dos mu-
nicipios mats importantos do Esta-
do o quo vein, nestes ultirnos tem-
pos, desenvolvendo do manoira a
cliamar attenção dos poderes puthli-
005, na coadjuvaao d's satisfacäo
de suas necessidados, concorrenclo
Para a melhoria do suas condiOes
Ic vida, amparan'do-o corn a justia
prompta do quo é merocodor.

Acompanha tamihern a represents-
cOo uma outra do fazendeiros e pro-
priotarios do districto do S. José do
Capet.inga, solicitando quo, no caso
do ser restaurada a mesrna comar-
ca de Santa Rita do Cassia, seja o
ceferido districto oñcorporado C
mesma.

Justificaim a sua pretonçOo riCo
sO pela distancia quo so aeham do
S. Sebastian do Paraiso, come tam-
hem corn outras consid-eraçOes quo
flesic docurnento (most rando) estCo
°xpost,os, documento assignado por
mats do 300 oleitoros. (Muito bern!)

A. S.-26

0 sr. Presidente manda que 0 do-
curnento referente an soldado Agois-
tinhe Cardoso Sobrinho inja airne-
xo a sna p eticCo; que a ropresenta-
cOo Ca Camara Municipal do Santa
Rita do Cassia seja onviada C corn-
miesOo do Orqarnento e quo a do
districto do Capetinga aguarde op-
portunidado.

Telegramma
0 sr. João Martinho passads mOos

do Sr. Presidente all-rn de quo seja
oncarninhado an Senado urn tele-
gramma Ca Camara Municipal do
Villa Games, protestando contra a
mudança do norne doss's Villa.-Ro-
inetta-se ao Senado.

Representacao
0 SR. CAISTELLO BRANCO: -

Cprnpro o men devor, sr. Presiden-
to, passando As mOos do v. exc. urns
rcpresontaçacj Ca Mesa Administra-
tiva da Santa Cam de Caridade, 0
S. José d'Al-Crn Parahyba, emque
pede o Congresso a conservaqCo do
auxilio do 2:000$000.

Dovo inforarnr a Casa que (P hos-
pital a quo me rofiro tern Sornpro
lotaqão de doentes superior a ma
capacidade e estC ancando corn a
construeçCo de urn novo pa-
vilhOo quo JO vai bastante ade-anta-
Ca, faltando-lhe, apenas o serviqo
do esquadria.

Tratando-se, pois, do urn ostabe-
lecirnento quo rocebe doentes Ce Va-
rios municipmos do Estado, es-pero
que a digna eommissOo do Orça-
mento dO 0 sou assonrimento an p0-
dido quo faz a admi-nistracao do
Hospital S. Salvador, por so Iratar
do uma obra meritoria 0 do carida-
do aos vencidos Ca vida e Ca for-
tuna. (Muito bern!)

A' commtssOo do Orçarnentu.
0 SR. LEOPOLIJO DE LUNA:-

Sr. Presldento, passo As mOos do v:
exc. urns certidOo passada pelo col-
lector Ca villa do Botelhos, afirn Ce
ser apponsa a urn-a tepresentaçao
em quo so pleiteia a restauracilo da
comarca do Ca-ho Verde.

Como a Casa sabe, o Camara Mu-
nicipal e o Directorio Politico de
Ca-ho Verde advogam, perante o Con-
gresso, a restauraçCo Ca comarca,
o alOm do outros motivos quo ml-



litam a son favor, estd a circum-
tancia 'do sor a comarca de Cabo

Verde situada em zona limitropho
coin o Estado do S. Paulo e, ainda
mais, justarnente na rogiao em quo
san duvi.dosos Os limitos entre Os
doi.s Estados, dando logar, portanto,
a consiantos eonflictos do juriscQão
ontre as au'ctoridaclos deste e do vi-
zinho Estado.

Como o,4ocumonto quo aprosanto
do grando valor Para 0 easo, peco

a V. &XG., ST. Prostdonte, quo o
faca juntar aos pap-cis competentes.
(Muito bern!)

o sr. Presidente doclara quo s'erá
attendido o ped.ido do nobro dopu-
tado.

Não havendo parecéres das corn-
missOes, passa-so A
4presentacdo do projectos, rcqueri

n entos, inciicacOes, intcrpeilacdes
moçöes

o sr. Bernardo Guimardes :ustifi
ca o manda a Mesa o soguinto

Pro jecto n. 63

o Congresso Legislativo do Esta-
do tic Minas €ieracs decreta:

Art. 'l.° Ficam consideradas do
ulilidade publica as ligas anti-anal-
pliahelicas do Lavras, da Villa Ne-
ponntee.no e do Barbacena.

Art. 2. 1 Revogam-so as disposi-
roes em contrario.

Sala das sessOes. 18 do agosto do
1016. - Pedro Bernardo Guima-
ries. - Julio Meirelles. - Clemen-
te do Faria. - Demosthenes Cesar
- Viviano da Silva Caldas.

Achando-so apolado, val a impri-
mit.

Passa-se A

2." PABTE DA OBDEM DO J)TA

2 . 0 discussão do pro jecto n.

E' annunciada a con1inuaSo dt
discussão do cap. H do projecto n.
5? (orcamento), corn as emendas a
cli p jA offerecidas.

0 SR. NELSON DE SENNA: -
Sr. President( , . coiibe-me mais uma
ez a tarefa do relatar o oramento

da riespesa tic Sceretaria do Arri-
cultura do Estado; p desompenhan-

do-mo dossa tarefa, quo, no solo da
comrnissAo do Finanqas, me I oi dis-
tribuida, vonho j ustificar algurnas
emendas peranto a Camara dos srs.
Deputados.

A prirneira dollas é a soguinto:
"Ao cap. 2.°, art. 30, paragrapho

30, n. 7 - diga-se 400:000$000, em
vcz do 300:000$000."

Refero-so esso numoro do para-
graip:ho 3.° do art. 3. 1 , As os'ftadas
do rodagern, Para as quaes esiava
consignada a verba do 300 contos,
evidenternente insufficionte, dada a
vastidito do nosso torritorlo, lovadas
em conta as difficuldados do trans-
Porte no interior do Minas, ondo so
fazem urgentos os reparos do mul-
tas estraclas do rodagem, a abertura
do novas o a construcçao de pontes
atravds do muitos dos riossos rios,
os quacs, rias ilpocas do chuvas ri-
gorosas, so torna m absolutamente
invadeavois, ficando, por assim di-
rer, interrompido o trarisito nos con-
tros afastados da viacäo ferrea, o
quo t.raz incalculavois prejuizos a
todos os habitantes e A classe agri-
cola e ao cornmercio, em geral.

A elevação, portanto, dessa verba
correspondo A urna medida do real
interesso publico.

A segunda emenda manda suppri-
mit o n. 8 do paragrapho 30 do
irt. 30

P.efere-se esso numero aos "exer-
cieios findos", Para os quaes so
a.chava consignada uma verha. do 10

OJJTO5 no orqamento cia despesa da
eeretaria da Agricuitura, o quo re-

presenta urna irregularidade na cia-
ore cS.o do o rqam'ont.o. porqiianto

scmelliante verba ji estA figurando
no orqamento da despesa cia Secra-
lana ilas Finanças.

A emenda manda, POtS, cortar
rime verha pm duplicata..

A terceira emenda 6 i n. 11, do
mcsmo arti go c paragra.pho, e man-
ila c'ue. nude so diz 70:000$000. di-
gas p . 50 :000$000, reduzindo-se a
verba total it 450:006$000.

A verha dada na •nroposta dc or-
carnento, Para o n. 14, a mae se re-
fere a ernenda, era dc 179:009$000.
Ins uuaes 70:000$000 para a fonda-
io di 'olenie "Vaz de Mello", no

municipin e cornarca tie Viçosa. na
iona do Matta.
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A Secretaria da Agnicultura, ten- COnVergoncia do visitantes, do ye-rio manclado proceder prdviam'cnte ranistas o de doontes provindos do
a urn orcamonto des obras necessa- outros Estados cia Republica, con-
rias A instaliaçcio dossa colonia, ye- stituem verdadoiras Joias corn quo
rificou quo a verba neoossaria, a naturesa. regadou 0 nosso solo, eaca. era do 19:000$000-

'
 mas, dean- sao patrirnonao mapreciavol Para

Ic cia. contingencia do so adiarein Minas; e devem, portanto, todas ci-
para tempos mellaores aiguns so — las merecer todo o carinho dos po-
vios quo podem aponas sen come- I deres publicos. (Apoaados, muito
çaclos e nAn rernatados nurn sO exer- bern.)
ricio, a cOrnmissAo houve pot born, 	 Aquanta emenda il ao cap. 2.°
ten do a e 0 aceor 0 pa rioam 	

,
•	 art. . , § . , n. 1 , e man a quo,

V-	 '	 rn 	 hem OZ 
uO, accrosoe

 100:000$000,    aga-se...eu a usre O ,1pan earo, sr. uepu- O
200:000$000n.tando-se in-

tante
ado Emil i o Jar dim, quo represen- 

fine, as so uintes a'lavras "e pro-mais directo daquolle munici- '
	 ri olpio, roduzir essa verha, tenclo can pa

p ttoncao quo corn 	 essen. 13 A acquisiAo-os	 contos 	 de machines agricolas, inseoti'oidas,ilem desie ja sor alli Iniciados 	 adujecs sornentos; e a verba ahivicos geraes, como a construccao do consignada era de TOO contos.
casas Para colonos etc., sonclo quo 	 A commisago entendeu quo eraa installacao defmitiva cia colonia convoniento dobrar essa verba, ole-
so fara em OXerciejo posterior. 	 IVando-a a 200 cantos, detorminan-A qmirta ernenda e a seguinte: 	 do ainda quo deverAo ser cuatea-"Ao cap. 2.°. art. 3.°, paragrapho dos pola mosma outros sorviqos e30, ii. 

6. accrescente-se: sendo .. . -iniciativci.s do inadiavel exeduçAn no0:000$000 as estancias hydro-mine Estado.
raes, eonservandose a mesma do-
taeao do verba. 	 Tomo a libordado do charnar a

A verhi consignada nesse n. 6 1 do attenqAo cia Camara, na qual tbm
paragrapho 30, e	 assonto tantos it1iutros represon-do obras pubt- tantes da lavoura e da industrjaeo.c, orcada em mu contos. 	

agricola do Minas Geraes, Para oSahern v. exc. e a Casa, sr. Pr,-- seguinte facto: o vizinhoEstado do
sidentc, o caranho especial quo do- Rio do Janeiro, froritoiriçn A zona\'ern mersoer do todo o, Os mineiros da Matta, ostA nesto momento dan-as noss-us mann ostancias hydro-mi- do am combate violento A praga
norms: de Pocos do Calcias, Caxam- des saüvas quo tAm inatilizado lar-ho'. Agnas Virtuosos, Cambucpajra r, gos trochos do solo fluminenso.Araxa. 	

Essu mearna praga ataca gran-
Ora, nessaS cinco estancjes hydro des extonsOes do territorlo mineiro,

minoraes, albm das prefoituras nd- em varias zonas do Estado, tornan-
las existentes, o quo tAm o sou ens- do improficuos os osforqos e o zelo
teio proprio, corn as rondas looms, dos agricultoros quo, corn mats ca-
ha obras quo, polo Son.vuito, nAn rinho o dovotarnento, so ontrogam
podem doixar do receber o auxilio ao amanho do sues torras; porquo,
directo dos cofres do Estado. 	 em dadas dpooas, 	 as sadvas devo-E' rnelhor, portanto, quo 0 logic- ram lenpiedosamento sementeiras 0lador, positivando o gasto a fazer- colboitas, inutilizando a VegetaqAo,
so, man-do quo, cia verba de mil con torrraddo cm fumo as osporanqas
tos, destinada a obras ,publi'cas, se demos mosmas agrieultor e la-
destiriern 40 contos para. serem dils- vradores. (Apoiados).irthuidos As ditas ostancias, corno au- E' preniso, portanto, urn combato
xilio Para obras e serviqos, if ue in effieaz aos torriveis hymonoptoros;cumborn mats diroetarnonte ao Es-e o governo do Minas, segundo es-ado. 	 ton informado, jA entrou em rela-A men ver, ossa verba A ainda in.. cOos, a esso respotto, corn 0 grandeSignificante porquo taos estancias, sabio, dr. Oswaldo Cruz, quo A urnapelo seu valor int-rinseco, pola yin- legitima gloria e tern aim norne quolade therapeutica do suas aguas c A hoje urn patnimonie do nosso
por serom verdadeiros centros do pain (apozados), poles sues con
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quistas no terreno da proiphylaxia,
saneamlo grandes tgramles c&ntros
do Brasil, onde a morto estaholoce.

-ra son aoampanhamerrto, corn a ir-
napão constante do opidemias quo
ceifavarn vidas prociosas do nacio
naes e extrangeiros; sabio esse, quo
vern agora acoroscentar •aos laurels
corn quo a stia fronto ja so re4ou-
in, urn novo 4iaderna do benerne-
rends puNie, qual o do estudar
os rne1os ouIieazes do urn conthato
serlo, tonaz e proficuo a praga das
saüvas, quo são o phantasina per-
soguidor da lavoura brasileira.

Precisarnos, pois, appareihar, do
antemão, a Seerstaria da Agricul-
tura, do rneios orqamontarios ado-
quad Os a exoeuqão, em urn momon-
to dado, dentro do exercielo futuro,
desse sorvio, quo importará, pars
o istado do .Minas, em salvar ml-
lhres do contos do sua producqão
agricola, desfalcados da nossa ri-
queza 000nornica pci-a clvastaão
impiodosa das toirmigas saiivas.
(MuUo bern!)

Quanto a "propaganda agricola",
é noce:ssario quo addicionernos es-
tas palavras aos serviqos custoados
eia vorba do n. II ,.porque sabo a

Camara a conveniencia da divulga-
ão porioclica do ensinamentos pra-

Coos coihidos p0-las informaqbes
entro os agricultores, n-as suas com_
rnuTlieaçbes cons-tantes corn a Se-
eretaria da Agricultura, onde dove
haver urn departamonto, an urn
bureau do inforrnaqOos prociSas,
fornecendo aos lavra-dores, não the-
orias inadaptaveis ao nosso dims
o ao nosso mob, rn-as liccöes oxpo-
rientes quo redundern em ganh-o do
causa Para esses mesmos lavrado-
res, no trato convenionto do solo,
no p-iantio dos vegetaes, na escoiha
dos adubos mais v-antaj osos etc.

Assirn, torna-o nicoess-aria . urns
larga &strthuiqão gratuita do so-
monies e do plantas, uma larg-a
disiribuiqão do foihetos destinados
a levar onsinamentos a lavoura, C
qnem o sabe? talvez convenha
mesmo ãqudlla Sccretaria a restau-
raqão da Revisla Agricola, publics-
tlão quo sill foi in-iciada sob os me-
mores auspictOs, scm onus para o
Estado, rodigida pelos proprios to-
chnicos e funcebonarios da Agricul-
tura e Viaqão, o quo, distrthuida,

larf/a maflu, virá co-oporar, ervidofl-
tomente, para o deseriVolVirnofltO
agr-icola, economico e industrial do
Muss Goraes.

A sexta manda supprimlr o n.
36 do § 3•0 do art. 3.° do cap. 2.0,

numero esse quo fixa a quantia do
60 contos parapromios a coopers-
tivas.

Achou acortado a commisSãO, de-
pois do maduro reuioctir, suppri-
mir essa vorba, quo, no -momdn-
to, id so ndo justifioa, pois, as co-
operativas quo tinharn do vingar,
jã receberarn os auxiios possiveis
do Estado o ja podem viver email-
cipadas, por conta propria.

Quanto a outras do quo porventu-
ra so cogitasse fun-dar, actualm-ente
do nonhum-a iniciativa positiva Sn
so-be. Ndo so dove, por-tanto, enXer-
tar no oramefltO urn-a ve-rba do
ouja applioacdo prompts não pOde
o logislador ter a certoza.

Egualmento, p-ensou a commiSSdo
quo dovia supprimir o n. 37 do
mesmo paragrapho, qeu so rofere a
urn-a vorba do 100 cantos, dostinada
a "-promios peouniarios a producto-
res".

Estd no espirito do to-do a Camara
a evo-lucão quo vai havendo no son-
tido do so transtorm-arern Os pro-
mios pccu-iiiario-s em preinios em
espocie, in natura para a classe dos
productores. Para a classo dos
criadoros, p-or oxemplo, esse premlo
con-sistird em repro-ductores; para

- os cult,i-vadoreS on expositor-es d
milho, 001110 ainda ha pouco vimos
nests Capital, -o premi-o consistiri
em machin-as agricolas, em in-s-trU-
rn-onto-s aratorios, em aduhos -chimi-
CoS, 0 lUo muito mel-h-or roverte em
pro-v-otto do proprio lavrador, corn
u-tili'da-de tambem pars a zo-na onde
do ir-abaiha ou exerco a sua sell-
vid-ade.

Os premios em dinheiro, a expe-
ri-one-ia nos torn coniv-oncido do quo,
n-em sempre; correspoidern aos fins
elevt-dos corn quo -o Congresso
vota; muitas yeses frauda-se o es-

- pinto do legisla-dor -e as m-elhores
ip-teitcileS do po-der exeeutiVo nan
iragam (canto do oxempios -quo ii-
lustram Os factos. (Apoiados).

Inici-ava eu hem moço a minh
• bda publica em Ouro Preto, e 1-e m-

Jiro-me, do quo, no -bonemorito go-
vorjlo do honrad-o Sr. dr. Bias For-
tes, urn largo movimonto do -a-ni-
mac do a lav-oura comeou, no Es-ta-
do, aeharido-se entho ii tests da So-
crotariSi. da Agricultura urn dos
illais corn-petentes filhos quo Minas
Goraos, neste momento, conta no
scenario parlamentar d-a Republics,
O engep-h-eiro Francisco Sd, actual
senador federal pelo Ceard.

Entito, urn-a commi-ssão de techni-
cos estudava os rne-lhores processos
para so estabolocer a in-dustria viti-
cola -0 vini-cola em nosso Estado.

E ft cc tivam onto, a industrta vi-
ohateira com-o quo rocoheu urn so-
pro no-vo, mas esporadico, isolado;
os prernios peculaisrios, avuitados,
tinharn s-eduzid-o algumas activida-
des bndustrbae-s, e enlcfuanto eile-
uirarn -distri-1 ui-dos, a iridustria fru-
ctificou no sul, no centro e no nor-
te: desapparcoidos, por(m, esses
nremios, a in- dustria definhou e sea-
hou, o- que prova a arti-fieiaildad-o
dos promios pee-uniarios, quo por si
sos ndo ra-dicam urn-a industria. em
pa.iz algum, e, as yeses, sO s-ervem
Para estimular ave-nturas hid-us
Irises.

Outr-os factos mais recentes corn-
prcivam 0 qUo acaho do affirmar; o
assim- ten-ho ouvido do co-llogas com-
petent-es. nests Casa, quo os premios
em dinheiro ndo correspondem as
vantogens dos pr-em-los dbstri-huiilos
em machinas agricolas, em instru-
me-n to-s aratorios, em repro-due-bros
do raça bovinia. eavallar on s-nina.
quer -para a elasse agricola, quer
Para a classe dos crido-res.

. commissd-o, entdo, buscando
essa lbecdo na oxperien-cia do pas-
s' do, illuminand-o-s-e corn os con-se-
Ihos dos compete-flIes (a Casa. hoii-
ve nor hem siipprimir a rof-erida
verb-a. D-ir-se-d, entr-ota-nto, quo a
eommissdo ndo destina urns verbs
correspondent. além da d-esflnada
nan a acrnisido do mahin-as, do
in-strumentos a grb-colas, do aduhos
bimicos e do ins-cell-old-as, es-pc-cl-aT-

monte pars a a&iubsibo do bons -
%1)oS do reproduetores: mas é que

transifam mis (buss Casas do Con-
eres,o o c-stdo no ta p et-e Is discus-
sdo, iddas quo rode-m, do urn mo- -
rnento Para outro, serem conv-erti-

d-as em realldade e para as quacs
havord dotaqilo oxpressa em 101 or-
csmcntaria fu-turd, depois -clue OS
proj e-cto-s sobre- tao-s pr-ernios foreul
appr-ovado-s polo- podor legislativo
minoiro.

P-or -Sua voz, a comrn-issio, no or-
qamerito -em elaboraçiio, n-este mo-
menlo, torn outr-as e-pugraphes C
verhas quo podem cus-te-ar esses ser-
viços satisf-aetoriamente.

Urns outr-a -c-mends quo a co-rn-
mis-são apres-enta d a s-egu-into:

"Accre-scente-se no urn do cap.
2.°:

Artigo. Fi-ca 0 govorno auotoriz-a-
do a applicar na in-s-tall-sçdo do ap-
pr-endisado agricola "Borges Sam-
paio", de Uh-era-ha, a verba do
15:000$000, a quo Se refero o art.
1-8, n. 37, do paragrapho- 30 (a lei
664, (be 18 do setembro dc 1945, urns
vez quo a Camara, -Mu-nicipdl do
U-hera-ha nao love avante a exposi-
çdo region-a.1 nacruolla cida-de, pars
quo Idra -conaignad-a a referi-du
vorlia.

A redsccão (a ernenda est-d re-
dundante, pars meihor esclareci--
men to dos se-nhores d-eputados
mas, ns lei, deve prirnar pela sus
conei-são bastard quo so auctorize
a re-versão so instituto "Borges
Sampalo", d-esss verbs cl-c 15 contos,
quo fOra d-estina-da a exposião
agro-regional do Uheraba, stO -hoje
sempro adiada. 	 -	 -

Essa v-c-rh-a foi concedi-da o a-nno
pas-sado, corn a mis-or sympatbia,
n-esta Casa, afim do quo aquello
pr-ospero municipio mine-iro - cuis
nide. a formosa e opulent-a old-ado
do U-hersha, 0 at-& conhecida como
"Pri-ncesa do Tni-angubo" -- pude-sse
1-evar avante o emprehenclimento do
uma exposido regional.

Como Was-or-a, por causas quo
ndo vOrn a pOlo relem-hrsr, taT cx-
posido ndo po-u-de ,or realizada.
nan 0 iusto quo desappareca (10 or-
came-nb, reverten-do em henef-icbn
do erari-o pu-blieo, essa verha (be l
c-on-los, quo a commissão, entd,
destinou, por urn espirito do usli-

a custo-ar urn- instituto (to cdii-
caçd-o profissional. - lu-c. por lei or- -
dinaria, jã sill foi funda'do.
- A oommissão espera quo a Ca-
mars sagre corn sell ye-to serncThaa
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to modida, quo, parece, vem con-
sultar logitirnos iriterosses do unn
das mais importantos zonas mbiei-
ras.

o Sr. João Lisboa: - E quo nado
ird influir no orarnonto muturo.
p015 quo 6 uma transposiçao do vor-
ha do o rbamento vigente.

o Sr. Nelson do Senna: - Como
vô a Casa, essas emendas nonhum
escaredo podem levantar, tal a sua
procodencia e tal o modo por quo
estão conoebidift lidas corn a major
clareza para que Os Seflhores dopiL-
tados so intoirorn compietamento do
sou contoUdo, horn fiscalizando,
corno lhes compote, a eiaboraão dl
nossa "lei do moios".

Passo agora a dosomponhar a
parto mais aspora da tarofa quo me
in! confiada.

São agora adocivadas, Sr. Pre•i-
donte, algurnas palavras as emends
aprosontadas, nests Casa, polos nos-
sos illustres coliegas, cujos nomes
irei dedilnando a proporção quo fOr
fasondo a leitura das respectivas
emend-as.

A ernenda quo tomon o n. 40. na
discussão do cap. 2. 1, fol subscripts
e apresonfacla polo nobre daputado.
Sr. 'raerniro do Besende, e teve a
prestigial-a, so lado da assignatwa
do s. exc., a assignatura do varios
oufros nossos dig'nos collegas. Re-
fore-se ella a urns suhvenqão do 30
contos para a navega.ção do rio Pa-
racatu'.

Sr. Presidonte, tel como está con-
cehida a omenda, a commissão não
pOde deixr de for alguma reserva
em acceital-a. aruardando a. tercol-
ra discussão .para o Sen prorluneja-
mento de'finitivo, visto como a sub-
venão estd expressarnonfo destina-
da a urns determin ada ernnresa
"Companhia Yiaeii,o Paracatuense"
-- o que, do certo modo, firs a sub-
Wflei o  sen esracter do medida
imnessoal como ella dave 5cr.

Tom sido voiha tradi'ão do nuder
ier!slativo mineiro evifar, cruanto

nssiv p1, a rnncer.sijo do hinericias.
rnsf (10 Thusonro nublico. a in-

diviiluaiidades on emnr psas deter-
nhiriadas. 'le uiija CaP'oidacle tech--
ni na e dc cijia honurahilidade e oon-
stifni i ão legal o logislador prvj-
monte não tenha conhecimento.
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Nada nos aconseiha a darmos
uma subvcnção ao in.dividuo A, on
a empresa B, antes do ter vindo ao
poder legislativo o conhecimento
prvi'o e bxacto das conthcOes finan-
ceiras o da aptiddo technica do so-
meihanto individuo ou do semeihan-
to ompresa. (Muito bent; apoiac1os.

Mas, si este d urn argurnento quo
puma, do certo mudo, pOr a commis-
são em difficuldados para a aced-
tação, in toturn, da ornenda; ella,
por oiitro lado, não tom o lireito do
reousar o scu veto a urns modida
quo vem correspondor a uma real
necessidade da zona do noroãste ml-
neiro.

0 munieipio do Paracatu', encan-
toado no noroOste mineiro, scm via-
ção ferrea proxima, mantendo rela-
cOos de frequente contacto commer-
cial corn o porto de PirapOra, onde
firi.aliza a navogação do rio S. Fran-
ciscO, na Cxtensa linha desdo Joa-
zeiro, tern uma exportacão avultada
do touciniho, rapadluras, aguarden -
fe, coroacs, gaclo, couros, quoijos r
outros procluctos correlatos corn as
industrias agricola e pastoril.

Son sonho dourado, desdo doze-
nas de annos, desde quando a voz
saudosa do Eduardo Pimentel so fa-
ala onvir nesta Camara, de quo foi
presidente; mu sonho dourado foi
sempro o da navegaão do rio Pa-
racatu', entre sua b arra. no rio S.
Francisco, o o porto de Buritys. dis-
tante 12 leguas da cidade do Pars-
catu'.

o Congresso Federal, por dedici
do ernpenho da bancada rnineira. 1
Ironic da qual, nesto desideratu)n.
so poz o nosso antigo colle ga do re--
presontaçdo nests Casa, onde deixou
tao bellas tradiçbos do operosidade
o cornipetencia. o Sr. deputado Afra.
nio do Mello Franco (apoiados)
Congresso Federal votou uma verbs
destinada a desobstrucção do bib
muito encachoeirado do Paracatu',
oride dezenas do "corredeiras" irn-
pedom e intorceptam, durante -,ran-
de parte do anno, na Opoca da vi-
sante, a navegaçäo do quaiquer Cs
pocte, mosmo do canOas on poqu-
nos harcos.

Portanto, a sorte dessa suhvenção
cstd press, prelimin arm onto, as
obras de desobstrucção quo o go-

verno federal puma levar avante,
em oxorcicic futuro, no curso e id-
to do rio Paracatu', visto corno o Es-
tado, no actual momonto do angus-
ha financeira, não p64e, por si sO,
ciestear, corn sons recursos proprios,
essa desobstrucçdo pesadissima.

A commissão, entdo, alvitra 0 SC
guinte: em terceira discussão apre-
sentara urna emenda suhstitufiva
concodendo urns subvençdo a em-
presa quo se organizar, medianto as
elausulas quo prOviarnente apresen-
tar ao govorno do Estado, par inter
medio da Socretaria da Agricuhtura,
compotente pars fazer effeetiva a
navegação. desde PirapOra atd o
porto do Buritys.

Ficara a suhvencão do rnesrno
rnoido eoncedida; mas não so mdlvi
dualizard nma ernpresa on urna
companhia, norquc isso 0 contrario
a tradição do nosso pocler legisla-
tive, a merios pie aqui já tivso
fran sitado, pelas commissOes corn-
petontes, do PehiçOos ou de Agricul-
hera e Indiestrias, urn requerirnent')
da companhia em questão, o pudes-
sernos, assim, escudados nos parece-
res dossas eommissbos. saber quo a
referida companhia offoroce !done! -
dade.

A commissão não nega essa id)
neidade: presume ate nuc seja rnui-
to digna a cominanhia cue tenta mi
ciar a navogacao do Paraeafu'. mm,
em respeito ii tradicão ierisiativa...

o sr. Jodo Lisboa: - F so Regi
mento Os Cogs.

o sr. Nelson de Senna: - ... e
ao Regimento da Cam, apresentar.i,
coma jd disso, uma sub-ernonda, em
terceira discnssão, eoncodondo a
suhvenqão a ompresa quo. mediante i
clausiiias quo forern assentadas corn
o govorno do Estado, love avante
essa navegaão, tradusindo assirn
em realidailo as aspiracOes jiestissi
rnas dos municipios dc PirapCra, S.
Francisco, Formosa. AbaetO, Pars-
vain'. Januaria e outros, nie, do Mi-
nas e Govaz, so utilizam Os navega -
ciio do rio Paracatu' para spig
trorisportos p ro]a°Oes eommrrria".

Em seruida. sr. Presidente, a
commissão pas.sa a so pronunciar
sobre a omenda acrui aprerentada
T)elo nosso distinoto coliega sr. Ju-
lio Meireiles C (Tue fob em primeiro

logar subseripta polo nosso presa-
do coliega, rosidente cm Itajubd,
Sr. Pedro G-uimarãcs, corn euja pa-
lavra ainda ha pouco so encantou
a Camara, quancbo traduziu, corn
justiqa, 0 nosso unanimo sontir, sa-
lienfando a necossidado quo lemos
do amparar as "Ligas anti-anal-
phabeticas", quo, nosto momerito,
so iniciaram em Minas, slim do da-
rem combate so obscurantismo, do
sorie a termos, em 1922, o ideal
hem possivel do so aeharom apa-
gados dos municipios rn.ineiros a
ignoranela c a rotina, flluminando-
se pelo ensino primarlo Os espiri-
tos dos nossos pequenos compatri-
elm ainda iliottrados. RoJiro-me a
emonda, Sr. ProsidOnto, quo man-
da conceder uma siabvençdo a Es-
cola Minetra de Agronomia o Vcte-
rinaria e quo não esciarecon Si 0
a Escola do Bello Horizonte; mas
presuminTios quo assirn seja.

A eommissdo aecoita, corn as ro-
servas ja dadas, siC a torceira dis-
eussão, ossa emonda quo consigna
10 conios para esso esperaneoso in-
stituto agronomieo, ha pouco fun-
dado norm Capital.

o sr. Julio Meirelles: - A corn-
rnissdo acceita agora a omon'da, pa-
rs depois fazer o entorro da mis-
ma, do primeira elasse. (Risos).

o Sr. Nelson de Senna: - Adean-
to a v. exc., scm tomar 0 compro-
misso por pane do toda a commis-
são, quo a emonda terá o rneu
apoio e 0 mou voto pessoal, não
digo quo corn ossa quantia, quo
aeho algum tanto oxaggorada, mas
roduzida a mosma por melo do nina
sub-ernenda. Já vO v. exc. quo
nCo quero enterrar a emonda, quo
o mon prezado o particular amigo,
Sr. deputado Julio Moirelles, aqui
hontem, corn tao bollas paiavras,

,j ustificou oloquontemento, attrahin-
do para ella omen voto.

o sr. Julio Meirelles: - Muito
agradocido.

o sr. Nelson de Sen'na: - Ann-.
lysando as dernais emondas deste
capituho do orçamento, sr. Presi-
dente, passo agoTa a ToTeni'r-me a
omonda n. 44, quo foi apresontada
polo men prezado companlioiro do
districto, Sr. deputado Clemente do
Faria.
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Essa emenda. dispOe o seguinte:
Flea o Presidente do Estado au-

ctorizado a manclar aviventar a li
nha divisoria entre este e o Esta-
do da Bahia, o fazer a cravaqão dos
niareos necesnarios, pedendo paPa
esse Cm e si for preciso, entender-
so e entrar em accordo corn o go-
verno daquello Estado e desponder
a necessaria quantia para tal tim."

EvidenternQnte, sr. prosidente,
não b necerio encarecor a urn-
poitancia do seuieihante medida.

A defesa das nossas fronteiras d
urn lever prirnario do iegisladoi'
mineiro, e pena é quo ate esteja-
mos accordando tarde para a defe-
sa do nosso territorio, em muitos
dos seus pontos limitroplies corn. a
Bahia, corn o Espirito Santo, o Rio
do JaneirQ, S. Paulo, Matto Grosso
o Goyaz.

QuantO aos lirnites corn a Bahia,
jã tire ocoasião do, ern legislaturas
antoriores, acudindo ao appello do
Iabitantes do districto eleitoral quo
aqul represento, encaminhar a Me-
sa varias re.presentaOes, omanadas,
principairnente, do Rio Pardo, Tre-
medal e Salinas, nas quaes so soli-
citavarn medidas acauteladoras por
parte do governo mirieiro, quanto a
invasdo do auctoridados do vizinho
Estado da nossa fronteira soptei-
trion'al, dontro de territorlo franca-
monte minoiro.

Evidentomente, portarLto, concluo,
a emenda apresentada polo mou
prozado collega, Sr. deputado Cie-
rnentt' do Faria, correspondo a uma
necessidacle do dofesa vita-1 dos in-
teresses do nosso territorlo, naquel-
las bandas do sertão do Minas.

A Secretaria da Agricultura, ha-
bilita1la corn a verba necessaria Pa-
ra a exeeuão desne service, provi-
deneiaré em tempo, de mode quo
o governo minetro, pondo-se em
rolaçiio corn o da Bahia, procure,
por urna commissSo mists de to-
hnicos, aviventar Os rumos, hem

conhecidos, da linha quo baliga os
(lois t'erritorios conti guos.

ssim, a coinmissao, corn rnuito
prazor, acoelta essa emenda, fican
do armado o podor exeeutivo do
auctorização para despender o quo
isecossario for, pars occorrer ao
custeto dc urn tal serviço. (Muitc
bern!)

A ornenda sob n. 47, foi apreisen-
tada a Camara pelos nossos preza-
dos colilegas, reprosentantes do Tn-
angulo, srs. deputados José Affon-
so e Franklin do Castro.

Essa emenda manda despender.
no exercieio do 1917, corn o benefi-
ciarnento das aguas mineraes do
Araxd, a quantia do 200 cotitos.

Ora, evidontemente, essa verba C
elevadissima para ser supportada
num so exerciclo pelo Theouro do
Estado.

0 governo rnineiro, ha pouco, irn-
plantou no prosporo munieipio do
Araxd, quo tern a preciosa riqueza
das fontes therrnaes, o regimen
prefeitural, o que releva urn acto
do maior interesso do podor pubiC
co para corn aquelle precioso peda.
ço do torrilo mineiro.

A prefeitura C uma ernanaqCo do
poder executive do Estado, e vai
sen soceorrida tambem. per urna
verbs do 40 contos, destaeda. co-
me en jd anteriormento mostrel, da
verha do obras publicas, per urns
ernenda cia commissilo. e destina-
da a custeär on auxiliar services,
quo são mais do earacter ostadoal,
nas sides das S estancias hydro-
rninoraos do Estado.

Particularmente, dispuzera on do
auctoridade eapaz pars a soceita-
ão da omenda, ella tens o men

vote, urna vez que houvesse a mo-
dificação de sua verba: mas, a corn-
rnissiio não pode surffragai-a, nos-
to momento, corn grande pesar 0
digo, levando-n a torceira diseussão
pars supp-ortar os azares do debate.

A Camara tom visto, nestes dins
do debate aquecido em tome la
orcamento Ca receita e dospesa do
Estado, cpie so tern hesitado em ye-
tar siuhv:oneOes ate para instituC
OSOS id existentes, quo prestam
reaeS serviços a Minas Geraes, sub-
vencbes (pie, si fossom oliminadas
do nosso o rc arnento, trariam coma
consoquencia fatal e desastrada, o
dcsappareeimento de taos institui-
cOos, one são já urn patrimonie do
nosso Estaclo.

() sr. JuiCe Meirclles: - Protes-
tou-se aqul contra o augrnento des-
sas ver]sas, som so pretender, pe-
rem, a sua eliminaqbo do orqamoo-
to.

o sr. Nelson de Senna: - ApTo-
veito ate o ensejo quo se me offe-
race corn o aparte do men i1lu-
trado collega, Sr. Julio Moirelles,
para sallontar a Camara quo a nos-
sa receita, orqada ate agora em...
28-700:000$, distrilme monos do...
1 o l o (urn per cente) pars os esta-
helecirnentos do ensino superior,
corn sCdo na Capital do Estado.

Sejarn 100 contos para a Escolo
do Medicina, 100 para a Escola do
Enbenharia, 50 pars a Escola d
Direito e 4 pars a Escola do Odon-
tologia, quo são os estabelecimen-
tos suporienes existentes na Capi-
tal; ahi estao 254:000$, quo repro-
sentarn rnenos do 1 da receita
orcada pars o Estado

Agora, quaes Os heneficios quo
prestarn, não a Belle Horizonte, sO-
monte, mas a todo o Estado do
Minas, asses estabelecirnentos ?
(Pausa).

Eu son fliho tambem do interior
do Minas e não sou deputado pola
Capital; mas, em Bello Horizonte,
tenho eu radicada a rninha resi-
dencia, o rneu domiciiio; C aqui o
borco do meus filhos; e o quo me
pareco, Sr. Presidente e illustres
srs. deputados, é quo esta Capital
C nossa, C do todos nOs, C urn taos-
timavel patrimonio commum doss
mineires o os estabelecirnenitos su-
perieres quo aqui se fundararn ro-
presontarn hellos surtos da lucia-
tiva particular dc competontes e
illustres patricies nossos, quo, som
olharem proventos materiaes dire-
ctos, bern rnais alto enearam o pro-
grease intellectual do nossa terra.

Si tornarmos a media do frequen-
cia das quatno oscelas ouperiores
aqui existontes, sera taivez po'ssivol
a federaqio do ensino sup orior
aqui, constituindo am urns Univ&r-
sidade, polo typo francez, indepen-
dente cia rouniao das Facuidades
nurn sO edificio, mas tendo todas
urn corpo do congrogação commurn,
no sen conseiho direetivo. Dontro
do poucos aimos—qnom sabe ?—tal-
vez so possa aqui nealizar esse hello
desideratum; o a respeito cia nossa
emancipac,o no ensure superior,
nos seas diversos rarnos, sO podem
c ompetir comnosco, rieste particu-
lar, o Rio Grande do Sal,. quo poe-
sue tambom em Porte Alegre in-

stalladas todas as suas esoolas su-
peniores, e Os Estados do S. Paulo
o cia Bahia o a Capital Federal, on-
do existem, come nesta Capital, os
curses -do direito, modicina, ongo-
oharia, pharmacia, odontelegia 0
agronomia.

Si calcularmos pela mCdia cia
froquoneia, nada monos do 700 mo-
qos academioos frequentam as es-
colas superiores desta Capital, ha
pence enumeradas.

Quanto represenba isso para a
econornia minoira ? Quaritos desses
mocos proseguem em sons estudos
superiores, corn grande vantagem e
economia pars a algibeira dos pans,
tutores, educadores on proteetores
doases estudantes, quo, si spit não
oncoritrassem estabe4ecirnontos do
casino, dentro do sua terra natal,
luctariam corn grandes sacnifieos
para poderom so laurear em me-
flcina, em direito, em engonhania,
em selencias pharmaceuticas, on
em odontologia ? E quantos desses
estudantes temiam a carreira corta-
cia, perque não podoriam ir cursar
Faculdades em outras Caipita&s dis-
tantes e em centres do vida cara,
fOra do Minas ?

o sr. Julio Meirelles: - Quanto a
engenhania, terries aqui born perto

Escola do Minas, do Ouro Preto.
o Sr. Nelson de Senna: - V. exc.

sabe quo a Eseols do Minas, do Ou-
ro Preto, que constitue urn patri-
monto não sO do Minas come do
Brasil inteiro e atO mesmno cia Ame-
rica do Sul, o quo fol fundada, em
1876, na presidoncla do barão da
Villa cia Barra, e iniciada corn urn
corpo do professores Irancozes, a
frente dos quaes estava a compe-
tencia de Henri Gorceix; v. exc.
sabe quo essa Escola torn urn curse
ospecialissino., do natureza duff 0-
rente dos curses cia Escola fundada
rein irilciativa particular, em Belle
Horizonte. Pela leitura dos pro-
gramrnas desta Esoola, os meus
collegas se cenveneeriam hem dc-
prossa do quo1 ella não C uma Es-
cola apenas do engeniheiros elvis e
do minas, nom urns copia servil cia
horn reputacia Escola do Minas, de
Ouro Preto; ella tern differentos
cursos technicos para engonheiros
civis, eleetrieistas, para agrimenso-
roe; tern curses corn urn caracter

.	 I.



416
	

41

pratico e dc manhl'osta utilidado pa,
ra os 200 alumnos clue a froquen
tam.

A montagem e o apparolhament(
do suas officinas, examinads numi
simples visita, por cspiritos emi
ncntemente justos coino SO Os do
meus nobres collegas, convencori
(lesde logo a S. s. oxos. do quo
Esoola de-Engenharia do Bob Ho-
rizonte 6 urn instiluto fa!dado
prestar Os mais reaes SerViQoS ac
povo minoii nos emprehendimen-
fos industriaes quo- aqui so roa].iza-
rem, na execuqão cle diversas ohra
do sanoamonto, do construcção dc
c'stradas do forro o em outros ser-
viços do earacter material, mas
que, num daclo momento, corres-
pondem a urna grande eoroluão so-
:;l do urn povo.
Esses estahelecirnentos que aqui

so funclaram, si-s. deplitados, re-
presontam urna gra.n.de  econornia e
uma grando gloria Para o povo mi-
noiro; não são patrirnonio exeiusi
vo do Bello Horizonte.

0 Sr. Julio Meirelles: - Não sou
contra o aux illo do 50:000,$ a essas
eseolas, mas a vorba do 400:000$
quo so ihes protonde dar agora, jd
percle o caracter do suhvenção pa-
l-a constituir quasi quo a manu-
tendo das mcsmas.

V. oxc. ha do dar-me razão, tan-
to mais quanito acabou do pôr em
'luvic1a a necessiclade do uma pc-
quena verba Para auxilic ii. Escola
do Agronomia da Capital.

o Sr. Nelson de Senna: - u não
nonho em duvida a necossidaclo
dosse auxillo a quo v. oxc. so re-
fore: aponas doelarol quo otaria
per essa rnedidn, urna vez quo fosse
consignada a reducqão da verba
proposta, quo eu achel al-um tan-
to elovada, dadas as condiedos Ii-
nannoiras do nosso Estado, no
actual momento.

o sr. Julio Meirelles: - E, ontre-
tanto, vota-se a verha do 100 contos
Para a manutericão do duas escolas
suporiores, na Capital.

o Sr. Nelson de Senna: - Ahi d
quo está o engano -do v. oxc.; não
se trata do manutenção. Basta con-
sierar a media do 15 cadoiras pa-
ra cada uma desoas eseolas, atten-
dondo-so a quo a do Modicina o a
do Engeriliaria, mais do quo quaes-

quer outras, precisam do urn appa-
reihamonto completo, corn suas of-
ficinas o laboratories, corn sons
amphithcatros o gabinetes, tondo-so
ainda em conta as drogas, os ro-
activos ehimicos, os materiaes quo
so consomom duranto o ensino, o
major pesseal etc., para so vor quo

isso importa em verbas ele-
vadissimas. Juntom-se a tu:do isto
os gastos quo, per oxomplo, a Es-
cola Modica faz corn as onferma-
rias do Hospital, o nocroferlo, a po-
lyclinica, o servico dos internos, o
contracto do profcssoros oxtrangel-
ros etc.
o sr. Julio Meirelles :—Mas, on-

[do, temos do votar todos os annos
essa verba e isso ird pesar muito
no oramonto.

o sr. Nelson de Senna:—O moll
presado co1.leg, estd fazendo "musi-
ca do fufuro", como Wagner, nós
apenas tratarnos do votar vorba
pasa o proximo exorciclo do 1917.

o sr. Bias Fiiho :—Uma verb a au-
grnentada do 50 eontos. Para o an-
no não sabemos si OSSO augmento
serd de 200 ou 300 contos,

o sr. Neson de Senna:—Eu ox
terno corn a maxima frariqueza, a
minha opiniSo: a rneu ver, seria
mesmo urn crime do leso-patriotis-
mo rnatarrnos semoiharites estahe-
lecirnontos, quo foram uma hrilhan-
to conquista, leita polo nosso ade-
antamento intellectual.

o sr. Bias Fiiho :—Como é quo v.
oxe., mombro da comrnissào do F!-
nanoas, j ustifica que essa mosrna
cornnlissão tonha reduziclo a verba
destinada a instrucção puhilca, quo
o funcçao primordial do Estado,
Para sustontar academias nesta Ca-
pital?

o Sr. Nelson de Senna:—Ovpor-
tunamento, cr010 ue corn hcns fun-
damentos, será dada expllcação a v.
cxc. p olo nosso collega. sr . Alber-
to Alvares, relator do oramento cia
dospesa da Secretaria do Interior.

o cr. Jodo Lisboa:—Mas, nSo hoit-
ye, effoctivamonto ossa redueo.

o sr. Nelson de Senna:—Releve-
mc o nobre 1eputado quo não enea-
re a ciuestão por esso lado, do vez
quo não me coubo relatar o orca-
mento da desposa da Secretaria do
Interior; apenas dirol quo 2.600 es-
colas existem funcoionaqUo real-

inente em Minas Goraes o, nesto
oiflfltO, tanto quanto o compor-

Ia a nossa situacdo financeira, es-
sits escolas são sufficiontes.

o sr. Costello Branco :— Protesto.
o sr. Bias Filho :—A nossa situa-

iio financeira comportaria muito
rnais, si nãe dossernos 100 contos
para as acadomias da Capital.

O gr. Nelson de Senna :—Voltam
os ncbres collegas, srs. Bias Filho
o Castello Branco, a martellarem a
mesma tecla do quo o orqarnonto
do Estaclo se acha comprornettjdo
e ameaçadas quasi do bancarrota
as finanças mineiras por esso gasto
quo, como acabei do provar ainda
ha pouco, ci inferior a 1 0 1 0 do to-
tal da receita erada para o Estado
do Minas.

Alas, sr. Presidente, os 254 contos
annuaos dados a essas Escolas su-
periores multiplicam-so em taos
henc'ficios, quo, quando projuizo
houvesso ao orçamento, esse prejui-
zo soria cohorto polite bencãos e
pelos applausos do po.vo minoiro.
Entrota.nto, prejuizo não ha, posi-
tivarnente.

Clarnam os meus illustrados col-
lc-gas quo a Capital tern sido urn
fOco do burocraci.a, urn enxerto pa-
rasitario na vida orçasnontaria do
Estiudo; pole essos 700 acadernicos
(fUC cursarn as Acadomias aqui exis-
tentes, trazem corn as sua.s mesa-
das, urn roforço enorme do dinhoi-
ro ae cornrnorcio local.

o sr. Julio Meirelles :—Estou do
accordo, nosta parto.
o sr. Nelson de Senna..., per-

quo contribuem Para iricrornontar
a vida commercial cia cidado e a
sua riquoza ostavel, libertan:do-a, as-
sirn, nurn futuro proxirno, a pro-
porção quo Belle Horizonte for so
transformando no quartier latin do
Brasil, do favores espociaos per par-
to do poder publico.
o Sr. Castello Branco:—V. exc.

permitto urn aparte?
o Sr. Nelson de Senna:—Tenho o

maxirno prazer em ouvir Os apartes
do v. oxc., comtanto quo não cor-
1(111 o fio de mthhas consideraçOes.

() sr. Castello Branco:—A Coosti-
tnição Federal, em seu art. 35, n. 3,
deelara clararnonto quo compete ao
Coiigresso Nanional crear institui-
cöes de ensno superior..

o Sr. Nelson de Senna :—E ci cia-
vor do Estado cuidar da instrucão
primaria; von assim cortando 0
apa.rto do v. exc,

o sr. Costello Bronco :—Pordujo,
o docreto quo reorganiza 0 onsino
superior dos Estados, rnancla dar
autonorni.a a assas instituiçOes, dan-
do-Ihes faculdaes para adcjuirireni
livremente hens, do'açöos, logados,
etc. Quer dizer quo a União estã
so alijando dos encargos da instru-
cqãe superior; o Minas quo não pOde
mantor, come ci do sou dover, o nu-
moro necossario do oscolas prima-
rias, vai, entretanto, gastar quantias
enormes corn a manutonOso do aca-
dernias na Capital!

o sr. Nelson de Senna :—Ouvi pa-
cientoneste e longo aparto do mou
nobre collega; mas. si S. oxc. quizer
so adstringir a logica rigorosa o in-
flcxivel, ha do concordar comrnigo.
Varramos, ontão, Segundo o iOU ma-
do do ver, cia legislação minoira,
qualquor instituicão quo canto tam-
born do onsino secundario, por-
quo, si 0 dover olementar do Es-
tado ci sO ministrar a instruccão
prirnaria, não so justificarn o Gy-
rnnasio cia Capital, nem o do Barba-
cona, •assirn como não so justificarn
tantos outros institutos do eiisinn
secuiidario quo existem no Estado.

o Sr. Costello Branco:—De pleno
accordo: sO não proponho a cuppros-
são polo facto dos professores so-
rem vitalicios. (Ha outros apartes) -

o cr. Nelson de Senna:—Eu faqo
a rnaior justia sos sentirnontos pa-
trioticos dos nobres collegas; mas,
ha urna iniuria involuntaria (eu
digo isto Para quo vojam a franque-
za do minhas palavras), em sous ar-
gunientos. Não son advogado das
congregaç5es desses institutos supo-
riores da nossa Capital.

o sr. Costello Branco:—E' urna
questã'o do doutrina.

o cr. Nelson de Senna :—Corno de-
putado ao Congresso Minoiro o
membro cia conirrnissão do Orqarnen-
to, oxtorno a mirtha opinião corn
toda a lealdade; assas congregacOes
não fazern mercancia, não fazem
profissão rendosa do seu alto ma-
gistorlo.

o Sr. Costello Branco: - Nunn
dissernos isso.

'p
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o sr. Nelson, de Senna :—Mas, al-

guns dos meus colloigas hm dito
mu'iias v'ezes quo es'aas Esco1as
a1€m das dotacöes orçamentarias,
cohran'i ol €wadas mãtriculas, deixan-
do no espirito publico essa suspeita
de ex'piorarem o ensino, corn uito de
lucro.

o Sr. Bias Filho :—Horitem, quan-
do eu decla.rei que essas Escolas co-
bram dos ailumnos' quantias avuita-
das, eu o fiz po'pque so deelarou
quo os paeseaes alumnos, que
concorrem para o orqamento do Es-
tado corn impostos, são beneficiados
corn a rnanutcnão das mesmas.

o Sr. Nelson de Senna:—E são.
Eu, do prop'o's'ito, quiz ferir o as-
sumpto no soio 'da Camara, porque
ontendo quo devernos extornar corn
franqueza as nossas opiniöes, pots,
i do encontro dellas, nos debates
aqui travados, que as assumptos
hem so elucidam.

Pots, outdo, pensarn as illustrados
collegas quo aligurnas dezenas, das
centonas do moços quo a'qui so di-
plornam, pudessern conseguir isso,
at não fossem as Academias existen-
tea em Bello Horizonte, filhos corno
sdo, muitos cleihlos, do emprogados
pithlicos, em cujos lares o descon-
forto e as necessidades mats pro-
monies jd so fazem sentir, corn a
curtoza dos vencirnentos corn quo
Mina, ha 21 ajmos, paga o sou lam-
cciotrialismo?

Ju1ga as meus collogas quo mui-
tos deases paes, por mater quo los,-
so o arnor que tivossem a seus Ii-
ihos, poderiam mandar edueal.-os
em S. Paulo na Bahia, on no Rio
do Janeiro? Evidenteinonte, não po-
diam; logo, as Acadcmias desta Ca-
pital prestarn urn grande beinoficio
a mocidade mineira e aos pos de
familia, quo ndo são abastados.

o Sr. Bias Filho :—Mas, as fede-
raes ndo cobrain taxa.

o sr. Nelson de Senna:— .Mas, v.
cxc. so esquece 'do que sd temos em
Minas uma oscola federal, quo d a
Escola do Minas, de Ouro Preto; as
outra's estdo no Rio, na Bahia, em
Recife e em S. Paulo.

Os nobres collegas julgam quo a
Escola de Mediciria do Bello Hori-
zonte, quo tern professores contra-
etados, professores extrangeiros, e

quo tern nocessidado 'do mauler urn
graude deposito 'do cadaveres para
en os-tudos tnatomicoa; quo tern- ne-
cessidade do gabinetos, do laibora-
torios c do amjphitheairoa (appello
para Os illustros medicos quo tern
assonto na Casa), podoria viver,
mosmo quo foam corn as 100 contos
quo se protondo conslgTlar no or-
çamento futuro, som precisar das
rendas da's contribuiOes dos alu-
mnos?

0 quo so observa. corn rclaçdo a
Escola do Modicina1 tarnbem so oh-
serva, C verdade quo em menor es-
cala, corn a do Engenharia. 0 re-
gular funecionamento dos curses
deases institutos exigo urna monta-
gem diapendiosa, urn apparelhamen
to muito caro.

Si erro houve, esse erro nasceci
cia prirneira subvençdo no orçamen-
to do Estado.

Agora, nAo podeinos recuar, de-
pois dessas insrtituiçOes ereadas, pro
speras, recebendo elogios, como os
quo a Escola dc Mcdi:cina rccetheu
do mats eminento dos clinicos bra-
s'ileiro;s. o professor Miguel Coiito,
one doclarou quo ella muito honra-
Va o ensino medico no Brash assirn
como a Es-cola do Engenharla re-
cobeu a siagraqdo !da, rnaior auctori-
dade na ongenharia brasiloira,
aquolle a quem devemos os mats re-
levantes serviqos no prolongamento
clas noss-ts vias ferreas, o dr. Paulo
de Froritin.

JA näo me refiro a Faculdade tie
Direito, porque cam estd sagrada
dci no Parlamento Nacional: duas
lets aubstantivas, na Republica.—a
lot cambial do orninonte o saudoso
desembargado'r Saraiva, e a lei so-
bro extraklicão, do illustrado sr. dr.
Mendes Pimentel, foram nascidas
do seio da Faculdade de Dircito de
Minas (ieraos. Soria, pertanto uma
rernotada injustiqa ne garmos esses
uxilios, quo vão insufflar elemen-

vi'iia o ess'cs Escolas, quo on
considero, mais uma vez o cligo, he-
ligitimo e inestimavol patrimonlo
intellectual para todo o nosso Es-
fad-o.

Sr. Presidente, tonho agora por
pane de urn dos municipios tic
meu districto eloitoral, Ic sohicitar
i apoio cia ('smara para urns omen-
cia ao cap. 2, 1 que trata do orca-

rflOIitO da Cespesa cia Soeretaria do
Iritoriol

Essa ernenda manda consignar o
wodeStiSsimO auxilto de 1:500$000
para a rnanutenão do sanatorlo dc
urberottlosoS, na cidade de Janua-
na, scide do urn dos municipioS
mats populosos do districto eleito-
rid quo reprosento nesta Casa.

Tive o prazer do ver a emenda
stbscripta par tres dots meus pro-
sados coliegas da oommissão do Or-
çiTirnOnto o por todos os meu.s corn-
panheiros do representaqdo do dis-
tricto.

E' verdade quo C urn. auxilio que
you disputar, auxiio novo; rnas,
do minguado elle C e taes são as
beneflciOs quo reverterão para a ci-
dade do Januaria, quo é a seguncla
do norte, pela sua populaão, sendo
a pnimeira Diarnantina, que, cape-
ro, a Camara ndo negará essa miga-
Iha quo exoro em favor dos haiti-
tantes da mosma cidade nortista,
emporia commercial do rio S.
Francisco.

Tenho, porno dizer scm vaidade,
o ,diroito do pethr am meus cob-
gas quo d'Cm o sea voto a esta
emenda, polo seguinte facto: tenho
sido urn dos mats tenazes oampeöes,
nesta Casa, corn a sinceridade da
minha palavra e do men voto, em
favor de instituiqOes pias, as ylos do
menoros, orphanatos etc., porque
entendo quo o auxilio quo ihes
prostamos C o resgate de uma di-
vida sagrada do legislador para
corn os pequeninos, as hurnildes, Os

enfermos, us deavalidos; e fui urn
dos quo so bateram aqui contra a
ab ertura dosse parenthesis negro,
true foi o contracto das loterias, tao
inalfailadadas, e que tao grande
prejuizo causaram a todas essas
instituiçOes pias do Estado (apoia-
(/os geraes)

Portanto, espero quo os meus
collegas su'ffraguem corn son voto
essa ernenda, quo envio a Mesa,
juntamente corn as da commissãO.

Hontern, or. Presidento, tive corn
o man presaclo collega, sr. doputa-
do Costa Cruz, urn entrecruzar de
apartes a rospoito da pujanqa oco-
nomica das diversas zonas do Es-
tado. Quero agora eselarecer o
men pensamento de rnoo quo fi-

Inc assonlado quo, tanto quanto OS
[uemais zelem o amor a Minas, pe-
a linportancia crescente do sues
hiversas reibos, ou aspiro, corno
jrasiloiro, vor destruidas, do vez,
is provcnqöes quo no Brasil, do
orte a sul, existom, afim do quo
orrnemos urn todo continuo, na
atria quo nos C cornmum, pela

Lingua o polo bero; como miuoiro,
an penso quo uma sO idda nos de-
ye unir e irmanar: em Minas, to-
das as zonas se equivalem, na pro-
porcionalidado corn quo a nature-
za as regalou do dois naturacs, e
si hojo umas ddo mats renda ao
Estado, antigamente eutras já do-
ram mais; e C na permuta, ou no
intercambio de auxilios quo umas
ddo as outras, C nosse lento evoluir
do uma zona em prejuizo do urna
outra, on nosse despertar do urna
industnia, nurna zona nova, concor-
rendo corn o doclinio do outra in-
dutria nutria zona mats velha, quo
O Estado vat so renovando e for-
mando-se as geraqbos que so sue-
cedena (muito bern!)

Hontem (eu me refiro ao hontern
historico) era o norte quo, corn as
suas gemmas cliamantinas corn as
suas lavras o corn as suas jazidas,
do ouro, custoava, ndo as despesas
de Minas, aponas, mas as despesas
atd da metro-pole portugueza.

0 lento evoluir do tempo, as' go-
raçOos mudadas, transformaram a
scirte ingloria cia mineraqão na vi-
da estavol da agricultura; lot o
trahaiho tonaz dos povoadores do
norto o do cen'tro, quo fat resgando
a civilizaqdo rnhieira novas para-
gons, nos vales dos rio-s que ha-
nham a fertil zona da matta. E
essa mesma zona da matta pros-
porou, pagandci corn rsura'oa bene-
ficios recobidos dos mIres do Mi-
nas, contribuindo forternente, corn
suas rendas annuaos, para o rofor-
o do orario publico. Entretanto,

t'lla iC riCo tern hoje essa propon-
derancia economica, devido a uma
serio do producqbcs do outras zo-
rias, quo tarnbem jd vão concorren-
do, officazrnento, para o thesouro
do Estado; assim, a industria pas-
toni, por excsmplo, in-vadiu a pro-
pria zona cia matta, ondo .bebos mu-
nicipi'os cafeoiros do outr'ora, tern
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pies sâo cafeeiros, sendo quo 3 del-
los Um ate uma grando producQão,
eafeeira, como Theophilo Ottoni,
i'eçanha e S. Jodo Evangelista.

o sî'. Costa Cruz. —Aproveitando
a declaração do V. axe., tambem
fazernos identica: nenhum de nOs,
da matta, tern prevenção corn 0
torte.
o sr. Nelson dc Senna. —Estou

certo disso; mas, como no cabs da
cliscussdo, por mats do urna vez, os
nobres collegas timbrararn em ar-
ccntuar 0 concurs.o poderoso quo a
malta tern trazido Para a receita do
Minas...
o sr. Castello Branco: —Probes-

tames contra as injustias qua to-
inos soffrido. V. axe. deve so re-
cordar do quo, o anne passado fo!
constituido urn clistricto eleitoral da
matta corn 33 mil eleitores, ao pas-
so quo outros distrietos ficararn corn
RI mu. Ha iustia nisso?

O sr. Nelson de Senna. -. Alas,
men nobro colloga, estou tratando
de assumpto muito difforonte.

0 sr. Castello Branco. —V. axe.
está tratando de urn assumpto go-
ral.

0 Sr. Nelson de Senna. —V. cxc
501)0 quo houve muitas razCes pa-
ra isso; a convorgencia do popula-
çdo em urn torritorio exiguo, faz
corn quo urn districto eleitoral nos-
cc torritorio so prejudique em fa-
vor do districtos de mats large tor-
ritorio, mas tie populaqão mais es-
eassa, o quo hem justifica a rnaior
eleitorado nos districtos do malta,
inais populosos 0 menos vastos quo
os distriotos oleitoraes do norte e
do Triangulo.
0 sr. Castello Branco. - Nan

apoiac]o.
0 sr. Nelson dc Senna. —Fol a

esso criteria qua obodeceram scm-
pro todas as nossas divisbes politi-
cas, j udiciarias o administrativas;
attendeu-se sompre a vastidão do
torritorio e ao algarismo rolativo
do populaqão.

Pots v. axe. quer comparar as
sertOos despovoados do Urncuya,

I M comarca do S. Francisco, as so-
gibes da matta, onde as municipios
fern a maxima facilidacle do corn-
lIlunteacbes, pelas vias ferreas?
Alids, esse assumpto e inteiramente

oxtranho ao debate, e näo so! come
foi trazido aqul polo nobre depu-
tado.

0 sr. Castello Branco. —A egual-
dade consiste cm tratar cbesogual-
monte pessoas oguaes; C esse 0 051-
terio quo so segue corn rolação C
nbs outros.

0 sr. Nelson de Senna. —0 simi-
le não C perfeito, fern o earn so
presta is conc1us6es, quo o lucido
espirito do men nobre collega osti
querendo tirar.

Sr. Presidcnte, rematando as mi-
nhas consideraçOos, davo dizer quo,,
ellas constttuiram mats uma pales-
bra qua entrotive coin os meus thus-
trados collegas, do quo propria-
monte urn discurso, em torno do
Orçamento.

Fazenclo, porCm, justiça aos meus
presados companheiros do commis-
sao, não posso deixar do deelarar
quo não procede a critica, urn tan-
to acerba, hontom aqui, a mesma
eommissAo relativamente ao pro-
cesso poi quo ella se guia na pre-
visCo da receita Para o futuro exer-
dote financeiro.

A nossa provisão foi ostrthada no
caiculo dos triennios anterioros. A
licção dos matores mestres das nos-
sas finanças, desde o tempo do un-
perio, dosde Martim Francisco (ci-
tare!, apenas, as summidados) ate
Francisco Bebisaria; dasde, Itabora-
hy ate o visconde do Ouro Preto;
dosde Murtinho ate as maiores Ii-
nancistas vivos da Republica; a hi-
cção do todos ellos tern sido ossa, e
nOs temos sempre acompanhado a
mesma marcha, em Minas Geraes,
desdo o tempo da Provincia, na eba-
boraçäo dos projootos oramento-
rios.

Ndo tivemos nem barguezas, nern
demasias do ordem optimista; nem
tao pouco encaramos a situação
atravCs dos "oculos cOr de rasa"
do urn "dr. Pangloss"; apenas a
oornrnissão porsevorou em organi-
zar e defender urn orqamento corn-
pativel corn Os recursos actuaes do
Estado.

No orçamento quo me coube ro-
latar, par exemplo, o da Agi-icuiltu-
i-a, ehamarei a attenção da Camara
Para as saguintes dados: em 1912,
0 orqamento da dospesa dessa Se-
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hoje as duas industras —a cIa cria- , trthujr Para a recelta pub1ica polo
0o e a agrieola— correndo pare- facto de no produzjr, suppo .nhja_ihas na masmia funcçtjo eeon&mjca 1110 s, café; mas, alli existe uma la-de produzr e de fecui-i'dar as ri- Lensa cultura do millio pela lavou-cjuezas do Estado. 	 ra mechanica, e quern rnargeia oA pecuaria e xtendèse par todo o Ri'boiro da Matta, ye all douvadastertjorjo fflifleiro; o cultivo triton- messes, lia Opoca em qua 

Os ml-so dos cereaes avulta; a extracqão thames, cheios de espigas louras,cia borracha; a fabricaqao de lacti- prumettem it producçüo mineira ascinios; a exploraçao das aguas ml- mats largas componsacoes renden-neracs: emuim, numerosos produ- do forte somma Para o fisco, corndos novo affluem Para constituir as taxas de exportaço.
a massa da pro daccão do nosso Es- 	 o sertão mineiro, produzjndo asAado. 0 café alargou a sua zona de suas boiacl'as; parte do sal, corn op roduccão e d eultivado, tanto na sea podoroso comme ycto de lactic!-matta, como no sal o em grande nios, de clue nos pOde born falar o
parte do nondeste; de modo que, nobre deputado, sr. Julio Moirel-
pociem.os dizer qua todas as ro- les; essa região cIa Mantiqueira, taogiCes de Minas tm o sen direito as- bella no municiplo do nosso colle-sentado, e Os mous collegas flO 0 ga, sr. José Bias Fortes, corn as
contestarão scm duvida, de receber suas mariacias do rebñnhos soleceto-
ama parcella do auxllio dos pode- nados e corn a sua floroscente in-res publicos; mas, assim como na dustria pastoril; tudas as roglOesvida d.omestica se observa quo os do Estado, emfim, contribuem, ef-mats p oderosos da farnilia auxiliam ficazrnente, Para o onriquecirnontoOs mats fracos, assim tanThem, na do erario publico (muito bern!)vicla eollodiya dos Estados, Os quo Assentemos, pots, de vez, qua es-produzem, scm garbo ifessa produ- sa contriIuiçao geral Para -a erarlo,
cqdo, auxiliam e elevam o benafi- resulta da collaboracao effieaz decio commum, em proveito d'a corn- todos nOs, mineiros; e possarn as

.munhão de qua fazent parte. 	 zonas mais pabres, possa o distri-
Ninguem dird, portanfo, qua so- do eleitoral quo eu aqui represen -ja inferior o concurso quo presta to, dontro de poucos annos, bonn-

ao Estado o municiplo de Araxá, dado pel'a via ferrea, tondo , boas es-
POT exemplo, e que é aqul ropre- tradas do rodagern, trazer a sua
sentado polo meu distincto collega, capaciclade do producqao aos mer-
sr. 'Franklin do Castro, rnunieipio cabs co'nsumidores, born enrique-
quo ndo produz café, mas C o quo condo 0 Estado, são as meus votosexporta mats queijos cm Minas. 	 arcientes.0 sr. Franklin de Castro. —Mats 	 0 sr. Ignacio Murta. - Muitodo urn milhão do duzias. 	 bern!

0 sr. Nelson de Scnna. - Mats 	 () Sr. Nelson de Senna. —Actual-de urn milhão do duzias, corno horn monte, pordm, essas rogib&s afasta-
t.f firma o nobre doputado. das, scm as recursos da viação o,

INinguem diri quo Maria da FC, por isso mosmo, scm mercados pa-
' urn munidipto scm lrnportanea, ra a compra do seas produetos, vi-porque não produz, supponhamos, vern estagnadas e nao pOdern, por-
cafe' entrutanto, C aquelle munici- tanto, concorrer coma outras zonas
pio o quo mats exporta batatas no do Estaclo, na mosma media de re-
sul do Brash. A cultura da batata ceita Para o orarlo pubhco (apoza-tornou aquelle municiplo urn cell- dos; mutto bern!)
bra agricola dos mats poderosos d& 	 Quiz assim, sr. Presidente, pro-Republica. 	 cisar o mon ponsamento "mactC

Ninguom dirá jue a zona later- anirno, sine ira ac studio", Para cluemedia do Ribeirão cia matta, no mu- hem furidamentacto ficasso quo não
nicipto do Santa Luzia do Rio das tenho prevençao corn a zona da
Veihas aqui directamonto represon- matta, nern corn as zonas producto-
bado Palo nosso amigo sr. deputado ras do cafC, Pais, no meu distrieto
Iodestjno Goncalves, deixa de con- eleitoral, nacla rnenos do 4 munici-
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eretaria foi do 3J58:900$000; em
4913, do 3.519:130$000; am 1014, de
3. 55 :3'13$000; em 1915, por causas
hem conhocidas, baixou a .....
2.867:983$000; em 1946, passou a
set do 3.438:500$000; nSa attingin-
do a quatro inil contos a despesa
orçada Para a excreicio vindouro.

A mosma marcha lo] observada
riI.r outr.o.s orqarnentos —ci Into-
!ac o uas Fia..wa; uSo elarnos,

m	 o	 rido do oncarar
corn optimismo o futuro.

E' preciso, porcim, quo so diga
quo o demasiado pessimismo ohs-
cc ce a alma ntenobr a o.-
perc.as do 1'i'O.

Si pregarmos ao povo o porigo
da fallenola o cia bancarrota do Es-
lade, por causa do auxilio quo es-
to possa dar a instituiçOes benafieas
o do oxistoncia real, comprohonclem
V. axe., sr. Presidento, o tod Os OS
srs. cieputados quo tern assento na
Casa, quacs as consequencias cia-
ninosas quo disso poderão advir.

A Camara born conhoco urn fa-
cto dosagradavol quo ostá so pas-
sanclo nosto momonto, corn grave
descrodito Para a nossa fama de
povo civilizado: as agontos do es-
tatistica agro-poduaria são recebi-
dos am cortos pontos do Estado,
quasi quo a ehumbo.

Vejam os nobres collogas C pen-
go do urn ta1 escareo aqa! no Ca-
mara; OSSOS dgcntes Vat :ont.nihuir
Para so lovantar a cadas[ro agnico-
La e territorial tie Minas; ontretanto,
são reeobidos corn .hostilidadio...

o Sr. Bias Filho: - Apparecem
no interior so para cobrareni im-
pastos.

o Sr. Nelson de Senna: - Descul-
pc-me a franu.eza: este aparte nan
0 digno do talcuto e da competen-
cia tie V. axe.

o Sr. Bias Filho: - E' 0 quo eu
vojo, pnlaticamento, no rneu muni-
cipiio.

0 Sr. Nelson de Senna: - Então
ci ebegacarn esses agentos ao muni-
eipio do Barbacena, v. axe. ml ic-
vantar esce escamcio entre 0 POVO
Para difficultar •a acçdo dos flies-
miys? Soria uma obra iritoiparnjente
impatniotica a quo se uiso nesse
scnt.ido, o eu não erelo quo no con
culto municipio tal Se désso.

U sr. Bias Filho: - Si v. axe.
msi'disiso am aigmu municq)io do
interior, vcirla quo o povo, niuitas
vezos, tern razão.

o .r. Nelson dc Senna: - Son fi-
iho cia interior; nasci no solo do
povo e a minha residencia na Ca -
pital foi precerdida do urn largo
convivio• corn as popuiaçOos do in -
terior , sendo qua an ropresento urn
districto aindia mais do interior do
quo o do v. axe., menos culto, me-
nos rico, monos ciotado do confor-
to, corn vimforreas, scm meihora-
rnentos ilo cjualcruer natureza:

o Sr. Ignacio Al urta: - Apoiadn;
muito born!

sr. Nelson dc Se'nna: - ...; con-
vivo corn losses patricias atravOs da
corrcsp ondien eta epistoliar e polo
coil tacto quo corn clue's man tenho.
quancto me dão a honra do procu-
Par-me: sei tambem quaes as aspi-
oaqöes do pawn, conheço-as intinia-
mente, porque vivo no rnoio do po-
vo, a trahaihar e luctar, corn 0110.

0 alarma quo ora aqui so levanta,
pOde, num clado m'omenbo, comprn.
matter gravem:ente a admin i'stpacij,
do Estado, si os ospinitos timidos
escutarern taiito agoiro sabre a noc-
ca sitnaOo re sobre o flosso macia
die agir.

Varies agerttes recen sea ci ores cia
estatistica agro-pocuaria cc achan i
ospal hados polo terri rtorio murwiro,
o muittas estSo corn a Vitcia arnneaca -
cia, Porque 0 eaboclo igniarafl1j, o
Caipira suporsI-icioso 0 timorato,
.snp,pdo cellos as pregoroiras do irn-
postas oil do sortelo militar, puim-
do, ontrelaritio, silo dies os micsio-
nanios do urna boa nova, pois quo
tOrn POT Thu lovantar a estatistica
tins lavou pas, cia industria pasi,onl,
cl-as riquezas commerciacs, do capa-
ciciade 000nornisa dos munieipiis
minoiros, para quo o Estado fiqne
perfioitamernte hiabilitado a. pr IV cc
as necessidades do povo e Para quo
ntis, eompulsa,ndo esm estatistica
Os quadroc rocpect.ivos, nossami
fazer, no future, orcamentos ainda
MaiS approximacios do vordade e
apal decretarmos miedidas (f 110 1 a-
voreçam 0 indromentem a produ-
cçiio do Estdo.

Par nra, tudo actS na relativj.daIc
enirui nO's: somas urn pam scm cc-
tatistica, quo legislarnos em mate-
na orcamentarja no calculo das

previsees tornadas pela mddia dos
tnieflUloS antenioros.

Mao foi esso o oaminhn quo a cx-
poriencia apontou nos legisladores
an.tes do ntis.

Ha muitos defeitos no oramento,
a comnilosSo o coisfessa; mas. .di.t
nCo fez miss do quo dontinuar a
obra anterior, procuranclo sempre
solar pelos interesses finaneeiros do
Estado, e corn a mats pura mien-
ão do racentar.
Corn iestas palavras, sr. Presicien-

te, you terminar, pedindo descul-
pas Si por acaso magoel aos meus
ilustrados collogas, a quo nSa foi,
do nenhum macin, minha intonão;
tinha, portim, necessiclade do varrer
a rninha testada, porquo a commis-
são foi hontern duramente tratada,
embora assirn nSo o quizessern dci-
xar entender, por alguns coulegas,
quo fizeram as mails firmos decla
raqOes die  quo estavramos envero-
dando por urna vida quasi cornpro-
mottodora do futuro onçament.ario
do Estado, medificando a dospesa
Para mats e ndo apontanclo as fon-
los do recoita eapazes do attender
is pancas medidas quo acarretam
novas doepesas, aliSs muito mode-
radas e scm nenhum risco do corn-
promettor as finanas publieas.

o Sr. Bias Filho: - Ficou assen-
taclo quo o deficit ci dc soisoentos 0
tantos contos.

o sr. Nelson dc Senna: - Si v.
axe. provar quo o Estado podoci
vivor scm lessas instttuiçbes Para a
manutençSo clas quaes a commissao
hvo necossidade estricta do consi-
gnar verbas no orçamonto; Si v.
axe. provar quo Serviqos do perma-
neficia ordinaria no orçarnento, p.)
dem ser, do urn morriento para on
tro, varridos, apagados das leis an-
nuas do Estado; a cornrniss6o, Oil,
Palo monies, eapitularei, uric yes
quo V. exc. me dernonstre, corn or-
gun-cantos eonvineentes, quo Alin as
ptide so dosapegar do sen patniino-
do glonioso em materia do cflSiIlO.
We cleixar a justiça C matroca,
despohciadas as cadeias, snpirimi-
(Ia a magisratura, oxtincid a san -
do pubilca.

o Sr. Bia Filho: - NSo, nan.
0 sr. Nelson dc Senna: -. EntSo

o deficit, segundo v. cxc.. 'i oceasio-
ri.iihj Jiol-oS auxilios ao estaheieCj-
Inentos do instrucçSo superior?

A. C.-27

o Sr. Bias Filho: — A eommissão
tie Finanças foi in) usia, reduzindo
25 010 nas suhvençOes doctinradas aos
hospitaes e auginentanclo 50 contos
nhs auxilios destinados As acade-
mitas cia Capital.

0 sr. Nelson dc Senna: - A corn-
rnissão nSo recluziu, ao contrario,
restabeiocou urna verba -un estava
riscada do orQamento, em relação
aos hospilaes o outras instltuiçOos
pins.

0 Sr. Bias Filho: - Vem v. axe.
corn 0 argumento das loterias, quo
nSo foram sonic urna buria quo o
Congresso irnpingiu no povo mhcoi-
ro.

o sr. Nelson dc Senna: - NSo o
foi corn mcu voto,bem o sabo v. cxc.

Mas, sr. Prosidy , si cnvercdas_
sernos pero esso carninho, o debate
so prolongaria ostorilmente; já do-
mais abusei da pacioncta da Camaro
(ndo apoiados geraes) e envio 0
Mesa as emendas, p edindo pam ci-
las o apolo dos srs. deputados.
(Muito bern; muito bern; muito
bern!)

Ernendas
N. 82

Ao cap. 2°, art. 3.°, 1 30, n.
7, diga-so: 450:000$000, ern vez do
300 cantos.

N.83
Ao rap. 2. 0, art. 3.°, 5 3o 	 n.

8: supprima-se.
N.84

Ao cap. 2.°, art. 3.°, 5 3.°1 n.
11: em vez do 79:000$000, diga-so:
50:000$, roduzindo-se a verba a
150:000$000.

N. 85
Ao cap. 2.1, art. 3. 1, § 3.°, n.

6, accrescente-se: "sen-do 40 contos,
las astancias hydro-mine pacs", con-
servando-se a mesma ciotaçSo cia
verb a

N. 86
Ao cap. 2.1, art. 3.°, 5 3o, n.

13: cm voz do 100:000$000, dlgase
200:000$, acreseentando-se as paia-
vras, "in fine": "C propaganda
agricola".

N. 87
Ao cap. 2.1, art. 3°, 1 3.°, n.

36: Supprima-se.
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N. 88

Ao cap. 2. 1, art. 3. 1, § 3°2 n
37: supprirna-se.

IN. 89

Acrescento-se no Tim do cap. 2.1:
Art. . . Fica o governo auctoriza-

do a .applicar no installaçELo do ap-
prendizado agricola "Borges Sam-
Palo". do Uboraba, a verba do .....
15:000 a q&i so refere o art. 18,
n. 37, do 1 3. 0, da lei n. 664, do 18
do sotembro do 1915, urna vez quo
a Garnara Municipal do Uboraba nELo
love avante a exposiçELo regional,
naquolla cidade, Para cue fOra con-
signiada :a roferida vorba.

Sala dos sossOes, 17 do agosto do
1916. - JoELo Lisboa, presidente. -
Nelson do Senna, relator. - Alves
1e Leinos. - Emilio Jardim. -
Alberto Alvaros.

N. 90
Accre€oonto-se, ondo convier:
Ao n. 30, do 1 1 1, do art. 3 1, let-

ira d: 1:500$000, para o Sasatorio
do Tuberculosos, na eldade do Ja-
tiuuria.

(Sala das sossSes, 16 do agosto do
1916. Nelson do Senna.- JoELo
Lisbon. - Emilto Jarthm. - Alves
do Lornos. - Clemente do Faria.
- Ignacio Mus-ta. - JoELo Antonio.

Demosthenes Gosar. - Antonio
Moura.

São postas
etarnente.

0 Sr.Joao
seguinte

Em enda

N. 91
Ao cap. IT, art. 3.°, 1 1.0, n. 30,

accrosconto-co:
Lettra .. A' Eseola do Pharmacia

o Odontologia do Alfenas Para o
fim exelusivo do acc[uisi çELo e me-
Ihoria do gabhictes e lahoratoio,
6:000$000.

-Sala clas sessdcs, 16 do agosto do
1916. - JoSo Lisbea. - Alves de
Lernos. - S. Stylita. - Josd At-
fonso. - Julio Meirelles. - Mon-
senhor JoELo Martinho. - A. do Re-
condo Costa. - Franklin do Cas-
tro. - Gabriel do Andrade.

E' posta em discussão conjuncta-
monte.

Ninguom mais podindo a palavra,
encorra-se a discussELo.

Proceclendo-se EL votaçELo, d ap-
provado o capitulo iT o bern assim
as ornoridas a cite of ferecidas, me-
tins as do us. 41, 47 e 81, quo foram
rej ottadas.

Volta o projecto, corn as emondas,
EL commissao do Orçamonto.

0 Sr. Paulo Pinheiro, poba ordem,
pedo quo so corisigno na acta tor vo-
tado contra o n. 30, lettras a, b e c
do art. 3,0, paragrapho 1.° do cad.
II e contra o n. 18, paragrapho 3,o,
do art. 3°, do rnesrno capitulo.

Identica declaraçELo tazern os srs.
Bias Filho e Castello Branco.

0 mesmo senhor pode egualrnea
to quo so consigne na acta, ter vota-
do contra as omendas ns. 36, 37, 38,
41, 42, 43, 45, 5, 60, 61, 79, 80, 83,
89, 91 e sub-ornenda ado n. 61.

idontica docdaraçELo fazorn os srs.
Costa Cruz, Bias Filho, Castello
Branco e Antonio Moura.

0 Sr. Alcides Goncalves pedo quo
se consigne na ada quo votou con-
tra as ornondas ns. 41, 43, 47, 52, 60
081.

0 Sr. Edqarclo da Cunha docbara
tor votado contra a emenda n. 60.

0 Sr. Monteiro de Abreu declara
ter votado contra todas as ornendas
quo concediam suhvençOes ELs osco
las suporiores.

Os si-s. Nelson do Senna, Bernardo
GuimarELes, Alberto Alvares e Julio
Meirelies declarant ter votado a fa-
vor dos emendas quo consignam
subvenos ELs Escolas do Gommer-
do o Agronornia da Capital.

O Sr. Retto Junior declara, euab
menlo, quo votou a favor dessa
emendas, por entender quo taos es-
tahelecimentos rncrecem toda a pro-
tccçELo do Estado, porquanto so
acham no inieio do sua existencia,
isto a, justamente na quadra quo
mais precisam dos favores piiblieos.

Aldm disso, nELo ha em nosso paiz
suporabundancia do osta:helecimen
tos dossa naturoza, quo so destinarn
EL formaqão das classes, quo man
0im a vida economica do povo, su-
perabundancia quo, ontrotanto, exis-
to corn rolaçELo is escotas suporiores,
dostinaclas EL forrnaçELo do outras
classes. - SerELo consignadas no

acta as declaracoes dos senlioros
doputados.

(Jrgencia
0 sr. Pinto de Moura, pola or-

dam, obtondo urgencia, apresenta o
soguinte

Parecer para 2.° discussdo do pro-
jecto n. 50

A commisso de Constituiçao, L e.--
gislacãO 0 Justiça, a quo foi presen-
to o projecto n. 50, desle anno, jl
approvado em primoira dicussELo,
considerando quo esse projecto do
lei visando mterpretar os preceitos
contidos na lei n. 661, do 14 de sa-
tembro do 1915, relativos EL taxa do
viacELo, consagra disposicOes salu-
tares e exprime dc modo inequiv000
o pensarnento do legislador minoiro,
quando love n000ssidade do croar
essa nova tributaçELo como tonic (10
receita Para o Estado;

Considerando quo, instiluida
taxa do viaçELo Para sor cobracla pot
meio do solos especiaes, ficou esta
belocido na citada lei n. 661, quo
ella rocahirEL sobre todos os impos
tos estadoaes em vigor. proporojo-
nalmento EL sua centesima parte, nELo
sondo, porërn, inferior a oem rlis.
scm que entrotanto so rofira ELs cus-
tas judiciarias;

Considerando quo a intonçELo do
Jegislador nELo podia 5cr sinão a do
estabelecer uma taxa soire os im -
postos existentes, como addicional,
para fins determi.nados, qua•es Os doart 2.° da mesma let, a exemplo do
one tern sido feito em outros Esta-
(105, o nELo sobro custas judichrias,
'uo nELo são proprianente impostos,
comquanto nesso caracter figurern
nos orcaniontos da receita do Esta-
do e quo tondo do ser modificados
s6 deverao sel-o por augmonto on
diminujoELo;

Gonsideranclo mais quo a inter-
ptetaçELo dada polo poder exocutivo
EL lei n. 661, segundo se ovidencia
das cirdularos expedidas a todos Os
exactores do Estado, Para 0 oum-
primento da mesma lei, d contraria'
ao pensamento do logislador na
parte reiativa aos cellos do foihas,
pois quo por forqa dessas circula-
ros cmos solos foram elovados a
500 rdis, havendo urn augmento do

100 réis por folha, quabdo 0 intuitodo legislador lot quo so oobrasse a
1a.a do viaQELo sobre a somma toaI
dos seilos o nELo sobre o sello do
cada folba separa4amente;

Considorando quo a intorpretaçao
da lei n. 661, polo mesmo podor
quo a fez, sondo uma interpreta9So
authentica, so impOo como n000ssj-
dade imporiosa Para que ao execu-
tivo soja facultado curnpril-a fiel-
monte, scm os gravamos quo viriam
ontorpecer a rnarcha dos feitos nas
comarcas;

Considorando quo a exoouçELo da
lei n. 661, como torn sido observa-
da, tern provocado as mais sdrias e
justas reelarnaçoos Par parto dos in-
torossados o aos juizos n'as comar-
eas nELo loin sido facil dar-iho tie]
cumprirnento, deante da obscurida-
do da mosma, d do parocer quo 0Proj octo ii. 50 desto anno soja sub-
mettido EL 2.° discussäo e approvado

Sala da.s commissOos, 18 do agos-to do 1916. - Pinto do Moura. -
Bias Fliho. 	 Costa Cruz. - Baota
Neves.

flcdacçao do pro jecto a que so re-
fere 0 parecer Supra

0 Congr.esso Logisiativo do Esta-
do do Minas &oraos resolve:

Art. 1. 1 A taxa do viacELo insti-
tuida polo art. 1. 0 da lei n. 661, do
14 de setornbro do 1915, nELo corn-
prohoncte as custas jiidiciarias.

Art. 2. 1 No computo da taxa do
viaçELo sothre Os irnpostosdo solbosdo
foihas, d&vord ter-se em conta a
comma total dos irnpostos o nELo o
sollo do cada foi:ha. 	 A imprimir.

2.' discussdo do pro jecto n. 53
Eritra em 2.' discussELo 0 projoclon. 53, sobre rogistro do titulos de

agronornos, eonforjdos pela Esoola
Agricola do Lavras, juntamente corn
a ernonda n. 1, ao mesmo jEL o'ffore-
cida.

0 Sr. Ignacio Murta envia EL Mesaa soguinto 	 -
Emenda
N.2

Accroscente_se onde convier:
Artigo. Duranto a vigencia do art..

E).' da lei n. 602, do 12 de setenibro

Om discussELo conjun-

Lisboa orivia a Mesa a
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do 4915, poderá o governo conceder
equiparacão as Escolas Normaes
particulares, desde quo preencham
os fins a quo so destinam, em flu-
moro, porém, não oxcodrento as quo
lorem perdondo as regalias de quo
aetualmorito gosam.

Sala das sessdes, 18 de agosto ic
4916. - Ignacio Murt.a. - Edgard!)
da (:ur)ha.

E' apoiada ci posta conjunctamen-
to em diseussSo.

Tendo so retirado do recinto di-
versos senhoros deputados, verifica
O sr Presidento não haver nume ci
para a ccinlInuaçSo dos trahaihos
polo quo, levanta a sessão, desi
gnando para arnanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Primeira parte

Ate I hora da tarde:

Leut.ura o approvação cia acta.
Expedient.

Ate 2 horas da tar do:
Apresdntaçiio do parecores das

commissOes.
Aprosentação do proj ectos, re-

cu.erim•cntos, indicaçOes, interpella
Ces on moçOos.
iDiscussão do roquerimentos, mdi-

caçOes, mnterpellacdes on moçCes.
Approvacão de redacçOes finaos.
Votação, am 2.a discussão, do art.

4.° do projecto n. 53 0 das duas
emosidas ao mesmo apresentadas.

Segunda parte

Ate 4 horas cia tarde:
Continuação da 2. 1 discussdo do

projecto n. 53, sobro registro do ti-
tubs de, agronomos, bonferidos pela
Esoola Agricola de Lavras, a partir
do art. 2.°.

4.a diseussSo do projecto n. 62,
auctorimndo a creaç. ão de postos do
mcinta no Estado.

31., SESSAO ORDINARIA, AOS 19
DE AGOSTO DE 1916

Presidencia do sr. Odilon de An-
drade

SUMMARIO: - Acta. - Exipedion-
te. - Projectos do Senado. -
Discursos dos srs. Castello Bran-
co, Emilio Jardim o Alberto Alva-
res. -- Apresentacdo do par000-
ios. -- YotailSes. - 2. 1 discussão
do projecto xi. 53. - 1." discus-
são do projecto n. 62. - Discur-
so do sr. Gabriel do Andrade. -
Ordem do dia.
Ao meio din, foita a chamada,

acham-so presontes os srs. Odilon
do Andrade, Edgardo da Cunha,
Paulo Pinhoiro, Alves do Lemos,
Mo destino Gonçalvos, João Antonio,
Stylita, Baeta Neves, Viviano Cal-
das, Julio Meirelles, Gabriel do An-
drade, Bias Filho, Rotto Junior,
Costa Cruz, Castello Branco, Nor-
berto Lago, Franklin do Castro,
Monteiro do Ahrou, José Custodio,
Bernardo Guimarães, Ilenricluo Por-
tugal, Emilio Jardim, João Lisboa,
Demosthenes Cesar, Antonio Moura,
Clemente Faria, Argcmiro do Re-
sonde, Alcides Gonçalves, Pinto do
Moura, Ignacio Murta, José Affonso,
Alberto Alvaros e João Mart.inho,
faltando, eom causa participada, os
srs. Garibaldi Mello, Getullo do
Carvaiho, José Maria, Moroira da
lucia o Martins da Silva, ci, som
ella, os mais senhoros.

Abro-so _a sessão.
Lida a acta da ant.ecedento o não

1cvendo quem sobro ella faça oh-
servaçSes, C a mesma dada por ap-
prcivada.

0 sr. 1.° secretario dd conta do so-
guinto

EXPEDIENTE

Of ficios

Do Sr. 1.0 secrotario do Senado,
enviando, acompanhado do uma
emenda, o projooto n. 10, do Sena-
(40, resultante das emondas ns. 1 ci

offerecidas per esta Camara ao
projocto m 5, do Senado, permit-
tin do scirem compbotadas prestaçSos
devidas a Caixa Boneficonte Militar.
- A imprimir.

Do mesmo sonhor, enviando o
projecto n. 41, tamhem do Senado,
resultante do uma emetida cia Ca-
mara, offerecida ao projecto n. 5.
do mesmo Senado.

Encenda offerecicla c approvacla
ielo Senaclo, ao pro jecto n. 10, re-
sult ante das emendas ns. I e 2,
of ferecidas cm 1915. pela Camara
dos srs. Deputaclos, ao pro jecto n
5, do Senado.

Acerescente-se:

Artigo. A d. Joanna do Almoida
Roeha,. viuva do alferes Juvencio do.

1moida Rocia, flea reconhecido o
clireito do quo trata o art. 4.° cia id
P. 565, do 19 do setembro de 1911,
do completar o pagamento das con-
triln:içOespara porceber a pensdo.

Paço do Sonado do Estado do Mi-
nas Geraes, em Bello Ilorizonte, 18
do agosto do 1910. - 0 president.,,
Chrispirn Jacques Bias Fortes. - 0
1.0 secrotario, José Pedro Drum-
mend. - 0 2. 1 secrotario, Camillo
do Brito.

Projccto a que se ref crc a emenda
supra

Projccto n. 10, doSenado

O Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Geraes doereta:

Art. 'l.° Flea o poder executive
auctorizado a permittir quo a viuva
e herdeiro legitimo do caho do es-
quadra Christiano José de Sousa,
morto em cumprimento do dover,
quando commondan-te do destaca-
mento policial da eidado do Itabira
do Matto Dentro, a 3 do agosto do
1914, eompietem o pagamonto do
eontrihuiçCo dc quo trata 0 art. 4.°
da lei n. 565, do ii) de setembro do
1911, para terern direito aos bench-
0105 instituidos pela referida Tel.

Art. 2.° Egual favor serd conceuli-
do a d. Francisca  do Assis Mello
Franco, viuva do eapifdo Ilenrique
do Mello Franco, faliceido tambern
no eumprirnento do dover.

Art. 3.° Revogam-se as disposi-
ciies em contrario.

Em encla of ferecida e approvada
pclo Senado, ao pro jecto n. 11, cm
quo se convertcu a emenda cia
Camara dos Deputados ao proje-
cto n. 5, do Senado, e7n 1915.
Ao artigo unico. Substitua-so polo

oguinto:
Art. 1.° Flea o poder oxecutivo

auctorizado a conceder as seguintes
[ieenças, para tratamento do saude:

I. Do urn anno, a contar do 1.° do
marco- do 1910, scm vencimontos, a
ci. Ere-ilia Joannita Ferreira do Mes-
quita, professora do grupo oscolar
da eidade do Marianna;

II. Do urn anno, scm vencimen-
tos, ao dr. Francisco do Barros
Lima Monte Raso, juiz do direito 4a
comarca do Carmo do Rio Claro;

III. Do urn anne, corn motade dos
voncirnentos, ao dr. Wiadimir do
Nascimento Matta, juiz do diroito da
comarea do Rio Novo.

Art. 2.' Revogam-so as disposi-
Oes em eontrario.
Paço do Sonaclo do Estado do Mi-

nas Goraes, em Bello Horizonte, '18
do agosto do 1916. - 0 presidente,
Chrispim Jacques Bias Fortes. - ()
1.0 secrotario, José Pedro Drum-
mond. - 0 2.° secretario, Camillo
do Brito.

Pro jecto a que se ref ore a enoenda
supra

0 Congresso Logislativo do Esta-
do do Minas Goraes decrota:

Artigo unico. Fica o poder exocu-
live auctorizado a conceder a d. Er-
cilia Joannita Ferreira do liosquita,
professora do grupo escolar cia ci-
dado do Marianna, urn anno de ii-
eença, para tratar do saude, rovoga-
das as dispo.icSc em contrario. -
linprimarn-se.

Do Sr. Secretario da Agricultura.
dovolvondo. in formado, o requeri-
monto do chcifo do sec9ão do Ser-
viqo Mefeorologico, Agoslinho José
Paulo Viard. - A' commissão do
PetiçOes.

'J'ebcgra-mmas

Pa Camara Municipal ci do dirm
lorio politico do Areado, protostan

do contra a mudana de nome. -
Itemetfa-se ao Senado.



428 	 429

0 SR. CASTELLO BRANCO: -
Sr. Presidente, passe as mäos do v.
exc., afirn do ter. o destino regimen-
tal; mais urn telegramma do urn dos
eiiadores do Estado e chefe politico
do real prestigio em Minas, proh-
tan do contra o imposto sobre a ma•
tança do gado, quo muito prejudica-
na aos criadores. Diz o tolegramma
(le).

Trata-se, sr. Presidente, do core-
nel AnIoniRibeiro dos Rots, ho•
mern do reconhecido valor, polo seu
prestiglo politico, tanto quanto per
ser lavrador e criader adeantado
quo tern introduzido no Estado do
Minas ragas do gado europeu, o isso
devido ao son esforço preprio, son-
do o seu estabelocirnento hojo pee-
curad por pesseas do todas as par.
tos do Estado e fOra dole, pan
compra do rnpruductores.

Face estas consideraçOes, Sr. Pre
sidonte, corno protosto, para quo so
saiba quo o nosso agricultor näa i
urn inonscionto o nem urn doiui-
dado, come so costume accusal-o
nosta Casa. (Muito bern!) - Juite-
S3 0 triogramma ao projecto.

0 SR. EMILIO JARDIM: - r.
Prosidonto, horitern, por motiv9 (
forca maior, tive do me rotirar do
recinto antes do so procedor a vota-
ção das diversas ernendas ao capi-
tulo 2.°, sobro a despesa, do prejecto
-de orqamonto. Declaro, por isso, si
estivesso presente, per essa occa-
siäo, teria dado o meu veto a omen•
da quo dava a poquena subvenqão
do 4 contos do rdis a Escola do
Commercio de Belle Horizonte.

Assim, pois, venho pedir a v. exc.,
sr. Presidonte, quo mande censtar
da acta do hojo esta rninha decian-
qão. (Mwito bern).

o sr. Presidente declara quo o po-
dido do nobro deputado sera atten-
dido.

0 SR. ALBERTO ALVES: -Sr.
Proshlento, vim a tribuna para tra-
zor ao conhecimento da Camara
dinersas representaqOes do corn-
mercio do varies -importantes muni-
cipios da circumscripqão politica (10
Estado do cuja ropresentaqao fao
parte.

Essas ropresentaqOes dizem res-
peito a assumptos da mais alta re-

levancia, relativas a augmento do
impostos e quo estãe sondo discu-
tides do parlamento nacional.

A classe dos commerciantes do
urna importante região do districto
quo na Camara represento, fez-me
Lifli appelle para quo soja o echo
do seu clamor contra a espectativa
ic urna aggravacão trthutaria não
sO quante aos fretes maritimoS o
lerrestres come corn reiaqao ó. im-
portacão, cuja quota euro do im-
posto so pretondo elevar do 40 a..
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Sobre as tarifas do impertaqbes
das estradas do terre no Estado,
chamo a attençãe da Camara, mes-
tran do-ih c a situaqão onerosissima
cm quo já so acham 0 commercio o
os censumidores mineiros.

iNestas condiqOes apresonto a Ca-
mara e seguinte quadro relative aes
fretes do irnportaqão pelas princi-
paes estradas quo sorvem an Esta-
do, tomando-se per base uma to-
nelaaa em cern (100) kilometros:

Ararrio farpade:
Leopoidina, 8$000.
Central, Sul Mineira, Victoria a

Minas, 1()$000.
OCste de Minas, 20.$000.

Bâcalhau:
Central e Sul Minoira, 10.$000.
Leopoldina, 17$500.
Odsto do Minas, 20$000.
Victoria-Minas, 25$000.

Cervej a:
'Central, 20$000.
Sul Minoira, 28$000.
Odste do Minas, 30$000.
Victoria-Minas, 30$000.
Leopeldina, 60$000.

Farinha do trige:
Central, Leopoldina e Sul Mind-

ra, 10$000.
OOst.e do Minas, 20$000.

Ferro em barra:
Loopolclina, 'lO$OOO.
Central, 14$000.
Sul Mineira, 15$000.
Odsto do Minas, 20$000
Victoria-Minas, 25$000.

Kerozeno:
Victoria-Minas, 25$000.
Leepoldina o OOsto de Minas,

30$000.
Central, 32$000 .	 -

Sub Mineira, 37$500.
Phosphoros nacionacs:

Central, 32$000.
Sub Mineira, 37$500.
Victoria-'Minas, 40$000.
OOsto do Minas, 50$000.
Leopoldina, 70-$000.

Sal:
Leopoldina, 6.$000.
Central, Odste, Sub Mineira e Vi-

ctenia-Minas, 10$000.
Machinas lu a ta in cI'ustrias:

Victoria-Minas, 7$000.
Odste do Minas, 10$000.
Odste e Leepoidina, 10$000.
Central, 14.$000
Sub Mineira, I5$000.
Sr. Presidente, deante deste qua-

dro, chamo a attenqão da Camara
para dots pontes capitaes quo os
nurneros pOem em ovidencja:

Do urn lade, e oxaggere das ta-
rifas relativa a iiupertaqde do mer-
caudorias do prirnojra nocessidade;
do mitre, o dispauterjo quo essas
mesmas taritas representani, para
distancias e'gua'es em ostraudas dii-
ferontos.

Assim, o frete da corveja, nun-i
porcurso do corn (100) kilornetres
per tonedada, varia do 20$ a 60$000;
o bacathau e da faririha do trige,
do 40$000 a 25.$000, hem come 0 doferro, em barra; o dos phospheros
nacionaes, do 32$ a 70$000, e deste
mode per do-ante.

Em face desta situaqdo . pergunte:
seria razoavel aggravar a impcurta-
qde corn 0 augmento do impostos na
preperqde do 40 para 65 0 1 0 sobrea quota euro?

Ache inopportuna someihanfe me-
dida, apesar dos elovados intuites
cern quo tern procedide e Corigrosse
Nacjonal.

Arresento ainda a Camara 0 50-
guinto quadro, relative as taunt as
des nessos prineipacs productos, na
base dc uma torielada per cern (100)
kilometres:

Aesucar brute:
Leopoldina, 7$000.
06to do minas o Victoria-Minas,

t08000.
Central, 44$000.
Sul Nineira. 15$000.

Algeddo brute:
Central, Gdste e Sul-Mineira.....

10$000.

Le'ojol'dilna, 17$500.
Victoria a Minas, 25$000.

Aguardento:
Loop eldin a, 10$000.
Central, 15$000.
Victoria a Minas, 25$000.
Sul Mineira, 28$000.
Odste do Minas, 30$000.

Batatas:
Leepeldina o Sul Mineira, 3$000.
Cetitral, 5$000.
Victoria a Minas, 6$000.
Odste, 10$000.

Fume:
Central, 20$000.
Sul Mineira, 28$000.
Odste e Leopoidina, 30$000.
Victoria a Minas, 50$000.

Millie:
Sul Mineira, 3$000.
Leopoidina, OOstc o Sul Minoira,

3$200.
Central, 5$000.

Arrez:
Sul Mineira, 3$000.
Qeste e Leepoldina, 3.$200.
Central, 5000.
Victoria a Minas, 6$000.

Café:
Central, 46$000.
Sub Mine-ira, 22$400.
Odste, 24$000.
Victoria a Minas, 20$000.
Leopoludina, 45$000.

Bois:
Odste, 2$500.
Sul Mirteira, 2$750.
Central o Lop eldina. 3$000.
Victoria a Minas, 5$400.

Couros seccos:
Central. 14.1000.
Sul-Minira 'lS$OOO.
Odste. 30$000.
Leopoldina. 45$000.
Victoria a Minas, 605000.

Manfeiga:
Leopoldina, Central e Sul-Minci-

ra, 10$000.
OOste. 20000.
Victoria. a titus, 25$000.

Queues:
Central. 7$000.
Leopoldina e Sul-Mineira, 105000.
OOste. 15$000.
Victoria a Minas, 40$000.

Tone inho
Victoria. a Minas, 6$000.
Central. Leopoldina e Sul-Miriej

ra, 10$000.
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Odste, 15$000.
Corn rolação a exportação, devü

pOr em evidencia a mesma crescen-
to o despropositada eievação do
fretes, do uma para outra estrada
dentro do mesmo percurso e para
a mesma mereadorja.

Assirn, em cern kilometros por to-
rielad.a, as tarifas, conforme a es-
irada, se elevam:

De 7$000 a 15$000, para o aasu-
car bruto.

Do 10$00a 25$000, para o algo-
ddo bruto.

Do I0$000 a 30000, para a aguar.
dente.

De 3000 a 10$000, para as bata
tas.

Do 20000 a 50$000, pa.ra o fumo.
Do 3$000 a 5$000, para o rnilho.
Do 3$000 a 6$000, para a arroz.
Do 16$000 a 45000, para 6 café
Do 2.500 a 5$400, para as bois.
De 14000 a 60$000, para os cou

ros seccos.
De 10$000 a 25$000, para a man.

teiga.
De 7$000 a 4O$000, para as quei-

los.
Do 6000 a 15$000, para o touci-

nho.
A major parto dos fretes form-

viarios são, como so ye, do urn ox-
aggero quo sO tern pruduzido omba-
raços insuperavois ao desenvolvi-
mento 000riomico do Estado

Sr. Prosidente, exarninemos mais
detidamento a situaçdo dos produ
etores do cafO, por sor este prorlu-
010 a base dos orqarnentos da rocei-
ta publica do Minas o urn dos elo-
mentos principaes da ecoaorni•a do
Estado.

Tomando-se p or base de calculo
uma tonolada do cafO, exportada do
Cataguazes para a Rio do Janeiro,
ao preqo do 10$000 par arroba, y e-
rifica-so quo sO corn fretes o dirci-
tos o farendoiro despendo a elevada
somma do 174$460, a qual corres-
ponde a 26 o l o do préo total do cafl
vendido no Rio. Ouanilo. porOrn, a
c.oiacSn On praqa 0 do 9$000, em yea
de 10$000, o quo acontece ma-is corn-
murnrnento. a des] esa do imnostos e
frotes attinge a mais do 30 0 1 0 do
prep bruto da mereadoria.,

,Como, poio; onorar corn mais
10 0 1 0 do frete a nossa oxportaqão?

A modida soria forqosamente con-
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traproduconte: iria corn certeza di-
minuir a oXportacão 0, poi'tanto, o
valor da propria tributaqdo nacio-
nal, em logar do augmental-o corno
so tern em vista.

Concluin€lo, taco em nome do
commercio do uma vasta regido,
que, aqui na Camara represonto, urn
appello sincero, principalmente 0
hancada mineira no Congresso Na-
cional, para ijue nOo sejam ag-ra-
vadas as condiçOes onerosas da irn-
portaão e da oxportação, sobretudo
pela decrelacSo do imposto do
10 ojo sobre os fretes, que jO tanto
pesam sabre os produet.ores e con-
sumidores. (Muito bern; muito
bern!)

Requerimento
o sr. Bias Filho jusiifica o man-

da 0. Mesa urn requeriomnto em quo
o presidento da Camara Municipal
do Alto Rio Dace, José Gonqalves
Moreira Couto pede a decretacdo do
urna lei huctorizando a transferen-
cia da sOde daquolla. cidado para
outra ponto quo meihor so presto
ao scu desonvolviniento material
dentro do mesmo districto.—A' corn-
missdo do Carnaras Municipaeo.

o sr. Retto Junior onvia a Mesa
ma representaq0.o da Camara Mu-

nioipal do Guarard, solicitando ver-
ba no orçamento para instal1a5.o
do respectivo tormo judiciario .—iA'
comrnissão do Orçamento.
ApresentaçOo de pareceres das corn-

mi.ssOes
o sr. Clemente dc Faria, pela de

InstrueOo Publica, aprosenta & so-
guinte

Parecer e redaccdo para 30 discus-
são sobre o projecto n. 51

A comrnissão do Instruceão Pu-
blica, a quo fol fpreuente o proj e-
cto n. 51, jd approvado cm 2.0 0154
cussOo corn emendas, C do parecer
que seja a mosmo submettido d 3.
corn a seguinte redacqão, do acoor-
do corn a voncido, o approvado corn
as orneridas quo vOo em seguida,
resorvando o direito do aprosontar
outras no correr da discusSdo:

o Congres'so Legislativo do Estado
do Minas Geraos deere'ta:

Art. L ' 0 anna loctivo do Gy-
mnasio Mineiro em Bello Horizonte,
terd inicio a 1.0 do abril e termina-
rd a 31 do dozembro, corn a inter-
vallo do fCrias durante a primeira
cruinzena do agosto, oem projuizo
do disposto no § 3. 0, art. 8. 0, da lei
n. 657, do FL de seten-ibro do 1915.

Art. 2.° Ficam revogados on
arts. 6.° 0 70 dalei n. 657, eman-
tido o disposto no art. 4. 1 da re-
fonda lei, cessando nos, externatos
do Gynrnasio Minoiro, a annexaçdo
da cadeira do logica o psychologia
0. da historia do philosophia, pa-
dondo a provimento ser foito do ac-
condo corn a dioposto no art. 2.°,
da lea n. 521, do 13 do sotembro do
1910.

Art. 3•o Par turma ate seis exa-
rninadores otraii'hos ao Gymna-
sb, cada membro da banca exami -
nadora porcebord a gratificaçao do
15$000, relativa 0. motoria da hanca
em quo funccionar.

Art. 4•0 Fica a poder exocutivo
auctorizado a instituir urn interna-
to junta ao Gymnasia em Bello Ho-
rizonte, podendo para esto tim des-
pender ate a imiportancia do dez
contos do rCis (40:000$000) annuaes.

Art. 5.° Flea & gavorno do Es-
tada auctorizado a abonar Lima gra-
tificacao ao pessoal administrativo
do Gymnasia 'polos sorviqos extraor-
dinarios prestados non examos dos
alumnae extranhos ao esta.belooj-
mento, medianto verba previarnente
consignada no orcamento.

Art. 6. 0 A presento lei entrard
em vigor desde a data do sua 'pu-
hllcaqão, revogadas as disposiçOes
em contrarlo.

Ernendas

N. I

Ao art. 2, substiiva-so pelo so-
guinte:

Flea revogado a art. 1.°, da lei
[ì. 657, do 11 de setembro de 1915,
P mantida a dispooto no art. 1.°
cIa roferida lei.

N. 2
Ao art. 4. 1, suhsi.itua-se polo so-

guinte:
De'pois da palavra "importancia"

—OLga-so "40:000$000 annuaes".

AlCrn destan modifiOaos a eom-
tnissSo apreenta mais as soguintos
omen aas:

N. 3
Flea iimitado a 60 o numero do

matricula do aiumnon em eada anna
dos Gymnasios.

N. 4

Flea apcprovado o rogul. n. 4.524,
do 21 do foveroiro do 1916.

N. 5
Flea a gaverno do Estado aucto-

rizado a organizar as divorsas ma-
terian 'dos carson nas escolas regio-
nacs do Estado de accordo corn a
Escoia Normal Modelo.

Sala das comrnissOes, 19 do agos-
to do 1916.—Clomento do Faria.-
'/iviana da Silva Caldas.—Julio Mci-
robes. - Pedro Bernardo Guirna-
rães - —Dem&sthono Cesar.—A' Im-
primir.

o sr. Pinto dc Moura, peia corn-
rnissão do Legisiaqdo o Justiça, aipre-
senta 0 seguinte
Parecer para 3•0 discnssão sobre 0

pro jecto n. 43

A cornmissão do ConStituiqão, Le-
gisiaçao o Justi9a a quo toi preson-
to a projecto n. 43, id approvado
em 2.0 discussão, C do parecer quo
seja a mesmo submettido i 3. dis-
cuosdo o aipproyado.

Sala das nomrnisnbos, 19 de agosto
do 1946.—Pinto de Moura.—Baeta
Neves.—Bias Filho.—Costa Cruz.—
A imprimir

VotaçOes

Suhmettklo a voto, C aipprovado
em 2.0 disous5o, corn as duas omen-
das ao mosmo otferecidas, a pro-
jecto n. 53, sabre o negistro de ti
tubs do agronomos, conferidos pola
Escola do Agronomia do Lavras . -
A' cornmissão do lns'trucqdo Publica.

P'assa-se 0.
2 . 0 PARTE PA ORDEM DO PTA
2 . 0 di.scussão do projecto n. 53
E' annunojada a 'continuaqão da

2.° disoussão do pr&jeoto n. 53, so-
bre o rogistno de titujos de agron-
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Was coriferidos pela Escola Agrico-
la do Lalrras.

Em discusbo o art. 2.°, b o mes-
mo scm 'debate apjirovado, voltando
o proj e'cto a comimissdo do Instru-
cção PuIhlica.

l . a discussdo do projecto n. 62
E' annunciada a 1. 1 discussdo do

projecto n. 62, au'ctorizando a croa-
çdo do "PoMps do i\ionta", no Es-
tado.

o SR. GABRIEL DIE AINDRADJf
- Embora, por occasido da apre-
sentaçao do projecto, jd tenha ma-
nifesta:do sobro cue as minhas
Was e procurado dernonstrar toda
a sua opportunidade e inadiavol
necessidade, eu penso, or. Presiden-
to, quo nunca sord demasiado mar-
tellar nesta "teela" roferento a ne-
cesidade urgento quo ha do so im-
pulsionar, por odos Os rneos, a
iñdustria pastoril quo ha do, forço-
sarnente, apesar do todos os contra-
tempos e do todas as impreviden-
cias, constituir a major riqueza do
Brasil o ospecialmento do nosso Es-
tado, quo della dove osporar a sua
major força eoonomica no selo da
federacao Brasileira.

o sr. Ignacio Murta: - Apolado.
o sr. Gabriel de Andrade: - E'

1la a riquoza oxporf.avel quo, em
malor escala e mais rapidamente,
podernos, desehvolver, sern necessi-
dade do grandes capitaes para o sea
inioio, scm necessidacie do importa-
çAo do braços oxtrangoiros, scm a no-
cessidade absoluta da multiplicação
do estradas do ferro, scm o receio da
proxima super-ahundancia da car-
no nos mercados oxtrangoiros, onde
ella, visivelmente, ci menor do quo
a procura, quor na veiha Europa,
quer na joven America do Norte,
quo, do oxportadora, já passomi d
importadora dosse producto.

Cumpre, sonhoros, ci quo os P0-
deres Public'os se compenetrem, do
vex, do quo devem dar a pocuaria
o auxilio maxirno do quo ella ci di-
gna, ate quo, ama vex ella chega-
da a um certo grad do dosenvolvi-
monto, possamos observar o fatal
despertar das iniciativas privadas,
a emulaçbo que so vai estabelecer
entre os criadores, ultrapassando,

sem duvida, a propria acção dos
governos!

0 primoiro osfo'rco, porcim, torh
do sor feito polos governos, em urn
paiz novo coino \o nosso, o onde as
iniciativas particulares são timidas
o 'falhas. E esto esforço official
ainda nho tam sido feito, podo-se
dizer, do tao poqueno quo olle ci!

Ernquanto quo outras industrias,
corno ja tive occasido do affirmar
ao justificar o rneu projecto, corn a
viação forrea, tern obtido onormes
auxilios peournarios cons ubstancia-
dos em largas suhvonbos o garari-
tias do juros; as industrias fabris
os tern rocehido enormes nas for-
midaveis o exaggeradas taxas pro-
teccionistas: a industria agricola
os torn recehido tambem enormes,
Si hem quo, em geral, mal applica-
dos o inefficazes!

IPor quo, então, senliores, o Es-
fade, a collectividcule, não ha do
auxiliar mais efficazmente a ir
d_stria pa a toril quo, infallivelmomi-
te, recomponsara o sacrificio mais
seguramente do quo muitas das on-
ti-as industrias, quo tern absorvido
jã somma OflOi'I'flOS ?

Eu pens(, quo, alids, esso sacrifi-
do, uma vex hem ap plicadc' näo
dura-ci nimito, 40 a 15 annos, tal-
vex, no milaximo, pois, iniciado o
"grande surlo", este tera do con-
iinuar, fatalmente, por si, lade-
pendento mesmo do auxilios dos
governos. Tudo depende, scm du-
vida, cia intensidade, da segurança
o da firmneza do primeiro impul-
so I...

E a memento para so impirmir
este "grande impulso" na industria
pastoril parcee-me extraordinaria o
providencialmonte favoravel, dovi-
do as cireurnstancias excepelonal -
monte propidias a essa industria,
decorrentes da guerra europcia, cu.-
jos offeitos ainda durardo, nesfo
ponto do vista, no minimo de 10 a
15 annos, pois quo, antes deste pra-
zo, ci impossivel quo os antigos re-
hanhos europeus e das respectivas
colonias ja tenham readquirido o
seu antigo valor.

Acceeseente-so a ista a eerteza
do que, mesmo antes da guerra, o
beef ja era insufficiente para a
procura. Mesmo quanta aos equl-
nos o muares, os mercados soro

immenSamonte favoraveis. dada a
enorme mortandade o iliutilizaQão
dessaS especies nos campos das ha-
taIhaS.

Na industria pastoril dove-se cal-
dar, e isto ci classico, não so do au-
grnoritar 0 5OU desenvolvimento
extensivo como tamohern intensivo,
ista ci, ao lado da quantidade do
anirnaes criados, o molhoramento
tambem da sua qualidade, conside-
rado o valor intrinseco do cada urn
do per si.

Em uma palavra, ci indisponsavel
quo a quantidado so reuna a quali-
dade.

Para isto temos dois caminhos a
seguir: do urn lado, ternos o pro-
cesso da seleccdo, longo, rnoroso,
do difficil execuçiio em urn mob
come o nosso, o quo dove, por isto,
ficar mais na alçada dos governos;
do outro lado, temos o processo do
cruzaniento, rapido, rnais ao al-
cance dos particulares, quo, em go-
ral, naturalrnente, sO tern em vista
o lucro prornpto, imrnediato.

E' esto o processo quo tern dad 
os mais brilhantes rcsulta'dos ern
outros paizes de condiçOes analogas
ao nosso, privados, na sua origom
colonial, do raças bovinas, equinas,
azininas, etc., e quo hoje tern na
industria pastoril a mais brilhanto
riquoza, por terem seguido o pro-
cesso rapido, garantido o facil do
cruzamerito.

0 probbema, entre nOs, ci mais
facil, porque temos, deante dos nos-
sos olhos, o brilhanto exomplo quo
ohteve a Republica Argentina em
prazo relativamente curto.

Essa Republica, ao iniciar o me-
lhorarnonto dos sons rehanhos,
achava-se em oondiçbes inforioros
As nossas. 0 seu gado orioulo era
inferior ao nosso actual, si bern quo
da mosma origem therica; Os sons
cavallos, descandentes tambem do
arabo, haviam soffrido o natural e
fatal procosso de degenoracão, sob
a acção do uma naturexA pouco pro-
picia; antretanto, adoptada a irn-
portaçao, em larga oscala, do re-
productores europous, ella poude
'rer, em urn prazo de menos do 40
annos, os SeaS rebanhos podorem
hombrear vantajosamente corn os
portencentes aos paizes mais adoan-
tados.

Entrotanto, 51 os seus criadores,
no inicio, tivossern rejeitado o era-
zarnento, procurando obter animaes
porfeitos polo procosso moroso o
difficil da selecção, ci born possivel
quo, a osta hora, em logar do Va-
liosissimo rehanho quo constitue o
justo orguiho dossa Republica, exis-
tisse ama pequona quantidade do
animaos menos rachiticos do quo os
crioulos quo ainda so encontram
nas roglOes rnais sertanejas desso
paix.

Polo cruzarnento, intelligentomon-
to foito, os nossos criadores chega-
rao logo ao resultado dosej ado, quo
dove ser o de produzirern anirnaos
quo lhos dcim dinheiro na conoor-
rencia corn as naçOes rivaos, erri-
quanto que, si fossem esperar pelos
rosultados incortos e morosos da
selocçao do chamado gado nacio-
neil - sO cl'aqui, talvez, a mais de
melo soculo, ci quo os seas descen-
dontes poderiam dispOr do alguns
typos sonhados pelos nossos sd-
leccionistas theoricos e sonhado-
1os...

o prohioma da pocuaria brasi-
leira ha do ser resolvido, satisfa-
ctoriamento, dentro desta formula:

poe de sangue euro pea o mOe
crioula. Dahi não so pOde fugir...

Domhiado por esta convicqão, fol
quo procuroi facilitar urn pouco a
obtonçSo deSte .rosultado alrnej ado,
atravcis do prosonte projocto.

Eu estou corto do quo a escoiha
do raças quo fix, talvez ndo tonha
sido a mais perfoita possivel; ci sa-
bido o quanto isto ci difficil:

o Sr. Julio Meirelles: - Escoihi-
das intolligontornente. (Apoiados).

o Sr. Gabriel de Andrade: - A
opinião do v. ext., sabidamente
adeantado o competente criador do
raças finas, ci muito vallosa e pre-
diosa para mim.

Para ama escoiha conscienciosa
o acertada do raqas quo mais con-
vCrn ao nosso Estado, seria preciso
quo so conhecossom os diversos cli-
mas e cireumstancias inhorentes a
cada zona.

Entretanto, como ainda no pos-
suimos dados capazos do nos. orion-
tar na rosolução do urn tal proble-
ma, visto corno 11 g0 temos feito
methodicas experiencias do adapta-
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o das raças europdas nas nossas
differontes zonas o climas - en
procurol tomar par base algumas
exporiencias isoladas foitas no nos-
so paiz, corn rosultados satisfacto-
rios, quer em estabelecirnontos of-
ficiaos, quer particulares, assim
coma as magnificos resultados ohti-
dos nas Ropublicas do Uruguay o
Argentina, nossas vizinhas.

Para a oscoiha do algumas del-
las, devo meo conlessar quo in-
fluiu, docisivamente, no men ospi-
rito, a longa o sogura experiencia do
todos as dias quo, da adaptacão do
raças extrangeiras, vern fazendo
men pao, quo, sem falsa modostia,
o preciso recorihecer-se, tern em-
progado born utilmento o moihor
dos sous osforqos em prol do racio-
nal desenvolvimento agro-pecuario
no nosso Estado.

Quanta as raqas hollandeza e
"schwilz" para o bile, parecern-me
as inais convenientos, coma provani
Os optirnos resultados quo tern da-
do no nosso paiz, e, em particular,
no nosso Estado; a raça "Durham"
0 a maravilhosa raça, orguiho da
veiha Inglaterra, quo em sua for-
mação emprogou as sons rnelhores
esforços, e quo concorreu maravi-
ihosamonto na forrnação do opu-
lonto rebanho argontino.

Os novilhos desta raça attingem o
sen pleno desenvolvimonto entro 2
o mcio o 3 annos, pezando, então,
de 600 a 800 kilos do pezo vivo o
dando do came do 60 a 70 1 1 1 , come
so poderC vorificar nos "Anales" da
"Sociedado Rural Argentina" Aqni
mesmo entro nós, en conheço bri-
ihantos rosultados, obtidos do cru-
zamento desta maca, o em pastos do
j araguá, capim 1mb, catingueiro,
angola, colonião etc.
• Em taes pastes e corn urn pouco
de cuidado, ella poderá dam mes-
tiços tao bons coma as argentinos.

A raça "Hereford", ë a mais es-
paihada em todo o mundo; sendo
ingleza do origem, estã ho,jo vulga-
rizada, aid no solvagern "far-west"
nortc'-americano. no - Canada, Aus-
tralia. Africa do Sul, Rio Grande do
Sul, Uruguay e Argentina, onde so
adapton satisfactoriamonte desdo
as torras goladas da Patagonia ate
as zonas cálidas lo Chaco argontino,

sompre sadia e gorda. La o no Uru-
guay, ella prospera muito born nos
campos nativos e infestados do car-
rapatos. E' muito precoce, do grail-
do pezo vivo e rendimento do car-
ne, não so falando na sua reconhe-
cida rusticidado. Os touros desta
raça transmittem, admiravolmento,
as suas qualidades e caracteros ma
sons filhos, puts são magnificos "ra-
ceurs".

A raça "Red-Polled" on "Mocha
Verrnelha", C, do ha muito, recorn-
mendada caborosamente 1)010 cria-
dor brasileiro, sr. dr. Eduardo Co-
trim, contendo aptiddes rnistas, is-
to é, boa productora do came o id-
to. Creio quo esso mesrno criador
possue em sua fazenda nurnerosos
exemplares puros desta raga.

E' classicu admittirern-se macas
do "aptiddes mistas"; entretauto,
nio me parece quo economic amen-
to sej am convenientes taos racas,
quo, naturalmente, nab poderao pro-
duzir, satisfactoriarneite, nem hem
came e nern hem bite.

Alias, C bern comprehensivel quo
'estas duas funcçOes, physicameute,
so pre,iudiquem... Urna forte fun-
cção secretora do lotte ha do, for-
çosamente, prejudicar o systema
muscular e vice-versa. Isto C mats
do cjue razoavel, embora an não co-
nheça, c/c visu, experiencias feitas
corn osta raça "Red Polled". Pizem
ciue C muito rustica e sadia, dando-
so muito horn nos campos ahertos.
Gaham-ihe muito tambem a dura-
çCo da lactaçCo, qua vae do uma
eric a outra.

Citarn mesmo factos ou estatis-
ticas do vaccas produzirem do 3.000
a 4.000 kilos do bite, corn uma ri-
queza gordurosa de 4,3 o l o , o quo
O admrave1 em uma raça producto-
ra de came tambem.

Quanto aos equines, o arabo con-
tinila a ser o extraomdinario e in--
suhstituivel animal, quo so mesmo
0 fanatismo e o fetchismo do urn
povo poderia crear atravOs dos so-
cubs!

Particularmente nos cfln\'dIn, vis-
to corno a grande niaioria dos nos-
SOS equinos nada mais 0 (III quo a
desoemidencia degenerada (Ia ra(a
arahe, int.roduzida aqui peba metro-
pole.

Para mum, acho-ihe urn defoito:
o scm pequano, come .cavalld do
anerra; mas, pama attender a esta

ecessidade, tomernos 0 adrniravel
"pUrb_saflgU0 inglez", qua, ao lado
das bellas qualidados quo possue o
arabe, tern a abtuma. Corn as nossas
eguas crioulas dará urn cruzamento
ideal.

A raca "Hunter", si born quo pou-
co conbecida entro nOs, C urna maca
esplondida, muito aprociada na In-
alaterra, Estados Unidos, Argonti-
ia etc. Os cavallos desta raca são
grande do 4m.,63 a lm.,75, nervo-
sos, correctos do formas, excellen-
tes corredores e magnificos sabta-
domes do olutacubos. Elles tOrn
grande parenteaco corn o amabe e
são muito parecidos corn as "puros-
sangUe ingl2zes".

Embora sej am eavalbos do sella,
as "Hunters" so prestam adaiiravel-
mente pama o "tire love".

Quanta aos azininos, no pinto do
vista da tracção, nada me pamoce
melhom do quo a maca hespanhola e,
particubarmente, a quo as america-
nos charnam "Mammouth", o quo
nada mais C sinão a hespanhola
rnebhorada, sebeccionada corn aquel-
be espirito pratico e aquelle extra-
omdinario e inexcedivel "savoir fai-
re" do quo são capazes as "yan-
kees", em so tratando do assurnptos
praticos.

Devo declarar quo men pao oh-
teve o meihor resultado da intro-
duccao dossa maca em suas fazen-
das.

A maca "Poitou", tao conhecida o
espalhada em todo o mundo, C ox-
ceblente pama, corn eguas grandes,
produzir animaes para "tiro peza-
do".

Quanta aos suinos, aquelle mesmo
eriadom, apOs as suas longas e nu-
merosas experiencias do cruzamen-
to e criacb.o do diversas raças pu-
ras extrangeimas, hojo está con-
vencido do quo nada nos convCm
mais, pama a expboracão commer-
cial, inirnediata. do quo o eruza-
rncnto do nosso esplendido mas

abandonado "canastrão" corn as ma-
cas "Poland-Chine" e "Duroc-Jer-
soy',.

São racas quo so cornpletarn, so
corrigern mutuamento, atravCs do
criizarnento.

Quanta aos ovinos, parece-me
muito conveniente a volha raqa
"\Iemina", do origem hespanhola,
mas hoje espaihada o seleccionada
par vamios paizos do mundo. E' run-
tica, rcsistento e muito boa produ-
etora do ld finissirna e elastica. Ca-
da animal produz, em mCdia, do 5
a 8 kilos de lb.. Esta maca muito
convdrn ao Brasil, quo jã conta
tantas fa.hricas do tecidos e clia-
pCos; Si jd somas urn paiz tecedor,
sel-o-emos cada vez mais para o fu-
ture. A cmiacão do oveihas consti-
tue probbema nacional para o Bra-
sil. E', polo menos, a minha convi-
ecb.o . Possuimos enormes oxten-
sOeS do eampos nativos par todo 0
vastissirno planalto central, corn
grande altitude e elima esplendido.
Assim,muito lucrariamos aeclirnando
o vulgarizando intensamente a cria-
cab do ovelhas, pois, estas ao rues-
mo tempo quo proporcionarão urn
alimento do primoira categoria ao
nosso povo, fornocerão a indispen-
savel materia prima para as nos-
sas fabricas. Libomtar-nos-emos, as-
sim, do extrangeiro, quo ate podemã
scm compradom, comb sel-o-ã, sem
duvida, em futumo proximo, do
nosso algodäo - este abandonado
"ouro branco"...

A maca "Romney Mash" C tarn-
hem muito rustica, produzindo boa
came e boa lb.. Ia so acha born ac-
climada no Rio Grande do Sub. E'
Lirna raca quo convCm a todo o Bra-
sil, masrno as regiSes quontes, fóra
do "planalto".

A raqa "Cara Negra" 0 prococe e
mesistente; torn grando tamanho
(60 a 70 kilos do pezo), boa came
o boa lb.. Esta maca acclirnata-se
horn no "planalto" brasieiro .o já se
acha bastante intmoduzida no Esta-
do do São Paulo.

Tendo passado em urn-a bigoira e
rapida revista as raças quo resol-
vi adoptar no mcii projocto, eu do-
vo doclaram, mais urna vez e leal-
mente, a Camara, quo ou penso não
so dover ser exebusivista quanto a
esta questão do macas; quasi todas
as raqas finas, seleecionadas, são
eonvenientes, tern a sua utiidade,
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eonlorme o fim quo so tern em vista Cadauma poderia ter annexada
conformo as variadas circumstan- a criaqao do ama raça do poreos,
cias do mob. As quo eu oscoihi pa- podendo-se seleccionar ate 0 flosSo
r000ram-me as mais convoniontes esp1ondido canastrao, corrigindo-iho
para so iniciar urn programam, dii- alguns dofeitos o desenvolvendo-
ficil no momento,como ó esse a qua the, ainda mais, as suas apreclavois
so refere a n000ssaria transforma- qualidades.
ção da nossa pecuaria. 	 Eritretanto, senhores, aldm dessas

0 quo proeisamo, senhoros, d empresas officiaes, entro nos, so-
adoptar o cruzamento em larga, rem do difficil oxecução, per faltalarguissirna escala. (Apoiaclos). 	 do administração na altura do corn-

Temos nEstado uma população iiettimonto, a situaão firianceira
hovina do 7 milhOes do cahoças; do Estado, infelizmente, nao corn-
destas, cerca de 5 milhöes são con- portaria nern ao monos a exocuçae
stituidas per femeas, visto como do urna pecjuena parte deste hello e
dos machos, vão os criadores, an- vasto programma!
nualmento, dispondo: destos u ml- 	 Eu accrescentaria, senhores, alhOes, pelo menos 3 milhöes riecessidade urgento quo ha da
acham em edade de procreacao. creaqão do uma "Escola do Agro-
Ora, fazenclo-se a conta do 100 vac- nomja e Zootechnia", mas ama Os-
cas para cada touro, calculo, alias, cola do verdade, nos moldes, polo
sabidamento exaggerado na prati- menos, da do Piracicaba, e não es-
ca, ternos riecessidade urgente, pa- sas escolazinhas quo, em geral, pos-
ra fazor urn large o convenjonto suirnos e quo so servem para en-
cruzamnto, na altura des nocessi- ganar Os moqos ciuc as vão dursar,dades, (10 urn minimo do 30 mil re- pois quo não so acham absoluta-productores puros!. ..	 monte appareihadas para ministrar-

o prohiema do meihoramento das ihes uma instrucqão tochnica, prati -
raqas entre nOs, resume-so apenas ca e theorica, mas principalmonto
nisto: 1., meihoramento gra- pratica, na altura das necessidades.
dual, progressivo das nossas forra- Ellas torn, não ha negar, alguma
gens, o isto sO uma sabia o porse- utilidade, mas não corropondom
vorante acqão dos governos sobre as nôssas necossidades.
os eriadores poderd aloançar; 2.0, o 

cr. Julio Meirelles: - Nostalarga transformaao dos nossos re- ponto não estou do aOcordo corn o
banhos, polo goral o intenso craze- illustrado colloga. As oscolas não
mento corn roproductoros puros, apparecem completamonto monte-
exisontos abundantemonto no nos- das, vão so dosenvolvendo pouco a

pouco.
0 ideal soria, Sr. Prosidente, quo 	 0 sr. Gabriel de Andrade: - Em

o .govorno mantivesse, gara eato resposta ao aparte do v. exc. oil
Tim, diversas lazendas apropriadas, podoria citar oscolas quo jii oxis-
destrnadas a crier o puro-sangue, torn ha mais do 10 annos...
nascido o acclimatado aqui. para 	 0 Sr. Julio Meirelles: - F quo
depois eedel-o, por baixo proço, aos agora vão dando os seas fructos.
flosses criadores. 	 () sr. Gabriel dc Andrade: - TAM

Poder-so-iam, per oxemplo, esta- dado alguns, mas não na altura das
helocer: ama fazenda para a erie.- nossas necessidades.
ao do gado para leite; uma outra 0 sr. Julio Meirelles: - Não im-para o gado para came; outra pa- porta, mas ollas vão prosporando,ra a criaç.ão e selecção do nosso corno, per exomplo, a do Lavras.earacu c tambem, accrosconto ou, 0 sr. Gabriel de Andrade: - Co-do nosso zebz'i, que, uma voz soloc- nhoqo perfoitamento a Escola do

cionado convenientomento, dana, Lavras e não doixo absolutamorite
certamonto, bons resultados. .. 	 do roconhecer quo ella roprosontao Sr. Ignacio Murta: - Apoiado. ama iniciativa muito util, quo do-

0 sr. Gabriel de Andrade: -... ; vernos admirar, respeitar, 0 esti-tuna outra para a criaqSo do equi- mular, tanto mais quanto 0 partidanos 0 azininog. 	 do distinctos oxtrangeiros, quo, corn

a sun inoanqavol operosidado, estão
ooporando pare o progrosso do

nosso Estado.
Ella tern dado jã bons ro

sultadoS 0 tondo a progredir, mas,
cu penso (IUO Os [iO5SO5 govornos
não devem so contontar sO corn o
qile existe partido da iniciativa par-
ticular, quo não pOdo, naturalmente,
dispOr do grands recursos pare tal
Tim.

Quando voj o surgirem acadomias
do direito, mcdicina e engonharia
em quasi todos os Estados do Bra-
sil: civando vo.io na Capital da Re-
publica, per exemplo, nada menos
do tres faculdados do direito; quan-
do vojo os nosses podoros publicos
estimulando por todos Os modD. e
concodendo posadas o absurdassub-
venqOos a quantas .scolas do plar-
macia o odontc,iogia surgem, aos
punbados, IIOS recantos do iosst
terra; 0, então, corn profunda his-
teza, dor o desalento qu' a mim
niesmo pergurito Si isso nOn sera
rn' Iucura,urna inconsciencia nra-

t.icada em urn paiz quo tern a obri-
gaqão e necessidade de viver do sue
agricultura o pecuaria, quo, entr-
nnto, so acham. onire :iOs, ra pha-
se mais olementar, mais prirnitiva...
Eu ponso quo os ilossos dinigentes
tOn concorrido, corn a sue impro-
videncia o erro da oniontaqSo, para
0 augmonto da torrivol mania da
nossa mocidado em tender, cada vcz
mais, para o funccionalismo publi-
co. Os moqos Sao, em geral, victi-
mas das iddas do sou mob...

Urn moqo, entro nOs, ao chogar
na odade do escoiher uma profis-
são, sO oneontra, deanto do si, esco-
las do diroito, rnodicina, ongonha-
na.

SO as profissOos quo ossas osco-
las proporcionam tam prcstigio;
die não eneontra boas oscolas do
agricultura, rnechaniea, comm orcio
etc. ; atira-se, ontão, em urna esco-
La do direito ou medicina, o na
maier parto das vezes scm a ne-
ressaria vocacOo; no Tim do tempo
regimental, die serã urn doutor C...
Jeralrnento mais urn infeliz, sorn
aptidOes para a lucta da Vida, ten-
tie a sua salvaçao unica no "emprc-
go publico".

Não será, pois, serihores, uma
verdadoira inconscioncia revoltanto,
isto quo torn oxistido atO hoje entre
nOs?!

Dovemos clamar sempre contra
este perigcso, desastroso o proju-
dicialissirno estado social, ernbora
enharnos, porventupa, do incorrer
ia antipathia dos flosses govornan-
tes...

Aprovoito, pois, o ensojo que se
me offoreco pare darner, horn alto,
desto rocinto, quo é .urna necessida-
do argento, inadiavel, a fundaqão
do uma boa "Escola do Agricultura
a Zootechnia" entro nOs - escola
quo nra proencher uma lacuna quo
estã sendo coda vez mais sensivol.

Ao lado, senhores, dessas mcdi-
das, en pecliria aos flosses poderos
publicos, quo mottossorn hornbros
re.solut.arnonte a outras refOrmas

urgentes. come a das flosses tarifas
ferro-viarias, quo são roconh ocida-
rnente absurclas, exaggeradas, como
ainda neste memento, urn illustre
membro desta Casa acabou d& pro-
ver documentadamonto. (Apoiados;
muito bern!)

Eu pediria mais: 1 1, a constru-
eçOo do numorosas ostnadas do ro-
dagern, em systeanas oconomicos 0
complotos; 2.°, propaganda intonsi-
va do espirito do operosidado no
Seio das classes productoras; 30,
ensino profissional agnicola, em es-
colas e arnbulanto; 40, agencies
hancarias nas principaos cidades do
Estado; 5.°, dopositos, disseminados
por toda a parto, come, por oxom-
plo, nas colloctorias locacs, do ma-
chinas agnicolas, sernontes etc., quo
seniarn codidas aos lavradores polo
proqo do custo; 6. 1, urn born serviqo
do veterinania, corn larga distribui-
ção do sOres immunisantes.

AlOm disto, e governo deveria
per tedos os moios ito sou alcanco,
procurar convencer os criadores,
do quo dovom rnelhorar e variar
as suas forragons actuaes, Tome-
cendo-ihes semontcs das rnais apro-
priadas Os nossas difforentes zonas,
porque, Sr. Presidonto, não baste
ter bees ragas; 0 precise ter ao
mesmo tempo forragons cenvenion-
tes, do accordo corn o nosso clime
o com cendiçOos peculiares Os di-
verses regiOos do Estado. 	 - -
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o cruzamonto dos nossos criou-
los corn as raças finas jilt Serd urna
grande cousa, mas ndo bastard; Se-
rd iridispensavol quo haja tambem
moihoria das forragens, parallela-
monte.

E' inegavel quo o cruzarnento,
so por Si, id 0 tima grande cousa;
0 assim quo na Republica Argenti-
na, onde o problema das forragens
parece jd ter tido uma solwdo, p0-
demos veriicar o quanto vale o
cruzamento, comparando-se o criou-
to corn o rnestiço on cruzado, cria-
dos an-bos no campo aberto, em
egualdacle absoluta de condicJes.
Emquanto o erioulo dd, apenas, de
200 a 300 kilos, o producto meio-
sangue alcança nos frigorificos e
matadouros, de 400 a 700 kilos!

E' claro quo, si so fosse continuar
a criaçdo do puro-sangue, por exem-
plo, em forragens rnds, ndo apro-
priadas, haveria, certamente, em
pouco tempo, a degcneraçao da ra-
qa, e 0 isto quo é preciso evitar-se
no nosso mob, tornando-se mister
uma acçdo persistente, Ienaz, junto
aos nossos criadores, Para conven-
eel-os do quo não vale a pena ter
boas racas, sern 0 correspondente
meihoramento gradual das pasta-
gens. Uma vez adoptado urn intel-
ligente cruzamento e melhoradas as
nossas forrageris, veremos, certa-
monte, os nossos campos povoados
do hellos rebanhos, quo poderdo,
vantaj osarnente, concorrer corn os
os outros dos paizes pastoris.

Scm isso, estaremos sompre em
Plano do inferioridade, como nos
acontecia, ainda antes da guerra;
apesar do possuirmos uma popula-
çdo bovina do corca do 30 rnilhJes
de cabeças, superior em numero a
da Argentina, quo so tern 23 ml-
Wes, nunca haviamos podido con-
correr, satisfactoriamente, ao rner-
ca,do mundiai da came, emquanto
quo aquella naçdo id exporta cerca
de 500 mil contos em carnes! Si es-
tivessemos appareihados quanto a
matoria prima, si esta tivesse real
valor economico, si Inspirasso con-
fianqa as iniciativas commerciaes,
certarnente ndo teriam faltado aqui
numerosas o podorosas companhias
extrangeiras, sinO.o naeionaos, quo
so proporiarn a explorar a rendosa

• industriada came frigorificada, tal
dual aconteceu, desde ha tantos an-
nos, na Argentina, e scm favores
officiaes, privilogios, etc., como
aqui.

E' necessario, sonhores, quo mu-
demos radicaimente da oriontaão
quo temos soguido, en assumpto do
peduaria, si ni.o quizermos scm es-
magados pela fomidavei condor-
rencia do outros povos mais previ -
dentes, mais bern appameihados pa-
ra a lucta. (Apoiados; muito bern!)

Passada a guerra europda, pas-
sada esta quadra dii ficil o excepcio-
nal Para Os paizes europeus, onde
os genoros do primoira necessidade,
como 0 a came, ombora do quail-
dade inferior, tOrn franca aceitacao,
certarnente os mercados hko do vol-
tar a sam oxigentes, como o cram
anterior.nente, 0 51 nO.o mudarmos
o nosso producto, Si não o melho-
rarmos, estarernos condemnados a
sormos voncidos pela Argentina,
Canada, Australia etc. Eu nko digo,
0 claro, quo o nosso producto serd
rejeitado in lirnine, mas, toM, fatal-
monte, na balança commercial, uma
elassificação inferior aos outros
mais apurados.

Quando estive na Franqa, foi-me
relatacbo urn facto, bastaiite do-
quente, e significativo, quo nos
mostra cjue o nosso producto, ndo
sendo meihorado 0 quanto antes,
temd, certamente, do ver-se cm info-
riorid ade nos mercados mundiaes,
apOs a guerra.

0 facto quo me fol referido na-
queue paiz 0 o soguinte: - ha cor-
ca de 4 annos, o governo frances,
impressionado corn a enorme ahun-
dancia do gado indiano quo povoa-
va a Argelia o outras colonias do
norte da Africa, e quo ndo era de
vidamente aproveitado alli, tomou,
a titido do expemiencia, a iniciativa
(10 fazer tamneportar uma partida
desse gado Para a Farnqa; entre-
tanto, ndo passou da prirneira ex-
periencia, porque o mereado fran-
cez recusou, no momento, a came
do gado indiano.

Entretanto, sabidamente, o gado
indiano C ainda o rnelhor para car-
ne quo existe no nosso Estado, vis-
to como nko tornos, absolutamente,
cuidado do criar racas para came...

F' possivel quo a nossa came não
seja recusada ainda •duranto uns 10
annos apOs a guerra, dovido ao me-
lativo esgotamento dos "stocks" dos
paises productores do came; entre-
tanto, provavelmonto, ella terd, na
balauça commercial, uma classifi-
cacao inferior d do outros gados
mais soleccionados e rnais apropria-
dos Para 0 beef.

o Sr. Alberta Alvares: - Eu cha-
maria a attençao do v. exc. Para 0
relatorio do sr. conselheiro Anto-
nio Prado, como presidonte da
Companhia Frigomifica Paulista, cu-
jbs conclusOes são urn pouco diffe-
rontes da opinido de V. exc. Nesso
relatomio, o sr. conselheiro Antonio
Prado diz quo a came exportada
pela Companhia fob bern classifica-
da em Londres e quo olle procisa-
va tom a fmanqucza do declarar quo
corca do 70 ojo do gado abatido
pertencia i raga indiana.

o Sr. Gabriel dc Andrade: - Co-
nheqo perfeitamonte osse relatorio
a quo v. exc. so rofere, e peço per-
missdo Para dizer quo o Sr. con-
seiheiro Antonio Prado, emboma
meroça todo o acatamento e maspei-
to, ndo deixa de ser urn pouco sus-
peito, urn pouco intoressado na
questdo, pom scm presidento da corn-
panhia e pmecisar recommendam as
operaçOes commercises da mesma...

o Sr. conselheiro Prado foi urn
pouco precipitado em quorer tirar
conclusOes do facto, pois, dovia con-
sidemar que o marcado, nesta opo-
ca anormal, accoita, do bracos aber-
los, toda e qualquer came quo Ihe
O rernettjda do extmangeimo, procu-
rando, pom todos os mobs, animar
o estimular a entrada dosse produ-
cto na In glatemma. Tanto assim 0,
quo classificou, egualrnente, segun-
do o sr. conselhejmo Prado, Os 70
do gado indiano 0 Os outros res-
tantes 30 010 do gado, quo era, cem-
tamente, eonsttujdo do nosso gadi-
n/ia degenerado o absolutamente
improprjo para came, como 0 cur-
raleiro, torino, china etc., ainda tao
ahundantes no interior do Brasil,
pmincipalrnento em Minas, Matto
Grosso e Goyaz...

0 mornento C tao excepcional, a
necessidade da carne 0 tao promen-

A C.-28

to na Europa intoira, que 0 gover-
no ingiez chegou a adoptar 0 xam-
ue Para Os sells exercitos, cousa

quo, antes da guemma, fern por urn
sonho admittiria...

o Sr. Alberta Alvares: - A mes-
ma cousa torn so dado corn a came
cxportada por urn grupo do indus-
triaes e capitaJistas do Rio, a fren-
to dos quaos so acha urn mineiro,
bern conhecido na Camara, o sr.
Caldeira Junior. Posso affirmar a
V. exc. quo vi nas rnãos do Sr.
Caldeira Junior cemtificados das au-
ctoridades sanitarias do Londres,
classificando •como do primeira or-
dem a came oxportada.

o s. Gabriel de Andrade: - Na-
tumalmonte, essas auctoridades sa-
nitarias poderiam, apenas dar at-
tostados qua'to as condiçOes sani-
tarias, do boa frigorificaçao ou eon-
scrvacao da carne, mas, não quanto
a qualidade da mosma, da sua fi-bra, pois, isso so o paladar 0 OS
dentes do consumidor podemiam at-
testam vemdadoimarnento.. Em con-
traposiqao ao facto citado por v.
exc., on, poderia citar o insuccesso
quo soffreu urna remessa do car-
nos nossas feita Para a Italia, a
titulo do experiencia. Isto foi lar-
gamento noticiado pola impronsa.

As condlusOos e noticias corren-
tes em melação 0. marleira como tern
sido apmeciada a nossa came na
Europa, são contradictorias.

Entretanto, Sr. Presidente, on
penso que commottom urn grande
erro acjuelles quo procuram affir-
mar quo a came da maca indiana -
eriada na India em condicOes semi-
harharas, primitivas, som a indis-
pensavol solocçao, scm trato etc.,
possa sor egual 0. came das racas
finas ouropOas - veihas ragas tra-
tadas, seloccionadas o especializa-
las, atravOs de seculos e soculos,
Para urn fim exciusivo, que 0 o
beef, maravijhoso, macb, irrepre-
hensivol, como o apreciam os povos
ouropous, e corn espociajjdade o in-glez...

Semia o mesmo quo se iruerer,
por exomplo, quo a came do nosso
"porco do matto", do nosso solva-
gorn "caetefü", Seja egual ao "por-
co do casa", domestico, tmatado, so-
leccionado, eomo o "poland-chine",
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1).

por exemplo... E quem já paude
comparal-as, sabe bern quo nao sa
eguaes...

Tudo deve ter urn tim pre-esta-
belecido, obeclecer a uma especiali-
zailibo, a urna selecção, a urn deter-
minaclo urato, isto é classico e d par
esle pracesso que as naçOes tOrn
adquirido as rnaravilhosas raçaS
quo passuem, cada urna Para 0 SOil
tim bern distincto. E' assirn quo,
nos suinoS, par exernplo, forma-
ram-se ias especializactas para
carne e racas especializadas para a
banha.

Sr. Presidente: Conforme jd
affirrnei nesta Casa, Para a meiha-
ramento dos nossos febanhos ternos
dois caminhos a seguir, sendo quo
ambos "conduzirão a Roina", sern
duvida; entrotanto, urn 0 lango, dif-
ficil, moroso: 0 a selecçiio; a outro
0 mais facill, 0 mais rapido: 6 a
cruzamonto.

As equaçOos deste probloma que
se apresonta aos criacbores hrasilei-
ros sac as mesmas quo so apresen-
taram aos criadores argontinos, ha
cerca do 40 annos atrds, o coma o
problerna foi hi tao hrilhanternente
resolvido, sOl-o-O tambem aqul en-
Ire nós, desde quo so adopte desas-
sambradarnente a mesmo methodo
argentina, praticado do ha 40 an-
nos Para cá, e que cansiste em me-
ihorar sempre as pastas o intradu-
zir reproductores machos das raças
puras, que convenharn ao fim in-
dustrial que, prdviamente, se tenha
em vista.

Foi seguindo esto systerna, quo as
criadores argentinos dotararn a seu
paiz desta tormidavel potencia ceo-
nomica quo 6 hoje - a "pecuaria
argentina" - sem rival no rnundo

E a problema da maderna pecua-
na brasileira 6 identico, em tados as
sons factares, ao crue as nossos vi-
zinhos argentinas resolverarn

0 nasso tend, forqosamente, do sor
resolvida dentro desta formula: -
We crioula + pae extrangei-
ro .± meihoria das pastaqens.

Si os nassos poderes publicos fa-
varecerom, paz' todos as mobs e
e.mbara atravOs de ingentes sacrifi-
cios, a larga importacibo 0 acclima-
taiiba do reproductores, certamente
ter,,-to coricorrido para a soluqib)

do problema entre nds e euindpnido
o seu estricto dover. Os dinheiros
gastos corn a pecuaria, desde quo
sejam intelligento e praticamente,
serSo capitaes destinados a render,
num tuturo proximo, optimos ju-
rasL..

Era a quo tinha a dizer. (Mvito
bern; muito bern!)

Niuguem maTs pedindo a pale-
vra, enoerra-se a diseussibo, sondo
approvado o proj octo e enviado S
commiosdo do Agricultura e Judas-
trias.

Nada mais havon4o a tratar, o
sr. Presidente designa Para a die
21 do corrente a seguinto

ORDEM DO PTA
Prirneira parte

At.b I hora da tardo:
Loitura a appravaqSo da. aeta.
Expedionto.

AtO 2 horas da taMe
Apresentacdo do pareceres da

cammissOeS.
ApresentacSa do projectos, ro-

querimentos, indioaqOes, interpeila-
çOes on macdes.

fliscussibo de requerimentos, in-
dicaqOeS, iriterpellacOos on macdes.

ApprovaQiba do redaccOes tinaes.

Sequnda parte
Ate 4 horas da tarde:

1.' discussSo do projecto n. 61,
appravando as contas - do exercicbo
do 1915.

2." do do n, 56, sabre eonoessSo
a-c liconqas.

3.". do do n. 40, auotoriaando a
registro do tituios expodidos pela
Escala do Agranamia do S. JaSo
dEl-Rob o pela Escala do Agr.ono-
mia e Veterinaria do Bello Hori-
zonte.

3." do do n. 9 do Senado, regu-
lando a exercieio da profissSo do
pharmace-utica.

'1., do do ii. 14, do Senada, sabre
divisda administrativa do territo-
rio quo foi objeoto do litigia cube
Mines o a Espirito Santa.

2." do do n. 58, ore-undo o tufl(1O
especial do resgato.

Levanta-se a se-ssSo.

32. a •SESSAO ORDINARIA, AOS 21
DE AGOSTO DE 1916

Presideneja do sr. Odilon de An-
drade

SUMMARIO: — Aeta. — Expedien-
to. — Diseurso do Sr. Nelson do
Senna. — Apresentaqdo de pare-
cores. — 1." disoussdo do proje-
eta n. 61. — 2." discussdo do pro-
joeto n. 56. — 3." disoussSo do
prajoeto n. 40. — 3." do d& n. 9,
do Senada. — Diseursos a omen-
des dos srs. Argerniro de Rosen-
-do a Julio Meirelios. — Di-seurso
do Sr. Jade Antonio. - Deola.ra_
qbcs do voto. — 1." diseussdo do
projeoto n. 14, do Sen-ado. — 2."
discussibo do projecto n. 58. —
Discurso do sr. Alberta Alvares.
- Emendas. — Diseurso do sr.
JoSe Lisboa. — Ordom do din.
Ao melo die, bite a chama-da,

aoham-sn prosenljes Os srs. Odion
do Andrade, Edgar-do cia Cunha,
Leopoldo do Luna, Viviano Caldas,
Alves do Lemos, Pericles, Retto ju-
nior, Norberto Lage, Bias Fblho,
Castello Branco, Joito Antonio, Cos-
ita Cruz, Alberta Aivares, Pedro

Laborno, Franklin do Castro, Argo-
miro do Resende, Henrique Portu -
gal, Julia Meireiles, Join Attonso,
Pinto die Moura, Bernardo Guinia-
rSos, Join Custodio, Monteiro do
Abreu, Modestina Conceives, Erni-
ho Jandirn, Antonio Moura, JoSe
Lisbon, Cicero Lopes, Baota Nerves'
Alcides Conceives, Gabriel Andre-
d, Stylita, Nelson do Senna, do-
monte Faria, Ignacio Murt-a a De-
mosthenes Cesar, taltando corn eau-
sa 4autieJpada os srs. Garibaldi
Mono, Getulto do Garvaiho, Join
Maria, Moreira cia Roche e Martins
da Silva e scm oil a as mais senho-
res.

A-hre-se a sossSo.
Lida a aeta da anteeedente e ndo

havondo quern sobra ella taqa ob-
servaçOcs, 6 a miasma dada par up-
provada.

0 sr. 1.0 secretarjo da eonta do
Segu into

EXPEDIENTE

Representaqao
Do Paulo M. Mach-ado, pedindo

10 :000000, como auxhbo para a

manut-enqao de Sua fabri-ca de tin-
tas. — A' commj'ssdo do Orcamen
to.

Requerjmfl0
Do Pedro Rodrigues cia Silva,

Servente da Impronsa Official, soli-citando eqniparaqao do venojmen-
tos. - A' mesma eommjo.

Representacao
0 sr. Baeta Neves, envia S Mesa

uma rep'rosen-tacgo da Cam-are Mu-
nicipal do S. Manuel, pc din-do ver-
ba no orqamen-to Para instailaqao
do respoetivo termo. - A' corn-
missdo do Orqam onto.

Requerjmento
o sr. Pinto do Moura manda a

Mesa, afim do s-er junta ao proje-
eta urn requerimento da viuva
Etelvina Vieira do Mattos, roitaran-
do urn pedido em relaqSo S Caixa
Benoficente. — Jurite-so ao projo-
eta n. 18.

Representacaes
o Argemiro de Resende manda S

Mesa uma rapresentaqao do dire-
otonio politico do nzunieipj-o do Vil-
la Nova do Resende, pedindo verba
Para instailaqAo do term-o. — A'
eornmissäo do Orcamerito.

o Sr. Jodo Lisboa e-nvia S Mesauma represenitaqao do director da
Liga contra a TubereuIos-e, nesta
Capital, pedindo u-rn auxillo Para
sua manutençao. —A' mesma corn-
missdo.

Osr. José Custodio passa 55 mdos
do sr. Presidento uma reproisej-ita-
qda da Camera Municipal do Pouso
Alto, pedindo uma verba dc ......
30:000$ Para deso-hstrueqao do rn-or-
ro o rectibieaqAo da estrada quo ii-
ga esta eidade S estaçdo da estrada
do terra. - A' mesma eommjssão.

0 SR. NELSON DE SENNA: -
Sr. Preside-n-to, veitho aprovoitar-
Inc da hare do expethonte, adequa-
Ta a reclamacOes em benefieio do
nteresse puhiieo, Para fazer ehogar
1 Camera dos srs. Deputacios, a
travOs desta, as ella-s auctorida-des
stadoaes, ineuinbidas, par urn la-
lo, do prover a segtiranqa a a eon-
iorto da pcopuiaqdo mineira; e por

I



44

Ouro lado, Pot Urn dver constitu- ridades da Marinha corn o ciecre-
cional, incumijidas da prot•ecqdo do clinento continuo da matricula na-nais precioso dos patrirnonios, qual queUe estahalecjmonto a pnto do
a vida huirnana; para fazer chegar seu director farier sentir, Segundo
ao conheciniento dessas auctOrida- me consta, ao Sr. ministro Alexan-
des; em primojro logar, urn justo dilno quo a referjda escola tsm
appello no sentido do quo no so quasi os seus dias contados, arnea-
feche, cm brows mczes, uma das qa.da do so fechar, por falta de alu-
llTlelhores instituiçOes que o governo moos, em nurnero regular, Para os
federal installou, ha poucos ann.os,'diversos annos doeurso.cm Minas Geraes, e quo p0 do pros- 	 Estou crente, Sr. Presidonte, detar relevantissimos serviços aos
i quo 0.5 beneficios dimanados da
hos das earnadas hurnildos do p0- rnatricula naquelle ostabolecirnento,vu: eu me refiro a Escola de Ap- ainda ndo
piendizes Marinheiros, do Pirapo- 	

xacto do nosso povo, porque, siia, estaieleimn polo q'ual tonho o 	
esido no conhocirnonto

todos so capacifassem dosses bone-razöes 
do nutrir por ella especial ficios, por corto o referjdo estalie-carinho e interesse, pois a idea de lecimento rogorgitaria do alumnos.sua fundaqdo partiu do hurnildo

0 rador. 	 Faço, pois, urn appello nos morn
fionstruida o installada nesso hel- proprjos companhejros desta Ca-

lissimo Porto fluvial da margem do mara, Para que, cada urn dos srs.
.. Francisco, essa Escola sento-se deputados, nos sons respectjvos mu -ameacaija do cerrar as suas portas, niciP,jos, Contrthuarn no sentido do,

privando, assirn os jo yous mineiros - ja quo não d passivel ao Estado
do uma das meihores carreiras que abrigar dezonas do or.phãos nas
SO ihes podem proporcionar 	 suas escolas profissjonaes jd cita-

, afim dos,— serem esses mesmos orphdosdo quo ihes seja pessivel, uma vez
completado al.li a son enearninhados para a Escola de Ap-
cativo, prestar o contingonte dotirocinlo edu- premdizes Marinheiros, na cidade do
seuS serviqos, na defesa da Patria, Piraloca, quo proporcionard, scm
nos diversos departamentos do Ma- duvida, urna carreira segura a es-
rinha Nacional. 	 sos jovens mineiros desprotegidos

da fortuna, coutinuando, ao mesrnofliariamente, Sr. Presiden.te, pola 	
u insti-foTha official do Estado, tomos no- tempo, a existir aquella ut

ticia do dezenas do pedidos do fu- tuiçao, em tdo boa hora fundada

m
em torritorlo mineiro, sob auspiciostores o paes do creanças pobres, tCo prornissores.quo deseja 	 matricula para as

mesmas no instituto João Pinheiro, 1NIo podernos, evid'ent pmente fa-no institufo B. Bosco e em outras zer uma I'ei a respeifo do uma esco-
eschlas profissionaes de Minas, nas la do earactor federal; mas pode-
quaes as poucas vagas não Cstdo na mos, patrioticamento, cooperar Paraproporqäo dos. soilcitantes, quo 	 quo tal eseola nao nerro as suas por-

tas, o quo, Si acontecor, serd urnrnwtos.g
rande projuizo Para 0 futuro doNão seria, portanto, urna demasia Minas e para a futuro, 

principal-reclarnar-se do governo a sna me- nmenfe, daquiella regiCo do Sao Fran-ihor attonqão pain a Escola do Pira_ cisco, do nos
o Medilerraneo fluvial.pora, quo si C do natureza federal ond-e tao altos interesses cconomicos

niantida pelos cofres da Uniao, to- confa 0 paiz inteiro, dada a grando
davia pocle reesbor 0 oducar algu- p opulaqAo e a riquoza do sua vasfamas doxenas de alumnos pobres, bacia.
meninos desvalidos, quo, téndo boa
eornpleião physica 	 Esta era a primeira reclarnaçCo

, alli encontram tinh.a a fazer, chamanda a at-sustento, vestuarlo, calcado, educa- tencão dos poderes publicos do Es-
qão e uina carroira •das mais segu- tado, pare urn tal assumpto. Emras, ]ialjilitando-se, para Servirem a Segundo logar, passo a tratar do on-
Patria, nas fileiras navaes, quer na Ira reclamaqão, do natureza nindapaz, quer na guerra. . 	 mais grave, 1)•ara a sorto do urnaEstou seguram.ento informado doeiior,rne rcgião, 	 cravada na refo-quo so seniem alarmaclas as aucfo- rida hacia do oil São Francisco.
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Pisso on, sr. Prosidente, ao hal- nao temos escuadouro rapiUo pars
ciar as minhas consid.oraqOes, quo a comrnercio; serd, pois, uma cruel-
o dever prirnarlo e constitucioimal do dade inaudita do destino si aindia a
Esado o a:ssegurar a dedesa des- pcstc huhonica invadir pela frontei-
se patrimonlo luaprociavol, quo C a ra bahian'a, aeornrncttendo cidades,
vida hurnana. Ora, hate as porlas villas c aralans, onde, como sabo a
dc Minas, pola regiao do oxtrcaiio Casa, e nisto não vat oonceito pejo-
norte do Esta 	 mdo, uma das calaada- rativo nwrliurn, não t'wnos organiza-
des mais terrivei: a cidade do Jaa- qão sanitaria, nem urna defesa by
zeiro, no sul da Bahia, esta assal- prienica convonientemeirfe apparo-
tacta polo mal levantino, a pese ihaicla, porquo as nossas Camaras
huhonica, contormo tologrammas Municipacs do Interior são, em re-
das auctoridades sanitarias daquelle gra, polmes, e não Min rondos pare
Estado. 	 sastentarern urn medico, quanto

Cerea do 270 loguas, sr. Presiden- rnrts p ara organizarcm urn servico
to, são nuvegadas no São Francis- do dofesa sanitaria, masrnorudi-
00, polos vapores da Empress do mentar, adquirindo esfufas do
Vilaqão, entre o porto hahiano do drsinfccqão, moritaricla lazaretos.
Joazoiro o a Porto rniinciro do Pin- postos dc expurgo, creando urn cor-
Dora, quo estd, pode-se dizer, em re- pa dc onformeiros, estahelecendo ri-
laçOes commorciacs constaaites corn gorosa vi gitancia sanitaria. imfim,
as praegs do Curvello. Diamna.ntina, p are derem urn combafe serlo a essa
Sete Lagoas e Bello Horizonte, no terrivel enformilade. Ao Estada e
ncmrte e no confro do Estiado. 	 União, em esforos cambinados,

Os rnunicipios do região riheiri- compete mais directarnento cuida-
nha do São Francisco, coma Janna-rem uivanto antes da or ganizacão de
na, São Francisco, Ineonfidencia, urn servico do civarente.na, estahcic-
MonIes- Claros, I l ocayuva, ate Pira- i(endo na nossa fronteira corn a
pOra, oses municipios podom do Bahia cordOes sarii f a.rios corn o au-
uma hora Para oitfra, so ver assl- xilio da Force Publica, para garan-
tados por esso mel terrivel, o as ni- Ca das medides rigorosamente sa-ctoriadj anifarias do Estad'o so nCaries. decrecadas poles resnecti-
acham 'desapparelhadas, nacouelli vis auctori'lates da Direotoria do
regiOn, do redursos capazos para do- lIvnene cia Estedo, aiim do (InC nOn
fenderom as vidas dos lares sorb- 4oilaamcs do larncnlar urn ma]
nejos. Esses municipios podom so rnaior.
ver 'assaltados, do urn momenta 1)3- As auctoridades federees, no dis-
re outro, par esse mal assusfador trbrto sanitaria do Bahia, iá man-
quo, corno sabe a Casa, irrompe darern tiara Joazeiro comrnissOes do
corn urna violoncia extraordinaria 0 medicos, turmas Or enfermeiros,
5111}ita; e atC quo so appareihem ris annarellios do desinfrcçOo etc os
s ervios pronhylactico e therapeuti- i'rss id tOrn attingirlo a mats do
co, 0 primeiro para a defasa, e'i- 100, do modo one nOn o p trite On
tando o eonfagio da molestia; o so- nina arneaça vi, segundo lola em
gundo pare o coml)ate a propnin Jornies do Joazoiro e Januaria, os
molestia: .atd nuo as auctanidasirs ueos von mandar a Mesa, re-ni'-
ranitaries rninoiras possem for horn rondo comnanhe oslo discursa urn
e pparelliados essos servicos de do- ario'o do U0ria* ro 1' ,\ Elite".
fern e do cornbate ao ii-el levanthio, Os navios da Com p anhia Via0
podernos nor cetfadas milhares On fa7i'm ma carroira poriodica. semi-
vidas no territoria do iortao mint- ualrneuto. mis: cjuinzeeialntniite. au-
ra creandio-se alli focos muito pro- tvas ontre as portos do Joeeoiro e
picios co d"sonvolvirnento da Dest 7, Pirap ora. nunara extensiuo do 1.360
corn forth o oru corfolo do horror's kilomotros. son-do quo. alCrn dos pa-

Exiir''. p ortaito, dos nelores pit- minfos doses Comnanhia. nor all!
 do Estado, a sna mellior 0- triif pgarn dezonas do hatelöos e do

tnrão pam esso grave problenia di Ionrh2s 0 0 eornrndrciri e alli huh-
Si10r imbibe, nurna des mats dies- 	 ii ip trns. A poriiilai rth'.irinha.
ro+ori,Ias e miasi a.handonada zo .- ri p. canoeiros, prineipolmento, nOn

na do nosso Estado natal. 	 Ivin odneasOn precisa pare so corn-
No Norte die Minas. Sr. Prosiden", 'enstrar dos deveres do rigorosa

000 temos esrolas, nOo tomes vi'aqtio, Iiygienie, dc modo a so prerniuiir

PM
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posta dos srs. dos. Eduardo Britto
Eduardo Britlio, Eduardo Arauj o,

tp tista dos Anio'S e Americo Sam-
pain, quo julgararn dc granda con-
vaniencia, oldm die outras medidas.
a accmuiSiçao do urn predio para SOS-
vir do .isoiamemto dos duentes
dois carroS Para 0 tramsportc dastc
c dos cadavercis die pcsboos.

Em face. do procaria situaçfo do
niuniciplo, o Sr. inberidnntre resolvcu
Iciregmiapliar an goveme, pcdinido au-
sum nccumiario. 'Tuidnrnos die san-
do publica. Ainda é tempo.

Ala ternos.
(D"A Elite", die Januirria)

Aprescntacdo do pareccres Was corn-
missdei

0 sm. Jodo Lisboa, em mnome da
cornrnissdo do Orçamento, aproscn-
ta 0 seguintc
tarcccr c reclacçao para 3,	 dir-

cussdo sobre o projecto 12. 52

A comnissfo dc OrcameTito o
Contas, corn o protesto die offereeer
ernendas opportunamente. é do pa-
I-ecor quo o projeclo n. 52, orçando
a receita e fixando a dospesa do Es-
radio Para 0 exercicio die 4917, pas-
se a 3.' discussfo redigirdo da so-
guinte maieira, conforme 0 Vof101-
do em 2. 1 diiseussae:

CAPITULO I
0mçanmento do receita

Art. 1. 1 A receita do Estado do
Minas Geraes Para o exercielo die
1917 Boa orçada em 29.001:012$233
o so comporf dos seguintes titulos:

Paragrapho 1 . 0 Ronda ordina-
na: 	 -

a) Impostos:
1 Expomrtacdo. 41.500:000$000.
2 Sobrctaxa do café ......

i.500:000$000.
3 5dm, custas judiciariaS e eino-

lumontos, 1.00:000$000.
4 Novos e Velhos Direitos......

800:000$000.
5 TransrniSSfo "inter-vivos.......

1.400:000$000.
6 TransmiSsfo "causa-mortis",

900:000$000.
7 Passagens em estradas do fer-

i'e, 200:000$000.

8 Imposto sobre a axportaqo do
ouro c diamantes, 300:0008000.

9 Taxa addielonal die 10 1 , sabre
novos a velhos diireites, transmis-
são "causa-mortis", passagefiS em
estradas die ferro, inductrias c pro-
Cisssdes e consumo die behidas al-
coolicas c tranSnTlisSaO "inter-vi-
yes", 00:000$000.

10 Imposto sobre aguas minoraos
(sello), 30:000$000.

11 Benda do feiras do gadie,
1)0:000$000.

12 Taxa do estatistica.......
20:000$000.

13 Industrias o prolissdes.......
1.800:0008000.

14 Imposto territorial,......
1.,500:000$000.

15 Imposto die consumo die aguar-
dente, behidas alcoolicas, aguas ml-
ncraes artificiaes c outras taxes do
consumo e as impostos do quo mgi-
to o dec. ri. 1.793, die 14 die feve-
reiro die 1905, 800:000$0()0.

16 Taxa dc viaçfo, 450:000$000.
h) contrihuicOes
17 Matriculas, annuiidiades e pen -

sOes em estabelecimentoS officiacS,
30:000$000.

18 Quotas do fiscalizaçfo per par-
to do empresas on institutos fisca-
lizados polo governo, 447:400$000'.

19 Hernia da Imprensa Official,.
120:000$000.

20 Benda da Ponitonciaria,
5:000$000.

Somma, 25.062:400$000.
Paragrapho 2.° Rendia oxtraordi-

naria:
a) Henclas:
1 Jures die dinheiros em baneos

(juros die apolices federaos) e di-
videndo do aoçdes, 688:019$400.

2 Arrandiamento die preprios do
Estado, alueis, venda do produ-
ctos des fazendas-modelo e dos in-
stitutos, 50 :000$000.

3. Honda die terrenos diamanti-
lies, 10:0008000.

4. Jw'os do Onprdstimos as Ca-
maras bluniedpaes o empresas j_
versas, 1.620::')8,,'j$28?.

5. Multas:
a) GontravençOos, 120:000$000.
b) ReposiçOes:
(3. Rep esiçd as e resWuiçdes die

quota do, erçamei-itcs antarieres,..
200:000$000.

444

eontpa o leTrfe1 " morhus", o quo em quiarenleiija, scm 11sea1iza.ço,torna •aiml.a mais facil a lflVaSo da arril3am-se do Joaaeiro Moo do mal,pesije naqurelia rcgio septentrional para o Pirapora, nminojra. 	
270 iguas. 	 um percurso do

Nestas condicOes sr. Presidenie, 	 NOs tambem nunca vimos hygic-eapero quo a Gamara dos ses. Be-outados, tendo 	 11-0, vivemcis Sam Gaiteas, on mieiorem vista a justiça all,-um do prophylaxira dosPIcOCCIt.cleAstaS recianaacoes, referee o men paidos, re, idcemos diaer portuguez-pro.posjfo do fazer resaltar ao po - mente, in rdi'fferenfes da nossa pro-derr puhllco do flosso Estado, a no- pria sorb, die hocca escaincarada,eeccidladie do urna vigilafl .cia molar Jaessa lola fa.nrfarroj-jjee dc quernPara essa If o desprofragida zona do tenha muito recurso 0 possa afIrofl_certäjo mineiro, na defesa do cujos tar o perigo cern reocios.inberesces repute die mu d yer nfo 	 Alas, em Pura perda.calar mom caculbar •o clue sinto do 	 Ahi estd mecca elidacie, scm caiqa-.arp 	
buit

prehensos, 	 nesto 	 memento 	 menlo, clreia dc po'eira, do lixo, do(Muito bern; mo ern!) 	 podridOes, entupidra die pulgas, d"0 MAL LEYANTJNO Corn rates, die barbiejpos, do mosquitos, dotar ao exrno. sr. dr. Presidente do I)ereevejos, dc vehiculos outros pa paEstado, ao Congresso Mine iro altar a propasaça, e 0 pobre POVO frOmauctoridades do rnesrno Etado e mesmo dispoc do energia tao n'ece-aos yafluarenses	 saria pam osea aeeio, muito facil,hI0 hem p0mm tempo lernos no Inumfo alheiio a tudo o qUO importat'Mieias Gcila'es", lelregram 	 as_ aosreu fuitiiro 0 ao scu hem estar.JaSladores sobre o mal levanfifo A Elite orgao do pm 0, bem aterrjvoIm,cnte ajiaganidro a cidade do l'Psponsahljcdade 0 o dover de at-Joazeiro, no vizinho Estado da frontar CiSSO flessimismo sen (lila-Bahja 	 lificativo e clizar afoutarnente esta
morrer aSaiharno.s 	 o me-Alguns deicattencioces dccl 	 vcpclade:a cida_ urns prevonidos do cOme Be val mor-die acharern 5cr aquilo urn exaggero u

ce nuiem auuzer. .As p0-do orgao official, notwiido este 	 Ui5jOrer. linda-do São Francisco serfopavamais dc 100 	 d 	 )poste.Pois 	 enifadas fatalmenfo.cm, mal delmea.dos 05 Pfi- Be urn iiistanfe Para ontra, scmmires r
umores, eas_nos assaltados so saber como, o ralo ostaiard emdo temerosa r0a11d.ade : ci cm tern- cad.P O nfo foram tomadac seriras me 	 F rids. cm non-ic deste mesmodidas, tn-do ostara Perdido. 	 P0170,Umo de5gr lrrepara.vel Porte 1nte ra te da commu-

	

porque 	 o minpira, le.vamos 0 nosso ap-forte do Mina 	
nhd

nenhurn povo,s asIa man di
qual o do extreme polio ao digno presidrente die Minas,,	

rect a- an ongressro Minejro. as deanais al-n-ionIc iexpO.sfo 	 tremendo conta- tas au
ps e corporaches bu-gle. ctoridad

.rap 	 mainitarilas rel4rjinsa c scientificacBe Carrnha1ia no Piesa, a po- do Estaido. p edind.o urge.ntes provi-pulacao 0 mats on memos dr ensa e dencja,s nesse senficlo.
verses
rapidamente so •eernrnunj per di- 	 Ndo cessaremos do ealmar. pals ciWascIa vida social, como cii i- natr i ojjrnj o amor e a caridadetrac qua sac ruIb eirinh;as a .0, Sao bradam mais alto do cue nOs c po-Francisco.

Pensames e coin al 	 derfo remedjar a tempo a nos cal-

	

gum fund 	 varmenlo. an-c. stacaido este pianalfo 	 Tramserevamos 	 ndiivp] Incentral, ummeiduiatarnpnte terac 	 esfa inillquo eel do "Foihe din Povo". dc Joazel-coffppr t&do o forte de Go yaz C so. do 30 do junho proximo passe-umo boa pane do Min-as, intepessado sula formosa Genital - 	 do:
Sim, o levantino la.vrora scm pie- "Mal lcvantjno

dade per toda ia partc. 	 0 Or. Eduardio Araulo. Chfe cIa0 caso 0 sdrbo, 0 grv 0 mnji, erornrnjis q o saniharia verifjcou harave! Nin guiern cuier mredir a irn- Iia atjraz, mais alguns ease ls dcsseporlap eja on concequencj:a do mal e mel.
do ahi yarn. 	 BeanIe disso, o sr. coroni pi inten -Os vanoros do "Viacfo São Fran- dente rcuiiu no Pao Municipal
eico" são vaporec som hygiene, uma eommissfo de medicos, corn-



Art. 11. Poderb a govoiin-o pro
r-oga-r per urn anne o pease pa-ri
pa-game-rio, rem multa, das dividai
proven-ientes das vondas do terra
devolutas.

Art. -12. As gulas q-u-antitativas di
oxpoirtaqbo do gon-eros corn o im-
porte a pagar 0 quaasquer outras
corn axoepçbo des quo servir-oir
p am re-coil irnen-tos dc quan-ti-a
per-tan-co-rites a-a Estado, per seas
funecion-ari-os, ficarn suj alIas ao- s-el-
la do trez-e-nfes rCls em urna da
vias, taxa do es-tails-ti-ca.

Art. 13. Flea o go-ye-mo aucto-ri_
zado a rover as reguiamenbo-s fi
caeis e do exportaçbo, ree-rganizan-
d-o -as re-par-iiçOes, fixes-do tabellac
do venclinentos c 1-inpon-do multas
do del-s cantos- do rdis.

Art. 14. Os psdulios, s-eguro-s, pro..
mios, or beneficios p-ago-s- p-eias arm-
ciaçSes do mutuall-dade, qual-quer
quo se-ja a sna fOrma a flirn, ficam
sujeitos ao impos-to dc 3 o l o , so-jam
es honafici-ario-s h-ordoiro-s dos ar-so-
cia-des on extr-a-nhos, expedindo o
governo as ne-censarias instrucqSes
Para a -rospootiva sobran-ça, quo
nd-o recahird sinto so-bro a imp-er-
taneia affo-etivarnento pag-a.

Art. 15. E', d-asd-e ja., pr-orogad-o
pox mais urn a-nn-o o prazo do quo
t-rata o doe. n. 2.673, do 5 do no-
yam-lire do 1909, Para quo os ad
qui-rontes do proprio-dadjes 1mm-u.
veis, inler-vivos, per titulos p-artl_
culares, possam effectuar o paga-
rn-onto do re-spécti, o impo-s-to do
trancrnissdo, e or- averhar para os
fins do -imposto territorial, iiid-eipen-
den-torn-onto d-a rnulta do 50$000, do
quo trita o art. 13, da Tel n. 271, do
1.° do seite-mbro- do 1899, obsorvan--
do--so as di-sposlqdes dos . arts. 2, 3,
4 e 5 do si-fade deere-to o lav-randjo
so n-over edita-ecs, undo a prazo do
art-. 1.0 do me-s-mo doeroto. 	 -

Art. 16. Se-edo elova-clas do co-n-
forrnjdade co-rn as alte-ra5es quo so
fizorern na legislaa-o fad-oral, a im_
pertannia maxima dos doposi-to-s da
Caixa Eeon-ornina e sues a-gene-ia-s
na-s colle-ctorias, o a ta-xa dos ros-pe-
ctivos juror.

Art. 17. E' fixado em 75 oJo,

imposto -do oxportaçdo das madei-
ear, -quo serdo divididas em tees -
catogorias, dc accordo corn as res-
pectivas ualidades, Para or effel-

tos do valor commercial, quo dove
sm niencionacie nas pautas men.
saes.

Art. - 48. 0 imposto do exportaao
do zirconbo serb ogu-a.1 ao do man-

	

gane. 	 -
Art. 19. Ficam isontos do impos-

to do expertaqão os doces, quoijos o
fructas quo, pi:oce-dentes des esta-
cOos do Agnes do Caxambu', Lam-
hary, Carnbu-cjuira e Poos de Cal-
-das, fizerom pane da bagagom dos
aqirati-cos, ate -5 kilos Para cada urn
dcspaoho.

Ant. 20. A taxa do imposto do
transmi-ssão per doaqdo "inter-vi-
yes" C sempro de 6 o l o , dividido
egualmente entro o E-stado o Os
mu-nieipios.

Art. 21. E' e Presi-do-nte do Esta-
do auctorizado, si julgar convenien-
te e quando opportune, a Poe em
execuçdo o dec. n. 1.793, do 11 do
fcverciro do 1905 (im-posto do con-
sumo)

Art. 22. A taxa do imposto ter-
ritorial, 0 0,4 010 ( qua-ire doolmos
poe corn) sabre o valor venal reu -
nido das terra-s o bomfoitorias, do-
pois do deduzi-dos vinto per coin
(20 010) desso valor, ficando olova-
cl-a do 20 010 a multa devida polo
flao pagarnente na Opoca legal.

Art. 23 .. Flea prorogado por urn
arino e prazo do quo trata o art. 41
(10 regulamente n. 1.678, do 7 do
fevereiro do 1904, Para a averba-
çdo -seas multa dos titulos de trans-
rnissdo per escripto particular. -

Paragiapho unico. As oscripturas
o contractos que tenham -o valor ate
vinto mil contos -de rObs ostde sujol-
los ao imposto do n. 7, d-a tabella
n. 2, do dec., n. 1.378, do 7 do abril

	

-do 1900. 	 - -
Art. 24. Onpesto do 50$000 quo

recbo sabre o mecca-do do gado do
cual-quer especlo do quo trata a II.
32 dr tahella B —annexada ao dec.
n. 2.093, do 1910, 0 extensive am
negociantes do gade on invernistas
clue e compram magre, Para von-
del-e gordo.

Paragmaphe uni-co. A isondo do
quo tratao n. VI do art. 9. 1 do ci-
ta-do doe. n. 2.993 aprovoita aos
p roprietarios do fazond as pastonis,
sOrnonte quando so tratar da yen-
da do gado, produeto - da rua pro.
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7. Imdemnizeqes (1.iquid'aqo dotdehi 	 o ao system-a de arDecadacao.tos do rosponsa-vej) ..........O regula.m 	 p8n, approvado 	 k) deep, .100 :000$000 	
n.4.400, do 16 do junho de 1915.8. Cobrança da clivid-a activa or- 	 Art. 70 E' do 8 0 1 0 ad-valorem ocamontaria, 500 :000$000 	 imprsi-o do ex-po.rtaçao do borra8ha

-9. Amor.tizaçdo de empneimos, m bruto, o do sassac do madojra,148 :906$550 	 pa,ra.40. Venda do terras e propr 	
uso do cortums e tinturarfas.ios 	 Art. 8.° 0 promlo do cjue tm-tado Etado e do lobs sol-ori jaes.......o art. 1.° da led n. 536, de 27 do150:000$000. 	

setembro -do 1910, quo ti-ca rOduzid11. Venda do vaooi-ia, machinas a 25:000$000 , sara. coicedjdo a ca-agricolas o somentes, 150:000$000. do urna das tres primeiras fa'brioas42. R000itas do origans divers-as, do banha do porno, fundddas re-
200:000$000. Somma, 3.938:642T-933. p eotiva-mento em tees das variasTotal,29.004 :(12$233. 	 zones em quo so di-vide, 0 Es..A-at. 2.° Flea o govepno auctoa'i- ba-do e quo prove:
ado a recebeir e a rosti-tuir or di- - I. Orga,nizaçao legal da socioda..

nheiaos provonion-ter do emlJraeisjti_ do a quo pertoncor, si a fabrina nto
mos do cofre do orpdoo, dos bens for do p oopriedado individual--do ausentos e do dofuntoS a do ou- 	 II. Emprego do- eaipitai minlrn-otr-as origen,s. 	

do 200:000$, que poderd estar re-
Paragraph.o union. Os saidjos ou presen.tad-o polo odifi-cio e depen-oxoessos en-tre or rocobimen.tos 0 as den-el-ar da fa-brica, manhinismos erortituiçoos poid-erdo- ser emprega- -accessories Para o fahrtco o aoon-dos aeon-do em despesas do Estado a sorSo di-cionainento da banha a pro-parr.-Ievathys no balanQo do exercicic-. 	 dos corrolatos;
Art. 3.° Para o eaioulo da so- iii. Insita11aço em 1ogar quo,

bra-rca da taxa ereada polo art. 2.° pelor dad-os do oxportacão, porn-a,
da 1-el n. 424, -do 16 do agos-bo do a juizo do goveano, ser odnsid-era-
1906, obre cada sacna do sessenia do prod-ucto do matorj-a prim-a emkilos d-e eafd quo for expo-r-tado, a qu-antidado suffici-ento Para asso-taxa na.o se-rá inferior a 13 dinhoL -gurar a funcci-on .amonta e ostabi..ror. 	

Ildade da fthrica.
Art. 4•1 Nas p-rorogaqOe-s do pra.. Art. 9. 1 E' o Prasidenjto do Eota_zos do con-tractes- do privilegi-os- pa- do auctorizado a suspender, par

ra a oonstrucça.o do es-trades do mais ash ann-o, os of feltois d-a lei
terre, qu-ando derso acto nan re- n. 546, do 27 do setembro de 1910,s-ultar onus Para 0 Esitado, a co- po-dendo enfrar em aeeorclo corn os
branqa do im-posto do NovOs n Ye- i-ntor-e-ssado-s no sontide do remr,
Ihos Direitos reel fella do confer- m-odif-icar, pror-ogar prazos on stir--
midacle corn o disposto no art. 4.°, ponder or effeifos -dos con-tractorri. 8, do- doe. II. 1.378. 	 existentes-.Na- primni-ra p roTogaedj se-rd do Paragrapho imino. 0 diispoto
u-rn vigesimo do imposto pago por n-es-to airti-go oxtende-so -a qua-os..
o-ccaribo- do sor l-av:rado o contra- quer o'utros contractor, dosdo quocto; na-s ProvogaQ6es soguintos essa esso acto benaficlo o Estado, affi-taxa re-rd au gmnn-tad-a do mai-s um viand-o-lho qaa-esquer onus ou en-denimo do- primitive im-pnsto. 	 ca-egos.Art. 5.° Duran-te 0 rnosm-o exar_ Art. 10. Flea oStabolonid-o- 0 seiloelsie, flea- o governo au-otori-zad-o a do dois mil eels do li-aenqa axpMt_
rea-lizar a cebrano a-mi-gave-i Ou da pola p oll-cia sabre cada osp-eetajudicial da di-vida a-cu-va, poden-do culo do cinema, deco do oaJvalii-
entrar em a-see-ado corn -os dovedo.. nih-os, theatre e quaeeq-uor ouctres
ro-s, trans-igir on - allivi-ar multas, diversdes pagas.
eiiminand-o do qua-dee as devodo-. 	 Para:grapho unljco. Em instru.ear insoiv-avc-is, reisguacrd-a4os Os cçoes quo fore-rn oxp-odi-das polo go-in-teress'es do Estado. 	 vorno- reel doto-rminndo o mode daAo art. --- 6.°- E' fixada cm 4 OjO a Icobranoa 0 esta-hal-aejidas parr. Ostaxa do expurtaçb-e do gad-o- caval- infractoros muitps do 50$000 a...
1-ar, muar e mi-no, obsarvandmse 500$000 o o debra nas reinojd-ancias,
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b) a Eaculdado do Medicina d
Capital, 50:000$000.

c) a Eseola do Odontologia dc
Bello Horizonte. (4:000$), a Escola
de Pharmaeja o Odontologia do Al-
tones ( 6:000$) e a Escola do Phar-
macia a Odontologia do Gymnaslo
Leopoldinonso (10:000$000),
20:600$000.

d) Aos hospitacs dc: Arassuahy,
Araxd, Alfonas, Abro Campo, Aguas
Virtuosos, Antonio Bias Abaixo, Ab-
badia do Pianguy, B'arbaee:na,
Bomfim, Baependy, Born Despacho,
Born Sucoesso, Carangoia, Galdas,
Curvello. Campestre, Campanha,
Cataguazes, Caetd, Christina, Cabo
Verde, Campo Bello, Claudio, Cara-
tinga, Gapellinha, Caxamhil, Gas-
siano Campolina (na eldado de En-
toe Rios), Diamarrtina. Bores da
Boa Esperana, Dores do Indayd,
Divinopolis, Formiga, Grdo Mogol,
Guaranosia, Guaxupd, Itabira do
Matto Dentro, Itapeeeriea, Itajubd,
Ft.aUno, Ituyutaha, Juiz do FOra,
I anuaria, Jaguary, Lavras, Jieop al-
di, Marianna, Mar do Hospanha,
Minas Novas, Mont.es Claros, Mn-
zambinho, - Mathado, Monte Santo,
Oliveira, Ouro Preto. Ouro Fino,
Passos, Pard, Ponto Nova, Poços do
Caidas, Palmyra, Paraopeba, P1-
iirnhy, Pouso Alegre, Passa Quatro,
Pitanguy, Peguy, P edra Branca,
ParacatU, Paraguassu, Piranga, Pa-
raisopolis, Queluz, Rio Preto, Rio
Branco, Rio Novo, Rochedo, SaM-
rd, Santa Luzia do Rio das Veihas,
S. Jodo d'El-Rei, Serro, Sete La-
goas, S. Gon9alo do Sapucah, S.
SohastiSo do Paraiso, S. Jose.' do
Aldm Parahyba, Santa Rita do S-a-
pucahy, Santa Quiteria, Santa Rita
do Cassia, S. Joan Nepomuceno, S.
Joä.o Evangelista, Sacramento, S.
Caetano do Chopotó, Turvo, Thea-
philo Ottoni, Taquara:ssd, Uba, (The.
raba, TTherabinha, Varginha, Villa
Nova do Lima, Villa Braz, Viçosa
a 1:500$000 cad a urn, 150:000$000.

o) Aos asylos do: Maria Thereza
do S. Francisco S. João d'El-Roi),
S. Vicente do Paulo (do Estrella
do Sul.), S. Vicente do Paulo (do
Aguas Virtuosas), do Caridade (ci-
dad-c do S. Francisco), do Jaboti-
caluhas, do Orphan-s do Marl-anna,
de,-Barbaoon.a, de Juiz do FOra, do
Noma Seniora, da Coneoiçao (Ser-
ro), do Santo Antonio e de, Santa
Izalol (Ouro Preto), Nossa Sonho-.
ea do Nazareth (Queluz), da Voihi-
Co Dosarnrparada (Ron-to Nova), de
0rpIiis (Concoição do Serro), c In-
validos (-Caran-gola), •do Orphãs
(Camp anha), Orphanato Sant'Anna
(Passa Quatro), Osphanato da Ca-
pital (do Associação do Pan d& S.
Antonio), Hospital do Rosario (do
São J-odo d'El_Rej) ; In-stituto dos
Sur-d.as-Muclas (do Itajuba), Alber-
gun do Santo Antonio (do S. Jodo
d'El-Rei), r000lhirne-nto (do S. João
d'El-Roi), Recoihirnento d as PanTies
(To Carjrjad-e (-do Hello Horizonte),
Reeolhirnento do Santo Antonio
(Diamanti .na), Recoihirnento do Tu-
berculosos "Augusto Cae-tano" (do
Carangola), Pavilhão do Tubercu-
IosOs (do Campanha), SanaIorio do
Tuberculosos (do Januaria), Roco_
[hirnento do Tuhea'c,ulosos (do The-,
ophilo Otto-ni), Matornidede do São
.toSo d'Ei-Rej a 1:500$000 coda urn,
0:000$000.

f) Ao Asvlo do S. Luiz (do Cae-
td) 3:000$000, aos Asylos do Maca-
hubas, do Biarnanfina o It-ambacu -
ry 2:000$000 a cada urn, 9:000$000.

g) A' Santa Gaga do Bello I-iori_
ronto, sendo 6:000$ pare a Mater-
nidado annexa, 36:000$.000.

h) Ao Asic Affonse Penna, da
Capital, do accordo corn a lei n.
542, do 1910, ( 10:000$); no Institu-
to Pasteur, do Juiz do Fore .......
(5:000$) a Liga Mi-neii'a contra a
Tuberculose, do Juiz do FOra......
( ,9 :000$) ; ao Hospital do La7aros,
do Sahara (4:0003), 22:000$000.

i) A' Unido Operaria e Patriotica
da cidado do Monte sClaros .......
(1:000$000) ; a Associação dos Em-
pregados do Corn-mercia do Minas-
Ge-raes, Para manutonção do escola
nocturna anncxa (1:000$) ; as Con-
feroncias do S. Vicente do Paulo do
A-r-assuahy, do itinga o do Montes
Claros (500$ a cOda u-ma); a Esoo-
Ia Normal "Albertino Drummond"

he Forms (2:000$); ao Collegio S.
Josd, do Arassuahy ( 1k:000$) e a
Es-cola Mineira do Agronornia e Va-
teinaria, do Bello 1-lorizoute....... -
(10:000$), 19:500$000. 	 -

31 Inopocção regional do ens-mo,
2&1:310$000.

32 Empragados em dlspo-nibih-
dade, 119:860$000.

33 Passes e telegramnia-o, da Pre-
shioncia, da Secretaria do- Interior e
-P-alicia do Esta'do, 60:000$000.

34 Delegados do Poll-cia.........
212:800$000.

35 Para i-ns-tallaoão do Intornato
do GynmaJsi-o em Bello Horizonte,
40:000$000.

36 Pare o custeio do exarne-s de
alumnos a° Gynrn-asio Mi-neiro......
6:000$000.

Sornrna, 13.337:70$000.
Paragrapho 2.° - Socretaria des

Fin anes:
I a) Pessoal, 378:581$000.
b) Expodiento - Recoihimento do

saldos, 80:000$000.
-c) Passagesis cm es-tr-ada do ferro

e to-logrammaS, 40:000$000.
2 Reicethedoria do Minas na Capi-

tal Federal:
a) Possoal, 198:240$000.
i) Expeidiente o aluguel do case,

60:0003000 . 	-
3 Serviço -da thvidia fundada:
a) Juros da dii ida interna.......

2.7577:060$000.
b) Sorvbios do juros - "Fun-

ding", 1.792:446$723.
c) Differences -do caanhio e des-

pesas -access-arias, 352:677$809.
4 Porcontagom a collector-es e es-

crivã-es, 99 :000$000.
5 Director-ia do Fisealiziação:
a) Peso-a1, 255:0003000.
b) Expodieinto, 3:000$000.
6 Posso-al do Pontos Fis-caes o por-

contagens aos fiscaes, 535:000$000.
7 Alugunis do cases pare Pon-tos

Fisdans, 80:000$000.
8 P-orcentageni a estrada -do terra,

500:000$000.
9 Juras do e-mprostimos do or-

pha-os sabre deposito da Gaixa Rca-
no-mica -e do f-ianas, 300:000$000.

10 Juros- a dos-cantos, 500:000$000.
44 Custoio- de autoniolvel.........

6:000,$000
42 Jlluui-inacSn da Socretaria e to-

leph-ones, 3:000$000.

13 Imprensa Official:
a) Pos-soal tituledo-, 60:000$000.
b) Pesso-al contractado, material,

austria do estebelociinen-to, par-to
postal o telogrammas-, 650:200$000.

14 RestituicOos -des verbes- do re-
ceita orçarnentaria, said-os a favor
do exactores e ou-tro-s do exer-ci-ci-os
antorio-res, 100:000$000.

15 Aposoutaido-S e ro-formados,
632:941$298.

16 Gus-las em causes da Fazonda,
50:000$000.

17 Eventuaos, 10:000$000.
18 Dospesas .os-peciaos a cargo do

Thesouro:
a) Juros do apolice-s do exerci-cio

anterior es, 150:000$000.
b) Garantia do juros a empresa

diver-sos-, 300:000$000.
c) Exor-cicios findos:

- TI Da So-cr-elena do Interior.......
2 Da Secretarta das Finamas,

40:000$000.
3 Da Socretaria da Agricultura,

10:000$000.
d) Salistaccao do encargo ao The-

sauna par adeantamentos ban-carl-os
e -outros, 1.500:000$000.

49 Servico relativo eo con-so- tOn-
ritorial do Estado-, 100:000$000.

Somina-, 12.433:149$830.
Paragraipho 3•0 - Score-lana da

Agriculture:
Dir-ectori-a -da Viaçao- e Obras Pu-

blicas:
I Se-cretan-a e official do gabi-

ne-Ic, 25:200$000.
2 Possoal de Dir-ectoria, inclusive

diaries riegulam-entarea, 280:000$000.
3 Expediente e telegrammas,..

5:000$000.
4 Passes e transpo-ntes, 30:000$000.
5 Automavel, i1uminaao-, tele-

phones, soguro da Secretania a do-
pendencia, 9:500$000.

6 Obrasgublicas, &endo 40:000$
nas Estans hydro-rninoraes......
1.000:000$000.

7 Estradas do ro-dagem............
450:000$000.

8 Evontu a-es, 10 :Q00$000.
9 Directo-ria da Agriculture, Tor-

ras e Colontzaä-o:
40 Possoal da Directoria, inclusi-

rd diaries roguiem-entar-es..........
438:0003000 .	-

44 Custoio o administraão de. co-
lonies, inclusive 50:0003000 pam a

27. Custas em procossos crimes
200:000$000.

28. Expediento do jury........
10:000$000.

29. Evonluaes, 'lO:OOO$OOO.
30. Auxilios:
a) a Facu(dado Livre do Diroito,

50:000$000.
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cos neesrsarios, podendo, para ease
tim, si for preciso, entendor_so e
entrar em acoordo corn o governo
daquelie Estado e daspender a no..
cessaria quantia Para tal tim.

Art. 33. A' concessio do auxilios
consignados no art. 30, § 4.1, n.
30, le1tra b (Faci.ilda:de do Modici..
na) e § 30, n. 48 (Erseola do Engo-
uharria), fica subordinada a ad,mis-
gao, corn matrioula gratuita em ca-
da urn dos estabelecimentos bone-
fioiaidos, do dex alunmos dosigna-
dos polo governo.

Art. 34. Fisa o governo do Esta-
do auctorizardo a entrar em aocordo
corn o governo federal para a ox.
ecudãc da lei n. 507, do 22 de so-
tombro do 1909, do mordo a conci-
hal-a corn o disposto no decreto fe-
deral n. 42.025, de 19 dc abril do
1916, expedindio para tal tim as no-
oassarrias instrucçOos.

Paragrapho uimioo. As dospesas
coin esoc seiviço correrao por eon-
ta da vorba constante do n. 17 do
§ 1.0 do cap. 2.1, art. 30 dosta 101.

Art. 35. Para o tim da roforma
da legislac5o trihutaria em vigor, o
poder executive maudairri procedoi
ac omon territorial no Estado, se-
gundo o disiosto riesta lei.

Alt. 36. 0 'confro territorial a quo
so rofere o artigo anterior so tard
polo ooileclor ostadoal do rnunici-
p10 e por urn dos dez maiores con-
hrthnints do imposto territorial, na
ordnm do sua classificaçan.

Art. 37. Pare o ealculo das areas
torritoriaes e do mu valor venal do-
verdo ter-so em vista Os actos rein-
tivos as transmissies do proprleda-
dos inter-vivos e causa mortis, nos
doz ultirnos any.

Paragraplio union. As acaliaqOes,
dentro da naesma propriodado agri_
cola, sorao lotIon para cada terrono
do natureza d,ifforente, segundo or
son valor, quo deverá sor discrimi_
made.

Art. 38. 0 oornputo das areas
tcrritoriaos devord ser expresso em
hectares on em alqueireS corn a sua
correrspondencia motrica, e 'dollo
scräo excluidos ors valores rolati_
vos a bernfeitorias.

Art. 39. Bars avaliaçOes proceth-
des do acoordo oom a prasonto lei
cabana rocurso pa pa o Socmotario
don Finanqas do Estado, dentro d

tros mazes cia data da ncrtif.ica4lão
dos intocessados.

Art. 40. Flea dasde jd arbitrada
a gratificação lo 45 riis para os vi-
gias fiscaes e do 5 rats para os vi-
gias auxiliares por sacca do café
exportado polos rospoctivos pontos.

Art. 41. Publicada esta lei, flea o
governo do Estaclo auctorizado a
idemnizar, polo proço da avaliacão,
os proprietarios da ponte sobre o
rio Cabo Verde, a qual foi entre-
gue a sorvid5o publica de combi-
naçio corn a governo do Estado, em
virtude qa disposiqão da lottra e)
do art. 29 da 101 n. 533 de 24 do
scIon bro do 1940.

Art. 42. Para a roalizaçäo de
operaOes do credito, necossarias a
extincçSo da divida fluctuanto, quo
exige prompto pagarnonto, poderd
o goVerno emittir, desde jd, titulos
do divida publica ate 5.000:000000,
dcv ondo incineral-os urna vez 11-
quidadas taos operacSes.

Art. 43. Flea o governo auctori-
zado a applicar na installação do
Apprendizado Agricola Borges Sam-
palo do Uberaba, a vorba de .....
15:000000, a quo so reforo o art.
18, n. 37, do paragrapho 3.° da lei
n. 664, do 18 do setoinbro do 1915,
ama vez quo a Camara Municipal
do Uboraba ndo levo avanto a Ex-
posiçao Regional, naquolla cidado,
Para quo fOra consignada a rote-
i'ida verba.

Art. 44. E' a Presidonto do Es-
Lado auctorizado a entrar em ac-
cordo, para soluçäo amigavel, do
q.iaesquor questOes pondontos orri
juizo, on do roclamaçOes por quos-
tOes do identica natureza, aos liti-
iJos jd dofinitivarnonte julgados,
prrdeiido, pare Isso, fazor oporacOos
do crodito nocossarias, submetten-
do os accordos opportu,namento ao
conhecimentr1,do poder logislativo.

Art. 4 E5. anctorizado a govorno
a entrar em accordo corn os sue-
cessores do exactores da F2zenda
Estadoal, jd fallecidos, para o tim
de seroin solvidas as rospectivas
contas, podendo transigir o Aar qui-
taçdo.

Art. 46. Flea o podor exocutivo
auctorizado a suspender, desde jd,
Lornporai'iamonte, quaasquer outros
serviços do caracter administrativo
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fu!mdaçãO da colonla "Vaz do Mello", 	 35. Es'tajbistica agro-p'eduarja,.150:000$000. 	 50:000$000.
42 Caitehcse, 31:200$000. 	 36. SuiwençOes a Unido das Co
'13 Aquisição do maehinas agri- operativas, 40:000$000.

colas, iiiseoticidas, adubos, semen- 	 37. Subvcnção a Cornpamhjja Via-
tes o propaganda agricola. ........ ..çdo Paraoa4ionoe, 30:000$000. Scm-
200:000$000 	 ma, 3.762:800000. Total........

44. Jnstijtuios "Joãio Pinhoiro", 29.553:692$830.
"Dorn Bosco" e "Bueno Brrandã", 	 Art. 31. F'lca o Pres4donte 410117:000$000 	 'Estaclo auctoriraido:

15. A.pronidiad'os agri'ooias "Jose 	 I A abri.r credito supplernerif,ar
Gonça:lves", 	 Borges Sarnp'alo" e 00111 as fo'rmaiidades prascriptas no
"Itambacury", 59:000$000	 art. 18 da 101 n. 2.314, de 11 do

16. Fnzendn-rnodelo da Gemellol- Junho do 4876, observando as dis-
ra e campo do dernonatraçdo do posiçdes dos paragraphos do art.
Ayuruo11a, 27:000$000 	 3.° da lei n. 19, do 26 do novombro

17. Ensino Agricola Arnbulanlo e do 1891, is seguintos rubricas do
Campos Geraes, 90:000$000. 	 art. 24, da presente id, caso so ye-

18. Sul)vemçOas: 	 • rifique nan tenon sido suffioiente_
A' Escola do Engeaiihar1a......... menle dotadas.

50:000$000. 	 Ao § 1.1, n. 13 - Sustento e yes-
A' Escoia Agricola do Lavras, 	 tuario do presos pobros.

1000$000 NO n. 18, lettra b do mosmo pa,
A' Eseoia Born Boson, 10:000$000 ragrapho - Expedientc o dospesa
Ao Intituto Electro-Technico do do allm•entacao.

1tajuibd 35:000000 	 Ao § 2.1, n. 3, e suas lejttras -
An Instituto Polytechnico do Juiz Scrvios da davida fundada.

do FOra, 2:500$000. 	 Ac n. 4 do mesmo paragrapho-
19. Defesa das torras e matas do Poroentagens a , oofloctores e cacTi-

Estado, 20:000$000 	 vaes.
20. Limirtea do Estado, 30:000$000. 	 Ao n. 9 do mosmo paragrapho-.
21. MediçSo o olivisSo do torras Juros dc omprastimos do crphaos

putilleas, 1 ,06:000$000. 	 etc.
2-9 . Sorviço ineteorologieo ....... .. Ao n. 10 do mosniio paragraphn.-

50:000$000. 	 Ju.ios e dosoonjto.
Dircntoiia da Indastria o Corn-

	

	 Ao 11. 15 do masmo parag'rapho
Aposcmtados o reformactos.rnercio: 	

NO •n. 48 do m.osuiio paragrapho,23. Pcsoa1 da Diientoa'ia, inlusi_ leitras a, b, c e d - Exereiclos fin-
vi d.iaiiias regulamentares ......... ..dos, garantia. de juros e enoargos

ur80:000$000. 	 '	 do Thesoo.
24. Terrenjos diamantinos ........ ..IT. A realizar oponacoes do em-7:200$000 	 dito para cobrir o deficit quo so ye-25. Estancrias hydro..rniaaoraes, 	 rirficar, caso a rernda •orçada nan12:000$000. 	 aej a sufficiedite , para as depesas26. Sericicuitura, 3:200$000. 	 ordinarias.
27. Foiras do gaido, 50:000$000 	 HI. A rcaiizar operacoas do ore-28. Po!stos zootecrhnicos. ......... .dito para ocoorrer as despesas corn

100:000$000. 	 garaTitias do jurors, subvençOas e29. Iinportação do ropro rductor.es, empresas quo taos favorers gorsa-150 :000$000 	 rem.
30. Se1ecd.o do gado nacional, 	 IV. A realizar oparaçOes do ore-100:000$000. 	 duo liquidraveis dantro do oxeroi-31. Semenieg do plaratas lorsageiL do financeiro, corn anteclpaçao daras, 30:000$000. 	 reocita, nan oxeaden do a terqa par-32. Sorvi90 de minas o Dios ...... ..to da reneita orçada.

10:000$000: 	 Art. 32. Flea o Presidente aunto-33. Vaccines, 100: .000$000. 	 rizacto a mandar aviventar a linba34. Tanques inseotiidas. ....... .dtvisorria enitre, ete e o Estado da
5:000$000. 	 Bahia c fazer a crayacdo dos mar-
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do Estajdo, scm prejuizo das demai
auotorizacoes Para redueçao do de-
spesas jd constantes desta lei.

Art. 47. Flea o governo auctori-
zado a realizer as ol eracOes de crc-
duo neeessarjas:

[. Para a eonversdo e eono1ida-
ditoçao da divida publica do Esta-
do e a diminuião dos encargos
actuacs do Thesouro, poffendo tam-
bern prorogar W50 annos o me-
dlànte favores Para o Estado, o pra-
zo a quo se refere o art. 11 da let
n. 508, de 22 do setembro de 4909,
bern como modjfjear o respectivo
regimen bancario, esp eeialmente
Para •o off eito de so realizarem, em
nloeda nacional, corn major prazo
o em meihores conclicoes, os em-
prestirnos a lavoura.

II. Para entrar em aceordo corn 0
govern.o da Tlni go, sabre a rover•são
de diversos trechos da Estrada do
Ferro Odste de Minas, do coneesao
estadoal, pdendo transigir como
convenha aos interesses do Estado;

HI. Pare entarr• em aecordo corn
a Companhia Estradas do Ferro Fe-
derae .s Brasileiras (RMe Sul Mine!-ra), on agir do mode quo julgar
mais convenierite, em ordern a de-
fender os interesses do Estado, Ii-
gados as respeetjvas vias-ferreas,
espe•cialment,e Os deeorrentes da
desistencia e reembolso da reversão
sabre a Estrada, entdo denomina-
da E. F. Sapucahy.

Art. 48. Serão Im presses e pu-blicados gratuitarnenfe na Impren-
sa Official do Estado, os estatutos,programrna theses e demais tra-
baBies do Instituto da Ordem dos
Advogados . Mmneiros e da Faculda-
de Livre de Direjto de Minas Go-
raes, da Academia Mineira do Let-
tras e do Instjtuto Historico e Goo-
graphico de Minas Geraes; e born
assim o poema epico —"0 Tiraden-
tes"— trabaiho do professor dep ortuguel do Externato do Gymna-
sb Mineiro do Barbacena, José Cy-
priano Soares Ferreira, podendo oPflSrfltfl,, 	 -...

3 24 do setembro de 4910, mantida no
• art. 22, da lei n. 617, do 48 de'se-

tembro do 1913, e repnoduzida no
art. 42 da id n. 646, do 8 de outu-
bro do [944, relativa ao pa-amen-
to de custas aos escriväes do crime

• nas cornarcas de 3." entraneia, son-
do esse pagarnento feito pela vPr-
ba do custas em procasso  crime .

Art. 50. Revogarn-so as disposi-
cOos em .contrarjo.

Sala das commissOes, 24 de agos-
to do 1916. --João Lisboa, presiden-
to e relator. —Nelson do Senna.—
Emilio Jardini. —Alberto Alvaros.
—Alves de Lemos. —A imprirnir.
o Zk(onteiro de Abreu em no-

me da comrnissãode Agricultura e
Industnia, apresent a o seguinte

Parecer pam 2." d1scud sobre 0
projecto n. 62

A commisso e a
[ndustria, 0 do pareeer quo seja
submettido a 2." discuss go e appro-
vado o projecto n. 62, cam a mes-
ma redacçao corn quo tran.sitou no1 .o fume regimental.

Sala das commissOes, 21 do ages-
to do 1946. —Monteiro do Abreu -
José Custodjo.

o mesmo senhor raquor e obtom
dispense des formaildades regimen-
aes Para quo o projecto a qua sorefe pe o parecer quo aeaba do apro-sentar, figure na ordém do die so.guinte.
Flea sobre a Mesa pa 	 ordemdos trahaihos.
iNdo havendo Proj ectos, requeri-

mentos, indicaçOes, interpellaOes 0
moçOes a scram apresentados, pas-Sa-se a

." PARTE BA ORDEM DO DIA

1.' discussdo do pro jecto n. 61

2. dscussao do projecto n. 56
Em seguida 0 subunetti'do a 2_1

discussão o proj ecto n. 56 corn as
sete emend-as a elle offerecidas
pela cornmisso do PetiçOes.

E' scm debate approvado ciii am-
bos as sous artigos e bern assirn to-
das as emendas. - A' eommissão
do PetiçOes.

3." cliscussdo do pro jecto n. 40
Sam debate' 0 approvado em 3

discussao o projeeto n. 40, aucto-
rizando o registr.o de titulos expe-
didos pela Escola do Agronomia do
S. Jodo d'EI-Rei, e peTe Eseola do
Agronomia e Veterinaria do Belle
Horizonte. —A' comrniseo de Re-
d aeçOc,.
3" cliscus gijo do projecto n. 9, do

Senado
E' lido e posto em 3" discussdo 0

projecto n. 9, do Senado, regulan-
do o exerciclo da pharmacia, eorii
as tres emendas a cUe offerecidas
Pala cornmissdo do Sande Publi-
ca.

0 SR. ARGEMIRO DE REZENDE
—Sr. Presidente, ao projecto em
debate, apresento a seguinte amen-
da (10)

Como a Casa vO 0 uma medida
qua vem corrigir uma lacuna na
lei. actualmente em vigor e quo dis-
pOe sobre o libido da sulistituiçdo
na direcqao dc uma pharmacia do
pratico titulado polo sen socio
quando este não 0 tambem titulado.
(Zcluito bern!)

Ernenda	 V.

Accrescente-se onde cony-icr:
Art. Os pharmaeeutios forma-

dos on praticos estabelecidos no Es-
tado podeTao admittir socios em
egualdade do condiqOes, corn as
mesmas responsabilidades perante a
directorja do Hygiene.

Sala dais sessOes, 24 do agosto do
4916. —A. do Rezende Costa.

o sr. Presidente em face do dis-
positivo do art. 154 do regimento,
declara qua a Mesa ndo pOde accoi-
tar a emonda do nobre deputado.

O SR. JULIO MEIHELLES: - Sr.
Presldente, o projocto n. 9, do Se-

A. C.-29

nado, qua tern per fim regular o ox-
ercicio do pharmacia, em Mines Ge-
racs, jd fol bnilhantemento discuti-
do nesta Case; vozes auctoizadas
se levantarain aqui, umas, Para im-
pugnar veihemento os seus disposi-
twos; outras, pare defender corn
egual ealor as medidas qua nolle
e-stdo ooncret.izadas.

Muitos argumentos foram aqul
expondidos, no sentido do so procu-
rer domonstrar a convenioneja e a
necessidade da existenci-a dos -pra-
ticos, em urn Estado .vasto como
nosso, cuj as localidados long-inquas
dc, interior não são jamais procura.
das pelos diplornados, afim do lie!.
las so ostaholecer uma phammaci.

Alludiu-so ainda, Sr. Pr-esidente,
Co grando numero de praticos quo
tralial-ham nas pbarmacias e droga
rias, o que, alids, 0 uma verdade,
como v&mos aqul mosmo, na Capi-
tal, o em outras ci-dades, e ate no
Rio do Janeiro.

A Drogania Warnock, por exom
plo, tern em scu labor-atorio 60 pra-'
ticos, qua trihaihani na eonfe'cqSo e
no aviarnento do duas, tres c qua-tro
intl receitas. diariamonte.

Devo confesisar a Casa que foi
osse urn dos amgumentos que mais
ealaram em men espitito -pare reco-
nhecem, ate certo ponto, a ne-cessi-
dade do pratico, quo, si fOr suppmi-
mido do ehofre, poder-d, tadvez,
a-oarreter s-Orias porturbaqOes ao
funocion amen to do algu-mas phar-
macias, quo ndo disjiomto, assim, do
pessoal ido-neo o em numoro su-fi-
oiento, pare a rnanipulaqdo do sues
reeeitas. 	 -

No gene!, Sr. President-c, os me-
qos quo saLem do uma escola do
phermacia, co-rn'quanto disponhia ani
- do profu-nidos conhecirnento-s theo.
nicos, não tOm- a pratica necessania
Para as maniMilacOes.

o Sr. Bias Filho: - Então suppri-
ma-so a Escola do Pharmacia.

o Sr. João Antonio: -- No men
tempo (:0 -note v. oxe. quo hojo o ri-
gor ainida C maior), o oxamo do ma-
nipulaçiio abrangia ate o modo de
ooilocacOo do rotulo ne garrafa;
costa perle o oonsolheiro Ezecjuiel
repro-you muita gente.

0 sr. Julio Meireiles: - Sr. Pro-
sidenfe, positi-vamnente não oston
se-n-do comprehendido polos mou

o uaiivar uiudncar em avul- Disponsada a loitura, a roqueri-
sos a introdueçoo ao mosmo poema, monte do Sr. Emilio Jardim, 0 sub-
Para distrihuiçao aos membros do mettido a I . - diseugo quo encor-magistei0 do Estado, de aceordo re-se scm debate, ó approvado Ucorn o auotor do referido traijaiho. Volta a commiasdo do Orçamentoo

Art. 49. Continua em vigor a dis- projecten. 64 (sobre approva9ao
posiço do art. 31 cIa lei n. 533, do de Contas).

F
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nobres collegas. Näo sou eantraria
ao projeeto n. 9, do Snado; enten-
do, porëm, que näa dovernos votar
esse'prajecto, tal corno estd em to
das as suas disposicOea, uma vei
que ha granide numero do praticos
estabeiecijd'os em Minas, CUJ Os direi-
tos precisamas reap ei•tar.

o sr. Bias Filho: - Mas essea es
tao garantidos.

o Sr. Julio Meirelles: - Ndo i
tanto asstm. Determina a projecto,
por exemplo, quo as llcenas seräo
cassadas nos diversos casos quo as-
peetfica, e entre as qua-es esta a da
alienaçao da pharmacia.

E' uma dispasião, øvidenternerjto,
inju&ta. E' frequente vermos phar-
maceuticos bondosos, caritativos, do-
tados de urn earação ganeroso e no.
bre, venderem medicamantos ou
manipularem receitas, scm quo es-
tas venham acompanhadas do nu
merario para a respeetivo pagamen-
to; entrotanto, si ease harnem, lava-
do pelos sons sentiipentos de phi-
lantropia e do aliruismo, liver do
Iuciãr, mais tarde, corn embaraçea
financeiros, on si realizar mans ne-
gacios, Sendo forçado polos r&dore
a alienar a sua pharmacia, perderd
a hcen9a.

o Sr. Bias Filho: - V. exc. per-
mitte urn aparle?

o Sr. Julio Meirelles:	 Pals nãa.
o Sr. Bias Filho: Parece quo v.

exc. näa apanhou hem a espirito do
prajecto, nesta parte.

o Sr. Julio Meirelles: - POde ser;
o quem sabe si v. exc. naa vird me
elucidar?

o sr. Bias Filho: - A licenQa sO
ë cancedida ao pratico que exercei
a Sua pra!fissãa, num determinado
lagar, onde não exista pharmaccu-
tim formado.

Ora, sendo assim, Si a Iicena sO
ihe 6 concedida para exercer a pro-
ftssãa nurn dctorminado logar,
clara quo do naa p6de vender sue
pharmacia e so transferir para on-
tro panto.

o Sr. Modestino Goncalves: -
Si die quizer exercer a profissãa na
masma •locali.dade?

o Sr. Julio Meireiles: - E' verda-
do. E depais, Sr. Presidonte, ai. one
vendre a pharmacia, a comprador ha

dc estar muntdp do urn titulo quo
a habilite a exorcer a profisso; ello
não poderd vandal-a a urn carnicel-
ro, par exempla, e oste eantinuar
corn a mosma, a que serla urn ab-
surda, cantraria a disposição ex.-
pressa no lasso regulam&nta sanita-
rio.

E, no caso do falientia, one per-
do a liconqa, perde as 500$000, per-
de a sell direito adquirido?

o Sr. Bias Fil/io: - iNesse caso, 0
a prapria lei civil que a faz_ perder
tudo Isso.

0 Sr. Julio Meirelles: - 1\f as, si
cite so rehabilitar?

o sr. Bias 1'ilho: - Isso 0 outro
case.

o Sr. Julio Meirelles: - F, Sr.
Presid onto, a rneu ver0 urna dispo-
sição aitamente iniqua, e, par isso,
submetta a. consideraçao da Casa
urn a emenda mandanda supprimir
o n. 1 do art. 4. 1 do projoeta.

Procuro, araSim, assegurar ao pra-
tim urn direito adquirido, quo iho
fcii conferido pelo prapria Cangros-
so, pars a exercicio do sua profis-
sao.

Ainda, sr. Prosidente, offeroço
uma autra emenda, quo rnorecer
scm duvida a approvaçto da Cams-
ra, dcante da justiça da madida quo
ella pro:pugna.

Determina a prajecto, em son art.
4°, n. 3, quo a pralico quo so au-
senbar da pharnsacia par mats do 8
dies, perderd as regalias quo Ihe ía-
ram canferidas pela lei, serido-ihe
caSsa;da a reap activa licença.

Na minha ernenda cu praponha
que, em vez do 8 clias, SO diga: 30
diras.

Sr. Prosidento, come v. exc.
sahe, em regra, nos logares ondo
não estta estabelecidos ph armacou-
ticos formados, nãa exislem tarn-
bern medicos, do sortie quo, e pra-
lice, muitas -vezes, par urn se p11-
mania do caridade e de philantra-
pia, ye-se obrigada a ausentar-se do
sua pharmacia para attender a en-
fermos, qua reciamam, instante-
monte, as seus sorviços.

U sr. Norberto Lage: - 0 regul a
-menlo exige quo as praprios phar

maceuticos formardas n5n padom
ousentar-so do suas pharmacias par
mais dc 8 dias.

O sr. Julio Meirelles: Mas, v.
exc.- bern sabe quo isso fica cm let-
Ira morta. 0 pharrnaceutico forma-
do retina-se do sua pharmacia, não
par 8 dias, mas par moses a MO par
annas, deixando-a confiada a urn
pratica; esta 0 quo é a verdade, quo
nOs canstatamos diariamenle.

Quantas piarmacias conheconlos,
entrogues a praticos e par elles ad-
rninisradays, sob a rosponsabilidade
do urn unico pharrnacautice?

A minia cmenda dove, partanta,
ser aeveitA pela Casa, pois quo tern
urn fim altamente justo, procurarn
do assogurar e garantir urn direito
conferido ppr lei tquelles qua, si
não freq uontaram Os bancos do uma
escola do pharmacla, tern, entretan
to, competencia comprovada par urn
exarno fcito poraairtc a auctoridado
legal, a prestam assignalados servi-
ps 	 populacOes do'nossa interior.

o Sr. Modestino Goncalves: -
Prohthem a concessa.o do licenca
aas praticos, mss nto sorào capazos
do prohibir a cornnscrcio de dragas
modicinacs, nas vendas.

o Sr. Norberto Lage: - 0 Regu-
lamonto prahibe.

O sr. [ulio Meirelles: - F' outra
lettra maria do Regulamenlo.So ostas, sr. Prcsidenlo, as
emendas quo tanho a honra do
apresantar so praecta n. 9, do So-
nada, convepcido do quo a Camara
não negará as mesmas a sou vola o
o scu apaia, attendendo a justiça
das modiclas quo ollas trazem no
son baja. (Muito bern; muito bern!)

Emenda n. 4
Supprimase o n. 1 do art. 4, do

protecto n. 9, do Sena.
Emenda n. 5

Ao n. 3 do art. 4, do prajecto 11

9, do Sonado, onde so diz - oito
dias, digs-se - trinta diara - as
phanmacaulicos e praticos.

Sala das sssbos, 24 de agosto do
196. - Julio Meirelles.

Sao apoiadas e pastas em discus-
são coniunctamente.

0 SR. JOAO ANTONIO: - Per-
gunlo a v. exc., Sr. Presidanto, si a
ernenda do nobro deputado, o sr.
Argemiro, faa aeceita.

o sr. Presidente: - Não foi ac-
celIa.

o Sr. Jodo Antonio: - Sr. Prasi-
dante, coma Y. exc. sabo, tern 5010
uma Delenda Carthago, nas dues
Cases do Congrosso Mineiro, a quos-
tao do licenças a praticos ide phar-
macia; pardm, issa bojo não tern
mais razãa do sor, a creio pardormas
cbogr, aoL. trrno da camp anha corn
contenbamento das partos, par ten-
rnas não sO a Escola de Pharmacia
do Oure Preto, coma tambem mui-
tas equipardas, em divorsas regi6es
do nasso Estado, donde sahom to-
dos as annos urn cnsidoravel flu-
:mere do maços diplomados, dopois
do urn regular curso, podonda so
epelliar par todos ols dirsirictos e
povoads do rtossu grande Estado.

o Sr. Norberto Lige: - Apoiado;
muito beni.

0 Sr. Jodo Antonio: Tarnando
na consideraqäa quo melocom as
duas ernendas aprosentadas polo no-
bro dpputadp, dujo name pea ye-
riia par4 dpc1arr, o sr. Julio M01-
rclhss, taleiito privilegiadQ e opera-
sidado invoj avel.

o Sr. Julio Meirelles: - Agrade-
cido. E' bondado do v. exc.

o sr. Jado Antonio: - ... Tenha
corn osar men, do dizer a S. OXO.
quo a cemmissãa não pOde acceitas
a pñnjeira ito suas emoqdas, vista
já sos 101, não poder a pratico abrir
pharrnacia em lo ople ja exista
urna on mais pharmaclas.

Senda. Sr. Proskiente, a pralica,
par rpotivo do qucbra on qtral'quor
urn outro, forqada a narssar a ter-
coma suanharmacia, clara cstd quo,
-ex-pi da id, nãa poderS, ncssc lo-
gar, reabrir an abrir do nova sua
seguncla nharrnacia, par jO oxistir,
em mao do tcrceiro a sus primeira.

Não podorá, sr. Prcsidante, trans-
ferira phara*cia para autra logar,
vista one a lea não Ike permittirá

O Sr. Julio Meirelles: - Não
apolado; pOde transforir. Ha lei
prnhirbin do issu?

o qr. Jqq Antonio: - Pa atton-
ão so m'eu lllnstro colle ge. Esia-

mos votande a lot quo s6 admilto a
traaforoneia do pharmacia do pra
iico em caso excepcianal. 0 quo
desannarecorá em poucu tempo

l0rn Clasp, cr. Prasidente. a h y
-pothese do fechamento do pharma-
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• cia-por motivo do quebra, aventada
polo men nobre collega, creio nun

• ca se ter dado, não so d. e nom so
dard a qnelra de uma pharmacia,

- deixanclo na miseria o pratico.
• Pelas razOos expendidas, a com

inissdo näo pOcle acceitar a primoira
enienda, orTforecida polo nobre de
putado.

Quanto a segunda, acho-a plaui-
vel.

'Soil o primeiro a coneorclar sor
limitado demats o prazo de 8 dias,
porcjuo, muitas vezes, pOde ter. o
pratico nocessidado de estar presen
to, por motivo do molestia, em casa
do pessoa quo Me seja cara eoo
sua esposa, sua tUba em easo de
infecçdo puerperal, on em moles-
Eia mais longa q-ue 0 ataca, não po

• dora sen punido pola pratica d.e urn
facto rneritorio— e mesmo por que
lucia a pharmacia tern urn eaixeirô
quo, em cartos espaos substitue ö

• pratico.
Julgo, pois, acceitavol esta ernen

cia e atb pediria ao sou auctor qua
ampliasse essé pram aos phrarma-
ceutinos tambem.

o Sr. Julio Meirelles. —Pert ella-
ilion-te, corn muito gosto.

o sr. João Antonio. —Itjxo de
me proriunciaT pela emenda do Sr.
-Argemiro porque ella ndo fol ac-

• coita pela Mesa por conter materi.à
nova ao projecto n. 9 do Senado.

Tenho dito.
(Muito bent!)
Ningao.m mais pedindo a palavra,

oncorra-se a •cliscussão.
Procedeniio-se a votaçdo ci o pro-

jecto approvado corn as quatr.O
ernendas a elle offerecidas, menos
do n. 4 que ci rejeitada. —A' eom

• mi-ssdo do Redacdo.
0 sr. Leopoldo de Luna pela or-

• dorn, pede que so consigno na aetã
ter vo-t'aido contra a emenda n. 5,

- embora fosse a mesma acceita pela
cornmissão do Saude Publi-ca.

0 SR. BERNARDO UIJIMARAES
(pela Ordem) : —Declaro quo votei
contra o- projecto não poaque jul -
gao desneeessaria a regularnoritaçao
do exerciclo da profissdo pharma-
coutica, -rnas palo- facto de jd exis -

- tirem id-s a rospeito. Si ellas são
- burladas, o quo dovornos fazor

oxigir quo as auctoridades compe-
tentes façam corn quo sej am cam-
pridas e não votar leis draconianas
o antlliberaes, quo do forma alguma
sanarão as lacunas quo se notam
tim regulamontaçao do oxerciolo da
profi-ssão do pharmacia. (Muitobern)
Egualmento cleclaram ter votado
contra o proj edo os srs. Alberto
Alvares, Modestino Gonçalvos, Si-
meã-ó Stylita o Retto Junior.

S-erdo consignadas na acta as de-
- claracoes dos nobres deputados.

I .'  discussao do pro jecto n. 14, do
- 	 Senado

-Dispensado a leitura, a requeri-
monto do Sr. Castello Branco ci
subniottjcla a 1 discussão quo en-
cerra-se sern debate, sendo ap-pro-
vado o remttido ci oomrnissdo do
Carnaras Municipacs o pro-jecto n.
14, do Senado, sobro divisão admi-
nistrativa do territorlo quo foi oh-
jecto do litigio entro Mnas e o Es-
pinto Santo.

2. discussdo do pro jecto n. 58
Finalmonto ci lido e submettido a

2.' discusscio em globo, a requori-
menlo do sr. João Lisboa, o proje-
eto n. 58, creando o fundo especial
do resgato.

0 SR. PINTO DE MOURA —(Ncio
devolvou - son discurso)

O SR. ALBERTO ALVARES
Srs. deiputado-s. A historia poll-
Hen do quri todos - os grandes
paizes so camoteriza, sob 0 -50U as-
pecte fiii-ancoiro, por uma orieit-
tação unit orme do appello ao ore-
clito publico, nas mais amplas 0
vastas iroporçOes.

Os algari-smos e factos seguin-
tes, tiraclos a historia, -são por cer-
to hem elo-quentes.

Em 1815 todia a divida cia Grci-
Bretania e da Irlanda so elevova
a 861.039.049 estorlinos, on sejam
17.220.800:000$000.-
Em marco do 1899, antes cia

guerra sul-africana, -a divida in-
gloia montava ainida ao total do
685.393.734 lthras esterlinas, OU
sejarn cerca do 12.707.900:000$.

- Em 1793 a Franca, - por acto cia
Convonção, - croou o Grande Livro
cia IJivida Publica, unificando to-
dos os titulos do dividas anterio-
ties, que ahi foram inscriptes.

Esta providoncia em Dada, p0-
r6m, diminuiu as grandes diff I-
culdades do thesouro francaz.

Quatro annos depois, pela lei do
30 do setembro do 1797, era verda-
deiramento declarada a banearrota,
pois quo, dispondo o art. 98 dessa
101, que dois torqos dos titulos in-
scriiptos no Grande Livro seriarn
reembolsajdos em papal, quo não
aicanava non-hum valor na praça,
vaieu este reembolso por uma per-
cia total dos credores nactona-es,
apes-ar do todos os esforços do Dire-
ctorio.

Em 1904 o total cia divicla publica
frarticeza, consolidad a e fluctuari to,
mo-ntava a frs. 33.664.213623, quo,
na nossa mo-oda, ao camhio actual,
significam a enorme somma do
-'16.931.370:000$000.
• No cojitinente americano não so
tern segnido eaniluho differente,
quer no forte, quer no Sul.

- No coineço do seculo XIX grande
nurnero de Estados cia Unicio Arne-
ricana contraliram pesados em-
prestimos para a fundaçao do no-
vas industrias.
- Teudo fracassudo quasi Hides os
emprehendim-entos, eases Estactos,
corno o Missis-sipi e a Florida, do-
clararam hancarrota, contra a qua
de riada aa1eram t-odos os protestos
dos credores extrangeiros perante a
go-verno fed -ral, quo se reconheccu
incorripetente, deanto dos discpositi-
vos eon stitucionae-s, p ara in-tervir
no-ste pouto na vida dos Estados.
• Em 1865 a divida dos Estados
Unidos cia America do Norte se ole-
Vava a frs. 15.000.000.000, ao cam-
bio actual, 12.000.000:000$000, pos-
to qu-o houvosse descido a frs.....
3.030.000.000, em 1892, dando as-
sim aquelle p-aiz urn OxemPlo 5iU

gular do amortização cia divida pu-
blica, em proporocies nunca atlin-
gidas por qualquor outra nacão.

A mesma politica dos empresti-
'mo-s tern si-do adoptada polas de-
mais . Republicas do noso eontineu-

to: Mexico, Venezuela, Argentina,
Chile, Uruguay, Brasil etc.
• No Brasil ella tern me-smo exce-
dido a todos os limites quo teriam
sido previstos -pelos no-ssos prirnei-
ros estad-istas, como so evidencia de
urn ialJido exarne da nossa historia
fin anceira.

Erni 4827, data dci fundação -dci di-
vida intOrna hrasil-eira e-da prihici-
ra ereacão cia Gaix-a do Arnortizaqcio,
pela lei do 15. do novembro daquel-
le anno, era es-to -o eat-ado cia divicla
uacional:
Divicia interna 	 5.006 :990849
Divicia externa 	 18.264:177 $77

- 	 Total ......23.271.1688626
Em 1889, ao so proclamar a Re-

publica, eram estes os compromis-
sos do paiz: 	 •
Divida intorna.... 543.585:300$000
Divida externa.... 270.395:555$555

Total .......... 813.980 :855555
Os sorvicos destci divida custa-

yam ao Thesouro Nacional a impor-
tancia de 46.729:7078000.

A renda ordinaria do Brasil era,
outdo, do 150.769:500$000.

A relação entre a divida e a ron
dacorrespondia, portanto, a 541 010,

isto ci, a divida attingia a quasi 5 112
vezes a renda.

O custolo cia divida absorvia me-
nos cia terça parte cia roceita publi-
ca.

Actualmente, a divicla cia Unicio ci

representada polos seguintes alga-
rismos:

Divida externa

£

	

Emprestimo do 1883.. 	 2.713.000

	

"-,1883.. 	 4.173.100
-	 •	 1889.. 	 17.468.300" 	 11 	 6.925.900

	

- -Funding - dc 4898..... 	 8.368.600
Railway Recission • do

	

1901 ............. 	 12. 935. 480

	

Porto do Rio, do 1904
	 7.698.400

Lloyd Brasiloiro, do

	

1906 ............. 	 240.500

	

Emprostimo do 1908.. 	 1.839.400
• E.' F. Corumlci, de

	

1908 a 1909....... 	 3.951 .400
Porto do Pernambuco,

	

de 1909.......... 	 1.606,000
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Minas so tern aggravado duas ye-
zes mais do quo os da União, a
partir do 1889.

Esgotado o prazo da moratoria,
em juiho de 1918, o serviço da di-
vida fundada do Estado não ihe
custard mono s do 9.000:000,$000 an-
nuaes.

Cumpro portanto contramarchar,
seguir dirocção diametralmento op-
posta da quo tern sido nortoada pe-
Ia politica tinaneira dos nossos os-
tadistas.

E' prociso não sornonte eneami-
nhar a todo transe as forças eco-
nornicas do Estado para o maximo
da sua expansão como ainda alli-
viar o Thosouro de urna parte dos
onerosos compromissos quo sobro
Bile posam.

Guidar, portanto, nosto momonto
de organizar os olemontos perma-
rientes da amortização e do rosga-
te da divida publica consolidada ó
nao sO da major opportunidado co-
mo ainda serO o signal certo do
urna nova phase da nossa politica
finaneoira quo se aeeentua sob tao
bons auspicios.

"0 Estado tern o dover de amor-
tizar. E' a eonsoquencia logiea da
riatureza financoira do procosso do
omprestimo, quo não 0 mais do
quo uma anZeeipacão da roeoita.
Uma goração torn pois o dover do
elementar honostidado do não ac-
eumular as goraçOes soguintes corn
o peso total dos seus omprestirnos.

E' aldm dusto o sen interesso bern
comprohondido. A uma eseessiva
divida publica corresponde muitas
vezos uma situação politica emba-
raQosa, l quo tormina não raro, comc
para a Grocia e a Sorvia, por uma
restricçao direota cIa indopondencia
nacional.

Jiemais, do ponto do vista do p0-
der economico, os paizes sobrecar-
rogados do pesadas dividas publi-
cas são vencidos nos moreados
mundiacs pelos Estados cuja dlvi-
da C menos onerosa porque os pro-
duotos daquelles são sujeitos a pa-
gar malores impostos." (Gaston JCr-
ze—Scieneia das FinançaS) . 0 sys-
tema da porpotuaão da divida na-
cional, assim so oxprirno Ruy Bar-
1osâ 6 uma das tradicce do iii-

fluencia mais subtil e mais pen-
gosa contra o principio fundamon
tal da dernocracia, 0 governo real
do povo pelo povo.

Os paizes exemplarmonte ropu-
blicanos sobresaom como typos do
sentimento hostil a ossa politica fi-
nanceira.

Na Suissa as proporcOos da di-
vida publica não minusculas, quer
a consideremos em si mesma, quer
na sua relaOão para corn 0 numero
do sons habitantos e o valor da
sua riquoza.

Nos Estados Unidos a amortiza
ção tom-se praticado corn portento-
sa enorgia o celoridade 'vertigi-
nasa.

Para ohegar a esse resultado,
não hositam Os amoricanos em ac-
ceitar do boamente o , peso das
mais gravosas contribuicOes, prof e-
rindo o encargo quo so supporta sob
a forma expressa do imposto ao
quo so dissimula sob a combinacão
indireeta drs annuidades do divid
fundada.

E' quo, no primeiro desses dois
systemas, os abusos do governo so
tornam immediatamento percepti-
veis a algibeira do contrthuinte,
despertando-iho 0 sentimento dos

• seus direitos, on dos sous interes-
ses feridos, ao passo quo, no outro,
as maiores liberdados se ousam,
sern accordar a vigilancia dos con-
temporaneos, aggravando suceossi
vamerite a condição das geraçOes

• futuras. 	 -
Ha, portanto, ama ro1aião dire-

eta entre a genuinidade do governo
constItuciollal e a selecOão, quo se
fizer, entre essas duas altornati-

1vas."
Ten-do sidd. o govorno do povo

pelo povo i?ia lucta polo sua so-
• berania sobre o orçamento do paiz,
osso governo sO se poderd manter
mediante o mais pleno exercicio
da auctoridade popular sobre a des-
pesa publica.

No dinhetro estã o principio vi-
tal do organismo politico; o The-
souro C o coracCo do Estado; a go
rencia das uinanOas envolve a su-
prornacia sobro a acção do governo.
(Adams—Publio. Debts.)
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• Emprestimo do 4910 	 9.767.000 ronda ordinaria da União, no ul-F. F. Goyaz 1910... .3.938.580 timo oxorejejo financeiro, foi ape-Lloy Brasilolro, 4910 	 1.000.000 nas do 465;764:000$000, que Coin-Porto do Rio; 1940.; 	 4.042.900 parados corn a divida nacionalViaao Bahiana, 4911 	 2.400.000 apresontam a relação do 4066 o jo,lstoViação Cearenso, 1941 	 . 2.400.000 0. a dlivida publica C actualmentoEmprestimo do 4913: 	 41.000.000 quasi 11 vozos malor quo a re-Funding de 1944 	 6.605.075 coita.
4916 	 4.376.356 	 Comparando-se ainda a ronda e4917 	 3.240.969 a divida do Brasil, rospobti yamrn-

to, em 4889 e nos nossos dias, vO-Total £....... ....416.654.660 se quo a roceita de 4889 e a do•
Ousejam 2.333.093:200$000, aO aopassoqueadjvjda041earn 10 actual. 	 9 e a

ctuai guardam ontre si a relação

	

Div ida fundada nterna	 do 4 para 6: quor dizer quo em
menos de 26 annos as rosponsabili-Apolices do 5 °° 802.384:000$000 dades do Thosouro Nacional au-

EnMssOes esjieeiaes 	 5.936.:000$000 gmCntaram duàs vezes mais do quo
a sua ronda ordinaria.

	

Total .........808.320:000$000 	 Nos Estados,sirião em todos ao

	

Divlda 'lu 'uante	 monos em sua maioria, as condi-
L'ettras do The

-	
. - 

I	
-	 çOes economjeas 0 financeiras não

parecom diferjr muito das quo,8!fl0 a 	
81.765:000$000 acabarn do ser expostas.Noiñ do 6 0 1 0	 4231 :000$00o

Responsabiidado

	

	 A divida fundada do Estado do
do ffiesouro - - 84 	 linas, ao a1voroier do novo regi-

.994:O0o$0oo men era de 10.358:000$000, quo fi-
Caixa Economj-
Cofre do orphus

	

	
0.974:000$0oo earam rèduzjdos a 40.134:000000,

pela amortizacao do 1893.eas ... 	 442496:000$00O
-ublDepositos p i A sua rondo ordinarja era ape-

nas do 5.378:965$000. Computan-cos .............040:000$0OO do-so 0 "funding" realizado em Pa-.Vario-s depositus 	 7'3.476:000$000 ris o anno passado, a divida con-Papel mooda em 	
solidada do Estado oleva-se a

Respon
cireulacao 	 1.185.378 	

204.746 ;000$000, som falar em cer-
dado dO The: 	 caca dO 15.000:000$000 de dobito flu-

Souro na Oifl	 ctuOnte.
so da Calia 	 A retida ordinaria, ealculada so-,
doCon,verao38.000:00$0OO bro a rh6dia do ultimo quinquen-

nio, quo fol ate hojo o mais favo-
rantia

Apolices do ga- 	 - 	
ravel ao Estado, C de 29.405:000$,

465.000 :000$000 o quo dd entro a divida e a rondo• Total,.. 	 A., 	 .5 142.00n0o uma rolacão do 692 010 isto C, os-....-. 	
compromissos do Thosouro mon-

	

flesumo dc' Thdà a divid 	 tam a quasi 7 vozos a roceita.•bivi4a externa 2.333.093 :00$000 	 Comparandose a renda e a di-
]ivd-a fundada 	 vida do Estado, logo apos o novoInt6i,fia 	 808.926_:'000$'000 regimen, rospectivamente corn as
Divida fluctuan- 	 do nossos dias, verifjcaso quo as

té .............4.825 ..142:6ô0000 	 rendas ostão entre si eomo I pa-

	

• 	 ra 5, e as d1vldas eomo I para 20.Total 	 4.966.555:200$006 	 Quer dizor: omquahto as rondos

	

•	 publicas augmontar 	 5, a divida,Eis a quanto ;lflontam aetualmen-
to as rosponsabilidades do Thesou- no mosmo poriodo, crescou 20 vo-
ro. Federal. 	 zes, isto 0, 4 vozes mais.

Sob oste aspocto, C, pois, fOra doOra, roduzindose a quota ouro duvjda quo, guardadas as propor-ao -camblo actual, verifia-se quo a çöe, as encargos do Thesouro de
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"De clia em dia se aprofunda
anirno do povo, dizia urn d
eminontos seerrtarjos do thesou
nos Estados Unidos, a convieqao
que ci cia major importancia pa
a economfa, nas despesas naeionae
para a presorvaqao cia verdado
ra damocracia na gereneja do
tado, Para a causa cIa moral e 

E
ci

virtude publieas, ostaholecei def
nitiva e inexorayelmente uma poltica de p erseverança na redueq
annual da divjda.

iNão ha outro mob, a nao 5cr ess
praxe, alliacta a economia, que
tornard exequivel, de reconcilia
o povo corn o gravarno dos imposfos.

As dividas nacbonaes oxercen
Sempro sciria press go nas institujqOes republicanas; e as closte pan
não devein ficar sujeitas a ella
urn sO dia, alcim do termo indispen
savel."

Jefferson dizia quo urna geraqao
não tern o direif.o de contrahir di-
vidas quo recaiam sobre as gera-
çOes futuras.

Dc certo ha excesso do restricqao
no cOflcejto do insigne amen-
cano.

Seja corno fOr, elle exprime a
norma born deseja yel do que umagerac go 1-1ão transrnjtta aos vindon-
2-os urn passivo de erros 0 enoar-
gos quo exeeda ao activo do patri-
monlo dos suas conquistas e das
de seus antepassados

Alasas "do ci sOrnonte o ponto de vis-ta moral o quo j ustjfjca a necessi-
dade irnperjosa do propugnar sern-
Pre pela di.minuiqao cia divicla do
Estado. E' o ntoresse pol jfjo do
propnjo Estado e o da economia pni-
vada quo a impOem, pots ninguernignora quo as dividas publicas sc
mujtas vezes soirocargas pesadissi-
mas quo onoram 0 entorpecern a
marcha do progresso material do
urna naqão.

Desto postulato ci a mats VIVO ox-
OflTlplo a nomo proprio paiz, n quadra afflictiva quo atravossa.Cumipre, portanto, amortizar a todo
transe a divjid.a do Estade, rest-in-
gil-a, fazer quo o oirctlmscreya
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no t dent.ro dos razoavois limitos do mu
Os pocler oconomico o financejro.rol	 NSa ha, portanto, coma louvar e
le applandjr a hñcjatjva patriotica do
ra illustrado auctar do projecto quo
8, instif.ue a .fundo permanente do
_ amortizaç0 e lesgate da divida du-

Mica eansOljdada
a / NSa fôra a cerfeza do indulgeruq
1- corn quo do sua parte sorãa recobi-
i- dos Os 1105005 desauctarizados con_
o eeitos, e nSo nos movorianias par

certo a suggerir-ihe as accrescimos
a o reparas quo neste turna offcree-
a I mos ao projecto em discuesSo.
r 	 Dos arts. 4.° e 7.° so doprohende
- quo a systerna do resgato preferido

ci, em linhas geraes, o cia caixa tie
arnortizaSo, pauco importa si polo

- resgato directo do titulos o ecu con-
- sequonte doposito, on si polo prG-

cesso do deposita do funcbas cope-
ciacs e j uros aecumrilajdos

Este pr000sso, coma sabido, fat
pola primoira vez instituido na In-gbaterra par Richard Price, no se
gunda nietade 'do sedulo XVIII, con-
soguindo conquist or a opiniSa dos
mais eminonfos esteclistas inglezes,
graqas aos argurnono5 5educto,-s
pastas em jogo Polo son auctor.

Richard Price partia do arineipia
do grando pader do multiplica0So
do's juros compostos. Dizia quo urn
Penny (cerca do 83 rciis, ao carnhjo
actual), pasta a j uros comip ostos no
primeira anna cia cira chrisi g, teria
produzjda em 1772 urn valor molar
do quo 500 milhOes do vezes a gboho
terrestre, ropresentado em ouro
massiqo.

Segundo a lob creseente Ms incas
compastos, ci sabido quo, dci ositan-
do-se todo anna I mithSo a juros
do 5 010 forma-se urn capit1 dc 100
milhOcs, em 36 annos c 261 dias.

Donde. dizia Price, nara rcsgatar
8500 capital em menos do 37 annos,
hastaria Canstifuir urna eaix do
amortizaSa em quo sei-iam depo-
sitacbos tcodas as anrios I milh5o a
.iuros comnastos, ao passe, one polo
a-mortizaqSo annuol do I rnilhSo l-
Var-se-ia 100 annos. 	

,

0 illustre financisfa inglez irna-
ginou eniSo uma caixa do arnartiza-
do aue funecbonania da segctintnmaneira;

o Estado consignania S caixa
verba annual fixa e canstante.

No pnimeiro anna seria resgatado
urn nurnero do titulo A.

Na segundo anno rosgatar-se-ia
urn nuirnora do titulos B, ogual S
dotaqSo annual orqarnentaria, mais
as juras produzidos pelos Iituios A.

Na terociro anna, urn numero C,
cgual a dataçSo orçamentaria, mais
as juras do todos as titulas antonio-
res, e aesirn par deanto, do mada
quo em pauco tempo toda a divida
ingloza estaria resgata'da.

E' evidente quo a systema do
arnartizaqSo par accurnulaqSa do
juras, imaginado par Richard Price,
é mat.hernaticacmente verdadei ro,
porcirn, econornicarnente falso.

Primeirarnente ci procisa não per-
der do vista quo no dominia do roa-
lidade as causas nSa so passam coma
Price as imaginSra.

Entro 0 momenta cia poncopçSo dos
juras o a do sua capitalizaqãa ci fcira
do duvida quo ha sempre urna dis-
continuidado, cuja extensSo nSa ci

dada a mathernatica proverb.
416m dista ninguom ignara quo as

resgatos sucossivas do titulos do urn
Estado e sua cansoquento rotirada da
eirculaqao trazern coma effeito im-
inediato a alto cia ootaqSa dos mos-
Inos limbs, a quo canstitue urn se-
gundo olernento porturhador do sys-
tema de Price.

Mas nSa ci sO. 0 maior inconveni-
onto cia accumulaqSo das caixas le
resgate, qucr sob a fOrma do fltn-
las, quer em espocie, coma so
institue no projecta em discus-
Sao, ci collocar as sommas ac-
eumuladas polo oconomia o polo
sacrificio puijlicos ao alcanco dos
gavernos quo sempro acham fa-
culidade em lanqar mao dollas no
pnimetra momenta do major on me-
nor restricqSo financeira.

Este torn sid'o a principal motivo
polo qual todos as paizes quo
1250 praticada a amortizaqSo do sua
divida, depots do infruetiforas ox-
perioncias, tOrn profcrido a syste-
ma da applicaqSo annual dos fandos
do resgate. 	 -

Cumpre, partanta, aproveitar a
Oxporioncia mats quo secular.

0 art. 3. 1 do projecto em discus-
São restninge ao maxima do mu can-

toe a limite do funda instituido, euja
applicaqSo, pela dispotia no art.
7. 1, fioa ao criteria cia gaverno -

ci do riaia voutageni dc
o resgate so realize nas mats 1arga
praponqoes, e fOra do arbitnia do pa-
der executiva, nSa nos parece profe-
rivel adoptar tanto a limitaqSo do
fundo coma a anbitria do applical-a
quo so concede ao governo.

A divida consolidada externa ci

regulada par clausulas contractuacs
quo fixasn as condiqOcs do pagamen-
to nao scimento dos juros coma do
amartizaqSa -

Estes encargos são portanto prd-
vianionto regulaclos e escapam S
vontade do devodor. 	 -

0 Estado terS do consignor scmpre
nos scus orçarnontas a vcrha no-
cessania 55 annuidades da divida
fundada -

NSo nos parece portanta aconsc-
ihavol, doante dos intuitos quo so
tern em vista, cansignar qualquer
quota do fundo quo so prctendo in-
stituir, Para amartizaOSo voluntaria,
aos eneargas contractuaes do divi-
do consolidada.

Julgamas ainda do justiqa desti-
nar act fundo outras fontcs do re-
ceita, alcirn das quo ihes são destina-
das no art. 2.° do projecto quo so dis-
cute -

Justificada desie modo a nosso
dcsvalioSo parecor, arprcsentamoS ao
projocta as seguintes erncridas, pars
as quaes pedimos a exame cia Canto-
ra dos srs. Doputados e especialmon-
to o do illustrado autotor da feliz ml
elativa quo don logar ao assumpto
destos debates.

(Muito Item; muito bern)

jmendas

N. I

Ao art. I.° Substitua-so polo so-
guinto:

Art. I.° E' creado urn furido espe-
cial, destinado exciusivarnente ao
resgate do titulo do aceordo finao-
coiro, realiza4o polo Estado, em
1945, em Paris, born come dos dos
dividas consalidadas, intorna a ex
torna.



N. 2

Ao art. 2.° Aecresrente-se in fine•e) o pr.o:ducto da reversdo das ga-
r.antias do juros;

I) coiisignaçd s orcamontarj.as
especialmen deslinadas ao fundc
do quo trata o artigo anterior;

g) as eoonomias provenientos de
reducção do juros, resultante de
convorsao do titulos da divida son-
solidada;

h) o producto cia venda do pro-
prios do Estad.o.

N. 3
Ao art. 3.° Supprima-se

N. 4
Ao art. 7. 1 Substitua-so polo so-

guinte:
Artigo. 0 resgate do tilulos so

lard immediatamento apOs a apura-
do do quo trat.a o art. 5.° e desde

quo so vsrifique qualqu•or fundo
sulficionte, cabendo ao governo o
critsrio da preforencia entre Os titu-
Los da divida oxt&rna 0 Os cia divida
interna, eOnsolidadas.

Sala das sossOes, 21-8-1916.--,
Alberto Alvares.

Silo apoladas o entrain 	 discus-
são conjun!ctamente

0 Sr. José A ffonso onvia ci Mesa aSeguinte
Emenda

N. 5

Ao art. 10, acsrescnte-se:
Votada em 3 sossOeS consocutivas
Sala das sossães, 21 do agosto do

116 - Josd Affonso.
E' apoiada o eritra em digcussao

OOnufl5tamente
0 SR. JOAO LISB04 (sent rev i-são do orador) : - Sr. Presidonte,

si ncio fOra o prernia thagno quo en
espero para a inic4ativa db presente
projecto, e quo 6 ver o riosSo Esta-
do, do futuro, dosobrigado dos sew
poados erisargos, certamenfo on j ci
me Consideraria bastanto reeompo..
redo por essa mesma iniciativa ci
vista do interesse que a mate, ria vai

pedesrt,asT4 no meio .fiaianceio ia
elonal e no soio desta Camara,

r
 oride

acaharn tie se manifgstar dots do
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flosses mais talentosos a eornpcten -
tes eollegas..

o sr. Alberto Alvares: - P81a mi-
- nha parte, muito ohrigado a V. exe.

o Sr. João Lisboa: - ..., cob-
cando nos sons devidos termos e no
son devido aleanco, a mtssdo do re-
ferido projecto.

o Sr. Alberto Alvares: - Todas as
palavras são poucas para methr o
aicance defle.

o sr. Jodo Lisboa: - Sr. Presi-
dente, conformo born salientou pe-
rante ci Casa, o no'bre representante
'cia segunda cirdumseripqdo oleito-
ral, sr. Pinto do Moura, a mania dos
emiprostirnos externos tiniha avassai-
lado, entre nOs, ate os proprios mu-
nicipios.

E' fOr.a do du rvida quo essa am-
plitude quo se qasria dar ci facul-
dade do contrahir omprestimos, vi-
nha comproniettendo as creditos do
Estado o envolvendo, do par corn
isso, os oreditoo da naqdo. (Apoia-
dos).

Adoptado o projeclo quo tive a
honr.a do submettor ci consicieraçcio
da Casa o quo vai dospertando tao
interessante debate, ncio a oxaggoro
dizer quo, dentro do poucos annos,
em urn periodo quo, naturalmonte,
cada urn do nôs ainda podord obser-
var possoalmonte, o Estado do Mi-
nas G-eraes so ooiiocarci, sob o pon-
to de vista financoiro, na vanguarda
dos sous sompanheiros da Fedora-
can.

0 peoccto,corno so verifica do son
art. 1.°, ncio visa sOrnonto dustoar,
resgatar, direi meihor, Os titulos
corn Os quaes varnos fazondo face
aos encargos cia nossa divide extor-
na, em virtade da operação do fun-
ding-loan; o projeetd pretendo tam-
horn a arnortizaçcio cia nossa divida
oxterna, arsim corno o resgato cia
norsa divida intern a.

Forma-do o fun-do cia caixa quo
silo estaheleco, corn a produeto -das
rondas constantes das divorsas ru-
hrieas orcarnentarjas a quo so ref c-
rem as lcttras a, b, c e d do art. 2°,
o ainda corn o producto daaueiias
quo acabam do ser detrminadas
pelas emendas, que, ainda ha pots-
cc. hrilha'ntomente j ustificou. d a
fribuna da Casa, o esforçado bata-
ihador em prOj do nosso crodito C
dos }nteresges do Esado de Mines

&craos, o Sr. deputado Alberto - S1	 0 sr. Alberto Alvares. —Parece-
me quo ossa doutrina nan impeciirci

vaos. Alberto Alvares: - Muito
ubrigado. - - 	 verba ainda quo tenha do forcar6 sr. Joao Lisboa: - ... tenho desosas adiaveis poeque o nossocerteza do quo dentro do poucos dover primordial ' deante da sobre-
arnos, terenios attingido ao firn quo carga a quo chegainos, d resgatar
tomes em: vista. 	 djvidas0 sr. Alberto Alvares —E pelaS 0 sr. Pinto de Moura. --Neste eamãos do v. exc. so tera marcado so nan seria uma cobra man sumuma etapa em nossa vida finances- 'uma provisdo orçamentaria.
ra (apoiados).	 j	 Lisboa —You harmo-

o sr. João Lisboa. —Di 	 ainda nizar as opiniOos do vv. exos.
ha poucb, o nobro ropresentante cia 0 sn Alberto Alvares. —P000 ii-
2. 1 eircurrlscrip0ão, firmado, alias, ieenea para ehamar a attencäO do
em boa dohtrina economica, quo or- 1 V. cxc.. para 0 scguuito: em uffla
çamento horn ncio d aquelle em qua ' cias emendas quo apresentet estci
so vorifica o seperavit. Mas, 0 no- justamento a suggastão do tnobre
bre deputado ha de convir quo es- - deputado, o Sr. Pinto do Moura -

msa doutrina é applicavel aos pals a consignacdo oramentaria.
quo atravossam urn periodo do vida 	 0 V. Jodo LisbOa. —A gonsidera-mtesramente normal. 	 ção quo en protendia fazer era, exa-

No nosso easo, sr. Presidente, 'ctamonto, ossa a quo so refere o
quando urn surtO do prosperidado aparte corn quo acaba do me honrar
inesperada vem nos afagar, fazen- o nobro deputado.
do a transforrnaão cia nossa vida 0 sr, Alberto Alvares. - Estou,
economica e surprehendendo-nos l apenas, ontretondo uma palestraagradaveirnente, no ti possivel a thuito agradavel corn V. oxe. corn
olabora0db do urn ordmerito, vu- relaqcio an assurnpto do quo trata ojas rubricas —cia receita a cia dos- projacto em debate. 	 -pesa coincidam intoiramonte entre
Si; podendo, portanto, ser vorifica- 	 0 Sr Jodo Lisboa. - Dizia eu

tiue a consignação dos saidos orea-do urn superavit , porque V. exe. meutarios para a constituicio dohorn sabe qua a despcsa puue ser fundo da caixa do rosgato ó essen-prevista mathomaticamente, o quo, cial porquo havendo "superavit",
entretanto, nao acontece corn a re- -rids, quo prccisamós fomontar a in-ceita. 	 dustria, digarnos; nOn quo, prod-0 sr. uAlberto Alvares. - E on rando o desonvolvirnento do Esta-chamaria a attenção do V. exc. pa- do, procisarnos consignar no orça-ra o quo se don o anno passado no mento dotcrrninadas quantias para
Estado do Minas em quo o 'supe- sso fim; si ncio tornassornos obriga-ravit" fol do 9 mu e tantos con- 	 em lei, o recolhimonto dessetog. 	 "superavit" ao fundo do resgateo sr. Jodo Lisboa. —Exactamente; destinado as nossas dividas, pode-v. exc. yam em abono das mrnhas ria-mos muitav vezes; ser tentadoseonsidoraqbes. 	 a dar ao simn urn omprego quo0 sr. Pinto de Moura. —Isso - se so nos afigurasse vantajoso, desvi-tiC aumormairnento. 	 ando assim as importancips apura-

o sr. Jodo Lisboa. —Por isso, di- das nos reforidos satdos orçamdn-
zia, on, a eonsignacdo cia lottra b) tarios, em nbjocttvos quo, na maio-
do art. 2.° (saldos qiae so apura- na dos cases, em vez cia trazer as
rem no orOarnonto do cada anno), vantagens quo nOs antegosavarnos
constitue urn contingente quo não on anteviamos, jrjam amda mass
so dove dospresar, porquanto atra- comprometter as nossas eondioes.
Vessamois uma época em quo não 0 sr. Alberto Alvares. —A his-
devomos nos admirar cia existencia toria financoiro do mundo corrobo-
do "superavit" em nossos orcamen-

L 
ra a opinido do v. cxc. As naçOes

toe, - 	 em geral, (nan me refiro a esta, ou
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dquella) não resistem a tentaçaodos depositos.
0 sr. Jodo Lisboa :—Outra èonsi-

deraçao que me 0000rre em relaçdoao superravjt or amentario, d o nos-
so regimen trihutarlo actual.

Vivendo, rids em urn regimen tn-
butarjo cuja base d o imposito ad-
valorem, ndo podemos tazer uma
'previsao certa da recejfa porque
ndo sabemos si na occasibo em que
ontrar em execuçbo a let Orqamen-
taria, o valor do objecto taxado send
ele.vado ou baixo, o que nos obriga
a estal)eleeer urna media.

Supponharnos para ar.gurnentque 0 00550 principal productoo
oafd—, Sobre o qua] recehornos im-
posto ad-valorem, tonha uma gran-
de alta em determinado exerciclo
e quo tenhamios calculado em 11 mu
contos a ronida que elle devia pro-
duzir.
o Sr. Alberto Alvares :	 Comoacontecen o anno passado.
o Sr. Jodo Lisbo a :—Ora, esm

da pOde elevar-se a 15 on 20 mu
contos; e urna vez que estlo deter-
Ininaijas as deapesas, nas outras ni-
bricas do ortarne.nto, forqosafliente
ha do haver saldo- e eSse saldo, em
vez de ter oufra applicaç5o vird
eons-tjtujr o fundo da caixa de res-
gate.

o Sr. Pinto de Moura :—Terd a ap-
plieaqbo patriotica, previsfa por v.
exc.

o Sr. Jodo Lis boa:SaiJ-em os se-
nhores deputaidos que o fun do con-
stituido peJa caixa ndo tern por tim
a ohrigaçbo de resgatar as nossas
divi-das interna o exterija;nbo Cs-.
tamos a isso ohrigados sinbo contra-
otualmente. Dcn-tro dos contraitos
oe1ebra-dos ontre o Estado •e os nos-
sos credoros,, ha a clausula da amor-
tizaçbo; epi regra, essa amortizabo,
depots de doterminado numero do
annos, comeqa a ser feita na razo
do 1 010

o fuindo Ca caixa d para arnorti-
zaçbo ]ivre, voluntaria, de modo que
si a caixa enriquecer, terenios ahi
uma das vantagens da ein&nda apre-
sentada pelo deputado Sr. Alberto
Alvares, quaJ a do nbo so limijar

-o s-eu maximo, idea corn a qual en
concovdo, em absoluto.

0 Sr. Alberto Alvares: 0 ideal drdsgatar.
o Sr. Jodo Lisboa:—Si a caixa

formar uma somma consideravel
em seu fundo, a amortizacAo serb
qiuito rnaior: podereimos arnortizar
10, 20 o-u 30010

0 sr. Alberto Alvares : - E is-socorrespondo a uma dbminuiç go deimpoSto.
0 sr. João Lisboa... do modo que,

clentro do poucos mnos, si fOr exo-
cutada conform-c o espirito do pro-
jecto, a let quo do mesmo ha Ce sun-
gir, certarnonto o Estado de Minas
[era se des-ohrigado desses pesadissi-
mos onus ciue entravam a martha
do sua prospenjdade.

Disse aperias ostas palavras, Sr.
Prosidento, para ter a opportunj'da-
do Ce agradecer as lisongeiras re-
feroncias a mim feitas pelos dots ii-
lustrado oradoros quo me prece-
doram, os sin. Pinto de Moura e
Alberto Aivares, e tanThern para dc-
clarar a Casa que acceito, come an-
cior do Proj ecto, as -omondas que a
die foram offerecidas pos rn exc.

Quanto a emsnda do nobre dopu-
[ado, sr. José Affonso, devo decla-
ran que acceito-a Si et in quantum,
reservando-me o direito de ., em 31
diScusbo, rnanifestar-me definitiva-
rn-cute a respoito.

Ditas ostas palavras sento-rne pe-
dindo a Casa descujipas polo tempo
que, em hora tao avanqada, ihe to-
met.

(Muito bern; nruito bern!)

Ninguem mats podindo a palavra,
encer-ra-se a discussbo, ficando -a
votaçbo adiada por falta de olimero.

Nada m-ais havendo a tratar, 0 Sr.
Pres-idonte Cesigna para amanhb a
seguinite:

ORIJEM DO DIA

Prim eira parte

Aid -'1 hora da tar-do:
Leitura e approvacao da acta,
Lxp0diente,

Ate 2 horas Ca tarde:

Apr-esentaqho de pareceres Cm
commissOes.

Apresentaqlo do protectos, reque-
rimentos, indicaqOes, interpellaqOos
ou moqOes.

iiiscusslo do requerimentos, mdi-
cacOes, interpellaqOes on moiOes.

Approvaçao de rodacqOes finaes.
Votaqho em 2.0 discus-são do pro-

jonto' n. 58, s{ibre fundo especial
do resgate, o das ernen-das a cue
off or odd as

Seguncla parte

AtO 4 horas Ca tardo:

-	 4,0 discussbo do :projectn n. 32,
auctorizanrlo o governo a mandar

-- rostituir ao ex-collector de Ubd a
- importancia Ce 423$000, quo lhe fol

snbtrahida em ostarnpilihas -
- 	 3,0 do -do n. 51, sobre periodo le-
- ctivo do Gyrnnasio Minciro, em Bel-

- 10 Horizonte.
-	 Discussbo da emonda offerecida.

polo Seriado ao projecto n. 10, do
- mesmo Senado, sobro o pagarnento

do contribuiqOes dovidas a CaixaBe-
net inente Militar.

Discussbo da omonda do Sena'do
ao projocto ii. 11, do mosmo Sena-

- do, sobre con-cossbo de ilcenqas.
2 . 0 discusslo do projocto n. 50,

• dispondo que a taxa do vi-aqbo nbc
compreliende as eustas ju-diciarias.

3,0 do do ii. 43, so-bro o pagamneni-
to dc custas aos fun'coionai-ios do
fOro Ca coiniarca do Serro.

- 2.0 do do n. 42, regulando as sub-
venqOes aos estabelocimentos o. in-

- stitutiqOes dc: casino ou cducaqbo, dc
earida-de ou benefi-ceni-cia.

-	 2.0 do de n. 62, sobre a croaqbo
- de "Postos de Monta", no Estado.

Levanta-se a sessbo.'

330 SESSAO ORDINARIA,; AOS 22
AGOSTO DE 1916

Presidencia do sr. Odilon de An-
drade	 -

SUMMARlO: - A eta. - Expodien-
to. - Discurso do sr. Castello
Branco. - lJociaraqbo do veto do
-Sr. Paulo Pinhoiro. - Disourso
do Sr. Julio Mci-relic-s. - Apre-
son-taqb-o dc parecores. - Discur-
so do Sr. Norberto Lago. - mdi-
caçbo. - VotaqOes. - 1.0 discus-
são do pro-jonto n. 32, do 1915.-
3•0 do do n. 51. - IJiscurso do
sr. Alberto Alsares. - Ernonda.
- Discurso do Sr. Caste-lb Bran-
co. - Emendas. - Discurso do
sr. Viviano -Caldas. - Emondas.
- Decl-araqbo de, voto do Sr.
Paulo Pinlieiro. - Em-enda -do
Senado ao projecto n. 10, do
srs. Leopoldo do Luna; Castello
Branco - e Dernosthenos Cesar. -
Emenda do Seuad.o ao projecto
n. 11, do mosmo Senado. - 2.'
discussbo do projocto n. 50. -
30 do de II. 43. - 2.0 do de n.
42. - 2.0 do do n. 62. - Disdur-
so do Sr. Gabriel Ce Andrade. -
Emendas. - Prorogaqbo da h-era.
- Di-scurso do Sr. Costa Cruz.
- Substitutivo. - Ord-ern do dia.
Ac mole dia, l'ei-ta a eh,anTada,

acham-se presentes Os srs. Gdion
do Andrade, Edgard-o Ca Cunha,
Leopoldo do Luna, Bias FUho, Mo-
destino Gonqalves, Stylita, Paulo
Pinheiro, Castello Branco, Julio
Meirelles, Alves de Lemos, Bacta
Neves, Pedro La-borne, Viviano Cal-
das, Rotto Junior, Norberto Lage,
Pericles, Bernardo Guimarbes, Cle-
mente do Faria, Franklin de Castro,
- Gahric] do Andrade, José Cust&dio,
Ernili o J ardim, Joho Antonio, Aid-
des Gonqa1vcs, Nelson d-é Senna,
Job-c Martho, - Aiherto Alvares,
Costa Cruz, Join Lisboa, Monteiro
dc Ahre-u, Honriqu-e Portugal, Ci-
cero Lop-cs, Ignacio Murta e More!-
ra Ca Rooha, faltando corn cbusa
participada os srs. Garibaldi Mel-
10, Getulio de Carvalho, José Maria
e Martins da Silva e sean - ella os
mais sen-hores.

Abre-se a sessbo.
Lida a aeta da aiiteeedonte e nbo

havondo quem sobre ella faqa ob-
servaqOes, 6 dada por approvada.



0 sr. t secretarlo dá conia do
seguinte Declaraçdo de vote
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EXPEDIENTE

Officios

Do sr. Seeretarjo da Agrie,uitura
devo]zvendo, inforrnad,o, o roqueri-
mento do sr. Eugenio Guadagnin.

A' commjsso do Petiçöes.
Do hacliarci Arlindo Carnoiro,

-Gommunicando sua ole-iØo e posse
do cargo do prosidon.te da Camara
Municipal cia ciclade -do Varginiia.
- Intirada.
o SR. CASTELLO BRANCO: -

Sr. Presiden.to, prasso 45 mãos do
v. axe., Para cjue sojam publisa-
dos e tenih-arn o dostino regimen-
tal os soguintes tol'egraim-inas deprotesrto contra o iimiposto• sobre
vaccas. (ld)

,Como a Casa ye, estes telegram-
mas tern alto -valo[r, poivjuato par-
tern do uma des mals respeifayels
corporacOes do . Estado do Minas,
qual a quo dingo o anumiciplo do
Loopoldin-a corn real briiho e pro-
volto Para os sous habitautes e pa-
ra aquella Zona.

0 outro traz, sr. Presid-onte, al&n
die assmgn-aturas do mais alto valor,
a do coronej José Rtheiro Junquol-
ra, chofe da numarosa farnilla Jun-
queira, quo, no Estado, saliienta-se
corno criador o agridu-Jior dos mais
adeantaclos, gesando do largo pros-
tiglo, do mater coneeito a do muita
considoracao, tan-to polo sou espi-
r-ito luoldie e ox-perionto, sobratudc
em assumptos do industria agrico-
la e p-astoril, come t-arnrbem pelo
roaes servi9os prostad-os ao muni-
eipi.o em cpie reside.

E tracta-so do urn chafe do I arni-
ha quo tern dado ao- Estado e ao
pals Illhos quo so dos mais illus-
tros e donodados servird.ors.

Eu não pod-aria ju-stifjcar meihor
o justo clamor Contra esse proje-
eth do irnpo-sto do quo mostrando
o valor dan assignat dos tele-
gram-ma. (Muito bem!

Publiquomse -e junteme aoprojocto n. 54.
0 sr. Paulo Pinhejro en via 4 Me-

sa a seguinte

N-egarja' o meu vote 4 approva-
qäo do projecto n. 9, p-r-ohiin-do a
exerejojo cia proflssäo pharmaceuli-
ca aos não diplomacIes, porque, at-
ten-tando contra urn dos mats adml-
raveis dogmas ropubilcanos, oRe
fore as miniias aoeentuad-as e pro-
fundas convicçOes ilberacs.

P-eia lei quo o projecto n. 9 vern
revogar,_ ac pratico do pharrnaeja sO
era permittido o exerciclo dessa
profissao dnpois do prestar exame
do proficiancla peran.te a Diroctoria
do Hygiene do Estado, si nenhum
forma-do so resoivosso a pratic-al-a
na lee-all-dade per aquella esco.lhlrda.

Não era, portanto, •de ogualdade
ou corn- petio en-Ire o diplomado e
o leigo, o regimen ate agora obsen-
vado, d-sde quo militavam em fa-
vor do pni-meiro a preferonoja le-
gal sobre o segundo, aposar, mos-
me, cia verificação do sua capacida-
do prorfissional pela Direetoria do
Hygiene.

Estavam, po-rtanto-, em piano - ox-
ercicio as priviegiadas garantias of-
Ildiaes quo, em n-osso- paiz, consti-
tn-em o grande patrim-onio dos pen-
t-ad-ores do diplomas, duja preslirn-
ptiva co-mpotonci-a profis-si-onal, aol-
10-ca-n-do-os em posiçdo do superb-
riclade sobro o lot-go-, no e-xorcicio- do
sua pro:fissão-, rdevenia Iogicament-e
dispensal-as. SO o m-ereeim-on-to pes-
soal dignlfi-cante e no a lnrposião
legal injustificavel, inconstitucionaj
e odiosa, pOd-e imp-or 4 proforancla
g-eral &-prof-issionaJ eo-mpateii-te em
contraposiSo ao loigo cue-ado.

0 presante proj ecto do lei, prohi -
bindo taxa-tivamente o ex-erciejo- da
profissie lharmareoutiea pelos não
diplo-mados, attenta ainda directa-
monte con--Ira o- regimen rapublica-
no, porque desorbadoee 4 s-abia do-
terminação da no-ssa lot basica quo
em sell art. 72, paragrapho 24, do-
termin-a "ser garanti!do- & livre exer-
cieio do quaJcpi-er profis-s-Sn- moral,
intellectual e industrial". Este 6 0
Principal mortivo doter-m-inante do
meu vote-. Aecrosce pondorar quo
o proj ecto a quo- me venho referin-
do, torá aind.a com-o- consequencia
in-evita-vel 0 aug-menlo do commer-
do i-nidirecto-, já existen-te, did diplo-
ma eujas regàli-as o formado aluga

an pratko quo man-tOm a pharma-
cia, nell-a exercen-do a pr-o-fi-ssão sob
a respon-sabilldade do n-om-e claquel-
Ic cuja unic-a obrigaçan é a de rn-en-
salmento receher a i-mportanicia
inherente ao privilogi-o quo a lei do-
cretou Para o se-u diploma.

Em suas ra-zOe-s do veto opposto 4
-proposicão da tel n. 40, do 1906, as-
im -dLsaorreu sobre a liberd-ade pro-

fission-al, o dr. João Pinheiro da SR- -
Va, ex-mombro da cornmiss4o -do-s 21
organizadores da nosso Con-stituicd)
o consequentamen-to a-p-to Para ihe
dan a v-er-dadoira e sã interprotac4o:

"-0 pres:en-te proecto dc lei não
consulta o bern -publico.

0 ad-vo-gado provisionedo, no me-
chanismo- juridico, tern sua princi-
pal razdo de ser no facto do nd-o po-
d-erem to-dos os cidadSos ter semipro
facil-merite urn hornem lonmado
Para a defesa de sons direitos, e,

- nas comareas - on pobres on ba- -
ginquas - os direi-to-s o do-veres ju- -
rldico-s dos mats de-saf or-tuna-dos, -
tambem earecem do me-smo am-pare
cia lei, quo Os ma-is felize-s obtCm nas
outraS.

As .necessldade-s socia-es, pois, im-
m.emorialmonte, crearam s-emelhan
to- patrono. Elias permanecem as,
mesmas -o a s-olucã-o -dada pelos uses
o costumes  por isso util e legi-
dma.

FR-ho cia iniciativa particular,
muito louvavoi e do e-sforo pro-
prio muito bonros-o, o saber juri-dico
dos n4o f-or- m-ados em direito tern
nsc-endido ate Lobão ou Rebouas e
-nao o dir-a quo este-s nomo-s ten-ham
daslustrado as bchas l-ettras jurtdi-
ca-s.

o candidato a edvogado pro-visio-
nado, ndo ten-do -em ecu favor a -pro-
-durnt)cSo pernraneflte da caacidade

uridica, 0 obrigado a oxame, con-
flados p ea lei vigente ao ma-i-s alto
tribunal cIa o-rganizacio judiciaria
m-ineira, c, no cue 0 possi-vel pie-
von-se, dentro da eontm goncla hu-
mana, ante tal tribunal, tOra absur-
do esperar on terner mau rosultado
floe oxames, fiih-o cIa incaip-acidade
on pouca iniel-roza dos juigador-es.

0 pr-o-j-ect-o, al-em disto, 0 contra o
-espirito- da id con stituciorial. em urn
dos seus dogmas sa-grados pare o
princi-plo repubi-icano - o- d-a liber-
dade proifisslo-nal. 	 -

Neste easo particular, o pri-vileg
pre-te-ndido estabe-l-ece uma co-acci3
qua nd& tern per si razOes natur-aes;
porque seria es-tabiele-cida em favor
dos titul-ard-o-s quo mpr-e-sentarn ion-

,gas estiados prepa-raitori-OS, Curses
completes 4-c academias, dir-igidos
p-or p-ro-fe-ssorcs concp-o-tente-s, con-
tra as quo n-ada disto 1Cm em sell
favor. A-os muito i-ncornpetente-s,
sOmonto, aproveitaria.

Accresce am-cIa, quo, pela lei vi-
genie, Os provision a-dos so po-dem
fun-ecio-nar quan-do no respective
fOro os bach-ar-eis form-ados não -at-
tinj-am o num-er-o julgado necessa-
rio Pe Reiaçã-o, todos os an-no-s, ao

- mov-imenrto domes-mo fOro. Restrin-
- gir o diff-icuitar a livre eseolha -dos

patronos juridi-cos, -é offender urn
principio liberal.

Em aff-irm-ao clara, elle -Se nos
depara no art. 72, paragraph-o 24,
-qua-nd-c -a i-el hasten. estatue ser "ga-
ranti-do o livro -exer!ciciO do qual-
quer pno-f-issSn moral, intellectual e
industrial", es-tabelecen-do assini 'Lim
dogma repubilcano fundamental.

Belle C fiiha a uniea distincqäo
- natural na soot-sd-ado-, quo 0 a do
- - menlo pea-so-al, affirman-do-Se n-a 1-i-
- vre coneo-rreThCi-a, - acceit-o mas não

imp oste.
-Corn estee fundern-entos, pci-s

- nego s-anec4o ao pres-ente projecto
do - let."

Verssndo sobre a me-sme es-pee-jo,
veriando apenas -em go-nero, em re-

- 1aS-o ao presente proj ecto, e-stas sa-
l-ia-s iazSes tr.azem-me a corteza

- d-esoiadora do -quo o •Congresso Mi
neia'o acaba do desferi-r urn goipe
pro-f-undo em o nosso deuiocra-tico
regimen, co-n-s-pureaindo, na terra da
Tnco-mfhiftefiCia, o s-agrardo principto
cIa -1-iberdado pro-fissional.

-E', p0-is, ]z dos mans sincoros
- -c asccn4-rado-s entimentoS demo-era-

ticos, flihos da mi-n-ba prorfunda
conviccSo republican-a, hauri-da nos
enoiviarn-ento-S doutrin-arioS do gran-
do- es-pinto liberal quo f oi o do -mo-u
rae, quo doixo nos Anna-es de-sta
Casa o me-u g-rito dc alarme- o do

- -protesto p-or este attentado info-mi-
navel 4 e-ssen-di-a d-o nosso regimen.

Tenha oRe, 4 mingua de outro-s, o
- monecimento do so eonsti-t-uir em at-
- t-estaid-o -do q-u-e o seepti-aismo avas-sa-
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lador quo abala, na dpoca actual, a
maioria dos espiritos, tornando-os
stnão descrentos, in.differontes as
au-as cr-enças c i-ddaes, ainda no
conseguiu dominar as daquelles
quo, como en, nutrindo viva e ar-
denth fd no futuro e grandeza do
nosso paiz, sob a dgido da liherda-
do, esido sempie a postos para pro-
testar contra Os golpes quo the pre
tenda desforir a apoucada orienta
qao doutrinaria quo nos infelicita.

Sala das sessdes, 22 do agosto do
1916. - Paulo Pinheiro da Silva.
Insira-se na acta.

O SR. JULIO MEIRELLES. -
Sr. Presidento, acabo do receberç
juntamonte corn os meus dignos e
illu stra dos camp a-nh eiros (l:e distri-
eto, urn telegramma da Camara
Municipal do Tres Coraç(les do Rio
Verde, solicitando a nosso esforço,
no sentido do ser aquella cornarea
incluida no numoro das sete eon-
templadas no oramento para as of-
feitos de sua in.stallaqao.

Corno sahern os nobres collogas,
o criteria aqui adoptado pela hon
rada oommissdo do Finanqas, foi
deixar essa questão affeeta ao exe
cutivo, e aos legislaIores, consi-
gnar no orcamento a verba neces-
sari-a para a rest abele,eimenfo do
u-rn determiniado nurnero do comar-
oas edo termos, em Minas Geraes

iNdo posso, pordm-, Sr. Presidonte,
deixar de me aproveitar do ensejo
quo so- me dopara, no solo da Ca-
mara, Para salientar quo nenhuma
camaro-a é mais digna de sor instal-.
lada quo a do Tres CoracOes (lb Rio
Verde

O sr. João Lisboa. —Apotado;
urna comarca- importantjssirna.

O Sr. Julio Meirelles.. ., comarca
importantissirna, coma born dia o
mo-u illustrado colloga, cujo may!-
ment.o forense sempro foi extraor-
din aria,- ,sendo aili froquenternonto
agit.adas- mul-tiplas o imp ortantissi-
mas questOos. Nestas palavras sin-
ceras flea- o rneu brado em pr-al da
justiqa do Tres C-oraqöas.

Aprovoito-me ainda, sr: Presi-
donte, das larguezas do expedionto
Para vii tratar do urn assumpto da -
maxima rolevancia, quo - affe-eta, -
muito 'do Porto, a nossa industria

pastoril, eujo-s interessos tern sido
aqui brilhanternento defondidos pe-
to talenlo do escol do Bias Fi-
[ho. 	 .	 -

o Sr. Bias Fil/io. —E' bondade do
V. exc.

o sr. Julio Meirelles.... esse ma-
qo, aperoso o digno que acompanha
IC fdra corn a enthusiasmo do sua
mocidade e a forqa -do- sua intelli-

-gencia o evoluir dessa mesma in-
dustria, quo -constitue haje pode-
mos affirmai-o, uma -das mais for-
tes columnas quo su-stentam as Ii-
nanqas do Minas Geraes.

Sr. Prosi'dente, d,esde -as mais
werdos annos, eu me acho ligade a
essa industria, em urna (la's suas
differentos modalidades, qual a quo
se refere ao bite e aos sons don-

- vados.
Conhece-ndo, pals, do perta, tadas

as suas necessidades, en venI- tra-
tar do urn probbema dos mdls so-
rios - para a desenvolvimento e Para
a prosporidade da mesma -indus-
tria.

Eu quero me reforir, Sr. Presi-
(onto, aos impostos quo act-ualmen-
to incidern sabre o bite e sabre a
mantoiga. Desta trihuna, eu taco
urn -appello aos poderes constitui-
dos do Estudo; eu taco urn apollo
ao illustrado titular da pasta (las
Finanqas, css-e moqo opera-so., tra-
baihador infatigavel, quo produra
resolver toidas as elevadas questOes
quo the são aff-ectas, tendo deanto- -
do si urn unico escopo —a felicida-
de do Minas—; on faco urn appeil'o
it honracla oammissã-o do Oigamen-
to dosta Casa, quo tern it sua fren-
to urn dos nossos mais thgnos col
1-gas, o nobro representante do ter-
co-ho districto, residonte em Aguas
Virtuosas, quo vat so tornanda ca-
da vo-z mais indispensavol ontro
nos,- pci-a -sua grande competencia e
pola sua dodicaqito em prol (a -cau-
se publica_..
- 0 sr. João Lisboa. —V. exc. estit
muito generoso. 	 - 	 -

0 sr. Julio - Meirelles. . . ; ou faO
urn appollo a s. exes. af-irn do quo
-dirijam suas vistas Para osse pro-
hi-ma, sorn duvida urn dos mais
imp a rtantos, no actual momenta
(apoiados).	 -

Sr. Presidente, coma filho desta
terra, desejando ardente-mento a
seu progresso o desenvalvimonto,
nil.o ë scm urn certo - reeoio e uma
bein fundada apprehensito quo eu
acompanho a dosenvolvimen-to con-
stanto (a industria pastoril no vi-
zinho Estado do Rio -do- Janeiro,
quo, desde a a-dministracito Nib Pc-
qanha, vai so i-evantand-o di-a a (Ia,
momenta a momenta, appareihan-
do-sc Para supplanter Mines.

I-Ia quaronta annas atrits, era
aquehlo Estado caherto do mattas
Vir:gons, quo, mai-s tarde, so trans-
formaram em bellissi-mos -cafosaes,
cahenda aa mesma Estado a supre-
macia do cornmercia desse produ-
ct-a, em to-dos as rnercados cansu-
mid-ores.

Hoje, tados OSSOS cafesaes, par
sua vez, vita codertdo logar it vatas
pastagons, povoadas do- numorasas
rehanhos.

Criado-res mineiros tern sido ac-
cusa-dos par ad-quirirem alli pr-a-
pi'iod ados agricolas; entretanta, sr.
Prosidonte, não so- poderit dizer quo
essas accusaçCes soj am fundadas,
do yea aquello Estado afferoco to-
da-s as condiçCcs estrategieas Para
a horn exito do uma lucta, no ter-
rena da inciustria pa-stan!, o nita
podernos competir corn die em so-.
mnoihanto assumpto.

Hera d-emonstrar a veracidade
das minhas affirmaçOes, nada mais
prociso, sr. Prosidont-e, do quo fa-
zen a canfronto ontro as impostos
quo recahein sabre a beito e a man-
teiga. no Estado do Rio e em Minas
Geraos . Assim, pec-o ilcenqa Para
ter perante a Camara as seguintes
ddos (Id) . 	 -

"I-mpastos do Estado do Rio -
creme 5 0 1 0 beite 112 010

Impastos do Estado do Minas -
Creme 11 0 1 0 1-cite 2 '1'.-

Impost-os do Esta-do do Rio. -
Mantciga I ojo

Impost-os do Estado de Mines -
Manteiga 4 OO•

Valor official do bite 300 rdiS.
Pro-co mo-din do bite em grosso

—media 200 rs.— assim pagarnas
rnais 50 0 1 0 do quo- devoniamo-s pa-
gas. Tara do vashlhamo quo trans-

A. C.-30

p-aria a bite - A taxa quo o Esta-
ito (C. C do 1 0 1 0 entrotanto seniam
necessarias 25 a 30 0 1 0 conforme o
tarnanho mnaior on menor das Ia-
tas, quo pesam em vez do dois ki-
los (or sets a olto." 	 -

Sr. P-re-sid-e-nte, nda mais pre-
eisa a-ccr-eseentar dean-to de-stes da-
dos; dies são- bastan-te el-aquentes
pa-ra at-trah-rrern a nossa attonqit-o
sabre urn assu-rnpto- do ta-i magni-
tude; 0 Si pravi:ddnciaa nito tarem
lo-m-adas no sen-tid-o do so protege-n -
a n-ossa in-dust-na -pastoril, ne-sla
part-c, terernos do ser vencides f a-
t.almn-onte, cedendo a suprern-acia - do
me-rca-do ao Rio do Ja-iroi'r-o, pnrque
[cmos do buctar ai-nda earn as gran_
des distancias kib-ome-tricas e corn
as- ebevadas t-arif as (as floss-as vi-as
fo-rreas, a quo aind-a ha pane-os
dies so r-e-f-eriu - hrilha-nternento a
honira-do do-putado, sr. Alberta Al_
vanes.

As floss-as oon-diçOas sito, partan-
to, do maui-feat-a iuferi-ari-dacde.

Basta dize-r, sr. Pr-esidente, que,
cam ro-bacit-o it rnan-teige, a Estado
do Rio cobra 1 0 1 0 e Minas 4 010

Alas, miita fia ahi; ha urn panto
muito inais grave, nruito mais se-
mi-a, para a- qual oh-am-a a attonqito
da Camara do's ars. Deput-adios:
O valor official do lei-te. 0 valor
official do bite —do 300 1-Cis— ea-
rn-a demonsLr-ei ira -oxposicito lida,
C u-rn ve,rdadeiro abs-usda, si me
per-mitt-em a -ex-prossito-, ponque
nusca a exp-o-rtadon attimrgiu a ease
f-ah-ul-oso preqo

o sr. Alberto Alvares: - Apoia-
do.

o sr. Julio Meirelles: - Ha per-
to do- 20 an-nos v-eni-o co-gi-tando
do-sac assumpto-, -e pass-a affirmar
it Case quo-, p01--as meihores contra-
etos feit-o-pela - Companihia Brasi-
loire do Lactnios earn a corn-
mercia da Capital Federal, - a valor
do b-cit-c torn sido do-180 a 200 rCis.
0 produc.tor quo obtom 200 rdla,
to--rn conseguido u-rn-a gr-a.nde -victo-
ria, -padendo-so, affirmar quo eJl-o
etá rnuit.a proximo- -daqu-olle mo-r-
ead-a. 	 - -

Entreta-nta, s-enlrov-es, a valor -of-
ficial do b-el, entre- rids, - C de 300
rCis, a quo equi-v-aI-e a umau-grndn_
to dc 50 010 do imposto 	 -
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l'ão podemos oontmua.r a sup

p&rtar lirna situaqão do tal mod
ngustiosa; o a nossa infe:riorjdad

manitosta, dentro do pouco tornpc
ha do se tornar elara e patonte
si medidas acautelayjor.rn no fo
rem tomad&s peiors pocleres publi
cos do Minas Goraes.

• 	 Nostas conidiqOes, ou 1aç.o urn a.p.
 ao hon.rado PTosid.ento do En

tado, ao digno titular da pasta th
Fnsonida e a no'bjo eornmissão dc

• Fina,nas, desta Cam, afim de quc
voltem suas vistas para essa indus-
tria, quo, si nan ó ainda o susten-
taculo pPin'cipal do nosso orçarnon
to, conTetudo ja o ampara rnuit.oforte e effieazmente. (Muito beni;inuito bern!) - Remetta-so o telo_

gramn-ia a commissão de Orça.
mento.
o Sr. Bernardo Guinlarães, Ia-

zonclo ver a Camara a chogada a
e:sta Capital, no dia 24 do correnfo,
do poeta Olavo Bilac, pedo a no-
m&acão de ima comrnissao aIim do
reeehol-,o na "gave" da ostaqão.

Apresentacao de pareceres das
Comm iSsJes

o Sr. Emilio Jardim, pela corn.
missão do Orcamenito, aprosonfa o
soguinte
Parecer para 2.1 disussdo sobre o

pro jecto n. 61

A comrnissão 4o Orqarnonjto
apTesenta Para 2. di&cnssao o opi-
na pela apiprovacao 0 projecto n.
61, tal co'mo so aeha redigido.

Sala das commissOos, 22 do agos
to do 1916. - Jean Lishoa, prosi

- Emilio Jardim, relator.—
Nelson do Senna. - Alberto Alva-
Des.

o mesmo senhor podo e cthtom
dispensa dos fermaliciades regimen-
taes para que o projocto entro no
ordem do dia soguinito.

o sr. Bernardo Guinlczrdes, pea
cornrnassao- do Instrucçao Publica,
aweserAa o seguinte

Parecer para 3. discussdo sobre o
projecto n. 53

rA eomrnisão do Instrueção Pu-
Mica, a quo foi presonte 0 proj octo
ii. 53, já approvado em 2. discus-

sSo, do parocet clue o memo se_
ja approvado em 3. 1 corn a Seguin-
to fOrrna, conjforme anatoria ven_
cida: 	 -

0 Congrosso Legislativo do Est'a-
do do Minas Geraes doorota:

Art. 1.° Fica o governo aucJo-ri -
zddo a mandar registrar nas repar-
ticOes competeotes os titudos do
agronomos conferidjos pela Eseola
Agricola do Lavras.

Paragrapho unien. Para q.ue se
tome elf eetivo o registro dos re-
spectivos titulos, a direotocla do
ostabelecimonto apresontará ao go-.
verno do Estado todos os docum'en_
Ins comprobatori .os da utilidiado e
da seriedaido do ensino alli minis-
trado, de accoirdo corn or program-
rims do onsino, isujoitanrdo-so ao
mesmo tempo a convonient,o fisca-
Iização.

Art. 2.° Duranfo a vigencia do
art. 5.° da lei n. 602, do 12 dc Se-
tembro dc 1913, pod era o goerno
conceder equip aração a oscoiasior-
macs particulareis, dosde ue pro-.
enchain Os fins a quo so destinam,
em numeio, pcidm, näo exceden
to as que forern perdondo as rega-
has do quo aotualineito gosam.

Art. 3•0 R&vogam..se as disposi-
çOes em eontrario.

Sala das commiosOes, 22 do agos
to do 1916. - Pedro Bernardo Gui-
maräes. - Julio Meirelles. - Cle-
mente de, Faria. - Viviano da Sil-
va Caldas. - A iniprirnir.

0 sr. Alcides Goncalves, pela
eon rnissSo do Can aras Municipaos,
apresenta o soguinte

Aprésentaçâo de pro jectos, reque_
rirnéntos, indicacoes, interpelia-
çöes e rnocdes.
0 SR. NORBERTO LAGE: —Sr.

Presideite, tondo rocebido diversos
podidos do concidadãos moiis resi-
dentes em uina rogião da circum-
scripção que humildemonte repro-
sento nesta Casa (nao apoiados ge-
raes), resolvi compondial-as em urna
indieaiião quo tive a hon ra ile con-
feccionar o quo you passar as rnSos
de v. exc.

Reforindo esses podidos I. grande
nocessidado da construniião de uma
ponte sore o rio Paranpeba, no dis-
tricto donominado Fortuna, do mu-
nicipio do Solo LagOas, ponte ossa
quo llgará esse muincipio 00 do
Pitanguy, entendi, uma yes quo as
duas municipalidades não podlam
dustear essas despesas, quo oiler
estavam nas conidiçOes do serem at-
tondidos e, por isso, na indicaçao
quo Iormuloi peqo a attençao do
governo Para oiler. Essa ponte, se-
gundo os pedidos quo tenho roce-
hido, ligara Soto LagOas, Pequy •e
Pitanguy entre St.

Assim pois, interpretando os son-
tirnentos 'do povo daquelbes inunici-
pbs, quo deseja tal melhorarnento
para corn-pieta relaqão commercial e
industrial entro Si, pass-o as mãos
do v. exc., sr. Presidente, a indica-
çäo o peco dar a mesma 0 dostino
regimental.

F' a se-guinto: (Lé)
(Muito bern!)

Indicaçdo n. 2

Indico quo p-or intermodio da Me-
sa so represente ao Sr. Sacretario
da Agmicultura sobro a convenion-
cia da construeção do uma ponte
sobro -o rio "Paraopoba", no distri-
edo da Fortuna; quo soja estudada,
orqaida e construida, si for possivel,
aIim do ligar os m-unicipios die Soto
Lagoas, Poquy, Pitanguy e Para;
quo soja essa ponto do garantida so-
lid-es e economica.

Sala -das sossOes, 22 do agosto do
1916.—Norberto Loge.

E' apoiada e vai a eornrnissão -do
Obras Puiblicas.

Vbjiç'ös
E' ap'provad-o em 2.* discussão

o prcsjecto n. 58, sobre fundo espe-
cial do resgates e hem assim as 5

• emendas a ella ofIeroeidas. - A'
commis-sã-o do Orçam-ento.

2. 1 PARTE DA ORDEM DO DIA
f•a discussdo do pro jecto n. 32 do

4915

E' lido, posto em discussão e sent
debate aipprovado o projecto Ti. 32,
do ann-o passado, scibro restituição
ao ox-collector de ubá, da quantia
do 423$000, quo Iho Ioi suhtrahida -
em estarnpilhas.

3.' discussão do pro jecto n. 51
F' lido e posto em 3. 1 discussilo

o projeeto n. 51, dispondo sobre 0
perioido loctivo do Gymnasio Mbuei-
ro, em Bello Horizonte.

0 SR. ALBERTO ALVARES: -
Pedi a palavra para justificar una
omanda ao projecto quo dispbe so-
broo amino loctivo do Gymnasio Mi-
neiro, em Bello Horixonte.

Quando tive a honra do apresea-
tar a Camara o proj ecto que oga se
discute no 3. 1 turno, não attendi so-
monte aos intu-itos dos pode-res pu-
bilcos Iedonae-, quaes os de so Ic-
vantar o nivel do onsino secundario
o superior na Republica, segundo o
pensamonto clararnonto expresni no
decreto federal n. 11.530, do 18 do
marco do anno passado, quo reor-
ganizou o onsino no Brasil.

Ponso haver correspondido ainda
ao pensamento do proiprio Congres-
so Mineiro, quo o anne passado ole-
you a olto mozes- e meio o periodo
lectivo do Gymnasio em Barbace-
na e quo r uma natural inadvor-
ton-cia do Thom-onto deixou do tiazor
aquella medidla extonsiva ao Gy

-mna-sio em Bello Horizonte.
Tracluzl, aldm disto, em urn pro-

joeto do lei, o aeto da propria con-
gregação do Gyymnasio nesta Capi-
tal, quo, per julgar ins-uI ficionte o
tempo regulamentar p ara execução
proveitosa dos programmas, teve de
augmontar este anno 0 nurnero do
aulas do grando numoro do cadei-
ran, al-Om das quo são exigidas polo
regulamonto do Collegio Pedro II.

Pareccr e ernendas para 2.1 discus-
cussdo sobre o pro jecto n. 14, cIn
Sen ado.

A co'nlissgo de Camaras Muni-
ci	

mn
p aes offerece pain 2.' discussao,

rodigido come f'oi aipprovado em
o projecto n. 44, do Senaclo,

,sendo do parecer quo d;eve ser ap-
irovado corn as emandas quo a
coiirnjssao apreiseutará no mom en-
to opportuno.

Sala das coflnnlrSSOeS, 22 do agog-
to do 1916. - More4r.a cia Rocha.--
Aleidos Gonqalves. - A imprirnir.
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Vim , poMm, a ter o eorheirnendo que, apOs a apresnaqao a

mara, do projecto: em 3. discussS
as aucitoridades fedraes cOn pee
tes, ao se pronirnejar sojjre 0 assiuplo correlato, se hão manifeSfa.ds.o'bre a nocessidade dos institutc
e4Iuiparados aos congeneres ci
Uni, se suejtarern ao regimen 1€deral, rigorosarnef0 mesmo quant
a duraqão do perio'do lectjvci.

Não me acho inteirarnente con
venlchjo do acerto cia interpretaqa(
quo acaba de ser dada ao decret(
federal anf'erioriiie.nte refe,rido, par,
SO resftringir a duraqao dos traba-
lhos ecolares, corn avidente. desproveito Para 0 onsino.

Pen.so quo a boa, por todos Os mo-tivos, a mais util orientaqao i a que
fol adoptada polo Congrciss Mine!-ro, rn votar a lei n. 657, do anno
passado, qUe augment ou do 7 me-
Os e meio para oito moms e mob

o periodo lcictj'yo do Gymyyiasjo emBarijacona.'
Sea como for, pordm, acho quo

a interpretaqao alludida foi dada
pela auctorjdade compefnto e 'pie,
Par isto, e do dover do logislador
acatal-a.

Por isto vonho arprasentar umaemenaa snpprossiya ao art. I.- doprojecto qua manda alterar o pcirio-
do leativo do Gymnasjo Mineiro emBello Horizonte.

(Muito bern; muito bern!

Emenda

o SR. CASTELLO BRANCO : - A'consideraqao cia Cam apresento as
eme.nd.as: (lé)

Sr. Presi.dente, quando em 1910fob aqui aprciseutad.o -o pr.ojeeto de
uJwenqao as Esciolas do Methoina

o de Engonha.ra, •d-cigta Capital, as
vozos auotorjaadas do Raul Soares
e do saudioso Olyrnpio Teixol pa le-
vant.aa.arnge hrilhantom.onte para
combator essa medid,a. 	 -

0 0 orador quo neste -mornenfo fa-
a- la a Casa, tambern cerrou fileirns,a, emiora palliclarnonte, ao lado da-

queues doirs illustjres ciompanheiros,
1- senrlo quo urn dos ar gumemo5 emo torno do qual ginou o debate fob a
sdisposiqao do art. 35, 3, da
a Co'nst. Federal que a'ttribu.e ao
- Congresso Nacional a obrigacao do
) crear iIistbtuiqOes do ensi-no secun-

darbo e superior nos Esfados.
- Fob dito mais, Sr. President0,

que nOs •viviamos 2nacaqueando asmStltUicoes americanas, mas ndo
sabjarnos tirar deilas o devido pro-
vol-to, naqujo em quo po-doriam
flos ser mais uteis.

Do facto, si -os directores da po-
utica nacional enveredain po p essaorienfacao manifestada polo deere-
to federal 11.530, no sentido de darautonomia aos institutos de ens!-
no, procurando attri-bujr_Ihcs per-sonalidade juridica, afirn do quo
possam adqriirir hens e reciaber do-
nativos, dando-lhes omrfim, auto-
nosjlia dida-clica e ad-ministrativa.
para quo o Estado, saltando sabre o
son dover principal, quo ci deson-volvor a instrueqin Primaria,uor
cihamar sob-re sons honThros encar-
gos quo estilo affoctos ao poder fe-deral ?

0 sr. Alberto Alvares• - 0 cbs-p-ositiyo quo v. axe. aciaha dci in-vocar, daclara : "ilmcu-mbe, outro-
sun, a,0 Corcgrie Nacional masflao priv-jtjvamp?ate croar institui-
cOos do ensino- superior e secunda-
rio no Estados."

Chan-io a attencao de V. axe. pa-ra a eom] in45o dorm dispositivocia Const. Federal corn o dtsposjti-vO da Constituiqac do Estado, quodá ao C-ongroso Minejro compoi_
cia privatjv,a Para disrpor. sobie es-
ie assu-rnpfo

0 sr. Castello Bronco:	 Mas, Sr.Pros)denfe, p 0-siC varnento, an nOnno fix comprehend01, polo rnou il-ustrado collega.
Eu acabo do deciarrar quo aJniOo estd procupanci ,o alijar-seasses 011 - c ar-gas, ci anclo a ta-es lust!-

itos dc ensin-o autonornia o jude-on-d-encija 000flornica, parc quo el-
5 vivam corn Os sons proprios re-irsos. Son-do assirn, Para quo o
stado do Mines, quo se acha co-rn

suas finan-qas onfraquoc 5 v-al

sciguir ori-e-ntaqOo diveasa daquella
qua osfd sogu-irido a UniOn ?

o sr. Alberto Alvares: - Peqo
perrnissdo a v. exc. Para 1-or a
disposiqd-o do art. 30, n. 27, da
Constituiqdo Mineira .Ahi so do-
clara: "compete privativanro-n-te ao
Congrosso: promo-v-er no Estado o
dcisenvolvtment.o cia odu-craqao pu-
blica, cia agriculturra, da industria,
do commercio, d-a irnrnirgraçdo e
das artes."

o sr. Castello Branco: - Alas,
mcii n-ohro collega, nOo possO me
conformar none corn a orientaçdo
quo o Con-gresso Legislativo do Es-
ta-do quer seguir, nem corn a hater-
pretaçOo quo v. ox-c. quer dar -ao
texto quo acaha do citar.

O'sr. Alberto Aivares: - Eu nO.o
in-torpreto; apenas di-go o toxto,
quo ci claro. -

o sr. Castello Branco: - E' do
so sup-por, autos, clue a oxp-ressOo
- instrucqdo piihli-ca— all, so re-
fira a in-stru-cçIo primaria do Es-
tado.
• 0 sr. Alberto .4ivarcs: - Pe-rdd-o:
clii nOo so dix —instrueçdo pu-hlica
- 0 texto ci claro: "compote pri-
vati'va-naente no Congresso: promo-
ver no Est-ad-o o -desenvolvirnonto
cia cidu-caiio puhlicia, 4-a agricul-tu-
cc, da industria, do comm-ernie, da
ine-niigraçiio o das artes." Fala-se
cia edu'caqOo publica, os-tando, par-
t-a;nto, o vid-onterne-nto ahi compre-
h-eudi-d-o -o ensino sedund-arbo, p015
quo ate as artes so faz referenda.

0 Sr. Costello Bronco: - Enten-
do quo a exprossdo- —odueaqdo pu-
[fir-ca— dove sor tomada no sentido
r-estricto, -a-i) rangee do, a-p on a's, a in-
struccido prirnaria.

0 Sr. Alberto .Alvares: - V. exc.,
'pie C urn jurista, sa'ho quo on-do a
tel nOn distingue, nO.o po-dernos dis-
1-in-guir, prin-cipalmente, aestri-ri-gin- -
do-se, trat-an-do-so do li-ma 1-el eon-
srtltucion-al.

0 sr. Castello Bronco: - A Con-
stit-uiqO-o Federal dotormina clara-
ne-cute quo C obrigacão da UniOo
rnante-i' os institutos do o--n-sino su-
poller o socundarlo.

0 sr. Alberto Alvares:—Mas nOn
p rivativamento.

0 sr. Castello Branco: -
men collega, decididamente nOn
chegane-o-s a urn f i-rn.

(do o art-. 3-5, n. 3, da C-onstlfu-i-
ão Federal, quo di no - Con-grosso
N a1ciou-al cornpethoncia Para lergi-s
lar sobre iusti-tuiçbes do -en-sino su-
perior o secund-arlo nos- Estad-os.
, CQnsti-tuiqao Min-ei-ra nOn ci tOo
detaihada, n-em tdo p-recisa como
a Coustitu-içãe Federal, n-e-sta part-e.

0 di-spo-sitivo dia Co-nstituiqOo Mi-
cioira refer-c-se, antes, ao en-sine
prirnarlo do Estado.

0 sr. Alberto Alvares: - Si v_
cxc. Ihe cia intovpretaçao, tern o
sou - dice-i-to. 	 -

0 sr. Costello Branco: - A ten-
dencia do ted-os a-queues quo tOrn
so docliciado no estudo dna qu-es
Oos do ensin-o, C Para char auton-o-

rnia di-dactica e ad-mini-strati-va aos
i-n-stitut-os do erasi-no se-cuaidario -e
superior, deix-ando sob a dire-cçOo
-rffj cia-I, uni-cia o ex-clu-siva-ne-esrte, os
Institutes do instnucAo prima-na.

Como C, pols, Sr. P,resi tdente-, qua
'ocis, em u-rn periodo do aperturas
finanoei-ra-s, v-aneos al-argar as dos-
pesa-s publicias, corn a cre-aqdo do
Lule internat-o- junto ao Gynmaslo
Mi-noiro ,n-est-a, Capital, intern-at-a
clue flao voice prentar bene-ficio al-
gum no Estado, yin-do, antes, tra-
i-or nina concorrdn-cia proj u-dicia-1 a
quatro ou ci-n-co lns-ti-tuto-s do al
tea socundarie aqul existo-ntes, e
quo estdo proporcrion-and-o a - mo-c!-
riado quo so prepara para a matri-
cul-a nas escol-as superioros, os me-
thor-os prov-oitos possiv-eis ?

NOo ha razd-o nenhurna quo j usti-
fl-quo a creaqOo -dc-ste Intern-a-to e en
menciono desta trihuna o no-me do
a1 guns in stitutos do onsin o se-eun-da-
rio ne-sta Capital, Para quo não so
diga quo eu e-stou argum-entan-do
scm fundame-nto.

São eonhe--c-idos nesta Capital
coma estab-cil-ocim-entos de instru
cção se-ciifttiarl-a, os cobegios "Ar-
naldo ", "P. Viqoso", "Claret" e
"Azeredo (outinlo".

Ore, ante a in-certeza do quo sorO
o dia do amambO e em contrarlo a
oriontaçOo dos homens do go-verno
do Brash, in-u-ito compete-nt-es em
materia do ensi-no, porque alargar-
mo-n-os na officializaqIo da instru•
cqdo secundaria e superior.

o sr. Alberto Alvares: - Ne-ste
porte chamo attenqão do v. cxc.
pare urn aeto do governo federal,

ci
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em sentido justarnonto o contrarlo.
E' o dee. n. 11.530, offieializa,nclo
0 ensino.

0 sr. Castello Branco: - Si a re-
forma Rivadavia, por cternais radi-
cal Para urn moio ainda não prepa-
rado, don rnau resultado, 0 dec. n.
11.530 tende Para desofficializaçao
do onsino. Yarnos erear aqul, na Ca-
pital do Minas, urn internato, quan-
do nOs temos quatro on cinco insti
tutos particulares, que preenche
cahalmenfo este fim.

lNão se justifica, portanto, a crea-
çãø do sernelhante intornato.

Si, dada a remodolação do ensi-
no, por força do decreto federal, o
Externato da Capital e o do Batha-
cena, satisfazoni perfeitamente a
necessidades do Estaclo, creio ser
rnedid.a adiavel a creaçäo do urn in-
ternato em Bello Horizonte, neste
rnomento do aperturas.

Mando, Sr. Presidente, por isso,
urna emoncla suppressiva, do art. 3:1
o assim rodigida (lé).

Sr. Presidente, nOs preeisarnos do
manter no corpo da nossa legisla-
qäo uma linha do conducla invaria-
vel, Para quo os nossos actos des-

- portern a maior eonfiança.
•Si hoj.e nOs tomes, Para fazer uma

' lei, uma razão 0 amanhã teremos,
Para forcer o mesmo dispositivc,
egual razão, nos varnos procodenclo
de modo a percier a confiança pa-
Mica.

Pois hem, quando em 1909 o dr.
JoiLo Volloso, que occupou nesta
Casa urna cadeira do deputado, corn
niuito brilho, apresentou urn proje-
cto de reforma. do Gymnaslo Mine!-
ro, cue procurou iniroduzir no sell
tralalho, quo tambern tinha ama
:Usposiçdo el evando Os vencimentos
dos lentes do mesmo Gymnaslo, do
300$000 a 500$000, o seguinte disijo-
Sitivo (lé)

"Ficam prohibidas as prupinas
marcadas por lei aos mesmos lentes
e profossores, polo sorviç.o do cx-
ame do curso do Cymnasio Mineiro,
aos quaes serão dies obrigados in.
dependonternonfo do outra remune-
ração, aM-rn dos seus vencirnentos.

Aldm disso, Sr. Presider to, eu ndo
podia,, justificar a mini a emend
corn moihoros palavras do quo ion-
do aquollas qup,o,nosso distincto

collega, o sr. deputado Nelson do
Senna, quo em assumpto do instru-
cção publica, é, inquestionavelmon_
to, do reconhecicla competencia,
pronunciou a respeito do assurn -
pto (le)

"0 primeiro paragrapho subordi-
na-do a este artigo, declara quo aldsrt
dostes voncimontos n-ada mais per-
coboram os lontes polos serviços ox-
traordinarios do suas cadoiras, em
bern do onsino, não procisa justifi-
cação, convencidos todos do que a
let dove encarar mais alto os lute-
rosses do ensino do quo as vanta-
gens do caracter pessoal. Urna vez
que Os lentes se jam pagos regu,lcsr-
'imente, equiparaxios os seus venci-
mentos, nao devern perceber maic
nada por este serviço eXtraordina-
rio que prestam corn alto Tim, nbo
pessoai, mas urn fins que visa o be-
ncficio geral, rnórinente em umi
épcca cliff icil C(flno a actual."

0 sr. Viviano Caldas: - Dos-ejo
quo v. exc. me informe em quo
poca foram proferid'as estas pala-

vras.
0 sr. Castello Branco: —Em 1909.
Pois hem, hoje mais do quo na-

quolla 6poca, a nossa situaqSo C
ma-is a-pertada e si naquella occa-
sião jd so supprimia as propinas ao
lentes do Gymnasi,o, coma ó quo
Iioje, passados poucos annos, queic-
mos restahelece -as?

NSo 6 possiv I, sr. Presidentr,
quo Continuernos, por urn lado, a
lançar encargos sobre os proclucto-
res do Estado e For Outro la-do ía-
vorceer a ontras cusses corn vanta-
gens quo ndo ibm absolutamente di-
reit.o, porquanlo, Os prof-essores jb
tiveram aug-i onto dos seus vend-
mentos

'
de 300$ Para 500$000, ox-

actameo Para se supprimir as pro-
pines quo tinharn pelos trahaihos dc
exarnes.

Pois si elMs, quando r-ecebiam as
propinas, nbo tin-ham a re-munol'a -
cbo hastante, a ponto do Congresso
Ihes augmontar os vencimontos em
200$000 me-nsae-s, como 6 quo do-
corridos aiguns annos, so ihes quer
dar, aM-rn d-esses vencime-ntos, -es'a
gratificaçao?

0 Congresso. port-auto, para sn
coheronte, terd dc manter exciusi-
vamonte Para os ientes do Gymna-

slo os 500$000 rnensaos, on so ihes
quizer dar as propinas, terd do re-
duzir os 200$000 do augmento quo
ihes foi dado cm 1909; do confrario,
o Congresso Mineir terá praticado
urn acto injustificavel.

A outra emonda quo manda sup-
prirnir o art. 5,0, obodece a mesoa
ordern do consideraqO-es quo vonho
expendendo, uma vex quo a disposi-
çãô quo pret-endo supprimir manda-
va dar ao pessoal administrativo
ama gratificação como consepieri-
cia lo-gica da quo so d-ova aos lentes.

Votan-do disposiOes desfa ordem,
sr. Presidento, como a quo precei-
fda o art. 5." do projecto, nos va-
iflos proparando Para 0 Estado ama
situafbo que o b-yard a ruins,
creando cargos sohre cargos, ait-
gmentando ve-ncim-entos do ania em
anno, do modo a fax-er Minas chegar
a ama situaqdo egual a da Unido,
em cujo orqamento a verha corn
funccionarios puhlico-s sOhe a re-
speitavei somma do 240 mil contos
dc rbis.

Passo, pois, as mãos de v. exc..
sr. Pros-ideate, as minhas ernendas,
pc-dindo a Casa quo sabre ellas abra
largo debate, para quo do urn pro-
jecto do 10! deste Congresso sdhia
ama o-hra digna do Estado do Minis
Ge-raes.

Tenho dito. (Muito bern: rnuito
bern!)

Emendas
N. 7

Art. 3•0 Supprirna-se.
N. 8

Substitua-so o art. 4,0 polo so-
guinte:

Flea o govorno auctorizado a ven-
der o prodio onde funccionou o Coi-
legia Anglo Mi-ic-ira. ca-so nSo so
adapte Para, curses do escola prima-
na ou outro mister.

N. 9

Art. 50 Supprima-so.
Sala das sesshes. 22 do agosto do

1916. - Castello Branco.
São apoiadas e postas conjuncta

monte em discus-são.

O SR. BIAS FILHO (não devot-
y ou seu discurso).

Emenda
N. 40

Ao art. 4,0, aecresceito-se o so-
guinte: - e bern assim urn outro
junto ao do Bar-bacena, si a munici-
palidade -ou o povo do-ar ao Estado
urn edific-io Para esso firn. 	 -

Sala das sessdes, - 22 de agosto do
1D16. - Bias Filho. 	 -

E' apoiada o ontra em discussäo
c-onj un etarnente.

0 SR. VIVIAN-U CALDAS: - Não
fOr-a, sr. Presid-ente, o curnpriln-en-
to do urn dever e do cerfo ou nao vi.
na o-ceupar iiesto momento a atten-
jdo da Casa. -

Prelimin armonte, ou rolembro a
Camara quo o projecto n. 51, ora
em debate, não partiu da commissão
do Instrucq4o Puhuica; toi sell

 urn dos fl,O:550S rnais operosos
coilogas, urn dos es-piritos mais scM-
tiilantes do Parlarnonto min-oiro, o
Sr. deputado Alberto Aivares.

0 sr. Alberto .4lvares: - E' bori-
dade do V. exc.

0 Sr. Viviano Caldas: - Si born
que, in toturn, não estivosso a. corn-
missão do pieno accordo corn tod-as
as Was concretizada-s nesso projo-
cf 0, entretanto, oi0fend-eu -ella, num
louvavel e-scrupuio, quo devia sor
o mesmo deh-atido largarnonte, afirn
do quo pudess-e, -então, formar sua
opinibo e emittor, corn mais segu-
ranqa, sell 	 a respoito. 	 -

Por outro lado, as ernendas apre
sent adas peia eominissM do Insimu-
cqdo Publi-ca, seja dito do p'assag-ern,
ndo partem, p-ropriarnente, do sua
iniciativa.

Dehatendse aqui um projecto
tao bmportanto, co-mo importantes
são tod-os os project-os que dizem ro-
speifo 6. nossa cuitura o ao desen-
volvimento da nossa insfrucção,
c-ada urn do nOs, membros dossa
cornrni-ssão, procurou orientar-se
he'her iu-zes junto á qu-oiles quo tOrn
a res-ponsabilidade directa do ensi- -
no em Minas Geraes.

E' assim quo chega hoje a ferceira
discu:ssão esse proj octo, e a mim
cahe a h-onra do def-en-eJ-o do -accu-

0
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ffrei do fund arnonbalas, Para
quo, njais ou inenos fique metho-
dizada esta pallirda oxposiqao que
venho fazendo..

Vozes: - Muito brilluanto.
0 sr. Viviano Caiclas... no des-

enpcnio das anduas funeqons do
quo me acho investid 'o, Para depots
cutno rebater outros argumentos
quo forram expendicicis, da tribuna,
pelo nobre deputado a quern jd me
roferi.

As emends quo a oomrninsão
aprosenta, nor men interrnedio, 0
considoraqSo cia Casa, são as so-
guintes: (id)

Ao art. 2. 1—Suhs1utua-so polo so-
guinto:

Flea restabelecida a sogurrda ca-
deira do francez, no Externato do
Gymnasio do Barhacena e rnantidas
as do Externato do Belle Horizonte,
dovendo 0 onsino dessas disciplinas
nossas segundas cadeiras set essen-
cialmenite pratico.

Acrescentese ondo conivier:
Artigo. Flea rnantido, pot pram

indeterminado, o provimento dos
actuacs professores substitutes dos
Externatos do Gymnaslo Minetro de
Bello Horizonte o do Barhacena,
folio do aecordo corn o disiposto no
art. 26, do dec. n. 4.363, do 7 do
abril do 1915, os quaes terdo prefo-
rencia Para a nomoaqSo das cadel-
ras, quo vierem a vagar nas seeqdes
a quo pertoncerem, desdo quo não
haja contra olies nota quo os des-
abone.

Suhstitua-se o art. 5,0 polo so-
guinto:

Da taxa quo cube ao Estado polo
sorviço do exames do alumnos cx-
traa ihois ao Gymnasto, 0 govorno ap-
plicard urna parte an pagamonto do
pesso al adrniii'strativo dense este-
beleciurento, p des serviqes extra-
ordinaries quo cUe vier a prostar
110 peticido desses evarnes.

Accroseente-se ondo couvier:
ATtigo. 0 § 1.0 do art. 90 cia lei

Ia. 657, do 11 do setembro do 1945,
rolativo ao numero do horas do au-
Las sernarra0s, no Gynmas"o Minoi-
ro, n,--to 0 extensivo aoS professores
do desenho o arIes graphicas, musi-
ca o gymnastica.

Nan ha matIns dias quo doria
tribujia demonistrei quo, alOm do
nutros motives, a excessiva frequon-

saçOes injusfas quo Me foram i- 	 0 sr. Viviano Caldas: - Do prin-Vantadag. 	 ciplo, sr. Presidonte, näo ha duvidn
Ee4ta e•st.a prelirninar, na qual fi . alguma quo en formo an lado cia-

cam, corn a franqueza quo me Ca- queues que enlondem quo 0 Onsi-racit.criza, 4eiirnitadas as rosponsa- no secundamo e 0 ensino Superior
hilidades da com.mjsso do Inatru- ndo devein reedier favores dos go-
C910 Publica aid urn certo ponto, vernos. Ell enten4o quo d louvavel
seja-mo perrnjttjdo confessar a mi- a, opinido daquejjes quo entondern
nha extranlieza em ver affirmados quo so so deive ser objecto das co-
polo iliustrado ropre.somtanto da gitaçOes dos govornos, iieste parti-
Idatta, cujo nomo decline corn a do- eular, o probloma do ensin'o prima-
vida venia, Sr. ddputadO Castello I'iO.Branco, us argumohto per S. exc. 	 0 Sr. Castello Th'aneo: - Apoia-proforidos a respito cia manufen- do.
äo do institutes do ensino socun- 	 0 sr. Viviano Caldas: - Entredavio no Estado. 	 oOs, porm, num paiz como o nos-Peranto a pro!prja Constituiço 3o onde ainda so näo tern nitidaMhieira, quo nan pode, alids, ostar oomprehensdo dosta vordad:e cia

em desaccordo corn a Gonst. Fe- necossidado 4o uma iristruco so-
deraI, vemos, no sell art. 30, § 11, [ida, e onde o ana1phabotsmo im-
muito ctararnente expresso quo "ao pora de urn mode assustador, son yEstado cumpre prornover o desen- urn perigo abandonar 0 ensirlo So-volvimento dia oducaqao publica, 8undario (apoiados) ; o assirn comeda .agricultura, da industria, do a Unjão 0 forqada a mauler trisili-
commereio, da imrnigracao e das [utos de ensino superior, poiosaries." 	

quacs sejam modelados os dernaisNern so pode, sr. Presidente, dar disseminados no paiz, muifo mats
outra interpretaçao ao desenvolvj- razio ha Para quo ella o as Esta-
menlo da educacdo publica, quo dos rnantenhiajn institutes mod:ela_
uão aquella quo ml brilh.antorneith ros de ensino .sedundario, Para quo
dada, em suecossivos apartos, polo per des so rejarn os ostabeleci-
aohre deputado, coin residenci.a tnentos
nesfa Capita', sr. Alberto Alvares. 	 0 sr. Alberto Alvares: - Eu to-Si ainda exnrninarmos mais at- maria a ilberdade do-chainar a at-
lentamente a Constituicdo do Esta- tonedo do v. exc. Para os rosulta-dode  verernos, e nom outra cousa era dos da lei organica do onsino em

so esperar, no inosmo art. 30, § nosso paiz. Vimos a Faculdade50 quo ao Co'ngresso Legislatjvo Lawrence conferindo diplomas do
compete tratar do ensine socunda- medico aid a porteiros dos jornaes
rio o superior, quo sord livre can do Rio do Janeiro.todos os grail.	 0 sr. Castello Branco: - Corn

Evidentemente, pois, 0 da attri- abusos nao so argumenta.
bulqão do govorno do Estado am- 0 sr. Alberto Alvares: - Pelaparar o desenvoivor o ensino so- cruantia do 60$000, formava-so em
eundarjo, não pcsdendo o Coiigres- 2 horas urn medico ou um baoha-
so LegLsiativo fue-r ao desempe- rel, conio so lermon em menircina
nho do tao nobre rnissäo, 	 urn preto, portdiro do jornal "A.0 sr. Castello Branco: - Näo Noite".
contestei jam; en me referi a dis- 	 0 sr. Viviano Caldas: - Está, Sr.
p'osiqão taxativa da Gonstituiçao Presidenite, cabairnerito provada aFederal... 	 compotoneja do Eslado Para amp a-0 sr. Viviano Caldas: -- Tambern ear e dosenvoiver os in:stitutoa do
o taxativa a disposicao cia Coristi- ensino Secundarlo, sende quo as
tuião do Estadu. 	 vantagens decorrentes dessa pratica0 sr. Castello Branco... quo de- nan poden nor contestadas.
clara que 4 Unido 0 quo compete 	 Firmado cafe prindiplo, you pas-ereaa instituiqOes de ensino supe- sar as maca do v. exc., em iaomo
nor el secundaijo nos Estados. 	 da commiss4o do Tnstrucção Publi-0 sr. Alberto Alvares: - Mas lido ca, algumas omenidas offorecidjapnivafjyarnentq. 	 ao Proj ecto em dlseus4o,

cia do alumnus nas aulas do frances
do Gymnasto do Bello Horizonte e
no do Barbacena, era devido ao
facto desso preparatorio nor exatid3
Para a maitricula dos eursos supe-
riores da Republica, couro tambern
por fazer parto do exorne :vestihu-
lar de todos dos.

Dizia eu outdo quo sendo certa a
graude affluencia do 'alurnnos nes-
las aulas e quo a legisiaão em vi-
gor exigindo quo o onisino fosse n5o
sO thoorico, corno tambem pratico
e, main aindu, quo so aohande em
desciguiatdado o Externoto do Bar-
bacena do do Bello Horizonte, visto
cono, aetualmetute, ha alli apen'as
ucma sO cadeira desse idioma, do-
vido an fallocirnento do quoin regia
a outra, havia grande necesnidade
do ocr neille creado mais uma ca-
deira dossa muteria 0 quo desde ja
deviarnos comparar as, duas cadoiras
do francez do Extornato do Bonn
1-lorizonte, resguardandoas do
quacaquer eventualldades quo pos-
sam prejudioar o ensino dessa cia-
ciplina, pela suppreosão do uma das
ea4eira, come determina a lei vi-
genie.

E' pois urna emenida justa, a pri-
meirla quo ii e quo dove ser aceei-
ta pela Cara.

A segundiu emenda dispOe sobre o
provinenito de professores substitu -
ton o dove merocor o apoio da Ca-
mara. 	 -

Come us meus nobreo collegas
não ignoTam, são professores quo,
par indicaqão dos directores do osta-
he]oeimento, indlcaqão ractificada
polo governo do Entado, tOni exer-
cido corn toda competenicia as ca-
deiras...

Sr. Alberto Alvares :—Posso dizer
a v. exc. quo são indicados pela
congregacão.

0 sr. VivianCa1das... as cadel-
ras quo Me são conuiadas e, por-
tanto, nas condiqOes do serern apro-
veitados no case do vagas.

A enaenda ihes garante, a prefo-
roncia, nan nornoaqOes, arpOs Os con-
cursos —o 0 mutatis mutandis o
quo so fez em relaqão ao provimen-
to do cadoiras do mnistrucqão prima-
na, quanto aos norrnalistas.

A terceira eanenda consubstancia
uma medida jusia, porquanito, 0 na-
tural quo sej am remunerados Os

0
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snrvi.ços dos funccionarjos. do Gy-nrnasio, fóra do periodo do anno
lectivo, acerescen do a cireumstan -
cia quo esta medida não vem bone-
ficiar os funecionayjos pelos servi-
ços pres4ados durante a vigencia do
oxarnes do alumnos do Gynnaso e
sim do alumnos extranhos a elle.

A quarta emenda compendia tam-
hem unia madida que dove ser ac-
cotta, po•rquanto Os protessoros do
desenho, de artos graphicas, do mu
stca e do gymnastica tern agora a
seu cargo major numero do alumnos
quo os sons collobas die docencia e o
resultado d quo terdo do dar urn
numoro exeessivo do aulas e duran-
to muitas horas.

Passo agora is emendas quo a
conmniiaso id apresentou o quo são
as soguintes: (LO)

Ao atot. n. 2 sulstitua-se polo so-
guinte:

Flea revogade o art. 7.°, da lei
ii. 657, do IA do setcrnhro do 1015,
o rnantido o disposto no art. 1. 1 da
roforida lei.

N.2
No art. 4. 1, su'hstitua-so polo so-

guinte:
Depots da palavra "iillportaneia",

diga-so " 40 : 000$000 airniaes".
Aldrn destas rnodifieaçOes a corn-

mlssão apiresenta mats as seguintes
ornondas:

N. 3

Flea ilmitado a 60 o numero do
matricuja do alumnus em cada anno
dos Gymnasios.

N. 4

Flea approvado o regul. n. 4.524,
do 21 do fovoreiro do 1916.

N. 5

Flea o governo do Estade aucto-
zado a organizar as diversas ma-
tertas dos curses nas oscolas regio-
naos do Estado do aecerdo corn a
Esnela Normal Modelo."

A primoira, polo sea simples
ounciaido, mostrava a evidencia quo
dovia soir acceita o a osta, alias,
apresento uma aanpliativa e sel)re

a qual ja oxternei diversas Corel.
deraçOos.

A segunida diz respeito 4 instafla-
çãe, na Capital, do Internato. E'
maitoria per diornais simples, quo ja
foi hem explanada o, por isso ilmi-
to-mo a podir 4 Casa a sua approva-
ção.

A torcoira, delimitando e nurnero
do alunmos em cada anne do Gy-
mnasio, d do intoira noeessjdade
aiim do quo & onsino seja foito corn
methodo polio coripo do'conto e re-
cebido corn aprovejtan-ionto poles
discentes.

A quarta approva o regulamnorito
n. 4.524, do 21 do fevoreiro do
1916.

E' digna do sor rocebida urna vex
quo vem approvar urn regularnento
quo tern tiraziido ao ensino honoficos
rosultados.

Finalmente, a quinta aucteriza o
govevno a organizar as diversas ma-
terias dos curses nas oscolas reglo-
naos do Estado do accordo corn a
Escola Normal Modelo.

Como se v6 d urna ornonda do
simples rogularnentaçao e quo, per-
tanto, dove ser appro rvada pela Ca-
maira.

Passe agora a aprociar as emon-
das 'aipresentadas na sessS.& do hoje
per alguns collegas.

Rolativarnente a do ii. 6, offere-
cida polo sr. Alberto Alvares, eaton
do inteiro aiceordo corn ella.

Si hem quo não pUma, do rnosnen-
to, interpretar 0 ponsarnento dos
rneus illu stres coniitanhojros do
cornnissã&, em te !do case creio nto
arrar declaraq i do quo dies me acorn-
panh.ardo nesso meu mode do pen-
sar o lamento que, ex-vi das leis
federaes vigentos, nSo possarnos
aqui no Estado fazcr na especie cou-
Ma melhor.

Quanto 4 emenda n. 7, quo man-
da supprimir o art. 3.°, a commis-
são sonic nde poder accoital-a, em-
bora sohire ella tenha o son auctor
feite largas censidoraçOes, corn as
quaes absolutamente a cornrnissão
nãe está do accoiido, mesmo per-
que, e dispositivo do p re.jecto tern
a sua base no art. 2.° d  I oi n. 498,
do Ii de setembro do 1909, quo dix
(hi)

"Ficam aiolcIas as propinas mar-
cacias per leis aos mesmos lentes 0

professores, polo sorviqo do exa
inos do curse do Gyrnnasio Mineiro,
nos quaos sorãe cues obrigados, in
tiependento do outra remuneracãe
aldrn dos seus vencirnentos."

Do onunciado desto artige so ovi-
dencia quo e legislader aponas quo-
tia quo no institute official, manti-
tie pole Estade, as professores 11ão
recebessern pçepinas des alumnus
alli matriculades.

Mas, na actualidade, o ease é dii-
forente, perquante, ellas sorãe abe-
tiadas sOmento quaido so tralar de
alumnus extranhos ao estaboleci-
monte.

o sr. Alberto Alvares. —São alu-
innos le prcparateries.

o sr. Castello Branco. —Perdão,
us lentes de Gymnasie cram cxarni-
tiadores da Instr.ucqãe Publica o ro-
cehiarn prepinas per osse serviço.
A lot augrnontou-lhes os vencimen-
los para quo cues nile rocebessem
mais gratifieaqãe alguma. Esse d
o espirite de legislader.

o sr. Alberto Alvares. —V. cxc.
estd. enganade.

o sr. Castello Branco. —E' o ole-
monte histerico, ques aprocici aqui,
que tornou e assumpte muite dare.

o se. Viviano Caldas. --Em vir-
hide da lei Maximillane, corn oxco-
pção feita do algnus estaholecimon-
los equiparades, affluird 45 hancas
da Capital, para prestar exarnes,
grande nurnore do alumnos.

Nãe C juste, portanto, quo o cor-
no iloconte do ostabelecirnente, quo
4 pdde for as suas ohrigaçCos so-

hiecariegadas duranfe as ferias, não
tenha ao rnenes urna ligeira grati-
ficaqãn poles oxarnos do alumnos,
nue nãe são do curse gymnasial.
Peqe, pois, a rejeicile da ornenda.

o sr. Ccistello Branco. - Eritão
quo so reduza os veneirnentos a
300$000 e volternos ao regimen das
propinas.

o sr. Viviano Caldas. —Relativa-
menlo a ernenda n. 8. quo manda c
soverne vender urn preprie ende
funecionou o "Collegie Anglo-Mi
Qeiro" a cernmissie tambern pode
a sua rejeicio, visto clue 0550 odi-
fbi0 pOde ser adaptado para 0 en-
Sian secundarie.

o sr. Alberto Alvares. - Conic
dc facto est4 o atC noDe funeciona
Gyninasie Minoiro. Si o govern(

vender o odificie ter4 do eomprar
outro.

0 sr. Viviano Cafdas. —Ao den-
sideracOes feitas a respeito das pro-
pinas concedicias aos professereS,
mutata mutandis. são applicavels a
gratificacao ao pessoal administra-
tivo desses estaheleelmentos quo.
eas Cpecas do exames do alumnus
extranhos aos mesmes, tern incen-
lestavolmente, muite major ser
vice.

Quanto a ornenda apresentada
pole meu nobro collega do repro-
sentação do districte, era natural
quo livosso 0 meu applanso por
mais do uma razte, tante mais
quante encarna urn prindipio do
verdaideira justiça, qual o do res-
iabeloeirnento do internato do G y

-minasie Mineire, em Barhaceria..
() S?. Bias Filho. —Folgo do ou-

vir a opinião do v. exc.
o sr. Viviano Caldas.... medida

do cuja utilidado e corivonioncia não
pOdo duvidar a Camara dos srs.
Doputados.

Não quiz, sr. Prosidento, limni-
far-me a dar o men apeio o e mcu
roto a ossa emonda; ouvi a rospoi-
to cacia urn dos illustrados cempa-
nhoiros do chmmissão c live a ven-
tura do verificar quo todos dies
pensam come eu

Acceito, pois, em rneu nome in-
dividual e em norno da comrnissão
do lnstrucqSo Publica, corn & major
prazer. a emonda do nobre depu-
tado.

Eis. Sr. Preshlente, as considera-
çbc's quo. pallidamonte...

Vozes. —Brilhantornente.
0 Sr. V'viano Caldas..... eusei fa-

zor desta trihuna. em dofesa (To
pro ecto em discussão o no desern-
penho das minhas arduas iuncqOoS
do relater Ca eommissio do Instru-
cqão Publica.

(Muito bern; nauito bern!)

Emendas

N. 11

Ao art. 2. 1 —Suistitua-se polo
sc'guinto.:

Fica rostabolecida a 2." cadeira
tie frqncoz, no Externato do Gy

-ITnhasio do Barhacena e manttda a
do Externato do Belle Horizonte,
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deve.ndo o ensino dessas disciplina.s
nossas segundas cadoiras ser esson-
cialnlente pratico.

N.2
Substilna-se 0 art. 5 - polo Se-

guinte: —Art... Da taxa quo cabe
ao Estado Polo servico do exarne
de alumnus, extral bus ao Gymna-
sio applicard urna parte em paga-
monto de urna gratificaçrto oxtraor-
dinari a do pessoal adminisfratjvo
desse ostabelecirnento, pelos sorvi-
qos e xtra ordinarjo,s quo ello viol , a
prestai', no periodo dosses oxames.

N...
.'ocresoenfo-se mide collvie.r:
Artigo. Flea inantido por prazo

indeterrnjnado 0 provirnoopto 0 pro-
vimento dos actu aes professores
substitutos dos oxterl atos dos Gy-
innaslo Minoiro do Bello Horizonte
o do Barbacena, oito de accordo
corn o disposto no art. 26, do dec.
n. 4.363, do 7 de abril do 1915, os
quaes torão proJerencia para a 110-
inoaSo das cadoiras, quo viorom
a vagar na!s sooçOes a quo porton-
cerem, desdoi. quo ndo baja contra
dies nota quo os dosabono.

N...
.Accrescenfe-so undo coilvier
Artigo. 0 § 1.0 do art. 9. 1, da lei

n. 657, do 11 do setenThro do 1915,
rolativo ao numero do boras do au-
[as semanaes, no Gynmaslo Mineiro,

d ex'tonsivo aos professoro do
desonho e artes grapilcas, musica
e gyinnastica.

Sala das sessOos, 22 do agosto do
101S.—Viviano da Silva Caidas.-
Clemente do Faria —Pedro Bornar-
do Guimarães. —Julio Meirellas.

o sr. Presidente dir quo a Mesa
deixa do accoitar as duas ultimas
em&ndas POT serem as mosmas con-
[rarias a disp osiçdes do H ogimonto.

Ninguom mais podindo a pala-
s'ra, eneerra-se a discussão o são
approvadas o pc'ojocto o as emondas
a die offorecidas, menus as do ns.
7, 8 o 9, quo foraju rejolladas.—A'
cornnlissao de Rodaeção.

O sr. Paulo Pinhriro, pela ordom
p ede que so consigno na acta tot vo-

tarlu contra o projeoto na parto quo
coda Interijato do Gymnaslo na Ca-
pital o em Barbacena._Sord atten-
dido o nobre deputado.

Enn'nd0 do Senado an projecto n.
10, do in.esmo Senado

F' lithi e pusta ciii discusSo a
emcnda do Senado, offerocida ao
projecto n. 10, do mos'mo Sonaclo,
sabre o pagamento ile oontrthuiçOes
devidas a Caixa Boneficente Miii-
tar.

0 SR. LEOPOLDO BE LUNA :-
A Camara dos Doputados, sr. Pie-
sid onto, eanbora irrogul arm onto,
rnaoidoii permittir quo tizossen par-
to da Caixa Bonoftoento Militar, a
vinva o hoadearos legitimos do oal}o
do csqiiadra Christlano Josd do Sou-
sa, asarn eomo tarni em d. Francis-
ca do Assis Mono Franco, viuva do
capitão l-Ionricjue de Mello Frauco.

Relativamento ao favor cosicodido
a esta ulhma seiihora, ten .ho a di-
rer a Casa quo o capitão Ilenrique
do iMello , Franco, logo quo so orga-
nizou a Caixa Benoficerìte Militar,
fez della pane e contribuju para ii
mesma, ii ão teiido, porérn, coueiui-
do os tres annos exigidos polo to-
gularnonto, porquanto a mono 0 CO-
then antes do termlnado OSSO praxo.

o rnesrno, pordni, não so dii corn
rnlatSo ii viuva do alfores Juvou-
do do Alnolda Rocha, d. Joanna dc
Almeida Rocha, a quern a ernenda
do Senado, ora em discussão, pro-
cura tornar extensivo esso favor,
porquanto osso official apen as con-
trihuiu para a Caixa Benoficente
dos Militaros coin a quantia do
53238.

Nan d possivol quo o Congresso
LegrislatIvu do Esiado continue a fa-
ron taos favores as vhivas dos offi-
ciaes da Bnigada Poilciab, pois, Si
assirm acontocer, nenhlujTn miJitar re-
querea-d mais a sua inscrip Qao na
Caixa Beneficonte, certo do quo, de-
pois do sua morte, a sua viuva 0
os sous filhos obterão permissao
para della tarot parte, gosando dos
P en eficios quo a n esma proporcio-
na am rospectivos Socios.

0 sr. Bias Filho :— Essa Caixa
B en uficente Miii tar tern antoliornia
propria?

o Sr. Leopoldo de Luna:—Ia me
rofenh, juslaimento, a essa circurn-
stancia quo acaba do ser lembrada,
em aparte, polo nobro deputado.

Evidentermente, 0 Congrosso Logis-
Iati'o nao pOde conceder favores
dessa naturezza, do vez quo o fundo
da Caixa Beneficonte dos Militates
i formado pelas contribuiqOes dos
propnioS nTiilitares.

Trata-se, pois, do urn dinheiro quo
pentouce a ellos, oxciusivamente; e
o Coigresso ndo pOde estan a fazor
ilislriliuiqão do quantias quo não
são do Esiado.

O Sr. Castello Bronco :—Apoiado.
o sr. Leopoldo de Luna :-0 Es-

[ado é, apenas, o arrecadardor des-
sas quantias, o sou do!positanio tom-
porario.

O sr. lJernosthenes Cesar :—Mas,
v. exc. achou quo era justa a con-
cessão do egital favor a viuva do
capdtão Mello Franco.

O sr. Leopoldo do Luna:—Eu não
lisso isso; en disso que o Congres-
so, inregularmente, con .cedou esso
favor a essa viuva. isso ja é urns
questSo veicida no seio da Carnara
o tamhenj no Senado, sabre a qua],
portanto, não p odernos mats nos
Proiliunciar.

E' fOna do duvida quo o Congres-
s () prccedeu irregul annente, bevado,
apenas, pun urn princtpio do oqui-
dade, inas isso não d motivo Para
quo arhramnos as Portas as Viiivas 0
Ilerdeiros do todos Os officiaes quo
fablecen, sona terem sido contnilu-
1ute da Caixa Benoticonte Militan,
1I teado sido aipenas por poliso

tempo.
Estoim informado e a Camara dove
mdta)on tot disno conheciineiito, clue

isa dezenas do roquerimentos para
a concessSo do favone:s identicos;
o si o Congresso corneçar a allen-
del-os, bra lavrado sentença do
motto contra nina instituição desti-
"ada a prosit.ar tao lions serviqos

tamilias dos mrilitare.
o sr, Modestino Goncalvcs :—Prc-

jUd icando asshri us iiitereases da-
(l u 011e ls qu e es:tão inscriptos.

o sr. Leopoldo de Luna :—Pcrfel-
tamonte. Ate ponso, é nina oiiniao
P essoal, quo os actnaes contrthuin-
ts dessa Caixa tern 0 d'ineito do
PropOr , porante 0 poder judicianlo,

urna aoção do nullidarcie contra o
ado do C ongreaso.

0 sr. Bias Fiiho :—Aihi v. exc.
vol muito bongo.

o sr. Modestino Goncalves :—Des-
do quo so trata do urn inistituto par-
ticular, elles tern pleno direito.

o sr. Leopoldo de Luna:—Esta
inos a fazer distnibuiçao do que não
nos p ertence.

0 sr. Castello Bronco :—Apoiado.
0 sr. Leopoldo de Luna:—Tenho

portanto, cenieza do quo os srs. do -
putados não ajsprovanão eisa omen-
da, porque a ap;provaqão della ira
importar na approvacão do outros
pedidos quo estão sendo diariarnon-
to encaiivhados ao Congresso, o
quo trará a ruina e a moite dessa
imistituiqão

(Muito bern; nnuito bern!)

o SR. A1.BERT0 ALVARES—(não
devolveu o sea discurso)

0 SR. CASTELLO BRANCO: -
Sri Presidenite, mu inteiranient
contnarbo, corno pon divorsas vezes
jd me tenho manifestado desta tn .

-buna, 'a legislar sabre casos mdi-
vidiiaes.

'i'endo o Congresso Legislativo vo-
tado dispusiqdes sahias o acau rtela-
do i'as dos direitos dos ansociados dia
Caixa Beneficeaste Mibitar, foi, por
certo, ossa lei devidamento execu-
tada pelas pessoas disso e:ncarrega.
das e C nosso dover fazer corn quo
as delibeiiaqbes por elms tomadas
tenJian o dovido acatarnervto.

Mars o Estado, polo sen Gongres-
so, votar irma leS para intenfenir Ira
economia don estioa do nina insti-
tuiqão quo tern eetatutos rogulado-
ros dos suars attrrhwçoes e dos sous
doveres, irnb orta isso em anarchi-
ran a iistiiuoçädissolvel-a e ii-
qutdal_a. Eftobtivarnento nao C
orivel nom so comprehende quo
militates deixern ao desamparo a
preloiqao do vinva do urn eamara-
da, podendo fazel-o, ainda mesmo
corno favor, deiitro dos norrnas quo
regom essa inlstirtuiqão.

On so trata do urn dirotto garan-
tido polos estatutos da Caixa Bone-.
ticento 0 flniSSO earn a roquerente
dove rocorren ao podor judicianio
para fazer valel-o, on tal direito
não oxite e o Gomigresso no. pode
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fazer fav.oios corn din] eiro da Cal-
xa Be.neficente dos Militares.

Corn estas palavras, sr. Presi.
dente, tonho ,justificado o men vo.
to contra a ernen'da do Seriado, djs-
poiido de dinh.eiros quo ndo são do
Estado e sim do iirna soci.odade
corn p orson alidade j urkilca.

(Muito bent; muito bern!)
0 SR. IJEMOSTHENES CESAR:—

ST. Presidente, sou inteiramerrto
contranlo, por mais respeilaveis quo
sej am as suas opinides, do modo
do var dos iliustres deputado, os
srs. Leopoldo do Luna e Castollo
Branco, ácorea da emenda offore-
elda e approvada polo Senado ao
projecto n. 10, resultante duo emen_
das us. 1 e 2 offorecidas cm 1915,
pela Camara dos srs. Deputados,
ao projoeto n. 5, do Senado.

Estou de inteiro accordo COil! •as
hrilhantes consid oraqOes foitas pe-
to nobro collega, o or. Al]orto Al_
wares, consideraqoos quo as faço
minhas inteirarnente.

Para mostrar, senhores, a juti-
a do ped'ido da viuva do all ore's

Juvanclo dc Almeida Rocha basta,
tao simple:srnente, a leitura do pro_
jucto n. 10, do Senudo, e o soil co_
ojo corn a emerida em ' debate e a

quo alto so refere. 	 -
Dis o proj ecto: (lê)
"0 Congresso Legisialivo do Es-

tado do Minas Geracs docreta:
Art. 1.° Fica o podor executivo

auctorizado a permiittir qua a viu-
Va e herdeiro legitimo do cabo do
esqiradra Christiano Josd do Sousa,
mono em cumprirnonto do dover,
quaudo commandanto do dostaca-
mn10 po'licial da cidado do Itahira
do MattoDantro, a 3 do agosto de
1914, compietom a pagarnento da
conrtrihuiqSo de quo trata 0 art. 4.°
da id n. 565, o 19 do setembro do
1911, Para terem direlto aos bene-
ficios instituidos peal roferida id.

• Art. 2.° Egual favor serd conan-
dido a d. Franeiisca do Assis Mello
Franco, viuva do capifão Hen'rkjne
de Mello Franco, failocido tambom
no cumprimemto do dower.

Art. 3.° Revogam-se as dispesL
ces em contrarlo."

]Jiz a emenda: (M)
Accrosconte_se:

Art... A Joanna do Almolda Ho.
• ohs, viuva do alferos Juvanclo do

Alneida Rocha, flea recoiihecido o
direito do que trajta o art. 4. 1 da
lei n. 505, do 19 do setembro do
1911, do co.rnpietar o pagainento
das conlrthuiqoe.s para perceber a
pensdO.

Paqo do Sonado do Estado do Mi-
nas Goracs, ein Bello Horrizon.te, 18
do agosto do 1916. - 0 presidente,
Chrispim Jacques Bias Fortes. - 0
1.0 . socretarlo, J osd Pedro Drum-
mond. - 0 2.° secretarto, Camillo
do Brito."

o sr. Leopoldo de Luna: - Corn
relaqdo aos dots pedidos constantes
do projecte dovo dizer a v. exc.
quo os militares do que cue faila
conirihuiram Para a Caixa aid qua-
si so esgoitar o prazo do rogularnem
to, ao passa quo o fallecido aiferes
Juvenclo do Almoida Rocha apenas
pagou 53$328.

o sr. Alberto Alvares (ac
dor) : - 0 nobro doputado, a si,..
Leopoldo do Lana, ha pouco acaha
do diser quo o Congrosso nSa ten,
absolutarneitea cat petencia pars
interforir dc motto algurn na Caixa
Boneficonto dos Militares e si, do
facto, cite nSa torn esso direito, oRe
não pedo interferir do mod '

 quer soja manydawjo ajonar
ama viuva do urn official quo con-
tribulu corn 200$, 300$ ou 500$000,
quer mandando heneficiar outra,
uj o marido apenas entrou Para OS

eofres da associação corn a impar-
tancia do 50$000.

o sr. Modestino Gonçalves: _Po
rdm, urn abuse nSo justifica outiro.

o Sr. Leopoldo dc Lucia (ao ora-
d .or) : - 0 proj ecte em debate cau-
sou sobresalto entre Os socios da
CaIxa Beamoficente Militar.

Qsr. Alberto Alvares: - Mas v.
cxc . se manifesta a favor de urn
o contra o outro, quando ambos, sac
I doitloos.

o sr. Demosthenes Cesar:—Per-
foitannente; nSa me é preciso ate-
ciscontur nenhurna pAiavra mals
as consideraqbes corn quo, em apal'-
to, o lustre collega, o sr. Alberto
Aivares, do nio'do cabal.

o sr. Alberto Alvares: - São OS

factos quo est5,o inithcamdo.

o Sr. Demosthenes Cesar. .. e teT-
minanternento vein respondendo ao
nAo menos illustre deputado, o Sr.
Leopoldo do Luna.

o sr. Leopoldo de Luna: - POT-
quo, rcairncnto, d muito f soil so
fazer cuenprim onto corn ohapeu
aiheto.

o Sr. Alberto Alvares: - Quiz
aponas mostrar que v exe. ndo
estfi cohorento, j uridicarnente.

o sr. Demosthenes Cesar: -
quo nSo se trata do cumprirnento
corn ohapdo alielo, porquo, do outro
modo, ease cumi rirnento ja vern
sendo feito dosde o anno passado
pets Camara dos srs. Deputados,
quo approvou as emendas ns. 1 e
2, offorecidas cm 1915 ao projocto
n. 5, do Senado.

o Sr. Leopoldo dc Lana: - Isso d
niateria voncida.

o sr. Demosthenes Cesar: —Tani--
bern a d corn referenda a viuva do
alleros .J uvenclo do Almeida Ro-
cha, ouja pretoneSo transitou victo-
riosa, aqua, em 1915, caiaindo no Sc-
nado, do ondo agora, volta victo-
riosa -

o sr. .Alberto Alvares: - A an-
ctonizaqão do Congresso d Para quo
a viuva so ponha dentro do rogula-
monto, completando as pi'estaqoes,
cumprindo todas as exigencies quo
a Caixa irnpoo a todos as militares.

o Sr. Demosthenes Cesar: - S: -
Presidente, a alferes Juveemcio de
Almeida Roeha so insereveu Ha Ca-
Xa Bonoficente dos Militares em
Virtude do ama disposiçSo legal, o
Si assim a, coma podemos dizen quo
\'arnos laser barrotadas corn chapéo
aliejo. E do outro modo era a cam
(10 so dizer, permittindo a Camara
cm ploheismo da phrase. quo o alfo-
res Juvonclo do Almeida Hocha c a
Sua viuva, foram victirnas do urn
canto do vigario -

Esta é quo a a verdade.
0 sr. Bias Filbo: - Qnando esse

Official outran parr a Caixa Benefi-
c entc dos Militares, nSa estava con-
Veneido do quo a réspcctivo regula-
rnento deelarava quo a socio quo
lao pagasso ficaria decahido?

o sr. Alberta .4lvares: - Alas ello
morren em servico do Estado.

o Sr. Dernosthenes Cesar: - F
Verdado; failcocu cm uma cidade

Ionginqua, do oxtromo florid do Mi-
nas e nSo sorvida polo tolo'grapho...

o Sr. Bias Filico: - Esso argu-
menlo d poderoso.

o Sr. Demosthenes Cesar: -
oxpoz sua vida polo Estado, ontre-
tanlo, vom-so nogar a sua viuva
aquillo quo d coiccedido a todas as
outras.

AcJoo quo nSa ó justo oslo modo
de proceder, pormitta-me a Casa
quo on diga mm teds franqueza.

0 sr. Leopoldo dc Luna: - V. exc.
votairS do mesmo modo corn relaqao
a todos os podidos quo estSo che-
gando a esta Casa, nosse sentido?

o Sr. Demosthenes Cesar:— Idon-
tieo ao da viuva Juvenelo do Almoi-
da Roe] a?

o sr. Leopoldo do Luna: - Sim,
scnhor.

o Sr. Demosthenes Cesar: - Si
forem ideitleos ao do que ora tra-
tamos, rovestidos Jas me.srnas ole-
curnstancias, votai'ei; 0, mats aim
do: (leelaro ao men digno collega
quo emquanto fOr doputado, em-
quanto tiver a honra do trabalhar
nesta Casa, a men vota, as minhas
paiavnas, Os mous esforqos estarSo
sompre a favor do medidas quo, a
men ver, estejam do aecordo corn a
justiça, coma a do que tratamos nec-
te momenta.

São estas, Sr. Presidente, as ra-
zOes quo me tovam a votar pela
crnenda do Senado, e sento-me, es-
perando quo ella seja amelia pela
Camara dos srs. Deputados.

• Tonho dlto. (Muito bean; rnwto
born!)

Ninguem mats pedindo a paiavra,
oneerra-se a diseussão, sendo ap-
provada a emend a. o remottida a
comneissSo do RedaeçSo.
Emendado Sea lo ao pro jecto n.

11, do rnesrno Senado
Sem debate é approvada a omen-

do offerecida pelo Senalo ao pro-
jecto n._11, do neesmo Senado. sabre
concessSo dc licc'ncas. - A' corn-
missSo do RodacqSo.

2 . 0 discussdo do projecto ci. 50
• Lido C pasto cm 2 . 0 diseuosSo, d
oem debate approvado a prajecto n.
50, disiiorido qame a taxa do viaSo
nSo eomprchonde as custas judicia-

I
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rias. - A' commissao de Legis1a
a J ustiça.

3. discussão do projccto n. 43
Scm debate a approvado em 3.'

diseussão o proj ecto n 43, sabre a
pagamento do custas aos funccioa-
rios do tOro da comarca do Serro.

A' comrnissdo do Redacção.
2. discussdo do projecto n. 42
E' annunciada a 2! discus'sdo do

projecto n. 42, regulando as sub-
ventoes aos e stab ele'cini onto s e in-
stituicOes de ensiiio ou educaçSo, do
caridade ou hrneiicencia.

0 se. Bias FjiO re4ncr e obe
quo a discussäo se faça em globo.

],'in 	 pois,	 o projeato
coin 5 ernendas da cornmissao (10
Legislaqao e Justiça, encerra-se ella
Sam debate, sendo 0 mesmo appro .-
vado coin 	 citadas emendas. -.- A'
eomrniss3,o do Legislaçao e JusUa.

2.0 discussão do projecto n. 62
IJispensada a leitura, a roqueri-

mento do Sr. Ignacio Murta, entra
em 2.0 'discussdo, em globo, a roque-
rirnen'to do Sr. Bias Filho, o proje-
eta n. 62, sabre a creaçäo do "pos-
to's do monta" no Estado.

o SR. GABRIEL BE ANDREDE.
—Sr. Prosidente, peth a palavra pa-
ra apresontar ao projecto n. 62 a
seguinte emenda (lé)

"Aceroscente-se onde convier:
Artigo. Flea o governo auctori-

zado a eritrar em accordo corn o In-
tituto Oswaldo Cruz, do Rio, Para a

croaqSo do "Serviqo Veterinario"
no Estado.

Paragrapho 1.0 0 governo no
contracto iue firmar, estabelrnorá
clara o minuciosarnento as obriga-
çOes quo o roferido Instituto dove-
rá assumir, do , mode a satisfazer
do meihor modo possivel, as ne-
cessidades da dofosa sanitaria dos
rehanhos do Estado. Para isto, o
governo organizará, previamente,
urn regulamento hastaite complete"
pratco 0 efficaz.

Artigo. Para a conveniente cxc-
cuqSu desta medida, fica o governo
auctorizado a despender a renda
liquicla ('quo produzirem, annual-

monte, as balanças de pesagern do
gado nas feiras dentro do Estado."

Esta einenda quo acabo de sub-
hotter a ponderaqao, sempre pa-
tilotica e criteriosa, dos meus ii-
lustres collegas, d uma eons'oquen-
cia logica e inevitavel do projecto
sabre a crea5.o no Estado do "Pos-
tus do Monta", o a sua opportuni-
dade e inadiavel nocessidade näo
P060-rn deixar do ostar na conscien-
cia do todos quo so interessam polo
racional o regular desenvolviinen-
to da pecuaria entre nOs.

Corn effeito, sr. Prosid'cnto, não
basta, Para a rosoluqão do proble-
ma pastoril, importar explendidos
reproductoros das raqas mais afa-
madas e mais tinas; ndo basta, tao
polico, quo so procure augmentar
us nossos rebanhos, povoar-se Os
iossos campos do optimas manadas,
atravds do esforços ingontcs; é pro-
ciso, paralelarnente, quo so esteja
appareihado Para occorror as ne-
cessidades imprevistas do detosa da
saudo e da vida dosses reproducto-
res e desses rebanhos.

Scm isto, seria o mesmo quo 50
deixasse uma populaqao humana
inleira scm a assistencia modica,..

rnOs anirnaes, tambom, to urn vasto
o imponento cortojo pathologico a
Ihes ameaqar constantomente a OXIS-
fonda, desde as violontas epizoO-
tias,' atO os processes morbidos
chronicos, " trainants", do todos
as dias, tal quat nos ontos hurna
nos. . .

Entre nOs, sonhores, ombora nSo
haja urna estatistica, podoin-se cal-
cular em rnilhares o milharos do
victimas e em mitharos do COntOS
ile rdls o prejuizo 'dos nossos qria-
dores, decorrento sOmente da tal-
la absoluta quo torn ainda o Esta(1O
do urn sorviqo voterinario orgafli
zado.

Do uma feita, pude assistir a ir-
rupçiio do urna violenta opidoflhla
do entero-pneumonjte na I azenda
do urn criador estroitamonte ligado
a mirn polos laços do pardntosco;
pots honTi, do urna eriaçSo do hid e
tantos cabecas do suinos quo havia
nossa fazenda, morreram, irnpr0
si oil a item onto, scm nonhum mole
do defesa o em poucos dias, cerca
e 300, ate quo so poucTo obter a

ida IA, tardiarnente, do illustros me-
dicos do "Instituto Oswaldo Cruz",
que, ndo sO diagnosticararn a mo-
lestia como tainbom conseguiram,
por meto do modidas prophylaticas
adoquada o depois do sacrificados
as numerosos animaes atacados, dc-
bell-ar o terrivel Inal.

Do outra feita, Sr. Presidente, em
outro municiplo, irrornpeu urna no-
va opidenia dessa torrivel moles-
Ha entre as bovinos, equinos e mua-
i-os do tenra edado, causando aos
divorsos criadoros urn projuizo for-
midavel, do cerca de 600 crias,
entre mestiqos 0 crioulos.

Foi aincla aos bactoriologistas do
"Manguinhos" o a urn illustro vote-
rinarlo do Ministorlo da Agricultu-
ra quo os criadores tiveram de re-
correr, visto como o nosso Estado
ainda ndo tom serviqo voterinario
organizado!

Entretanto, 6 tacil do so calcu-
tar o quanto 6, na maioria das ye-
zos, tardia o incerta, a ohtonqão
do tal recurso por parto dos ella-
doros mineiros.

Eli poderia citar innurnoros Casos
ainda come o grande projniz, quo
Iii cerca do anno soffreu em sua
criaçdo suina, urn criador estahelo-
cido em plena região sortineja,

na serra do Urubu', E. F. Goya',
O uue viu irrompor cm sous suinos
uma forte epidemia. Dosnocessariij
6 dizor quo so poudo sei' soccorri-
do per urn illustro ospocialista' do
Maii,guinhos", rosidento nest-a Ca-

pital.
Entrotanto, si's., nao 6 precise ci- -

tar mais cases semeihantes, Para
dornonstiar o quanto 6 urgeito a
crebçdo ontre nds, do urn "Serviqo
\'ctorinario", coin organiaqào
pratica, do rn-odo a poder occorror
satisfactorjarnpno As nocessidados
d-à nossa ISo athandonada pocua-
ala.

F ao rneu ver, sr. Presidonte, 110
niomonto actual, scm grandos dos-
Pesas, quo, aliSs, o nosso ostado Ii-
ti anceiro - nSo comportaria, so o
"Instituto ,Oswaldo Cruz" podora so
0flcarregar do urn tao grande e ale-
va ntado commettirnonto. File ja
trfl urn appareiharnento necessai'io
Para ostudaj' o resolver qua]'quer

A. C-31

• probloma vetorinarlo quo surja,
al6na do contar iS -corn urn born nu-
moro do profissionaos lihistres,
adostuniados ao methodo do orga-
nizaçSo disciplinar o dodicaqao do
sell illustre director, logitirna, gb-
na do nosso pàiz e flhosmo da hu-
manidado.

0 governo, no contracto quo fir-
mar, baseado em urn convoni'ento
rogulan'nto prOvio, rninudioso C
claro, quo consulte as nossas feces-
sidades actuajes, podeuS conseguir
que o scrviço proencha un-ia impor-
tante funcçSo, corno por oxemplo:

lmrnunizar todos os anima-es
importados polo governo o poles
criador p,s quo o queiram;

2. 1 Ser lain orgSo consultjvo Para
os nossos criadoros, em assumptos
Voterrnarjos;

30 A roallzaçao do ostudos o pes-
quizas concornentes as molestias
quo affoefarn o gado;4o Yulgarizaçao do oonheoimen-
tos uteis sobro a pratica d'a medi-
-eina vetorinaria (informaqOos con-
dernentes as molostias quo affectarn
o gado, mobs prCvontj-yos, curati-vos, hygienicos, etc.)50 Prestar soccorros medicos-
-veteri'narios aos criadores, sobre
tudo oni caso do epidornias;6.0 Preparar productos bialogicos
(sOros, vaceinas, etc.) usados na
p rophylaxia o tratamento das 'hio-lestias do gado;

7•0 Mantem' urn estudo do brorna-
tologia, p artjdularrnento i-in quo diz
I'espeifo aos pastes e forragons uti-
zados n-a alimentaqSo dos animaes,
Para Os diversos fins;

8.° Estudar as molost71as e pragas
quo aftectam as pi'antas torragoi-ras 0 08 Inc-los - do as dohdflar;

9" Ministiiama05. 'cri'adores in-
sti'ucçOos praticas soiii'o a convon

m	
i-onto alien.taqgo dos animaes, d

accordo corn as nossas conidiqOes
do rnei-o, suas habillta5e, valor -
nutritivo 6-as foi'rago-ns e Sons me-
thados do coihsfirvaqfo; V(ant.agons
da prati-ca da ensillageni d'as foor-gens etc.

Els ahi, Sr. Prosidento, urn pro-
gramnin'a quo, unia vez horn Oxodu-
tado to coin on outra modi-da
complornon-tar, podnid dar, no o-
m-oqo, resultad-os muito sa-tisfaicto_
rios. F' clara quo do podeia e de
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verd ser ampliado mais taMe
quando a situaçdo fi-naneeir,a th
Estado 0 pe-rm-ittir.

Ate id, este quo ahi li-ca, hem exe-
eutado, dc urn modo pratico e affi-
caz, ha de, fo-rços-a-mente dar beL
los Iructos.

Quarirto a porte- fi-n'aneeira p.ara a
erca9do do Serviço Veterin-ari'o, ella
näo vird, propriarnente, peisar sobre
0 araimento, visto como Para a sua
ex.ecução, scM emprogada a renda
das halanças do pesagem do gado,
nas feras, renda que attlirge, eomo
b -citadjo no i-eiatori-o do Sr. Se-crc-
ta-o do Agri-cultura, a importan-
rta liquida de 125- contos, e quo näo
e'atd oornpütad'a na propOsta do or-
9arnento do Estad-o.

A ella o governo pod-era annexar
a verba orçomentaria deti-nadia l
a'equisição- de vaccinas, que passa-
r-iam a s-er f-abricadas p-c-ic 'Servi-
cc dc Yeterinaria" a crear-se.

Não me paI'eeé, sr. Fr-eLsidente,
h-a-j a naid-a mails justo e raz-o:avel do
qu-e essa panda, pVroduzi:da pe-a pe-
sagern do gado, e sahidja, p-or urna
in-iiovaçdo, ailds, decessaria e uffi,
do boiso dos eriad-óres, rove 	 mreverter e
benefi-eio, dire-eto e indirecto, des-
ses mesmos criado-res

Era o quo on tinha a dizer.
(Muito be m; muito bern!)

Enienda

N. 11
Aecresce-nte--se •ondc eo-nvi-er:
Artigo. Flea o govorno auctori-

zado a entrar em acco-odo corn o
ln-stiiuto Oswaldo Cruz", do Rio,

para a ereado do "Serviqo Yeteri-
nario" no Estado-. 	 -

i.° 0 govern-o no contracto que
firmar, estabeleeerd clara e rn-mu-
ciosarnente as obrigaçbes que o re-
ferido Instituto dev-erd assu-mir, de
modo a saftisfazcr 'do rnelhor mod-o
possivel, as n-ecesrsidade da dolesa
anitaria dos rebanhos -do Estado

Para isto, 0 gover-no organizard,
previarnen-te, urn re-gul-amento ba$-
I-ante co-rnpleto, pratico e efficaz.

-Artigo. Para -a - eionveflihnte cxc-
cuqao des-ta medid-a; - li-ca o governo
anctoyizado a d'espend-eP 'a renda
iiq-uida quo prodñzirem; 'annual-

man-te, as balatiças de pesagem do
gado n-as feiras dreñtro do Estado.

Sala -d-as sessaes, 22 die agosto de
1916. - Gabriel de Andrade.

E' ap-olada e entr.a em diseussão
eonj imetamente.

0 sr. Alberto Alvares justifica e
rnan-da a Mesa a seguinte

Emenda
N. -2

	

Ac art. 9.° Supprim-a-,se. 	 -
Sala ds sessOes, 22 dc a.gosto de

1916. - Alberto Alvare.s.
E' apoiada e entra em discussãc

co'nj untarmente. 	 -	 -
o sr. Costa Cruz I'eque-r proro-

gapd-o da sessão per uina hora,
aIim de qu-e seja ultirnado a dis-
eussão do proj ecto.

'Corn -o assernt-ime-nto da Ca'sa, é
concedida a prorogação solicitadja.

o SR. COSTA CRUZ: - Sr. Pre-
sident-c, as minhas prim-ei-ra-s pa-la-
v-ras ao abo-rdar ease assumpto, qll-e
reputo do- rnaior relevancia aos in-
teres'ses do- Estad-o, de-vem ser urn
preito dc homena-gem e justiqa ao
digno adct-or - do proj-ecto em de-
bate-.

Epi-rito brilh ante...
o Sr. Gabriel de Andrade: —Bon-

dade de v. exe.
o Sr. Costa Cruz... se-mpre ehelo

do iddas proveitosas ajo noeso Es-
ta-do-, couhe a s. c-xe. a infeiativa
justa e ñeoe-ssaria do of lorocer a
Carnara 0 proj-c-c-to cuja diseussdo
pren-de as nossas attenpOss actual-
manta. Entretanto, male all sito,
p-cia rninha profiasdo, a arte- do Ic-
gisiar, pretc-ndo m-ere-cer de - 5. CXC.
o da Casa attençao para as eonsi-
de-raçbos quo fa-rei do proijecto,
pois que as mninhas palavras tar-
rnimaräo por urn substitutive a ma
ter-a em debate.

Sr. - Presidente, ci quastdo simples
o rudim'ontar de hermeneutica —as
l-e-'s devem ser simples, co-ideas 9
el-arm, centendo exelu-sivam-ente as
palavros necessarias.

0 sr. Gabriel de Andrade: - F
co-rnpletas, de modo quo tradusam
to-do o pensamento do logi-slador.

o Sr. Costa Cruz:—Quando on ad
jocti'vei a definição dos textos le-
gaes de aecerdo- corn a he-rrneneuti-

ca, creio quo saguindO todos os au-
ctor-es-, de aceordo c-om os elementoc
esenciaes, da id, não deixci dc
erurmorar quaiqLler u-rn doe adje-
ctives qua devem cornpôr essa do-
fini-çao. 	 -

Assirn, dime e repito, as leis de
vem set sdrnplee, claras', precisas e
eonsu'hstancicmr em todos os sons ar-
tigos, ape-n-as, exclu,sivamen,' as
p-aiavrae nccess'arias e, quanto a
isto, ndo ha c-rn herrmoneufica a me-
nor o'bje-cpão.

0 proj-edo, duja attençdo nos
prende, ci exees-s'iv-o quanto a esta
simples dot erminapo, que tn-dos
aquelles quo se d-edieam a art-c de
legislar, devem es-tar sempre ad-
stri-cto.

Co-rn o respeito quo me; ci dcvido
an Sen -auctor, passo a sn-a analyse,
d-a qual, osto-n certo, resul-tard a ac-
ceitaçdo do meu suhstitntivo.

A-ss'im, s. exc. dia no art. I
(U)

"Art. 1.0 Corn o firm do i-mpul-
sionar o desenvolvimento o moiho-
ramento - cia industria p ocua-ria, flea
0 governo au'eto'rizado a cree p "Pos-
tos de Monta", atci o numero do
vinte, no's municipios m-ais eunve-
nientes aos seus fins, deede quo as
rosp-octivaa municipalidades o re-
quoiram do Se'erretario cia Agricul-
t-ura, compromettendo--se a assumir
o encargo do metade das despo,3as
da installaçã-o do's ditos "Posies",
assirn corno do t-odo o- cn-nveniorite
sustento doe animaes, que scM de-
te-rrnindo pela Secretaria thI Agri-
cultura."

Sao- paiavras, cormo v. exc. ye. sr.
President-c, dornais para o legi-sla-
dor.

Tratan-do-e dc urn projo-cto, de
u-ma let p-ara a eroaqão do p0-sloe,
ereio quo se-rá demais dizerem-se
as -palavrras qu-e cons-tituom a pri-
-meira parte do -art. 1.1.

Não so phdo, tratan-do-so do egual
assun 'eta no quo nos pronde, entr-ar
em principio em indagado, detinir-
SO o quo seja ante assumpto-. Não so
POde dizo-r quo flea o governo an-
etorizado a fazer is-to, a adoptar tal
011 qu-al me-dicta...

0 Sr. Gabriel de Andrade —Pals
r1o; sobre taos e taes bases qu-e 0
legislador tern em vista.

0 Sr. Costa Cruz... dove-se dcr,
apenas, aucto-rizaçto de modo im-
perative, pois qu-e, tratando-se de
Postos do -Monta, ci demais dizor-se
"corn o -fin de desenvolve p a pe-
cuaria etc. ", naturalmente, ha de
SeT ante o urn e nan 0 do Outra
quaiiqu-er i-ndnstria o-u rte...

Asrim, inictada a ci-itica do pro-
jecto no sen arti-go 1.°, confesso
mais uma van a repito, 0- assuinpto
marece 0 maxirno -app Ia'u-so e a elle,
co-rn prazer, don o rneu voto, corn
as alteraçOes indirperisavois.

Mas ade-ante diz, no sou art. 3.°,
depois de te-rminar a mane-ira por-
quo deivo proced-er a m-unicipalida-
do para a ae-quisiç-.-o dos postos
(Id)

"Art 3.° A municipalidade que
pretender o "Post-o de Monta" de-
vera apresentar, ao- -menno tempo,
inforrnaçOe,s sabre as condipbas do
muni-cipio para a I-ndustri.a Pastoril,
assini ca-mo uma estatistica cia sua
populaçã-o bovina, aquina, azinma e
s-nina. 	 -

Em se'guid-a a e-sta indispensavel
formalidade, a Dire-ctoria do Indus- -
tria o Commepeio rnandard veil!-
ar, por pessea ido-ne-a, a existencia

do i'nsrtallaçOee tapropriadas ao ho-rn
funcjon amento do duo "Posto-",
m-andadas executar PC-la municipa-
lidade."

Essa indi.spensav ci fornialidade é
uma e-xprecsdo mais.

0 Sr. Gabriel de Andrade:- 0
rn-eu I im era obrig-ar a municipali-
dade a lazer estatisticas doe sean
re-hanhos, cuea muito util paira que
governo- p0-sea julgar qual tern s'ido
o bonefiCio que a posl-o tern dado.

o sr. Costa Cruz :—Gonheço o urn
quo v. exc. aileg-a e 1-he taqo just!-
ça; rn-as nOs eStamos redigindo lets, -
par isso-, dee'es dat-lb-es a fOrma
preacrip-ta pela , hermeneuiiea. Nba
podemos pôr pnla-vras do m-ais nem
sujbtrahir outrras.

POT coneeguinte, a expresao -
essa indispensavel formalidade— ci
cia ma!-s po-rque nao cc path-a pro-
vbr quc o projecta determinasso
fo'rmalidade crue fosse, dispensavel;
todas são inicli'sp-en-s'aveis.

Mats ad-e-ante diz ainda tudo isso
dcv erci ser feito por pessoa idonea.

E' natural. 	 -
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491o sr. Gabriel Andrade:— Muitas

veze.s rião d.
o sr. Costa. Cruz:—Mas não pOde

deixar do ser.
o Sr. Gabriel de Andrade :—Mas

o cfue veinos sempre.
o sr. Alberto Alvares (ao orador)

—V. exe. em quo parte está da
sua analyse?

o Sr. Costa Cruz :—No art. 3 ;I,
segunda iarte.

o Sr. Alberto Alvaress —Agrade-cido.
o sr. Costa Cruz :—NAo so dove-

mos prosumir e tarnbern acreditar
quo as pensoas oncarrOgadas de
dumprir a lei devern sor idoneas.

o Sr. Gabriel de Andradede :—O
legislaidor previdente dvo ser hem
expresso ao rodigir as leis.

o Sr. Costa Cruz :—Si o legislador
precina ser tao providente assim,
segue-so quo ell, rião tern confianqa
em ninguem.

o Sr. Paulo Pinhejro :—Devia sup-
primir ate o executive.

o Sr. Costa Cruz :—Perfeitamente;
devia atO supprimir o executivo, co-
mo diz o men noijro coilega, per-
quo rião seria depositarlo da eon-
fiana precisa.

Ainda diz no art. 4. °—urna nez
defericlo o pedido .—Naturalrnonte,
ponuo 'Se não Or deferido nada
tern. São palavras inuteis.

0 sr. Gabriel de Andrade: —
elaro. Queria diser que, urna yes
deferido, teria logo de se segufr a
outra form alidade.

o Sr. Costa Cruz :—Respondo ao
rneu col'lega: perctho 'perfeltamente
a sua intenção e estou do accordo
corn ella; entretanto, repito: nOs Ic-
gisladores precisamos laser lets de
acorn-do corn as regr as a que somos
adstrictos..

o sr: Gabriel de Andrade :—O pro-
j ecto poderia muito. hem sor ae1-
to e isso scm o menor rncanVoflien-
to. 0 quo o men coilega so refere
não p•asa de uina questão do ox-
prossão quo 115o trard prejuizo al-
gum,

o Sr. Costa Cruz:—Mostrarej ao
incu colleg'a a quo ponto irernos
chegar coni OSSa radundancia.

'ContinUa 0 mesmo artigo. (10)
Art. 4. 1 Una vez doforido o pe-

dMo, as reproduct ores não serão

fernecidos, omquanto a respeetiva
mirnieipalidade nao assignar, na Di-
rectoria de Industria e Cornmercio,
urn ternco Se obrigando, formalmen-
te, eumprir as disporsiqoes da pro-
se.rito 101 0, especialmonte, as so-
guintos:

Para quo tudo iste? E mais este
"se obrigando" formalmente? li'
tudo expressãão suporflua e er-
rosiea.

Essa disposição tocla. 0 desneeps-
saria, pois Il ia so comprehende que
O tormo seja 1ivrado scm as respo-
etivas formalidades e out outra si-
'rãa da Secretaria.

o Sr. G. de Andrade: — Mas. en
proponho justamente esses detaihes
para quo a medida poss dar as
fructos quo Cu tenho em monte, sern
deixar ao oxocutiva, quo é tempara -
rio, a faculdado do podor usai'par
as nossos diroitos. Si hoje ternos urn
horn governo, não sahemos si, do
futuro, succoderd a rnesmo.

o sr. Costa Cruz: — Mas, VI exc.
oornpreh code quo si as executors
ia lei uhtrapssarern as suas disco-
siçOes, seräo rosponsaveis pelos
sous aetos.

o Sr. G. de Andrade: — 0 anna
passado, a Sr. deputado Alberta Al-
ran's epreseutal] sctni urn prajocto
ortabelecndn as majors dotalhis
cern reiaçãa as estraclas do rodagern
e, ontrotanto, V. ext. não so levan-
tou contra die. Par autro la-do, vi-

}mos quo a cobranca da taxa do via-
ao, que proten cmos rorularizar

este antio, não foi 'devidamente es-
elrocida polo legislador, tanto as-
sim quo varnos sanar agora essa la-
cuna.

o Sr. Costa Cruz: — -\hi. ral ---
do urna questão do interpretão.
Essa lei foi arnbigua; flø £01 posi-
tiva e clara coma deveria ser;
issa mesmo, Vord poles Aunaes qua
não mereceram men voto 0 SIlO
protestos.

Devcmos evitam- a interferencia do
urn pcider no outro; ternos, segundo
'determinarn as prescripçOos quo no
regorn des:de a comeco da orgániza-
ão do Estado, pOrfeitamente diS-

crirninadas as attribuiçOes dos dif-
feentes nod ores.

o sr. G. de Andrade: — V. eXO.
p äo cita uma sO disposição do pro-

jocto quo osteja fOra das a'ttrihui-
cOos do pocler logislativo. 0 noss
descuido 0 que faz corn quo as nos-
sas attrihuicOos soj am usurpadas.

0 sr. Costa Cruz: — 0 quo roge
tados aquolles quo so dedicam 0
ossa arte do legislar são, coma jOdisse a v. oxc, as regras da herme-
neutica, rogras das quaes nCo podo-
remos fugir.- Par conseguinto, do-
vemos sor claros, precisos o conci-
sos.

As diversas lettras do art. 4.°, a
quo me vonho reforindo, dizem mnai
respoito a qnosiOcs rogularnenfares
que escapam a nassa attribuiçaa, si
não quizermos invadir a exocutivo.

Estd dirigindo as destinos da pas-
ta da Agricultura urn hornem, do
duja compotencia ode so podo duvi
dar, dontro o mosmo fOra do Es-
tado.

o sr. G. do Andrade: - alas, a
ua passagern par alli C transitoria.

o v. exc. ndo po'deri garantir quo
o quo iho succeilor ndo modificjue a
regularnonto, doturpando a ssirn a
lint quo a projecto tern em vista.

o Sr. Costa Cruz: — Nern v. exc.
poderd garantir quo cUe tenia idOas
contrarjas. PO.de sor atO, c cam mui-
ta satisfaccdo da minha perte, quo
o sou successor seja a auctor do
actual projocto, quo ira, assim, corn-
pletar a ma obra. (Risos).

Par conseguinte, ndo precisarnos
eslar ruin legislando, aterrarizados
corn a futuro executivo. Ternos a
'siricta obrigaçao de legislar para
hamens quo comareliendam as nos-
uS hituitos o saibam applical-os flu
pI'atica.

Avan-r-se a ditar narmas, avan-
car- so a regula.mentar, 0, me pare-
ce. collocar em ma posiçdo 0 pro-
pria exooutivo.

o Sr. G. dc Andrade: - Não
atoiadO; es-so oxeesso do suscopti-
hilidade C quo. illuitas vezes pro-
juCica as nassas melliares intencOos.

o Sr. Costa Cruz: - P150cc rile.
ado satisfeitos corn as nassas ideas.
flda satistlIltos com a 101. querernas
ainda ditar aa executivo ilormas
pars se guir essa id.

o sr. G. do Andrade: - Parquo
Ps rlormas C quo p aderãa, a men
Vp'- dar l,nS nesultados.

0:sr. Costa Cruz: - Alas, 5' ellar
estdoaoalcapoe dc cada urn do nov,

dovem tambem estar so alcance dos
iuo dirigem as destinos do Estado.

o sr. G. tie Andrade: — alas esses
p00cm ter idOas muito differemtes
das mini as.

0 sr. Costa Cruz: — Mas p00cm
tiao tor.

o Sr. G. de Andrade: - alas, no
caso do duvida, ou quora ser previ-
donto.

0, sr. Costa Cruz: - alas, 0 justa-
monte essa previdencia quo não
acho justo quo seja consignda em
101.

o Sr. G. do Andrade: - Ella lldO
'jOde susp'titnl jzar a esso on aquolle,
parquo C permanento, ao passo quo
is pessoas quo exercem 0 gavorno
ado o são.

o Sr. fnta Cruz: — Estoci cronte
ri quo '.1nohro sr. Socrotaria da
Agricultura nao so julgard susce-
jtthllizado; non, en ostou dizendo
I55O.

Eu me reliro, aponas, a clastici-
lade do projocta, elasticidado suds
'ropr j a de cruern pretende a execu-
'do do uma lei. taT coma a imarinon.

o Sr. G. tie Andrade: — E issa C
quo C justo.

o Sr. Costa Gras: - alas, nao C
propria para so deterrninar no tex-

do. id.
o sr. Gabriel de Andrade: — En-

trotanto, V. exc. no so levanton
pars combater o projecto do sr.
deputado Alberto Alvaros, corn re-
laqdo Os estradas do roda gem, pro-
jeoto quo consignavadisjpo&jOes
p o rfeitarnente analogas, sendo 110110
estahelecidas to4as as minucias. E
nfnguern se simsoeptfbiltzou cam
ole. 	 .	 -

o sr. Costa Cruz: - Nern eu es-
ton dizendo qile uinguorn so susee-
ptibilizairá eon' do v. exc. ; quan-
to ao projecto das estradas rocor-
ra v. exc. sos Annacs.

o sr. Gabriel de Andrade: — V.
exc. estS mals, realists do quo o cci;
estd provendo futuras susceptihiii_
dades, quo flOe se deram e nem so
dardo, porquc nao tOm razão do
ser.

o sr. Costa Cruz: — Eu apena
estou dizendo, o ealmarnento, cern
pretenqOes a reinos, quo, ultrapas-
sarmas a nosso poder de logiciar
pars irmos ditar rogras so Execu-



492
	

493

tivo, I ugimos inteiramonte as nor-
mas da hasrneneutja...

o sr. Gabriel de Andrade:—Vera
v .exe. corn a harmeneutica. (Ri-sos).

o sr. Costa Cruz: - 0 art. 5.
do proiacto determina quo o sarvi-
ço da monta nos "Pastas" sara to-'
do cue I eito gratuitamente, nda
podendo as municipalidades ou os
encarregados dos reproductores
exigir qualquer retribuiçao pelo
service dos mesmos.

Ha do convir o n.olyre auctor do
proj ecto quo nada ma-is pracisaria
dizar do que tsto: o serviça da
monta nos "Postos" sard todo ole
leito gratuitamente.

o Sr. Gabriel de Andrade: - Mas,
pod}ain as municipaildaides, on os
seus enoarregados quere p&rn oxigir
quaiquer gratiIieaçao; poiJ.so, so
taxativo.

o Sr. Costa Cruz: - Mas, nease
caso, 0 serviçio não seria giiatuito o
ndo estaria satisfei-to a espirito do
projacto. 0 art. 5•0 re'pete ainda
o quo havia dito anteriormente. E',
evidentemente, urna desnecessida -
de.

Sabre a questão das races, eu
me •dispanso do thzer qualquer
cousa.

0 illustrado coilega, quo me pre-
cedeu na trthuna, fez nesse sentido
consideraçOes perleitameiite exa-
etas, e jd, antes, eu tiniha ouvido a
palavra do meatro am tal malaria,
pois quo assisti a conferejicia rea-
lizada, crelo cjua a pcdido do dr.
Presidenfe do Estado, peio dr
Eduardo Cotrirn, ha ¶poueoS dies,
nnsta Capital.

0 dr. Eduardo Gotrim, detarmi-
nado pelo chef e do Exeautivo, a fa_
lar sobre as raqas do gado, princi-
palmente aqueiras adaptaveis on a
serern adoptadas no Estado de Mi-
nas, esgotOu por completo 0 as-
sumpto.

0 nobro auctor do proj cola nao
determinou todas as räqas a serern
adoptadais.

o sr. Gabriel de Andrade: - Mas,
b preciso termios ama base; impor-
tar todas as raqas seria urn ab-
surdo.

o Sr. Costa Cruz: - Mas porque
o mestro ndo detarrninou, taxatjva-
tnente essas raqas ? Porque Vitt a

irnpo.ssibllidad.e disso, por isso qua
ama raç.a qua convem •a ama de-
terminada zionia, pod.e, ent1ebanto,
não Convir a outra.

o sr. Gabriel de Andrade: - NOs
ndo tenios estudos feitos sobro as
nossas diversas zonias, e nam as to-
remus flosses 50 annos. 0 mellior
será entbio cruzarmos as braos; e
quando o criador pedir urn repro-
ductor, o governo rnamdard buscar
ease reproducter na Europa.

o sr. Alberta Alvares: - Acho
qua seria o caao do daixar-se ao
Executive, qua é inn podar parma-
rienta, a faculdade de attender aos
differentes pontos do Estado, con-
forme as suas necessidades. E' jus-
larnente nesla parte quo on dose-
jaria quo a regra fixada no proja_
eta do nobre deputado forne substi-
uida pela regra cia opportunidade,

da relatividade.
o sr. Gabriel de Andrade: - Son

obrigado a d ealarar qua o honrado
o critarios:o sr. dr. Prcsiderite do
Estado, alias muito competonte no
assumpto, e quo esteve corn a meu
projecto am mãos, ponque nan quiz
apresental-o antes do ouvir a opi-
niho do s. exc., ostá inteiramante
do aceordo corn as raqas quo pro-
paz. Amnida mais: s. exc. me podia
ainda quo adoptasse tambem a ra-
qa Jersey, cjue, alids, não O cia mi-
nha sympathia.

Unia voz: - Este argumanto do
v. exc. d o mais forte possial.

o sr. Alberto Alvarei: - V. exc.
cai pbr Idea dos favores dessa los
talvez a metada do Estado. Assim,
não pciderão gos'ar desnea favores
as stias maloras zonas criadoras do
Estado - o 06ste a a Triangulo—,
porque a umica raça quo conVelfi
aos interesses das rnesrnas b a in-
diana.

o sr. Costa Cruz: - Responder]-
do ao aparte do illustraido auctor
do projeato, dirci a s. exc. qua Si
o honrado sr. dr. Presidonta do
Estado adopta sbmante as Daç-aS
iTui detarminadas, o projeato tal
como asta...

o Sr. Gabriel de Andrade:— Ella,
nao adopta; achou quo cram boas
essas racas.

o sr. Alberto Alvares:—Ha enga-
no na apreeiaqão do v. exc. 0 facto

e se dizer quo ossas raas são Was,

não oxciuc o facto do serem egual-
mente Was outras ragas.

o Sr. Bias Fitho :-0 proj ecto, co-
mo cstá, ceirieeia ao executivo a ii-
baridacle dc importar outras raqas;
asic é urn inconveniente quo an
noto.

o sr. Alberto Alvares :—E vai pOr
fdra do alaan'ee des favores da id
a rogião mats criadora do Estado.

o sr. Gabriel de Andrade: - Si
formes, nense assunpto soguir
as santenças do cada eabeqa, jamais
cheigaremos a inn resultado pratico.
As raps prop ostas são as que, na
pratica, tOrn dado as meihores re-
sultados.

o sr. Bias Filho :—V. ext. acaba
do ouvir a paiavra do nabre dapu-
tado, sr; Alberto Aivares, affirman-
do quo no Odete a no Triangulo sd
prospera a raca indiana.

o sr. Alberto Alvares:—Eu não
Isle so come deputado, men tarnbem
come criador. A rap indiana fol
a unilca qua pude aeclirnatar dentro
do minha fazcnda a quo esta dando
resultados; esnquanto andei corn a
Sohwitz, sb tiveprejuizos, perdendo
dinheiro.

0 sr. Costa Cruz:—Ahi esIã e vO
claraimente o mien coilega a motivo
porque ac começar a3 minhas pala-
vras on dime th gravidade e da
magnitude do assimpic, ti s.)bre
a questão dc raqas, sahiamente ado-
ptadas, Se barn que fizësse excin-
são do outras.

Mesmo sabre esta questão o pro-
jacto oncoritra divergeneia no seu
todo; mae, continuemos:

0 art. 10 determina urn salario
para a ancarregado do posto e, con-
forme o quo astá estabelecido no
prejecto, nao so saberá, ao certo,
Si esse salario srd elevado on nOn.

o sr. Gabrel de Andrade: - No
maxima aid 200S000.

o sr. Alberto Alvares:—A'cho quo
será muito insignificante.

o Sr. Costa Cruz (ao sr. Gabriel
de Andrade) :—V. exc. não enten-
deu ô men pensarnento.

0 proj e'cto diz—sala:rio razoavel—,
antratanto, cue pOda, para aiguns
logaras, sar pequano e grande para
outros.

No mesmo artigo vein, outra vez,
a repetiqão dais palavras— pessoas

de corn provada idoneidade. Sabre
essas paiavras já liz as considera
cOos davidar; passemoc, pals, ado-
ante.

Finalmerite, a art. 12 determina
a subordinaqão dos pastas a Dircoto-
na do Industria e Gammercie.

o Sr. Gabriel de Andrade : — Per-
feitamente.

o sr. Costa Cruz :—Esta disposi-
qão fax a thefe da sacção passar par
cirna das attribuicOcs do Sacretaria.
You demonstrar.

Em todas as rapariiçOes existe a
prahibicão dos directores se cam-
municaresn direatamento corn as
presbientes das rnunicipalidades...

o Sr. Gabriel de Andrade :—E' o
grande mal. Tanto quo di S. Paulo
puzeram a industria pastail auto-
norna pars evitar a burocracia ter-
rivel quo lestrOe as meihores in-
tenqOes entre nOs.

o Sr. Costa Cruz:—E' porque a
organizacão lii d diversa da nossa; si
lasso ella egual, devia confer a
mesma prohihiqão... e creio quo a
nossa actual 0 muito justa, parquan-
to, o presidente da Camara Munici-
pal, o'ccupando pasiqão s'aliento, ac-
cupando posicão dc destatiue, a pra-
xc maida que cues so represente
directamanto aos Secretarios do Es-
tado, pessoas mats graduadas...

o sr. Bias FithO :—Masmo porque
O do oxecutivo a executivo.

o sr. Costa Cruz :—Do oontrario,
não era diffbcil quo chegassernos ao
saguine: o Sacretario de Estado,
tern a siia idda ja exiplanada, rela-
tivamente a racas o a director da
acão do Indu,stria o Coimmercio

tambem as suas, muitas vezes corn-
pletamente opposta. 0 quo acorite-
ceria?

Teri:amois aei; a Sccreiario dana
as saas ordes; eiirtrctanto, ellas so-
riam executadas do modo contrario
porquo, no proje,cjo, asia deciarado
quo ease serviqa flea a cargo de
urna secçdo e ndo do Secretario.
Rasultado: divergoncia dentro da
props-ia Secretaria o motivada por
uma lei mal feita.

Ainda male, tariamas o presidon-
to do camara municipal, pessoa
ëieveida a altamente collocada, car-
respondendo-se directairfiente cern
o chef 0 dc seccão...



Eis o sibstitutivo
"0 Congresso Logislativo do Es-

tado de Minas Geraes decrota:
Art. 1.

Pica o govorno auctorizado a eroar,
dent ro da respectiva vorha orqa-
montana, estaqOo.s do monta nos
Inunicipios ond o j ulgar convenien-
to, desde quo as municipalidades a
roqueiram,dbrn o torreno necessario
para as installaqOes e se obniguem
a fazer todas as despesa do eusteio
a 'nanutenqbo.

Como V6 a Casa, tirei a nurnero
do "20 esta.qbes", quo o proj ecto
eOnssgnava, porquc o govorno pode-
na, assim, crear urn numerq mais
clevado confoi'me as necessidades e
do accordo corn todas as municipios
quo o roquererem.

0 sr. G. do Andrade. —A situa-
qbo financeira do Estado nbo per-
mitfiri a creaqbo de inais do 20 co-
façOes.

0 se. Costa Cruz. —Si não per-
mitto no actual iflornonto, pocièrá
permittir, de future; e devemos
evitar esses casos quo podern ser
c-lassificados do rernendos annuacs;
faqamOs uma cousa definitiva, Para
nbo precisarmos de modificaqOes
annuaes ha lei.

Estaheleci tanihem quo as muni-
ciplidades ulardo a ferreno neces-
sailo ao Estado, Para que possa
en is trui f.

0 sr. Alberto Aivares. —Eisa as-
sin Pei feilamente àefinida a situa-
iojuridica do Estado.
Q Sr. Costa Cruz. —Continuo a

ter' o men substitutivo:
"Paragrapho unico. Ao Estado

dumprird construir as precisas in-
stallacOes e foinecer os roprolueto-
ros.

Tirei as palavras —p01' crnpresti-
mo,-- cue so achavam no projocto
porcine, Para laser doaqbo dos re-
productores o Estado premsavado
Lim". :auctorizaqao especial. Assina,
'do falo em doaqbo, fern em em-
prestimo.

"Art. 2. 1 As Camara Muhicipaes
organizarbo o serviqo das estaqoes
do accot'o corn as instrucqbes quo
Ihes foi'ern dadas polo, Secretaria
da Agricultui'a."

A Sesretania ba Agricultura, co-
iliccedora corno dove ser, da orga-
ciizaqbo da indusfnia pecuaria no
Estado, sahiamente ha do dotermi-
oar o prescrever as niormas para 0
serviqo das montas.
"Art. 3.° 0 governo fiscalizarb 0

tiatamenfo dos reproductores o a
exeeuqbo do serviqo por funcciona-
rios da Secretaria da Agricultura,
retirancto Os animaes das estaçOes
quo funccionarom irregularmente
on quo so tornarern inuteis.
Urna vez quo os "postos" nba pro-

encham os fins a quo so destinarn,
on quo funccionern irregularmento,
corn a fiscalizaqao quo 0 governo
exerce, die pOcte e dove mesmo, a
hem da propria industria pocuania,
retirar do lá os sous reproductores.
"Art. 4.° Revogam-se as diposi-

çbes ens contrai'io."
AN estb, sr. Presidente, a men

suhstitutivo.
0 Sr. Alberto Alvares. —Eu fa-

na a v. exc. a suggostbo do urna
niedida, quo, aids, canstitue 11111
dispositivo do pnojecto. Eu me re-
firo aa registro quo, a men ver, C
urn serviqo inclispensavel, do que,
entretanto, o. substitutivo nba cogi-
ta.

0 sr. Costa Cruz. —Nba ha du-
vida quo é urn serviqo da major re-
levancia. mas C mais natural quo
oil: faqa parto da reguiamentaqdo.
-\lihs, pen-so quo esse sorviqo jb
exis to ens alguns municipios.

o sr. Bias Filho. —Em rneu mu-
nicioto existe urn pOsto z-ootechni-
cc, construi10 a expensas particu-
lanes. fur ccioiando nogularmente.
Pois bern; o encarregado desso pos-
to C ohnigado a reinetter annual-
monte a Secretaria da Agricultura
urn relatoni.o onde declara todais as
cobertunas. a,dta corn as numora-
aCes. os talOe etc. ; emfim, tado a
movimento do pasta duranto o an-
no. Isso tudo so faz em virtude do
re gulamento expedido pela Secre-
ari: Ia Agricultura.

0 Sr. Costa Cruz —Per isso C quo
en digo quo isso C matenia, antes,
lie regulamonto. JA tenho sciencia
de quo a Secretaria da Agr:cultura
esti. proc p ulendo a esse serviqo.

0 Sr. Alberto Alvares. —Nba di-
go que so detorminassem as regras
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o Sr. Gabriel de Andi adc:_kjre	 0 sr. Bias- Filho (ao Si-. GabrielViaurdo por coinpJeo a serviqo. 	 do Anthade): - Então o Estadoo Sr. Costa Cruz: - 
Mais urn ar flea prejudicado ern mealde ?gumenf em favor das minhas 	 0 sr. Gabriel de Andrade: —MaoiddaL, b quo podondo o Seerotarlo, 	 na hypothese dos postos bo contLna confoeqao do resptjvo regula Lrnarern b hypothose quo nbo somento, interpretar alguma disposh dard.qbo do leis, o dlposUvo do projo- 	 0 sr. Bias Filho: - V. exe., quoeto db, tarnijem, ao director do so .. love a providencia. de regularnoneçbo essa atfriJuiqbo .. 	 1 e no 1105etW, uev.ia provero sv. Bias Fjlho: -. E' precjso esse caSo.sa 	 Cruz: - Sr. Presi.ijer quo no nosso regImen o Se- dente
	 s conMdoraçOeocretario e Pessoa de confianqa d9 	 es as simple 	

no ssp1ri-Prosidante, do manena 	 quo 1aqo pTecisan pesaro elle ereoi,save1 polo c	 to da Camara dos srs. Deputados,lei. 	 urnprl.m.ento da quo -dove, pela sua alta posiqbo, fazer
050r.do corn to'das as re-o Sr. Costa Cruz: - Sei p, as

g
as 
ms

leis do a
deixando cada urn dos podemonte quo ]]do foi intenqbo do

ado vim as suas attriljuj..a funcbo do Seere
lustre auctor do projecto dirnmrnr res 10 Est

bos respectjv[ls.çtario ..
	 CdIUO disso em comooo 	 destas oh-so

	 Gabriel de Andrade: 
—Ab. servaqoos, sou a flavor a inuito daslutarnente; Den" poderla for SO_ fddas consuh fanciadaS no proje-Inoihanfe idda. 	

j.vo sr. Costa Cruz... e thsso po,.;c eto, tanto quo liz urn SUhStituf
ao mesmo.bar tesfemunho

o sr. Gabriel de	 0 Sr. Gabriel de Andrade: —Quon	 .4ndrade:Q110 altera complotarnouto o proj octo
fanto ba dar mais olareza no assumpto e primitive. 	 -assirn quo posso mostrar a 	 0 Sr. Costa Cruz: - Nao e corto;exc. urna ornon'da mandando e ha dc permjftjr o 

men coiloga:j usLamonte substituir osLo artigo,
porqu 	 S. exc. nba pods avanar essa at-

a.nto, nbo reflects hem nas uinmação uma vei quo ainda naopraxes da nossa burooracia. 	 liz a exposjqo do referido substitu0 Sr- Costa Cruz: - Albm diso, live.vojo urn i'nconveuieie serio quaJ
o da ccmmunhb.o

	

	 0 Sr. Gabriel de Andrade: - JAontro a muffici- o conheço.p alidad.e 	 o Estado nos postos. 	
0 sr. Costa Cruz: - Entho, nosteEsha c,mmunhbo, toni dada re- caso Para a comprehe .nsbo do to-sultados dosaguadavejs atb nos pro- da a Carnara, precIsanms audar emprios pr 	 escolares. 	 ordern e exposmos as nossas ideas

Fasondo c' Esfade a rnetade do, quo ainda nbo são eonheeidas.
dIfjlo destinado a s osLos e a 	 0 Sr. Bias Pitho: - Eu nao Ca-fliUflicipaljdade a outra, no caso do nheqo,divergeucia, o quo d nathral, a re- 	 0 sr. Costa Cruz: - Assirn, pre..soluçdo desso attrieto sorb mais pre- tends •organlzar urn su'hstitutivo,judicial ao proprio municiplo. 	 quo yam adoptar as mesm'as Was

a attencbo dos mous
elle, ao todo, quatro arfi-

do projecto, OonsuijstaieiaLas e dci-
a quo o poder exedutjvo

0 sr. Gabriel de Andrade: - Alas do
inanfe-

como, Si a molade d da Camara e 	
.o	 o das at-m	 nha a sea prestigi dentretade do Estdo. 	 , . 	

trihuiqOes que ihe são proprias.0 Sr. Costa Lru4. - Ha, 	
Contd

sirn $O_ 	 niuhor, rneu nobre collega... 	
Poo 	 no-po

0 Sr. Bias Filho: - A quern flea hresgos, e Poo
	 aiim de que vejamsere 	 supp

I'ten.cendo Os prethos no caso do si estbo, ou 
1150 , nelle consuhsfau-in	 rinudos os p:o5tos do 'clai 	 todas as disposiçoes do prolnoiita ? 	 das

o sr. Gabriel de Andrade: 	 jecto do illustrado de putado; e Si.: A' por accaso tambom contiver pala-Camara Municipal. 	
vras ou pressOes a mais, eu. cam

cto nba prove, 	 m
0 Sr. Costa Cruz: - Mos o proj& 	 uito prazer, a000itarei a collabo-

raçbo do toda a Camara.
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Dara o organizaçbo do registro, etc.
mas a ohrigaçäo delle, o qiie m
parece, d materia dc lei.

o Sr. Costa Cruz. —Essa obriga
clo já estã traqada pela Secreta
na.

o s. Alberto Alvares. —Em lei
o Sr. Costa Cruz. —Em regula-

mento da Secretania.
o Sr. Alberto Alvares: - Mas V.

exc. eornpr'ehende quo nbc pock
escnpar a. lei a ol)rigaqdo do urn
serviqo tao fundamental.

o sr. Costa Cruz: - Mae, cue jd
axiste.

o sr. Alberto Alvares: - Mao V.
cxc. nbo po'de gacantir que seja
em lei.

o sr. Costa Cruz: - Não possq
responder corn certeaa si existe cm
id; porno asseverar, entretanto,
que em raguiarnento da Secretaria
ba Agricultura se cogita do assum-.
pto.

o Sr. Alberto Alvares: - Polo
entbo faqo Urn aipeilo a v. exc. pa-
ra que, verificade que seja cI .ue as-
sa oh.rigaqao nba axiste em id, ac-
erescentar no su•hstitutivo essa me-
did a.

o sr. Costa Cruz: - Parecemo
quo existe, mm, Si porvontura nan
existis p1esie .ntarci unia emenida
a respeito.

Porno ainda acereseenfar d Cam
quo nbo sO case serviqo, corno todjOU
as den ais Ole quo cogita 0 projecto,
estdo sendo applicados pela Score.
Lana d't Agricultu,ra.

o sr. Gabriel de Andrade: - E
estarnos vendo os rasultados.

o Sr. Costa Cruz: - Porno ad-
an tar mats qua a criterio prajtijeo
que estd sendo adoptado e paste cm
exccuqäo pelo titular daquclla pas-
ta h, a meu ver. superior a qual-
quo i dessas mcdi dos.

o Sr. Alberto Alvares: - Nba so
teva 1550 cm duvida, e o Sr. depu-
tado Bias Fliho acaha he ditaT a
exemplo do quo se passa em scat
rnunictpio. Una vcz, porém, quo so
trata dc votar urna lei permanente,
ehamo a atteniqbo dc v .exe. paio
esse ponto. qua nba pcde escaper (t
rne.sma lei.

o sr. Costa Cruz: - 0 empenho
do er. dr. Secretarfo da Agricultu-
na 0 do tal o.rdern, no sentida do
deiseuvolver .a industnia pecuaria
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em nosso Estado quo tarn musdado
os reproiluctores as proprla fa-*
zondas  dos criadores.

o 8r. Gabriel de Andrade: -- 0
Estado tern urna miscria dc repno_
ductores; cc criadores levam p_
pedindo mezes e mezes, inuitas ye-
ces scm conseguir obtel-os.

o sr. Costa Cruz: - Si existe ml-
serta de reproducto pes 0 porquenile tennis verbs necessania Para a
acquisiqdo dc mater numaro. Dc-
areteinos vetha Para isso e a Esta-
do poelerh entbo fornecer aos srs.
ariadores as re.productores em nu..
mono sufficiente.

o sr. Bias Filho: - Parece quo
o propria auctor do prajecto tern
tide rep.roclucto.res pertencentes ac
Eslado, em sua fazenda.

o sr. Gabriel tie Andrade: - V.
exc. asth enganado. Apenas tive_
mos uma vez esso favor do governo
farlenal; tacios es repr.oducteres quo
all ternos thin sido obtidos corn a
nosso horn cobre.'

o sr. Bias Filho: - Na posto zoo..
Lcchnico do Barhacena estd actual-
mente urn cavallo, e Cu tendo ida
solicitar do sr. dr. Secretaria da
Agiricultu ra a pormanencia do mes-
no mundotnia, pana attender a e-
didos he diversos criadocas, S. exc.
me de;clarou quo esse cavallo está
dcstinailo Tiara, em outuh po, ir pa-
ra a fazenda do Sr. ccr.one1' Gabriel
he Andrade.

0. sr. Gabriel tie Andrade:—Ain-
On. 0urea pa'omessa., cuja realiza_d1
rIo depende dc vanias circurnstan_
elm.

o sr. Costa Cruz: - Posso ado_
antar quo em mica fasenda, no mu -
rilcinia dc Cataguazes, cstá urn ton-
no Sehwitz, one ja esteve en tres
antras fazendas, alli, havande jd
pedidos pars mais dues; isto 0 quo
0 prartico e necessanlo.

o sr. Alberto -4lvares: - M:as; is-
so nba tern relaçãa coin a appeilo
one fiz a v. exc. A minha quecibo
0 a negistro.

o sr. Costa Cruz: - Jd promeftia V. cxc incitEr no slibstitutivo
essa medida, si perventura 'ella
aii'da nba constar do id.

Quiz, sr. Pnesidente, corn estas
siniules cansideraqhes...

Vozes: - Briuhantissirnas.

o sr. Costa Cruz... coliahorar, b.
medida he minlias forças, pars a
oI'ahoraçdo he uma lei que so pren-
de a urn assumpta quo contistitue
iaoj e a cogitaqao mator do nosso
Estaho e urna has maaoiras preoccu-
paçhes do Brasil inteiro.

Terminando, peas, poqo yenta an
iaobre auctor do Proiecto Para
apresentar a mcii substitutiva, quo,
alias, ado fore he nenhum medic a
idda as a fim principal que s. axc.
love em vista.

Ao men illuistrado coliega, sr.
Alberto Alvare:s, cili a name diecli_
no coin vents, devo dizer que me
ccccorre agora a memeria existir
urn decreta relative ajo registre, a
quo cc refeniu; e si me nba faiha
a naernoria, tern a numero 4.000, on
4.001, he 1913, au quanido ton on
passe ha pasta da Agricultura 0 Sr.
hr.. Raul Scares.

Asim sendo, vindo a subsattutjyo
satis'fazer aos rnesrnos fins do pro-
jecto, c estando rodigido de urn ma-
do mats claro e concise, enitendo
que cue dave ser preferido pela
Camara.

o sr. Gabriel tie Andrade :—Caso
cite seja preiferido, a futuro nos
dira quein tinlia razba.

o Sr. Costa Cruz :—Mas, todas as
Was do projecto de v. exc. canto
coq isuhstancja das no sulastitutivo.

0 nolyre deputaido ha he fazer-me
a justiqa de acreditar quo acjui me
ative, exclusivaanente, cam a in-
tuita he coliaiaarar cam s. axe. nes-
se problerna vital e importanfissi -
ma, quc joga muito he Porto cam a
desenvolvimenta do nosso Estado e
que par isso mesnia reclasna todo
a nosso empenho, trabama c cal-
la4oraçbo.

Creio, Sr. Prcsidonte, quo nada
mats precisarel dizer e passe As vos-
sas miles a men substitutivo.

(Muito bent; muito bern!)

Substitutivo ao pro jecto in. 62

0 Congresso Legislativa do Estado
he Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 Flea a govorno auctori-
zada a crear, dci tro da respectiva
verha orqamentar.ia, EstaçOes he
Morita nos municipios onde julgar

caniveniente, desde que as munici-
paliclades o requeiram, dArn o ter-
re-no necessaria Para as installaqOes
e so obrigueni a fazer todas as des-
pesas do custeio e manutenedo.

Paragrapha unico. Aa Est.ido
cunlprirh canstruir as precisas in-
stallatOes e fornecer os reproducta-
ras.

Art. 2. 1 As Carnaras Municipads
organizardo a serviqa has EsiaqOes
he aecorda corn as insiruoqOes quo
ihes forern dadas pela Secretaria
da Agricultura.

Art. 30 0 governe fiscalizará a
tratamenta has repraduotores c a
execuqdo do service par functiona-
ries ha Secretaria ha Agricultura,
retiranda as anhinaes dais EstaqOcs
quc funccianern irregularmente on
quo se tornarem inuteis.

AT. 40 Revogarn-se as dispost-
Oes em cantraria.
Sala has ses'sOes, 22 he agosto he

1916.—Costa Cruz.
Na fOrnra ho Regimento, vat a

trnprimir a substitutivo, aIIm he ser
dicutida a preferencia.

Naha mats havenho a tratar, a Sr.
Pacaidente hesigna Para arnanhh a
seguini c

ORDEM DO DII

Prirneira parte

ItO 1 hara ha tarde:
Leitura e approvaçdo ha acLi.
Expehiente.

Ate 2 horas ha tarcle:
Apreseintacdo he pareceres has

rornimissOes.
Apresentaqdo he projeclos, reque-

rimentos, inhicaqbes, intertpeluaqOes
oil naocOes.

Discussha he requeril entos, mdi-
caches, interpeulaqoes au machas.

Aipprovardo he rehacçOes finacs.

Segunda parte

Ate 4 horag cia tarde:
30 discussdo ho prajecto n. 52,

sabre orçanento.
2 . 0 do he n. 61, approvando as

contas do exorcicio he 4915.
Levanta-se a seesdo.
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Ao njejo dia, feita a ehamaclaacliaon-so prosoifes os srs. Odilonde Andrade, Edgardo da Cunha, Leopoldo do Luna, Clemente do Faria
Castollo Branco, Viviano Caidas, Al- '
cides Goncalyes Recta Novos, Mo-
dostino Goncalves, Montoiro de
Abreu, Moroira da Rocha, A lves doLernos, José C ustodio, St.yijta, RettoJunior, Gabriel de Amdrade, Norher ..to Lage, Julio Meirellos, Jodo Anto-
nio, Flenrique P ortugad, José Affon-so, Bernardo Guima.rdes,, Franklindo Castro, Igna.cio Murta, Bias Fi-
Iho, Costa Crua, Pericles, Pedro La-
borne, Ar.gomiro do Resende, Nelson
do Senna, Paulo Pinhojro EmiljoJardim, Pinto de Moura, J050 Li-
boa, Albrfo Aivares o Jodo Marfi-
nho, fa.ltando, corn oausa partici-
pada, os srs. Garibaldi Mello Go-
tulio do Carvatho, José Maria e
Martins da Silva, e, scan ella, Osmais Senhore.

Ahre-se a sossdo.

Lidi a acta da amrtecedon .to o ndo
havon.do quoin sobro olla faa oh-
sorvatOes 0 a mesma dada por ap-
provada.

o SI .. 1.0 Secrc'(arjo dd confa doseguinto

•	 EXPEDJENT1
Officio

Tres do Sr. [.0 Seorof.ario do Sc-nado, enviando o projecto n. 15,
all intel-ado, fixando as Venciiflojfo5
dos oifficjaes do 1. elasge das offj-
cinas da Imprensa Official o con-i-
municando terern sutbido a sancdo
os projectos ns. 17, •desta Camara,
do anne passado, transforindo paraas proad.midades do Muzamjji.flo afeira do gado creada na estacao do
Tiyaty e 150, do 1914, tracando as
divisas do distrieto da Barra, no mu
nictpio do Cabo Verde.

Vai o -projecto a imrprimir, fbcando
a Camara intoirada quanto ao oh-
j oele das communjeacoes

Projecto n. 15, dc Senado
Art. 1.° A partir do 1.° do ,ja-

noiro do 1917, as officines do 1.
classo das officinas do pauiacdo a
oncadernacão da Impremisa Official,torão o vencjrn.en.te annual do1 :flOO$000.

Art. 2° Revogan-se as disposi-
00s on'em contrarlo.

Paso do Sonado do Mines Geracs,
em Bela Horizonte, 22 dc a-go.stodo 1916-0 •p rosjdonte Chrispirn
Jacques Bias Fo'rtes._O secrotario,
José Pedro Drurnmofld.O 2. 1 so-
oretarbo, Camille Augusta - Maria doBrite.

O Sr. Bias Filho, oltendo a. pale-
vra, dieige urn appedlo ao Seimado
fazonclo ver a flecessidado la rodu-
codo do inmosto quo recahe sobrc
a indusfrja do xarque em noSso Es-
tado.

N@ss.o sentido dl tar recehido re-
elamaqão do cidadão Fidolis Gui-
rnardoo, industrial residonte em La-
vras.

O SR. VIVIANO CALDAS : —Sr.resijdonfo fenho a ,honra do p assar -
is mdos do v. cxc, afim do quo
onha a firn re gimental o seja pu-)li-cada no j ornal da Case, um PC.
iqO assignada pelos srs. MUFtaTh
todrigues do Mendon qa Chaves e
a-sd Ansejmo do Mewidona (haves,
avalh.e-iros ronp oitavois o idoueos,
esidentes no district o do S. Fran-
isea Xavier, rnunictpio do Pradoo,
oqaerendo a coneessdo do privile-

gio da construcçito do uma estrada
do terra quo, partindo do ramal do
Aguas Santas, cia E. F. Odste do
Minas, vd a sede claquelle districto.

A petição, sabre a qua-i ford do so
pranunciar mats tardo a commis-
são re poctiva, não solielta do Con-
gressa medida al-umna quo vonha
one-rae- as cofres do Estado, razão
dernats para que ou dosompenhe,
gestosarnonte, a ineumbencia quo fob
cenfiada; porqu-anto, ao lado d.c
dissemin-açao do ensino primarlo,
0 a rnultipllcaqão das vias do corn-
inuni-caçãe e dos moles de transpor-
to, o probie-ma magno, do qual ro-
sultarã a prcgresso futuro do nesso
Estado, assirn corno do paiz (muito
bern!).

A potiqãa esta assim com-cobida:
(Ld)

Conflo, Sr. Preside-n-to, quo a
eommissto a quo a mosma toad do
seir affecta, dard sabre ella seu pa-
recer favo-ravel e quo a Camara dos
ens. Doputados a approve. (Muito
bern!)

Publique-se e remofta-se a corn-
missSo do Obras Puhlicas o Viaçao.

0 SR. IGNAC1O MURTA: -Sr.
Presidente, no dosempenho do urn
dos devoros quo tomos, nós, repro-
santaiites do p ova no solo desta
Ca-se, vonbo hazer ae corihecimento
do v. exc. e dos mects nobros cal-
logas a seguinfo telepram-ma quo
.acabo do rem-her cia pronpora 0 hel-
La Villai do Jequbtimihontia. (Ld)

Depi:itado coronel Ignacio Mur-
ta.—Villa Jequitinhonha, 22 do ages-
to. A Camera Municipal dosta Vit-
la, par rneu intormedio, pode a Y.
ox-c. sou grande prostJgio o pravado
intoress-e a causa dc vossos repre-
sont-ados, envidar esfoirqos junta al-
tos podores do Estado afirn s-eja,
quanta autos, insta'llaclo torme ju-
diciarie Jequitinimonha, praporelo-
nan-do pro-mipta, ba-rata distri-huiqão
lustica nuenerosa porpulaqdo do mu-
nicipi-o, distante mats de 60 logoas
da sddo da co-n area.

Aeh am a-n es hahilitado:s p ara s a-
tisfazer- requisitos da ic-i -para I al
fun, pois a ca-llectoria estadoal, in-
ste-Dada a 22 de male do 1913, accuse
reoe.himente dc hnpos-tos a-tO 31 do
ulho ultimo na import-an-cia do

95:904$892, nSa incluin-da do horan-
cc page mia scide da comarca; do-

mo.ns4-rando asslin renda superior a
?5:000$000 annuaeS exigida para ef-
fectividade do tao salutar meihora-
mento an-ciasamente esperado. Sau-
daçOes. —Acurcia Peixoto, presiden-
to da Camara."

Sr. Pre-sidonto, coma v. axe. o a
Camera acabom do auvir, pola leitu-
ra do-ste telegramma, e nebre o pa-
triotice pave cia Villa do Jequiti-
nhonha cogita do urna modbcia quo
se rela-ciona, dire-clam-cute, corn a
seu henorficio o engrandecjrncn0

A villa do S. Miguel do Joquiti-
nhon-ha, sr. Presidefflo, asIa situada
na parto do extrerno norddsto do

- ness-a Eslado, limitando-so corn o E.
-cia Baffle.

A sddo do ul-timo dis-trieto da co-
rner-ca do Ae-a-s-suahy no munici-pio
do Joquit.inhonha, a denorninado
Sal-to Grande-, dista cia sua cOde, quo
0 a cida-do do minha rosidoneja......
Arass-uahy_rn.aic do 60 legoas; s-en-
do quo a wide do munici-pia do Je-
quitiutronha so acha a 30 logoas cia-
quo-lie cidado.

Per cain s-tin-pies o-ntrn-eiado, ye a
Casa a jusfiqa quo mbli'ta em favor
dos nossas patricios daiquella re-
giSa. (Apoiados).

Ma's, nSa é sO; a lei votada 0 ammo
passado, rolat.ivarnonto a nassa di-
visde ju-dici-aria, oxigiu, ontro outras
requisitas para a ins'lallal!So dos
tormas, a renda annual do- 25 contos.

Polo quo diz a tol-ogr-amnma quo
a-cairn do br e polo quo cousin da
Se-cretaria- das Fthanças, a - ronda
a-hi arrecadada 0 de corca do 30
cantos, superior, pertaaito, a - quo
O dot-erminada pc-ia lei.

C-o-nsequentorneim-te, win-cia par esse
criteria, a povo da flaresco-nbe a
p-ro-epcira Villa do Joquitinhonha tern
to-do a dir-el-to do dose-jar vAr reali-
zada os-s-a s-u-a -pobro o justa espira-
çSo ( apoiadolf'- mu jto bern!)

A Villa do Joquitinhon-ha, sr.
Pre-side-nte, so acha si-tuada nurna
zo-na do mattes -gi-gantocas, do terras
Le-racissimas, adaip-tadas a- toido 0 ge-
nero de dulturas, sobretudo da cain-
ua do assu-ear cafd, cac-au, ecroces
o algodSo, furno, etc. ; ende, tam-
born ja so a-cha muit-e decenvalvida
a idus'tria pastoril, scm--i-do quo a di-s-
h'icto di Joi-hyrna jO A apontado
qela rseolha 0 PcI sclocçao do sou
gado, bovine, t-rata-do cam carinho a

34. SESSAO OBDINAHI, WS 23
BE AGOSTO BE 1916

Presjdencja do Sr. Odilon dc-In-
drade

SU1\]MIflJO :—kcta - Expodjonf-
-Projeoto do Senado._Djs.050dos srs. Viviano Caldas, Ignaclo
Murfa o Modestino GoncaIves
Doclaiaio do voto do sr. Nelsondo Senfla.prosefltacSo do pare-
Ceres.- Ro'dacçe finaes.3odisnus.sao do proecto ii. 52 (Or-canrnnto) . - Discurso,s dos srs.
Henrique Portugal, JoSo Lisboa,
Ignacio Murta, Nelson do Senna,Alberto Alvm.es Castello, Branco,J050 LisJoa 0 Julio. MoirelIes
Emendas —Votacdo - DeclaracOos do v0t0..20 discuesSo doprojecto ii. 6. —Digcuj50 o omen-das do sr. Emilio Jardjm._Or
dorn do dir.
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capricho pelos acleantados eriadore
quo taTlto 16m 1mpuJsjona0 o pro
g're:sso daquella tuturosa porçd d
Lorrifoio do Minas Germs.

o sr. Clemente de Faria :—E' turn
das zonas mails forteis do Estado.o Sr. Ignacio Murta:_,poj0 ladcda Pecuaria 0 polo lado a gricola, c
mumcipio dO Joquitinho2 estil
dost.inaiclo a ser, 	 urn dosu dos pon-
tos mads irniortantes da zona do
Norte.
o Sr. Clemente de Faria: -.

Aqoia do.
o Sr. Ignacio Murta:_O grande

Saint Hilaire cjue, em 1817, percor-
reu 0 nosso Estado, consagra urn
capitulo inleiro 0. de&ortpç go da zoria
do que faz parte hoe o munieipjo
do Jequitinhonh•

Ease grando sablo, oliservador
profundo, amigo dos hra:sile .iros ee p ocjalmonf,o dos mineiros; esse
graude naturalis rta, quo prestou tao
Ions serviqos 0. mossa Patria, fazen-
do-a conhecida no extrangeiro, cx-
tasdou-so deante da grarideza da
flora e dos poderosos recursos na-
Furaos corn que foi dotada prodiga-
monte aqtieJla região, vatleinarido,
no 2. 1 volume do sua Relacdes deViagens, quo, em futuro ndo rerno-
to, ella seria urn dos Pontos mais
importajites da ent0.o Capttanja do
Mrnas Geraes.

Em boa hora o Coiigresso Minei-
ro, tompenefrado dos sous altos de-
veres, croon o actual mu-flip!0 do
Joquitinhonha, composto do 5 pro-
speros districtos, i-na1uccivi o da
adde.

Entratan-to, ollo ostd muito afas-
tado da cOde da cosnarca e para dos-
onhipenhar sous deveres civicos, os
seus habttaoitec Ibm do fazer pe-
nosas via.gens, scm pontes, ilem es-
traidais, luctando corn as - malores
dul)fi-culdadec e fazon do ingontes sa-
crificios, porquo " do soou ainda
Para aqu-ella regido a hora, desdo
tanto tempo suspirada, do ser tarn-
horn dotaida dorn-ejos faceis do tran-
sporte corn a viarSo ferrea.

o sr. Clemente ' de Faria :—Tnfe_
lizirnente 0 uma dura verdade...

o sr. Ignacio Murta :—Para corn-
prirom o sagrado direOto politico do
voto, Os nossos pactricios adli rest-
denIes, Si nba fOr instailaido a termo
judieiario, torSo coqispureado ease

curd-to, p orquanfo , 0 horn de vdr
quo, corn a nova let do alistarnenfo
federal, votada polo Congreso Na-
cional, nin:gu.ein ernprehenderd un-ia
viaigern do 60 lagoas, scm

m	 pontes,sc 	 estraidas, Para ir alistar-se
(apoiacjos muito bern!)

Portanto, athida sob osto ponto do
vista so jUstifica a Wspiraçbo daquel-
to povo, que tambem dosoja- parfi-
Ihar, corn cc sous irrnhos cia gran-
do terra mineira, no convirvjo d  ci-
Vilizaçao.

o .r. Clernente de Faria:E' rnui-
tisslino judo o pedido daquelic no-
bre povo.

o Sr. Ignacio Murta :—Nesfas corn
dl-Oes, sr. Presidente, iassando Os
rnbos do v. exc. o telegramma re-
iUoiro quo seja 0 mesmo lclhlicado

jornal cia Casa e esporo quo a
digna .commissbo quo delle tern do0-mar colnhecirnento attenda. como
I do justica, a essa noire aspiracaoriaquello povo quo desoja, congrega-
do nurn mesmo osforço, coojerar
corn os Sons irrnbos das dornais zo-
nac do Estado, Para a progre
paaa a granrdeza da terra do nossa
juerida Minas Ge-raos!

(Mullo- bent; muito bent!)
Val o telegranima 0. conirniso

do Orcarncnto.
0 SR. MODESTINO GONcALVES.

—Sr. Presiden-te cumpro a honrosa
rn'issbo de pass as mOos do v.
cxc., em noer,o da Camara Munici-
p al dc Solo LagOas, diversos qua-
iros dornonstrativos da re-cotta os-
tadoal daquofle nlunicipio, ThiS tresultin-ios oxercicios p elos quaes sodemonstra quo aquella proOpera Ia-
calidado dc Minas osti em con di-
tOes do receber a }jenofieio ostabo-
[ecido pola recen-te lei judi-ciaria,
vetada o anno passado.

Conio nbo seja enais possjvol apre-
selnilar omonda, nosso senildo, ao
p1-cj ecto do orca(meisto quo vat ser
iOje sullunettido d 3a discussbo,
iesta Casa, envio 0. Mesa eases do-
tumentos, pedindo que Ihes sejain
)resentes 0. cornrnissbo reapectiva 0,
nm a proj edo, renettidos ao Sena-
to, afhn de ser tomada na devida
onsiderabo, a juata aspiraçao da
amara Municipal do Sete LagOas.
(Muito bent!

.0-sr.  Presidente declara quo sorb
attendido n nobro deputado.

Comparecom Os sm. Cicero Lo-
pes e Tavares do Mello.

-	 T-elegrarnma

o Sr. Castello Branco manda 0.
Mesa e pedo sua pub1icaho no jor-
nal official, urn telegramrna do ca-
ronel Affonso Ferreira do Sousa e
outro, vice-prosidonte e veroaclor da
Camara Municipal do AdO-in Pare.-
hyba, prote-stando em nome doe
criadores daquella zorìa contra o
insposto- sobro rnataina do vaccas.-
Publlque-se e juntosO ao proje'cto.

0 SR. NELSON DE SENNA diz
quc, nao obstante as ornendas da
illustrada commissbo do Legislaçbo
o Justiça, em rolaão ao projecto 11.

2, cuja discussbo tevo logar na sos-
são do hontoin, -em segundo turno
regimental, quor dar as r-azOes p0-
[as quaes nbo concordaria corn a
oxigencia contida -i-ia lottra C
On artigo 2. 1 quanto aos ostaboloci-
mentos do caridade e benoficendia,
ci tivesso ostado presonto a vot-açbo
do roferido projecto e suas omen-
das. Em regra, qucini pedo a esmo-
Ia 0 porque delta èareco. Os nosSos
hospit-aes, nas localidades do into-
nor, quasi nonhurn patrirnonio pos-
suorn; vivem das osmolas contri-
buiçOes dos ospiritos caridosos, e
contain pata vivor coin a subven-
bo eerIa dos podoros publicos.
Nos paizes novas, a assistoncia

particular nba estb 0 nba pbdo as-
tartOo - benl organizada, quo che-
gun a dispensar a auxilio dos co-
fres do Estado.

Fazer doponder esse auxilio da
oxigencia do un-ia prova do posses
matcriacs, 0 tornar illusoria es-se
auxilio exactainento para as insti-
tuiOos pias mais pobres o carontos
do recursos, impedindo-ihos o fun-
ocionaine-nto. Niio so pOdo nogar o
throito quo ton-i a Estado do fisca-
Iizar o moda do applicacOo dos di-
nheiros destinados aos sorviqos do
assisteicia, mas fiscalizar iTIbO 0
entravar a existencia dos estaboloci-
Iflontas do caridade querendo-os
ricos e dispondo do hens patrimo-
niaos o de rocursas ou olornontos
Proprios, quando a vordade 0 quo,
en-i sua for-to rnaioria, cues são tie

uma pobroza franciseana, manten-
do-so nOn do roudirnentos e sun de
soccorros e do osmolas. Quando as
condbiOes cool-sos, politicas e ceo-
nomicas de nosso Esta-do o permit-
tirern, eli-i afastado futuro, outdo
Minas G-oraos se- encarrogarb, di- -
rectamonto, do clerrarnar as bone-
ficios da assistencia publica por to-
do o nosso vasto territorio, liber-
tando -0 Thesouro do encargo actual
do auxiliar as obras e fundaqOes
da assistoncia particular, mantidas
em nossa terra corn a mats abn-ega-
do zelo o dodicação do tantas corn-
munidados civis e religio-sas. Por
ora, e ainda por inuitos annos, Os
nossos poderes publi-cos hbo do
acudir a esses os-tabelecim-ent-os
eon-i urn prompto 0 certo soccorro
pecuniario, abrindo mao do exigon-
cias impertinontes na entroga das
subvençOos votadas -o quo a honra-
dez proverbial da nossa gonto con-
vorto em urn "dinheiro sagrado",
pots quo 0 dOstinado a minorar os
males do proximo, na eura dos on-
formos, na educaçao dos orphbos
desamparados, na assistoncia aos
indigentes do tod-a casta. E' vorda-
do quo a boneficencia nas socieda-
des modernas (doutrina- PoSadas,
citado par Viveiros de Castro) for-
ma uma activid-ade de ordern in-
dividual, -corn manifestaçOes espon-
taneas e reflexivas; a acçba do Es-
tado dove ser subsidiaria, nOn in-
tervindo sernpre quo a iniciativa
Particular so mostrar ca-paz do acu-
dir aos necossitados, (Sciencia da
.4dininistracao, pal. 181). E si nas
sociodades anti-gas, nas quaos 0
chamado altruismo nunca passou
do sou poriodo ernbryonario, 0 SOd-
corro sos indigontos nba era eon-
sidorado urna necossidade moral e
situ material, Arnposta, aos governos
por considoras do ordem publi-
ca, jb nas sol'iedades do ho-jo, no
Estado moderno, OS inevitaveis abc'-
sos da intervençho -official convor-
tern, algurnas vezes, a caridade le-
gal en-i uma taxa 1anada sobro as
classes trahadhadoras em b-enoficio
dos malandrins, a quo nbo deixa
do sor un-i incitamento ao voiho
fi-agello do pauperismo.

Alas. ' ci por isso mosma quo, no
eon-eel-to do Baron (Le Pauperisme,

V



502
	 503

• ses causes et ses rernddes, cap.
m 	 III), tros poiul.oso.s de nosso Estado;

soria, a indige
at Para Soccorrer e p veriir a mk- clesinfectorjoa, lazaretos e hospital

ancia ahandonada o outros ma-
n j a enforid, 	 made, de isolamento Para mojesfias infe-a inf 	

cto-contagj.osa; Iahoraforj 0 do ana-los so•ciaes, a assisfericia PulJlioa d lyses, hrorn atol.ogicas; serviço dei
mpotento ou ndo so aeha.orgutijza soccorro e remotãO aos feridos e vi.
da, em muifos paizes (como so dd ctirnas do accidontos, na via publi-em nosso Estado, e no Brasil intei- ca etc.ro) ; entdo, ha do Sc Coilvir cm 10	

Quanto a outros serviços de assis-o
0 

thesouro publico tern estricta toncia,djrectajnenfe manfjdos e ex-
t rigacao do ainparar e fazer Viav1 clusivamente Susferitados polo Esta-a assistencia Particular, pOrquo esta 	 ,e a mais proficua, modesta, ben- 	

4.°, as escoas de educacdo profis-lica. 	 do do Minasl ajwntareflios:

sional para enores dcsvaljdos (o
d

Ella supre, em nossa t, 	 modeler institufo "Joã 0 Pinheiro"eficiencias iaiuentvejs 	
erra as m 	

m

 da nossa o institutes similares, fern todosIneiplento or ganizaçao dos servicos sfallad6s de Mar de Hespanha, h a-do assistencia publica. 	 uhd, Ouo Fino e Uberalia;E' da iniciativa particular quan- 	 2:0, a Assistencia a Alienados, doto poSsuimos em prol da infancia 
B ija, manicomlo 	 ffjcjeti.iflsu,desprotegjd.a. orphanatos recoihi-arhaceno para COfliportar todos osmentos, rnafernidades creches, 

got- barns indigent cc, quo por ahi mor-ta 's do leite pensionafos, 	 iflatitutos 	 rem e padecern urn tratameito bar.ecilegios do orplacos. 	
hJrQ, em muitas prisdes do Estado,F' a bell emecencia de algumas fl- on 	 são proPisoriamente detidos;

fonda do algun
stituitdes pias quo dovemos a eXis - 	

3.°, um eshoço do iristitufos de so-a asylos Para a ye- preasão e correctdo penal, nas Peal.l/ii desamparada e dc dozenas de terniarias do Ouro Preto e Uboi'a-hospitaes misericood jas o casas de ha, corn algumas officinas Para iearidade Para Os enfernios indigen..icc. 	 oducação profissjoial dos dolin-
qLientes e a sua provavol regenora-

Da, caridade particular, on da çdo polo trabalbo manual;
piiilantrophia privada, 16m llaseMo 	 401 assistoncia, do quo so In-outras fundacOes do assistencja gra- urnhe 0 podor publico, em dpocastuft a, entrc nós: polyclinicas e dis- anermUos de calamidads - (sencas,
potisarios e sanatorio de tuber-,,1110- epidornias, f(rne, innuridacoos etc.)
sos hospitaos do morphoijoos e on- distrihuindo s0000iros publicos emtras mOlOst i as contagiosas; asylos do dii heiro, roupas e alimentos, ernan-
invalidos o mdndigos o esoolas pam O' obras Para ernprogar famrntos o
cegos mados o urdos; hospicios do gonte scm trahaiho; nonteando corn-1 	 ' 	 ,	 rn 	 ) ai' 	 missoes sanitarias; estaboicocnuoiouces e a Jcrg Os noctu i

° m la	 a aeunicos e propha llacticoses-colas
Os quo nm P,.Ioiai COO I C 	 i

• s-
, pos os

COIflhiafen .do foccos opidemious ;rnan-agricoi, 	 c Oi1u1iiC5 proi
iefcctori ijs amliulant, ha-caix-s de soccorros c do honeficon

sronaes Para menoros scm roduro 	 tondo desi
; zarotos Provisorios etc._cia e associ 	 FOra disto d muifo rudinentai' aatoes nariativas pare 	

h	 d ' c fo -di-recta do Fstado dodifrihuico de vostu ai io alinionto M
i i eno propi larnonfi drtoo abrigo a pobreza enverguiii 	 in is nof

Ser.viços Popri 	 da Asistcncia Publica quer na sue
tencia public'	

arnento do assis- P arto.offieialmouto 	 ehi'iqatoria,a, o qim olirigatoria- quer na parte faculla(ji,a (IC teesmonte compotom ao Esfado, confer- scrViqos, conform'o a divicao cia si-mc o exemplo das na to e s dallas, u- ca dos tratadistas.ropeac on arnericanas, apenas man- E noni abs 
pT000Culyafl5os aquitdm 

M
e custeam os cofros puhitcos, corn as eria,çôos 

0 diSpoiidos dire-em inas Geracs. os do hygiene P- ctos do Sstado em Services dc on-blica, em oscala lirnitada, cornati- tra natu peza (instrncao nrnnaria,vol corn oc nossos rocursos o em do- fustiqa, policia, obras nublicas etc.).fesa &S eondiçdos samfaria da tr quo nmguem eonlnnilii i ((on O (10pital o do tiutros pOUrjuissimos doll- I quo ora Cogitamii, na oxpJanaçao

deste modo polo qual estamos apro-
clando o proj octo ia. 42.

Gorno conseuenea final do nos-
so modo do ver o probierna social
da assitncia, em face das fun-
eçOes e d'everos do poder nublico,
diremos comic Felix Moreau (Droll
Admiaiistraitif", quo são as Basil-
tuiçes particulares do caridado e
beneficencla, quando devidamento
auxiiadas polo Estado, vardadei-
ras proventoras do males aos quaes
eornpotiria mais directarnente ii as-
sistencla official remnnllar; e. ajun-
tamos nbs, porqire taes estabeloci-
rnentos pies e associabes elvis oil
roliigiosas diininucm assim Os encar-
gos do Estado o con tribuem Para a
propnridade geral, espaihando a
sairde. o bern, a educaqao, a moral,
a Paz, o trahaiho, a rcgeneração,
ontro o nosso povo, nas suas carna-
das main humildes, cortamento, to-
romos do concluir por condemnai
todo o qualcuer dispositivo quo ye-
nha ontorpocer a accão benerneren-
to do taos e.stahelecimentos, rnis
quaes dove o Poder Legislative Mi-
noire sabvencionar do mode mais
positivo o of ficaz, sorn rostricçOes
mn' rcdiindena na privacbo do an-
xilio. (Muito bern; muito bern!)
Apresentacdo de pareceres dos corn-

missbes

o Sr. Paulo Pinheiro, em norne
da eornmissão do Redaeção das Lois,
apreseirta as soguintes redaeOes fi-
naes:
Parecer e redac(-do final sobre 0

pro jecto n. 43
A coanmissão dc Ro :dacQão do Lois,

a quo fol prosen;te o projeeto n. 43,
jã approvado em 30 discusio, d
do parocor quo Se adopte come final
a rnosrna rodacção corn quo trainsi-
ton em 3. dlscussão.

Sala das commissOes, 23-8--196.
—Paulo Pinhoiro da Silva, relator.
—Emilio J ardim.

Redacçao final do projecto n. St
A eornmissão do Rodacção do

Lois, a quo fol presonte o projeeto
n. 51, approvado corn emondas em
3.1 disoussSo, d do parecor quo Para
o mesmo soja adoptada, coma final,
a seguinte rodacção, feita do accol'-
do corn o voncido:

A. C.-3i2

o Congresso Legislative do Esta-
do do Minas Geraes decreta:

Art. 1•0 Flea restabelecida a 2.0
cadeira do francez, no Extornato do
Gymnaslo do Barbacena, e rnantida
a do Externato do Bello Horizonte,
devendo o casino dessas disciplinas,
nessas segundas cadeiras, ser essen-
cialrnente pratico.

Art. 2. 1 Por turma atd seis cx-
aminandos extranhos Co Gyrnnasio,
cada membro da banca examhia-
dora perceherd a gratificaçãe do
15$000, relativa a matoria da banta
em quo funccionar.

Art. 30 Flea .0 poder executivo
auctorizado a instituir urn intornat)
junto ao Gymnaslo, em Bello Ron-
zonte, podendo Para oste fim des-
pender atd a importaaacia do qua-
renfa contos do rbis (40:000000),
annuaes, e born assirn urn outro
junto ao do, Barbacena, si a munici-
paildado on o povo doer ao Estadi
urn edificlo pare esse firn.

Art. 4.° Da taxa quo cabe ao ]bt-
tado, polo serviqo do exames do alu-
mnos oxtranhos ao Gymnasio, o go-
Verne applicará uma parte em pa-
gan-lento do uma gratificaçao extra-
ordinaria ac pessoal adrninistrativo
dosse ostab.j ecimonto, poles sovi-

exaordiiarios quo die prestar
no periodo dos roferidos oxarnos.

Art. 5. 1 Flea himitado a 60 o nit-
mero de matricula do alumnos em
cada anno dos Gymnasios.

Art. 6.° Flea approvado o rog. n.
L524, do 21 do fevereiro do 1916.

Art. 70 Fica o governo do Estado
auctorizado a organizar as divers
materias dos curses nas escolaara-
ginoaos do Estado. de accordo corn
a Escola Normal Modelo.

Art. 8. 1 A prosonte lei entrará efli
vigor desdo a data do sua publics-
ção, revogadas as disposicOes em
contrario.

Sala des cmiscbes da Camara
dos Deputados, em Bello Horizonte,
aos 23 do agosto do 1916. - Paulo
Pinlaciro da Silva, relator. - Emi-
tio Jardina.

fledacçao final do pro jecto n. 10, do:
Senado, de aceordo corn as emén-
dos a elle of ferecidas e approva-
dos pcla Camara.
A commissäo do Redaccão do

Lei, a quo foi prosonto o proj ecto

F
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n. 10, do Sena4o, e omendas a el lo
 já approvadas em ba-

ceira dis'cussão, d do parecer quo
finalmente o seja corn a séguint.e
redacao:

0 Gongresso Legislativo do Esta-
do do Minas Geraes deerèta:

Art. 1 . 0 Flea •o poder executive
auctorizado a permittir quo a viuv
e herdeiro legitimo do eabo de es-- -
quadra Christiano Josd dc Sousa,
morto em dumprirnonto do dover,
quando commandante do dostae-
menlo policial da cidade do Itabira
de Matto Per tro, a 3 do agosto de
1914, completem o pagan onto di
contrthuiçao do quo trata o art. -
da lei n. 565, do 19 do setembro do
1611, para terem direito aos heneli-
cios instituid.os pola referida id.

Art. 2.° Egual favor será coneedi-
do a d. Francisca do Assis Mello
Franco, viuva do capitão Henrique
dc Mello Franco, e a d. Joanna do
Aimeida Rocha, viuva do alferes
Juvenejo- do Almoida Rocha.

Art. 3.1 Revogam-so as disjosi-•
Oes em oontrario.

Sala das comrnissSos, 23 do ag'osto
do 1046. - Paulo Pinhoiro da Silva,
relator. 	 Emilid Jardirn.
Redacçao final do projecto n.11,

do Senado, de accordo corn 'a
ernendas a cite offerecidas e ap-
provadas pela Cam ara.
A cornmissäo do Rodac go das

Lois, em vista do projoeto n. II, di
Senado, em quo so conv( ,rteu it
ernenda da Camara ao projeeto do
.Sonado, n. 5, de 1915, e emenda:s a
olle olferecidas naCamara Alta, -
d de parecer quo mantonha come
final a seguinte redacço:

0 Congresso Legislativo do Est.a-
do do Minas Geraes docreta:

Art. 1. 1 Flea o poder executive
auctorizado a conceder as soguintes
1ioonas para tralamento do saude:

1.° Do urn anno, a contar do 1.'
de rnaro do 1616, scm vencirnontoz.
A d. Emilia Joannita Ferreira do
Mesquita, professora do grupo esco-
lar da cidade do Marianna;

2.° Do urn anno, scm veneimen-
los, ao dr. Francisco do Barros do
Lima Monte flazo, juiz do direito cia
•cOrnarca do Carmo do Rio Claro;

3.° Do urn anna, corn metade dos
veil cirnentos, ao dr. Wladirnir do
Nascirnento Matta, juiz do direito
do comae-ca de Rio Novo.

Art. 2. 1 Revogam-se as disposi-
cOos em contrarlo.

Sala das cornrnissOos, 23 do agoslo
do 1916. - Paulo Pintieiro da Sil-
Va, relator. - Emilio Jardirn.

o mesm-o senhor roquor e obtem
dispensa das formalidades regimen-
taos, para quo sejam discutidas e
votadas immediatarnente as reda-
ccoas quo acaba de apresontar.

Lidas, pois, e Postas em discus-
sue, sho as mesmas approvadas scm
debate, indo as duos prirneiras ao
Senado o as duas ultinas it sanccit.

o sr. Pinto de Moura, pela corn-
missito do Legislaçito e Justiça,
apresenta 0 seguinto
Parccer para 3•0 discussOo sobre 0

pro jecto n. 50

A conimisito do Cone-tituiçOo, Le-
gislaçao o Justiça, a quo foi pre_
sente a projecto n. 50, jit approva-
do em 2.0 discussito, 0 do parecor
quo soja submettido d 3. 1 diseussito
o approva;do.

Sala das con missoos, 23 - 8 -
916. - Pinto do Moura. - Baota
Neves. 	 Bias Filho. - Costa Gruz.

A imprimir.
o sr. Emilio Jarciirn, por porte

da conunissito do Orçamonto, ajpre_
sonta 0 soguinte

Parecer e redacçao para 3•0 discus-
são sdbre o pro jecto n. 58, deste
anno.

A co-ann issito do Orçarnento a
Conias, a que foi preseritco proje-
eto n. 58, do-ste anna, oreando 0
fundo especial do roe-gate, 0 do pa-
roe-or quo sea oil-c submettido- d 3.
diseussito e approva:do corn a so-
guinto redacito, do accordo corn 0
vend-do em 2.0:

0 Gongrosso Logislafivo do Esta-
do de Minas Geraes dane-eta:

Art. 1.° E' creado urn fundo es-
pecial, destinado exckcsivarnonte ao
roe-gate do titulos do aecordo fi-
nanceiro roalizado p-do Estado, an
4015, em Paris, hem eorno dos di-vi-
dos cone-eli dad as iniorna a extorna.

- -Art. 2. 1 A contituiçito dante fun-
do cent foita corn as seguintcs ron-
dna:

a) Prodiucto dc cobranqa da di-
Vida activa;

h) Sa'idos qua so apurarern no
orçarnellto de coda anno, uma vez
liquidado todo o passivo f:1uetuan
to do Thesouro qua oxigir prosupto
pagamorito;

c) As renidac eventuaos, qualquer
cue so) a a sua natu-reza;

ci) Os juiros das commas que, 0
Estado to-in emprogado em auxiliar
0 agrie-uliura;

e) 0 producto da revere-to das
garantias -do juros;
- f) Con-signaOos orarnentarias
especialmente destinadas ao fund-a
do quo trata o artigo anterior;

g) As ceon-ornias provenientes da
rodueçito do juros, resuitarite do
convere-So de titulos da divida con-
soli-dada;

Ii) 0 pi-oducto da ven-da do pro-
pnios do E-s'ta'do.

Ast. 3. 1 0 fundo especial sort do-
pos-itaclo, a juizo do govemo, em
estab ciocirneutos bane-arias, no p-aiz
on no extrangeiro, devenido os ju-
roe- respee-ti-vos ser ao niesno ill-
corporados.

Art. 4." A apa-raçto das rendas
destinadas it coastituiçto do fundo
far-:se_it ao oneerrameito do e2da
oxereicio fi-dancoiro.

Art. 5.° A' rnO-dida 'quo so floor
o roe-gate do titul-os, procader-se-it
it incifleraçto dos mosmos.

Art. 6.° 0 roe-gate do titutos so
fará in me diatamenfo apds a apu-
raqito do quo trata o art. 4. 1, e dos-
do -quo cc venifique quaiquer fun-do
sufficionte, eahendo ao govorne 0
critenbo do preferencia entre Os ti
tubs da divida externa e as cia d1
Vida lute ma, consolidadas.

Art. 7.1 iNto sort resgatado ne-
uhurn tilulo quando tiv-or eotaqao
acina do par.

Art. 8.° Aainuairnente dart o go-
Verne a-o Congrdsso coata do ostado
do fundo, sua applieaçto,, indiea-n-
do, danorirni-iaaad-in-eai-te, as rendas
quo para o mesmo oiitrarern, 0 flU-
mono e naturoza dos titulos resga-
tados.

Art. 9. 1 Em caso algurn, pocierit
o governo dar so f undo especial
Outra appifoacto, salvo si para isso

flyer auctorizaqito previa do pod-ar
le-gislativo, votada em tiios sassUes
Co-nsneufAvas. 	 -

Art. 10.A presenta lei eorneart
a vigorar em 4947.

Art. 44. R-ev-ogamse, -as dis-osL
çOes em contrarbo.

Sala doe- dommissOes, 23 do agds-
to do 1946. - Emilo Joe-dim. -
Nelson do Senna. 	 -

0 mesmo senhor, em ROM a 0-a
comrnissa-o -do Redncçao, op-rose-n-ta
as seguinies reda-ccdes finaes:

Redaccao final do projecto n. Yk O

A eommi-s-sao do R-edacçto de
Leis é do pare-mr quo o proj-ecto n.
10, -des anno, tenha a moe-ma 1e-
dacito oom que foi approvado em
3." ddcu-ssOo.

Sala dos coininissOes, 23 do ages-
to dc 1916. - E-milo Jardim. -
Paulo P1-ni dna.

flcdacçdo final das emendas da.-Ca-
rnaia ao pro jecto n. 3, do Senado

A comrntssto do -Red-se-cOo - do
Lets, a quo fo-rarn prosontos o pro_
jecto n. 9, do- Senado, e as -em-en-
da-s ao rnesmo -offere-cidas e- appro_
vacla-s p-el-a Camara, 0 do par000r
quo tonhan ce-s-as ernendas a so-
gui-n-to redacçao. 	 - -

N.! 	 -
Ao art. 2. 1, depois da paiavra

"id", a-ccreseente.se... pod-endo as
antcrioi'es a 45 do junho do 1801
sal- transfenidas p-ara q-uaique-r lo-
gar, -ohseiva;das as disposiçdes do -
art. 246 do doe. n. 2.733, do 14 do
janeiro de 4910.

-	 N.2	 -
Ao art. 4.°, 3, em v-ez 0-a -do

pralieo par ni-s dc otto dias, di-
ga-se: do pharmaceutico on prati-
Co por mais do 30 di-as.

N3
io art. 5. 1 em vez de 90 di-as,

di,--a-se 6 mezes.
N.4	 -

-- Ao art. 6.°, substitua-m-se as pa.
-lavras iniciaos pelas seguintes:
"As liecncas jt concedidas. :,"
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A eommjssão jd havia verif!ea4o
essa faiha e jil providencjou para
quo ella seja sanada. visto constar
do original a subvençao a Santa Ca-
sa de Santa Rita do Jacutinga.

(Muito bern!)
0 SR. IGNACIO MURTA: - Sr

Presideitte, na 2.a discussão do pro-
jecto n. 52, sobre orcamento, tive a
honra de mandar a Mesa nina
emenda, quo foi approvaa pela
Casa, concedendo ahxilio as confe-
rencias •de S. Vicente do Paula do
Arassuahy, Montes Clams e Itinga
e isso ba:seado em publicaçoos irn-
pressas e no testemunho de pessoas
rcstclentes nos logares ondo 5e
acham estabelecidos esses institu-
tos.

Acontece, ontretanto, quo eses
auxilios bra-rn classificados na let-
tra —I—. do n. 30, do art. 2.°, do
Proj ecto.

Tratando-se, porm, de verdadei-
ros estabelecimentos de caridade,
quo possuein alberguos, ondo são
rccolhidos os desvalidos e se dã-
tratamento aos enfermos, on pode-
na a digna commissão quo fizeise
nina transpOSicao de verbas, i-sto d,
passasse as de quo trate para a let-
ira —H-- do -mesmo n. o artigo.

Nestas condicOes, tratando-se de
urn pdido quo nao é de somenos
irnportancia, visto ser de auxiliar
verdadejios institutes dc caridade è
assisteneja aos pobres, fao este
appello a digna cominissäo do Or-
camento, esperando benigno aco-
ihimento.

(Muito bern!)
0 sr. Emilio Jardim em nomeManuecornigir a om-lssSo, de modo da conimis gão do 0ramonto inquo fique contemplada, corno sub- via a -

vencionada pelo Estado, a Casa do 	 mesa as soguintes
Caridade de Santa Rita do Jacutin-
ga. 	 Ernendas

Era o quo t-inha a dizer. 	 N. I
(Mujto -bern!)

.	
Ao art. 30, 	 2.°, n. I, iottra a),

0 SR. JOA-OLISBOA: - Sr -aecrescefltese: inclusive 14:240$000
Presjdonte o nobro dputado, r.. para a Junta Commercial.
Henriquo Portughi; lent toda a i-a-- S. S., 23 de agosto de 1916.—Em'-
zão no quo acaba de dizel-, porquan- I Do Ja-rdim.
to, houve, de facto, a omissão a quo 	 - 	 N. 2S. em. se refere, Per 000asjão da
imprassão do projeoto -do orcamen- 	 Ao art. 30, § 2.°, n. 19, suppflto para 3.1 dicuø. 	 ma-se. - 	 - 	 -.

a leitura, a requer-i-
Morel-pa da Rocha,

discussão o proj ecto
orcamen-to.

-0 SR. HENRIQUE PORTUGAL.
—Sr. Presidente, solicitei a pala-
vra apenas para dirigir urn apello
A' il1ustrad, co111" jSsão do Orça-mento.

Trat.a-se dc uma ornissão quo so
deu não se eonsi gnanclo no projecto
de orcarnento, para 3•a discussão, a
subvençao votada a favor da Ca-
sa de Caridade de Santa Rita do,
Jacutinga'-

Jul'go isso simples erro do copia,
entretanto, dirijo urn appello a re-
ferilla comrnissäo para que ella

3.' dircussao do pro jecto n. 52
Dispensada

flffl1Lo dosr
entra em 3a
It. 52, sobro

Sala das commissoos, 23 de agos-
to de 4916. - Emilo Jardim. -
Paulo Pinheiro da Silva.

U orador, pede, sendo coneedida
pela Camara, dispensa do inipres-
são do parecer ao projecto n. 58,
aiim de quo figure o mesmo na or-
dein do dia de amanhä e apreseilta
as redacqOes finaes do projecto it.,
40, aiim de quo sejam discutjdas
e votadas immedjatainenfe

Lidas e postas em discussão sue-
cessivarnente são scm debate ap-
provadas as redaccOes finaes do
project.o n. 40 e das emendas ao
projecto 11. 9, do Senado.

Vão ser rernettidas ao -Sanado.
Não havendo projectos, requori-

mnts, indieaçöes, interellacoes e
rnoçöes, passa-se a
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•S. S., 23 do agosto do 1916.—Emi-
ho Jardirn.

N. 3

Ao cap. 2.1, art. 35, substitua-se
polo seguinte:

Art. Para o fim da rforma da
legislacao tnJutaria em vigor, fica

- Poder Executivo auctonizado
dosde jã, a mandar proceder ao
censo territorial no E-stado, poden-
do d-espendei- ate a quantia de cern
contos do reis, observadas as dispo-
siqOe-s dos artigos seguintes.

S. S., 23 do agosto do 1916.—João
Lisboa—Emilio Jardim.

N. 4

-A) cap. 2.°, art. 40, su-pprima-se
as palavi-as desde id.

Sala das sessOes, 23 do agosto do
1916.—João Lisboa. —Einiio Jar-
dim.

N. 5

Ao cap. 2.°, art. 41. Substitua-se
polo seguinte: 	 -

Art. Fica o governo do Estao
auctori-zado a entrar em aceordó
corn os propriotarios da ponte so-
bre o - rio Calm Verde, no murtici-
pio do Alfonas, para exeeuqão do
disposto no art. 29, let-Ira 0), da lel
n. 533, de 24 do setombro do 1910.

. S., 23 do agosto do 1916.—João
Lisboa.—Emilio Jardim.

N. 6

Ao art. 47, n. 1, accr-oscont'e-se:
ficando o goves-no eguahnonte

auctorizado a prorogar per mais
20 annos o contr-acto celebrado corn
O Banco do Crodito Real do Minas
Geraes, a 26 do marco de 1898, para
a realjzaqão do ernpres'ttmos - hypo-
thecarios, do acoordo corn a 101 Ii
212, do 9 do julho do 1897 e dee;
fl. 1.105, do 15 do feveroiro do
1898.
- S. S., 23 do agosto do 1916.—Erni-

110 J-ardim.
Apoladas são postas em discus-

Sao conj unctarn-e-nte.

O SR. NELSON DE SFNNA:--Sr.
Presidente, - inando a mesa algumas
emonilas - que, em no-me da corn-
missão do. Orcamento, venho apre-
sentar ao projecto n. 52, ora em ter-
con-a, discusslo. 	 -

A primoir.a dellas refere-se A
parto da recoita e rnanda suppri-
mir 0 art. 8.°, do- cap. I. 	 -

Esse art. consigna urn premio
pecuniario, quo Seria concodido a
cada uma dm tres prim-eiras fa-
bricas do 1)anha do porco, fundadas
res-pectivarnente em tros das vari'as
zonas em que so divide o Estado.

Como V. exc. sahe, sr. Presiden-
te, a Camara se manifesiou contra-
na a conoessão do premios em di-
nbc-ho; e a comm-issão, Quo havia
adoptado essa disposiqão, Si et - in
quantum atd a terceira discussão,
para então se pronunciar definiti-
va-monte a respeito, resolveu agora
propôr a supprossão do art. 8.", es-
tando, assim, do harmonia corn o
pensam-ento geral do Congresso em
tal assumpto.

A segund'a ernenda d tambem ao
cap. I, art. 11, quo deelara (té)

"Poderá o governo pnorogar por
urn anno 0 prazo para pagamento,
sem miilta, das dividas provenien-
tes das v-endas do torras dov9lu-
tas."

A comniissão- manda substituir
essa disposiçao polo seguinte:

"Art. Flea o governo auctorlzado
a conceder dois annos para os oc-
cupantes do terras de-volutas legiti-
marern suas posses, do aecordo corn
as leis em vigor, e a modibicar o
processo e condicöes da legitima-
ao, do modo a-, cohihir abusos e

fraudes.
§ L° A determinaqao da area das

posses será regulada polo teOr 'dos
titulos em quo Se fundarern e dos
actos possessori-os quo servirern
p-ara oxtrernal-as. 	 -

§ 2.1 Todas as 1egitimaços fleam
sujeitas a taxa do cern rdis per me-
tro corrente, nas terras de matta, 0
cincoenta rbis nas do carnpo; para
as legitimaçoes ja procossadas e
giedidas antes desta lei, que esti-
vei-ern dependendo de approvaao,

Fri
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a taxa será res peetivaniente, do I pareeu 	 commiss5o do j usto, alvi-
trinta e quinze réis. tr destacar da Veri)a do Oi)ras pu-

§ 3.° Fica o governo do Estadó blicas ein vex do 40 aontos, 50 con-
auctorizado a receber, independen- tos, quo serao repartidos egua'lmen-
td do multa, as prostaçOes devidas to entre as Chico estaiicias roforidas,
aites da data desta lot, pains ar- Para as olras do caractor franca-
rondatarios do terrenos diamanti monte eatadoal, quo n5o sojirecar-
nos, cujas concessOes näo tenharn. rogarao assirn, 0 orcasrionto das
sido declaradas caducas, desde que respeotnas Prefoituras.
dies effectuein Os pagamentos de 0 Estado, do to'do o mnoclo, gasta
nina sO vez e dontro do prazo de corn obras pulicas nas sitdes dos-
sets me,es, a contar da mesma sas Prof eituras, do modo quo a dis-
data". 	 posiçao jonfida na enenda vom Ic-

A materia paroce-me tao Clara , gaiizar uma desiesa, quo so terd
que me excuso do justificar a sub-do taxer, norma'lnieiite.
menda da commissão.
Sobre a primeira parte della,

apenas diroi quo a commissdo fol
ate muitissimo liberal, augmentan-
do para dots annos esse prazo, afirn
do attender a tantas solicitaç6es,
vindas dos poquenos posseiros, da
gente mats hurnilde, cams interes-
sos o Estado dove respeitar, acau-
telando-Ihes convenienternento o
direitos, - desde quo não firam a
lei.

Quanto an § 3.°, a respeito da
ifflportant.e zona diamantina. do Rio
Jeqiiitinhonha, tal corno estã redi-
gido p ela eommissão, contriljutra
ate Para o augmeinfo da rece.ita do
Estado. 	 I

A limitaqão do prazo do sets me-
zes Para 0 pagarnento, do uma s45
ve, das taxas do arrendamento em
atra.zo, so 6 dada, Para aquellas
concessOes quo não tonharn sido do-
ciaradas caducas; as conceasiona-
rios; cuj os contractos tenham mci-
diftO em caducidade, nao podorão
so hemieficiar corn os favores desta
l(i.

A outra ernenda C a seguinte:
(Lê)

"An caipitulo II, art. 3.°, § 3o,
en. • 6, diga-se: 50 contos, m vez

de 40 coaltos, conservaudo-e a mes-
mazdotacao."
uTratas, Sr. Presidonte, da vorha

do mil contos, Para obras publicas,
ouda qual a Camara dostacon, em
segunda disussSo, 40 contos, desti-
o a.dos as estajnrcias hydro-minoracs
eigten-te,s no Est ado.

'Como essas es rtancias, hoj e, são
cinco—Poqos do C aidas, Caxambd,
Lämtry, Cambucinira e Araxá—,

Ainda, Sr. Prestdento, offereço
ama outra emenda, consignando a
verbs do 3:600$000 Para o Appren-
thzado Agricola do Leopoldina.

Antecipo a Casa quo a coamnissão
tern de propOr, por intermedlo do
noijre relator do orarnonto da des-
pesa Ca Secrotaria do Interior, a
suppressão do uma verha vortacia
Para o Gymnaso Lcoipo rldinerise ci
Escola de Pharrmacia c Odontologia,
annoxas a& mesano Gymnasio.

Ora., sondo , assim, a commissão
deliberou, conio maCida do justiqa,
restdbelecer a verha do 3:600$000,
corn quo o Estado sempro auxilinu
a manutenqã.o do curso profissional
agricoia, existesite naqueile (}7mna-
510.

Trata-se, pots, do restaAbelecirnento
do urna medida anttga, rcconhecen_
do-so wn dire-ito quo ja foi con-
quistado por aquolle Approndizado,
Para o flin de fomnemetar a oducaiçSo
prefissiomial agricoJa na zona da
Matta; ale-rn disso, não so augmenta
dosb esa porque esses 3:600$000 são
destaca:dos do urna verha born
major, do 10 :000$000, quo C suppri-
rnida, caino C facU do verifi-car, corn
o jogo das von-has orqamentarias, na
Pasta da Agricu-itura.

Sr. Presidonte, quando em Sc-
gurida dis-cussão foi aqui apre-senta-
da u-ma ernenda, mandando sni von-
ciosar corn a quantia do 30 contoS
a (So-rn-p &thi a Viação P aracatu onse,
tivo a honra do doclarax quo a coin-
missão aocottava provisoriarne-rte
ssa omenda, reserva;ndo-se, p ordiii,

o dire-i-to do sub-eimendal-a no ter-
seiro turno reigimeotal.

Consoante ao quo promnetteu, vem
agora- a co;rnrnissão atpresentar a
Casa a seguinto emenda: (LC)

"Su-hstitua-se) o n. 37, do art.
30, § 30, polo seguinte:

0ndo convier: Artigo. Fica o go-
verno auctor-izado a subven cioinar
corn a quantia maxima do 30050$,
a ompresa quo so propuzer estabe-
in-ocr urn serviço regular do nave-
gaçao, out-re o Porto do PirapOra
(rio S. Francisco) e o do li,tiritys.
no rio Paracatil, mediante as clan-
sulas quo forem a-sse-ntadas corn o
governo do Estado."

Fica, assim, satisfeito o intuito
dos aipresentantes Ca omen its em
sogunda diocuslsão; o a co'rnmissão
isconseiha a Camara quo approve o
artigo quo acaha do offerecer Para
ser e-ncaudado ao projecto, em suas
disposicOes geraes. e em virtudo do
ujuai os interessado-s do Es-ta-do f-u-
carão pe-rfeitame-nte acautela-dos,
ama vex quo não so i-ndividda a
ernjpresa quo vat re-ocher tal sub-
vençãd, e quo sord aquella quo so
propuzer. a fazer a na-vegação in rio
Paracatd, na Cpoca das enehentes,
unica c-rn ciuo C 0 rn-esmflo navega-
vol porquo, ohs-truido o sea loito
per mmmi eras cachoeiras, uão so
pOdo estabc-lecer alli urn servio re-
gular de nave-gaão durante to-do o
cm-no. 	 -

Lirnitar a navegaCn- eitro a em-
hocaidura do Paracatd, no S. Fran-
cisco, o- o porto do Buritys, era en-
mo quo coarctar on lilnitar as as-
pi-rammOes daquella zeus; ass-tin, a
so hven ção sent concedida a einpro-
sa quo so propuzer a iniciar a na-
vegaqão em Pirapóra, atravCs do- S.
Francisco, remontando o curso do
ParamoatU, ate o Porto de Buritys,
ficando doste modo mu Ito mel-h-or
satisfeitos os inte-resses coifl-merciaos
daquella irniortante regain do Es-
[ado.

São estas as emendas quo toniio
a houira do mamudar A Mesa, pedindo
a Caminara placi-tal-as corn a sums ap-
ProvaçCo, poi sobro ollas ma-
dura-iniente rsflicfiu a co-nirnissan do
Orqamen-to, afiin do quo, tarito
quanto possi-vel, aicertasso na cia-
horaão Ca n-ossa let do mob-s Para
O futuro- exor-ciedo-.

(Muito beiru; n-iuito bern!)

Emendas

N. 7

Ao cap. 1.0, art. 8.°
Suppri mia-se. 	 -
S. 5., 23 Ce agosto do 191r,. -

João Lisboa. —Nelson do Senna.

N. 8

Ao cap. j .°, art. 11:
Suhstitua-se polo seguinte:
Art... Fica o goveroo auctoriza-

do a conceder do-is annos Para Os
oecupantes do terras devolutas 1e
gitimarem suas posses, do accordo
corn as leis em vigor, e a ino-dificar
o processo e condiçOes da legitima-
qão de modo a cohibir abusos ci

fraud-es.
Paragrapho 1.0 A doterminaqão

cia area das posses serã rogulada
polo thoor dos titulos em quo so

Itundaro nu e dos aetos prosumiveis
quo servirão Para extremal-as.

Paragrapho 2. 1 Todas as logiti-
hmacoos ficam sujoitas a taxa do 100
ntis por metro corrente, nas terras
do matta o cincoonta nas do campo;

'Para as legitirnaqOes jã procos-sadas
le ine-di-das ant-es Costa lei, quo es-
tiverem dependendo do approvaqão
a taxa sent respectivamento do trill-
ta e quinze ntis.' 	 -

Paragrapho 3.° Flea o governo
do Estado auctorizado desde jd a
roceber- indepesudonto do malta, as
prestaqbes dovidas antes Ca data
Costa lei pelos arrendatarioi do tom-
renos diamantinos, cujas conces-
sOes nan tenham sido declaradas
caducas, desde quo ellos effoctuein
os pagam-entos do ama so voz e
dentro do 

prsma 
do sobs mozes a

contar Ca me 	 data.
S. S., 23 do agost-o do 1916. -

João Lisboa. —Nelson Ce Senna.

N. 9

Ao cap. II. art. 3. 1, praagrapho
3.°, mu. 6, d-iga-se: "50 contos" em
vez do 40 co-otos; conservando-se- a
-mesma dotaqão.

S. S., 23— 8-914 -- Nelson de
Senna.



N. 10
Siihstjfua-se o n. 37 do art. 3(

paragrapho polo soguinte:
Onde convier:
Art... Flea o govorno auctoriza-

do a suljvencjonar corn a quantia
maxima do 30:000$000 a empresa
qua se prOpuzor estahelecer urn
serviço regular do navegaç go entre
o Porto de Pirapora e o de Burl-.
tis, no rio Paracatu', medianto as
elausulas qua forem assentadas corn
o governo do Estado.

S. S., 23 —8 —1916.
do -Senna.

São apoladas a enfrani
ctarnento em discussao.

o SR. ALBERTO ALYARES : -
Sr. Presidenfe, per part.e da corn-
rniSsão do Orcamenfo e corno rela-
tor da despesa referonto ao para-
grapho 1.0 do cap. 2.°, tonho a
honra de passar s mSos de v. axe.
as seguintas omendas (l)

Como a Casa ye, são ornendas
qua em nada alterarn o piano jd as-
tahelaclijo no projecf.o estando, por-
tanto, nas condiçOes do seram ac-
ceitas pela Camara.

Mando-as, pois, a Mesa.
(I,! uito bern!)

Emenda.
N. H

Ao cap. 2. 1, paragrapho 1.0 art.30 ne. 35 a 361 subsfifua-so Poloseguinte:
Art... Flea o governo auotoriza-

do a despender ate a quantia de..
40:000$000 Para a installacao e ma-

.

riutonçao de urn intornaf.o junto ao
1G3,mnasjo. Mineiro do Bello Hori-
zonte, e do urn outro j unto ao do
Barbacena, fleando a installacao
deste ultimo dependento da doação
do respectivo predlo ao Estado.

S. S., 23 do agosto de 1916. -Alberto Alvares. - Alves do Le-
mos.

N. 12
Ao cap. 2. 1 paragrapho 1.0, art.

n. 18, laUra B, ubstitua-se polosoguinte:,

10

Expd1et0 e dospesa do aLmen-
taçao, inclusive 1:500$000 para pa-
gamonfo de urn cirurgião dentista
quo sera contractado polo governo.

N. 13
Ao cap. 2. 1 paragrapho 30, ri. 30,

lottra E, suhstitua-so polo soguinto;
A' E.scola do Odontologia do Bel-

lo Horizonte, 4:000$000.

N. 14
Ao cap. 2.°, paragrapho 1.°, art.30, let.tra I —Supprima_se
S. S.. 23 do agosto do 1916. -

Alberto Alvares. - Alves de Le-
mos.

N.15
A ecreseente_so ondo convior:
Art... Fica a Mesa da Camara

dos Doputados auctorizada, ad re-ferendum da mosma Camara, a re-Vdr o regulamenfo da respocfiva
Secrotaria, fazendo as alteracoes
quo julgar necessarias Para a boa
marcha do sorviço publico, dontro
do vorha orcamontai-ia

S. S., 23 do agosto de 1916. -
Alves de Lemos.

Ao apprendizado agricola do Leo-
poldina, 3:600$000, collocando-se no
u. 38 do paragrapho 30, do art. 30
do cap.

S. S., 23 do agosto do 1910. --
Nelson do Senna. - Alves do La-
mos. - Alberto Alvares.

São apoiadas o ent.ram cm discus-
Sao conjunetamenh.

0 sr. Ignacio Murta dnvia a Mesa
P. seguinto 	 -

Emenda
N. 18

Sub-ernenda a emenda n. 14.
Passe-so da lettra j Para a let-

Ira ii: As conferencias do S. Vicente
de Paulo do Arassuahy, do Itinga e
a do Montes Claros, polo seguinte:
Aos hospitaes c asylo dos coiferen-
cias dé S. Vicente do Paulo da ci-
dade do Arassuahy, Montes (laros
a do itinga, 500m000 a coda urn.

S. S., 23 do agosto do 1916.
Igna c io Murta.

E' apoia]a a entra conjunetarnen-
to em discussão.

0 SR. CASTELLO BIIANCO:
Sr. Presidente, tenho ligeiras palo-
vras a proferir, justificando omen-
das quo ora suhrnetto a apreeiaçao
da Casa a roferentes as disposiçOes
do projecto em debate a sohre au--
xilio extraordiiario as Escolas do
Engenharia a Medicina, inspeetore.s
regionaes, a, finalrnentc, sobre a
varha quo so destina a installaçao
do Internato do Gymnaslo desta Ca-
pital.

Transijo corn a oriontaçSo segnida
pola Casa a não apresonto ernenda
rnand2ndo cortar as suhvonçoos aos
institutos siiporiorcs do ensino su-
perior; pordm, do fOrma algurna
posso comprehonder corno so quoira
dobrar as verbas dadas a esses in-
stitut.os, elovando-as do 50 :000. a
100:000$000, em uma Cpoea do Sb
riis apprelensOes, como a qua 1105
atravcssarno€.

Si a orqarnento do Est.ado permit-
to larguozas paia o angilientu (10
verhas em heneuioio dos institii6S
superiores ile dlisino, não SO instill-
ca, sr. Piesidente, quo so red,iza
25 1 1 , nas snhvençbes as casas ic
caridado do>Estado (Muito born);

A illustrada commissão do Orç1-
monto, comiosta do callegas dos
mais distinetos desta Casa, aeaha ito
dar urna prova solcmne da sus ope-
rosidade, do son cnponho do cortar
fundo nas de.spesas, apresontando
uma sbrie do omondas mandande
roduzir verbas dostinads a divorsos
sorviços pu]1icoS.

Ora, sr. Presidonto, não soria
mats conveniento quo nito estaio-
lecessemos exeopção em favor do
instituiQao algnma a quo so cum-
prisse it risca a prograrnma do ecu-
nomias, negando-so, samiem, esse
auxiiio oxtraordinario as acadomias
superiores da Capital?

Outra rubrica qua ospero ser eli-
minada do orçamonto, ó a quo diz
rospoito a inspeeção regional do ems-
Sill 0.

o anno passado, Sr. President.c,
eu produzi largas considoracOes a
respeito, dernonstrando que a sup-
pressSo da verba nonhum projuizo
traz a inspoeçito do ensino, porthie
as funeçbos do inspector regional
podem sor substituidas sail sfaeto-
riamente poles proinotores do jus-
tiba.

Nãa so trata do um- rofornia, do
eliminaito do medidas quo viessern
radiealmente trazor ernba'-aos it
adminisiração, porquantn a sup-
ressao da verha não importa no

clescontinnaçSo do serviço, visto ha
var no Estado funceionarios em
eondibes do continuar 0 dosempe-
nho dosses cargos.

A outra omenda qua apresontri,
manda supprimir a verha destinida
A installaçito do Jntornato do Gy-
muasto em Bello Horizonte.

Sr. Prosidento, a digna commis-
são do Orçarneisto apresentou ama
ernenda, rnandpnd o supprirnir as us.
35 e 36 do W. 30, do projecto do
orcamento, C, ao mesmo tempo, of-
foreceu urn suimstitutivo auctorizan-
do o governo a fazer a installaçito
do Jnternato do Gyrnnasio.

Ora, Sr. Presidente, sondo on ra-
dicairnonte contrario it ereaçito do
Intornato, voto contra essa ernonda
a estou certo qua ella rita sort tn-
umphanto nesta Casa, visto quo ella
nito so justifica, jit quanta ao an-
gmento cia desjesas qua traz ao Es-
tado, jit porqua Yam crear entraves

- Nelson

Conjun-

N.16
Aecr mento_so ondo coivier:
Artigo. Oa pagarnont.os dos auxi

lbs constants do cap. 2. 1, paragra-pho 12, art. 30, n. 30, são suhorcll-
nados a condicão do fiscalizaç go do
iJoder executive, do a'ceordo corn as
instruccOos da Secref.arja do Inte-rior.

Paragrapho unico. A mesma con-
dição flea sujeita a offeotividado do
auxilic oxtraordjnarjo a Eseola d
En genharia a a Faduldade do Medi-
dna do Bello Horizonte, consignailo
no n. 17 do mosrn 0 eapitulo, pam-
grapho a artigo, anteriormente ro-Leridos.

S. S., 25 de agosto do 1916.
Alberto Alvares. - Alves do Le-
MOS.

N.17

Suhstitua-so a ultima parte docap. 2. 1, paragrapho 1.0, art. 30, n.0, lettra c, polo seguint.e:
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as disposicoos conlidas no capitulo
0- quo estaijeheco as rendas puhijoas
Ia, para o futuro exorciejo, soffrido
us impugn atSo por parto do nenhum

dos srs. doputados, cahe-me, neto
0, I 1110rno11f, fazer, apenas rapidas con-
Jo I SideraçOes ' t

o sonfido do j ustificas'
1'- algum S 011101 das QUO You apreseil-f- tar ao referido capitula.

Autos, pordm, do fazol-o, dovo di-
zer ao nohjrc ropresenfanfe do 2.°districto, 	 Sr. 	 dopuf ado Castello
Branoo, quo declarou quo votaria
contra o d'spusitivo do projeofo quo- auctoriza 0 govorno do Est.JdO a pOrem 0xedufO 0 r e gulamnoto do im-

r 90510 do consumo; dovo dizer a s.
cxc. quo esso dis'posifivo nSo coil-

- stituc matoria nova infroduzida no
pi-ojecto; autos, 0 reproduocão do

- urns medida quo vein scudo rope-
tidamento consignada nas lois orqa-
flicflfrja5.

0 SO. Cast('llo liranco: - Prccisentbo ser elf niubda.
• 0 so. Joao Lisbon: - Disse o hou-

rado deputado quo o dcoreto quo
i'stalse}eco o imposto do consul,,(),
havia sido jiligado iueoustitucjonal
polo Tribunal da Relação do Esta-
do; posso, ontretanfo, a .ffirmar a v.
exc. quo o Supremo Tr i bunal Fodo-
ral, em dois aecordSos Suoccssivos
declarlu esso doereto porfejfamente
C011 SI ituc.ional

Alias, Sr. Prosidonto, 6 PI'Ociso
salieufar quo nSo so deterrniva, to-
xal}varnente (file ('SS(' re gulanlenl udeverã eufrai' cut Vi gor: tao sO-
meute so coufere ao goveruo a ía-
culclade do Dod-o em excençqfo julsçar Coil Vernon to o Oi)flortuuo do-
pois do vorifiear, do modo positivo,
urna voz quo hoii yo diver goucia do
jurisprudencia entre o Tribunal do
Relacão do Estado o o Suiren-io Tri-
bunal Federal, depois do vorificar
ii ('lie 0 ou 1150 p erfeifarneute coil..stitucional. SO ontão, 0 Si as necessi-dades do Estado o oxi girern, 0 quo
entrarã cm vigor o roforido regula-
nieufo.

Seudo assim, cu p ediria ii Carnlra
o soit preioo siiffra o jo no Soutido
do ser mautida eisa dispos jçao, quo
ii vern sendo cousigilada nas nossas
Lois orcanlental'ias desole 0 anuo do1914" Segundo me paroce.

a luiciatjva p articular em hello 11rizonte, onde existem varibs estaL
l ecirnoutos do instrueão s000ndar
preen.chendo perfeifamento Os IIa quo esse lustituto so dostinava.

Declaro, tambern, -sr. Presjdenl
quo não voto a auetorizaçSo dada
9" C " 110 P ara  Iluauçj

111
o julgar conyul enfe, maudar pOr 0 Vigor 0 11gula'rneufo SObIe o impost o do cmS111110.

Estou certo, Sr. Presidento, qti
ninguorn pord em duv ida qite esimposto j d esteve em vigor no Es[ado, fol j ulgado mOOnS titucjo•n
pelos trthunaes o dahi a sua revoga

acbO. Logo a uetor jzaçgo con jda nProj ecth do orcamento vat revive
co laucamenfo do urn imposto que
fol Condemnad.o pelos ilossos legis
ladores, quo tiveranl de revogar Jo
a respeito. Seria urn rotrocesso in
Jllst.ificavel e impers-Joavel

Nostas CondicOes Capero quo
Casa approvard SS ofllOildas quO of
fereqo, porque ellas so harmoniz.ar
C0fl1 o piano da illustrada

m
 oomrni.

são do Finanqas no openilo em
dotar o Estado do urn orcamenfo
quo .soja o resulfado do urn trabaiho
hem apurado para quo delie so co-
Ihaln rosulfados os mais h0110fICO5 Cproficuos.

Tenho duo. (Mujto beg),;muitobern!)
Emendas

N. 19

Ao art .30, n 17. Supprinia_se:
o 5O:OOt].' ii Faculdado

.
 do Mihii.1

o 50:000$ a Escola do Eugonisaru

N. 20
.o ort. 30, n	 nl. 31, suDpria_so

N. 21
Supprirna_so fl art. 30 e n. 35.S. S., 23 do agosfo do 1C19. --

Castello Branco.
São ap oiadas- e entrant em discus-são Cofljufl clam enfo
0 SR. BIAS FlUb (,,do deuot-y OU sea

V 0 SR. JOAO LISBOA (scm red-são do orador) : - Sr. Presidente,
relator do orqamenfo do Estado, na
parte reforonfo a receita, não tondo
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0 nohrc deputado, sr. Bias Filho. Para uSo citan' 05 noanca do tan-
em sua olo;quonto o caloroSa oraqao, [as circumScrP00s jutheiariaS quo
passaudo 11010 

capitido da rccoita, precisam sor restauradaS, ou apoalaS
rcferiu-So ao deficit 

quo so verifica, aporitarel algUiflaS portonC&Tit05 aO

actualmeilto, no projeeto. 	
districtO eloitoral quo aqui humul-

EffoctiVarnoilte, sr. Presldoaltc, demrnto roprosonto...
approvadas quo soj am todas as 	 Vozes :—Com muito brillrantismo

inotidas quo nib a hora present(,'
geraes)

cLisboa...
tOrn sido suhnlettidas ii consid era- 	 0 sr. João  	 0 cuja reau-

ção da Carnara, liaverã o def icit a raqão so impOo do modo inllludlVOl,

(1110 so re]foro 0 1101)10 deputailo; 	 onso sojaill, par exemplo, as co-

elltrctsialjO, a niuguorn 0 dado 	
baffir- marCas do Tres Coraos, DOros da

mar quo 'a 
lot do rneios ira passar Ma Esporanqa o Christina; assim

tal oono estã, do voz quo o Sellado cosrlo tairiheifl roprosenta irma no-
aiuda soine oils nao so prouhlnoioU. cessidade inadiavel, a iustailacão do

0 so. Bias FlOw : — Mas, o anno termo do Aguas Virtu000s, onde To-
sido, o quo tern 11111a,ronda sub fici-

pa:ssado adoptamos 0 critorlo do or- onto ate para
anioiitO sahir daqul porfoltarnonte 	

custear unra cornarca

o 1uilihrndo, 0 penso quo isso não (apoiados; ?nudo bern!) -
scria difficil agora. Podor-So-ia, i BRas estas palavras, sr. Prosidcii-
oolfl esso intuito, rotirar, poT oxom- to, passo a oiferccer ao proiocto, cm
plo, do orparneiIo da dospeSa OS norne do cornrniisão do •Orcamento,
100 contos quo so auginoiitafl1 para a.1gurnas emondas cuja justificacão
as acadealliaS do Capital... 	 yarel cm poucas palavraS.

0 so. .João Lisboa:— Não quoro 	 A primelra deilas 0 a soguinte:
entrar na analyse do ortameuto da
desiosa, quo so aclia affocto aos"•o Jap. I o, art. I o lettra al,
i'c.SP&ctivolS rolatores. 	 n. 9, cm vez do 500 :000W00, diga-se

Conic, pOTe111, 0 nobre deputado 596:100$000."
referili-So ao Capitulo da rocoita,
do-:o doclarar a S. exc. quo, aposar I E' urna ernenda quo 

50 1111900 a

dos hous dosoloS o dos esforçoS da hem da verdado mathematica.
conlilliSsno, ella não consogulu equi- 	

Os impoOLS do NovoS o Yelbos Di-

lihrar o oram0llJ ontrotaiito, o 	
oito, transmiSsãO causairnortiS,

do so osporar quo isso cc darsi na passaigon s cm estradas do ferro, in-
outra Casa do CongrosSo. 	

dustriaS C pr.ofisOeS, consUIflO do
hehidas alcoolica

Corn o intulto do propligilar pelos 	
S o transfflisSãO

IntorcsSCS do IJo\', Os hosradoS so 
jflter-J'lJ'OS, ostEo sujeitos a taua

u1JOTOS sinadoros torão, natural- addicional do 10 
0 1 0 ; o s ollos, no

m, do offer000r algumaS omen-5 conilin
enlo cto, estão sommadoS cm

das ao priOceto o, do par 00111 1550, p.000 
contos. C born do ver quo

podorão projOr tamborn medidas CSSO taxa addicioflal devord attingirsOmento
quo coilcorialli parc 0 augnioltO da a 500 :000$000 'o ado 	 a

reecho do Estado. 	
500:000$000.

Sendo asSiffi, con' a CoilaJJOracao Corno, porbm, a oormniSsaO. em
efficaz do Camaro Alto do Como ros- virtudo 10 uma outra eniorida. mail-

so, desapparecera. cortameitte, o da elvar a rondo do imposto do
deficit 

orcainontarto a quo so re- industbtaS o profissOoS de .........
feTiU o 1101)10 deputado rosidelte 1.800:J0$000 para 1.801 :000$000, a
0111 Ba.rbncena. 	 taxa do 10 0 10 obiio os impostos act-

Coni rclacão 00 CaDitnlo da des- ma referidos, corn esta modifiCai10
peso, sr presidente, nada tenho a propos'ta, devora son mar urn total
dizer:tao sbmonte pedirci lioenpO do 596:100$0 00 con formo a primei

palo aecelituar acjsii 0 men seuti- ia orneuda api'esentada.
menlo Jor M-1.0 so ter, dcsdo logo, 	 0 so. Bias Fit/rn :O proceSs° do

dotorminalto os nomes 	 s codamar- oquilibrar o orcarneuto, 110 pope1, C
cas quo dovorão ser rostauradaS, porigoco.
na 	 quo soqu so olevoll. corn osse 	 0 sr. Jodo JAsboa :—NSO C porn
in intuito, a vorha destinada 1 magiS- ociuilibrar 0 orcarneilto, no paipol,

p10116C essa euflen-
tratura e justiqa do Estado. 	 quo a cornnoissão



nobros deputados, de so protoger a
industria pocuaria, facilitando a sa-
hida do roproductores, em detri-
mento do fisco.

0 so. Julio Meirelles: - Ma's o
eriador não torn necossidado do
granide nurnoro do raproductoros
em sua fazieuda; d oijrigado a ox-
portal-os'.

0 so. Bias Fliho: - Não ha cria-
dor algurn quo tenha a fazonda
cheia do reproductores.

0 sr. Julio Meirelles: - Apolado
0 so. Jodo Lisboa: - Sr. PresL

dento, nao chegamlo a urna con-.
elusão corn os nobros depurtados
quo ma houram corn sons apartos.
eu me limito a dizer quo, pensa..
monto opposto a s. S. oxes. tout a
commisso de Orçarnento. e noste
sentido submette a sua emencla a
eonsideraqao da Casa.

Tenlio concluido. (Muito bern.;
muito bern!)

Ernendas

N. 22
Ao cap. 1 1, art. 1.0, § 1.0, lettra

a, a. 9:
Em vez do 500:000$000, diga-so

596:100$000
S. S., 21 do agosto do 1946.

João Lisboa
N. 23

-No cap. 1.0 art. 4. 1, § 1.°, lottra
a, a. 13, em vez do 1.800:000$000,
diga-so 1.861:000$000.

S. S., 23 do agosfo do 1916.
João Lisboa.

N. 24

Ao cap. 1 .0, art. 22:
Em vor do elevada dc, diga-se

fixada em.
S. S., 23 do agosfo do 1916. -

João Lisboa.
N.25

Ao cap. 1 . 0 , art. 29, lettra c.
Dopois da palavra novilhas, acores-
cente-se reproductores.

S. S., 23 do agosto do 1916. -
João Lisboa.

São apoladas o entram CofljUfl-
etam onto can discussão.

0 sr
'

Joao Lisboa (pela ordern),
faz@ndo var o adeantado da hora,

• roquer prorogação da mesma W
quo soj am ultiimadas a discussdo e
a votaçCo do projecto do orqamonto.

A Camara aprova 0 reuori_
mento.

Goutinda, pois, a diseussão do
proj ecto.

O SR. JULIO MEIRELLES: —Sr.
Piosidento, não venho discutir o
projecto do orçanaenio, em sou t&r-.
coiro 111mb; tao sOar onto ,eomo
crirdor, que me prezo do sor, ye-
nho fazor ligoiras consideraqOos em
torno da omnenda quo acala do ser
apresentada polo rnou illustrado
cornpanhoiro do districto, sr. do-
putado João Lisboa.

0 so. João Lisboa: - A bpinião
do v. exc. 0 rnuito rospeltavol, co-
nhecodor coio C do , assumpto.
(Apoiaclos geraes).

0 so. Julio Meirelles: - E' bon-
dade do v. exc.

Como sahe a Casa, o Estado do
Minas, coin o intuito do deseuvol-
ver a sua industria pocuaria, torn
importado do extrangoiro reprodu-
etoros do boas raças, afirn do fazer
o omuzamento dOs mesmos em boas
formas, seleccionando essas espo-
dos.

Ma's, sr. Preidento, urn criador
quo tonia urn rebanho do 100 ca-
beeps não precisa mantor em sua
fazenda mais quo dots repmoducto-
los.

O hurnildo orador, por example,
dispO.o do sois reprodnetomes, irn-
portados da Europa; nestas condi-
cOos oslO appareihado Para criar
I'd) rod netores seloocionados o
puro sangue, como torn JO oriado e
vendido; imaginomos a hypothose
do ter compradoros do fóra do Es-
tado: C injusto quo ossa semoaato,
quo prolsa sor espaihada, tenha
urna entrave-rn son durso.

0 sr. Alberto Alvares: - V. exc.
peimitte urn aparto ?

0 so. Julio Meirelles: - Perfoi-
Larnente.

0 sr. Alberto Alvares: - V. exe.
P0 rgcmta Si OS Tel) FO ductores estão
sujoitos ao imposto ? Rospo.ndo qua
sian: ostão sujeiLrs ao impoato, as-
sim como o gado do quaJquor as-
pecie - Para cOrto, Para cHar etc.
Aqui houva nina oirnissão, quo se
pretendo sanar, pois, o roproduetor
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da quo tern firn, corno diss'e, fazer 	 0 so. Castello Branso;	 No haapenas urna dOr'reccao 110 projeo 	 coi 'erenia nisso.Ainda j sr. Prc'siclenle, oiffereço a 	 0 so. Judo Lisboa: -- Cornseguinfe erneilda : (L) 	
ha Colleroncia ? 	 o nao

"ko C	 I art 	 9 em 	 130's,0 ois, V. exc. entem}de quo a vcndigae	 so lixadanevada	 da do leproductores flão dove estar0 art. 99	 ,	 sujeita
Art. 22. 	 ao 1rnp•osto, cstaJ)e.I000ndo

A taa do lmflPoSto
-- 	 .	

assirn uma 'oXcepcao para eai to'rial, e 	 ter-
(quafro de'ClIflos seSp ecie de gado ?

ssr 	 0,4 010
por ce 	 0 so. Castello Braimeo: - T!rthu_nido das terras e h

ntc) soj)re 0 
valor venal Teu- ta_se a vacca corn 0 fim de ilnpe-emfeitorias de-,	

dir quo ella sala do Estado, parap05 de deduzidas vinto Po conto(20 0j0)

	

	
"do diminuli. a produccão Acho,des'so valor, ficando elevada pordrn, quo 

1140 ha raz o parr so
de 20 	 a malta demda polo nao 	

thjjtar tanlhonl 0 reprocutor, dif-
pagamenfo, na epoca legal. 	 tr

ficultando a sua vonda.Esea' med da, sr. President0 nada 	 0 so. Bias 	 .• 	 A propria
mals a do quo a reprothlccao de Secret. 	

Fjlhü
arja da Agricuitui. fornece

disposifivo id
eation, 00'11Sigm]a em passes parr a exportaco do repro,leis ailteriores; 0 0' Pensanlonto do 

ductores; logo, o Congress0 seria
l e gisiador, a'o decre'tal-a foi o do coiler

.ento corn 0 pensaIm 1to doelevar de 10 Para 20 ojo a malta governo Si deixasse do triutam esdevida pielo nao pagan i1fo dosse sa espocie do gado.Imnposf,o, na epoca legal. 	
0 so. Jodo Lisboa., Perddo; a

Enfrotanto por 	 n engano, na- 	
ija da Ag ri ou1tur forneoeuraimnentede copia, em VOL do se 	 Seoretaldeclarar 	 passes parr faciljtar a i'rnpo'rtaçãoficaudo elevada a 0 	

a do reproductoes nunca, pordrn, amulfa devida, etc. 	 se dis e: fi-cando e'le'ia'da de 20 ojo	 ox p'oraçäo
0 	 . 	 Filho:	 Affirmo a v.lectores, julg

Como cOflSequ en c ja disso OS col-,	
Me-que a Seorofarfa da Agricfflando hem iiitorpref 	 fura tern fornecido passe 	 a

It Jol, deliiberararn quo a multa do- 	 s Paravida polo 	 oXportaço dc loproductoros 	 Do1150pagameimfo. do liT pos- mcli 'rnunicipjo. on-de so ella 0 ga-to territorial, na 
época lc.gal, e de do Ilollandox MIA sido exportadog30 0j0, 

quanclo, oflfteta'no flao foi reproductores para S. Paulo a Rioesse 0 pensarnento do legislador, 00- de Janeiro, cornmo acabo do dernoastrar a Casa. 	 passes fornecidospor aquolia Seeretaria.Corn o intujto, pois, do fazer tam.. 	 0 so. Julio Mejre
hid

u	 Do minha5horn esta eorreeçao a eommls:,ao fazenda tern sao e'prodijctoi.esapresenfa a emend 	
rn passes fornecidos pela União.

a a quo acabo 	 rcodo me reforir. 	
0 . Jodo Lisboa:'	 Alas não es-Finalmeite ao cap. 1, art.. 29, td 	 conces5 	 delettra c, manila a comnmissao quo,	 em discussão a

Passes parr a sahida on entrada dodepois da palavra flovm.lhas, aecros 	 reproductorescents-se reproductores
Na e 	 0 	 Bias FilIio: - Urna cousaformulai, B.111rnenda quo tivo a houtra do tern rela,o corn a outra. 0 Es1ado

do 	 ,2.0 discussdo, fixan- corn o intuito do proteger o desen-
o a quo volvjnleqlfo da industria pwaria,estáo 

imp osfodo exportaçC
sujeito o gado vaccinn, eu in- conceds para

	
e

a oxportaçao(holclui o gado Para cOrto ou trabalijo 	 e passe
do rep ioduc .05, garrotes e vaccas velbas on 	 o . Julio Meirelles: - Perfoita-duinutilizadas para criaqão e r epro- monte. Não deveinos trthutar 

Os rec.çdo), assim como as vaceas do pr ds'ctorescriar, novilihas e .hezorros desmarn..mados, e 	 0 Sr. Jodo Lisboa: - E dovomosfazer
squ000nd o_ino poodrn, do t'riiutai somente as vaccas ?referemcja,cas Peproductores 	 Urn sr. deputadoPela elñuflda quo a cornmi'ssCo Iizrnouf 	 - Essas, infe_j d oagora aprosenta, estes ficarCo Sn.. 	 0 so. 

o	 foram.
Jjeitos ao mesmo impost0 quo as sd 	
odo Lisboa: - A oornmjso posifivarnan iio p ode a000l..vacoas dc oriar. 	

far a d'outrj.nr pr000ilizada polos
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sr. Joho Lisboa; contra esca emen_
da e a quo supprimiu d auxillo a
Escola de Agronornia o Vetorinaria
do Bello Horizonte, 0 Sr. Julio Mel-
rebos; contra a ernenda quo sup-
primiu o auxllio ao Collegio de
Arassuahy o a Escola do Agrono-
mis o Veterinaria do Bello Hori-
zonte, 0 Sr. Nelson do Senna; con-
tea a emends quo supprimiu o an-
xiliO a Escola He Pharmacia e Odon_
toangio do Loopoldina, os ass. Bae_
Ia Neves, e Emilio Jai'dim; contra a
ernenda quo supprirniu o auxilio
as Escolas de Pharmacia é Odon-
tologia do Alfonas e Agronomia e
VoteLrinaria da Capital o sr. Bor-
nardo Gudnrnardos; identica doclara-
cão taz o Sr. Retto Junior; contra
a amends suppressiva da lettra i
do art. 30, § 1. 1, n. 30, quo consi-
gns poquenos auxilios a Eseola
Normal de Ferros, Collegio do
Arassuihy, IJnibo Oporaria do Mon-
Ies Claros a ii Es :cola do Agronomia
o Veteainaria do Bello Horizonte, 0
sr. Ignacio Murta.

Identica declaraçbo fazern os sr.
E'dgardo da Cunha, Norberto Lago
o Jobo Antonio. - Serbo consigna--
das na aeta as deelaraqOes dos no.
bras deputados.

2.0 discussao cia projecto n. 61
E' annunciada a 2. 1 diseussbo do

projacto n. 61, approvsndo as con-
tas do exorcicio do 1915, sondo a
leitura do mosmo dispensada, a ro-
quorirnonto do Sr. Ignacio Murta.

Osr. Ignacio Murta, pela ordorn,
reqner o obtem quo a discussbo Se
baqa em globo.

Em discussbo, p015, todo o pro_
jecto.

o SR. EMILIO JARDIM: --- Sr.
Presidonte, em nome Ha cornmissao
(10 Orqameito, vonho spresentar O.
Casa a seguinto emontla: (LH)

A lei quo contbm 0 orcarnento
pars o actual exocicio consigns a
verha He 100 coiitos pars a acquisi-
qho do ]ivro:s 0 mohiliacrio escolar
o a do 200 contos pars a conslruccbo
do prodios escolares. 	 -

Segundo informacOos quo a coin-
IYliSSbO tow, a Socretaria do Inte-
rior tervc necessidado do iroviden-
oisr sabre a installacho do grupos
escolares em Pains, Piuihy, Re-

creio, Mirahy, Vicoss e Villa Mer.
cbs, e tarnrbam do prover as necessi-
dades dos denials estaholeciinentos
oxistentes, tornalndo_so p or isso
rnaior a desposa deste exorcicio. E'
assim quo a prirnoira daqueflas ver-
has accuse, no I. , scsnestse doste
anno, urn saldo do 45:203$420, ape-
nais, quando ainda tern a Secretaria
do dcapender, lola mosins verha,
do accord o corn alictorizaçocs 0 adas,
mats c 70 cantos..

0 mmmc so Ha con) a verha pare
a cons'1ruccao do prodios ascolares,
a qual tarnhern aecu;sa poqueno sal-
do, motivado isso pela neccssidade
quo love a governo, nesie oxercicio,
do inanclar construir predios pro-
piios para us grupos do S. Joho
d'El-Rei o Palmyra, as quaes fun-
ccionam em cases improprias o alu-
gadas.

0 quo acabo do mipbr b o quanto
hasta pars justificar a necessidaide
Ha auctorizaqbo quo pola ernenda b
dada ao governo.

Tenho ainda, Sr. Preisidonte, uma
ontrs ernenda a aprosentar so pro-
jecto o a taco em rneu none indi-
vidual. F a seguinto: (Ld)

Come ye a Casa; ossa ornenda in-
terprets a disposiqbo do art. 56, n.
7, do dec. n. 1.798, do 11 do mar-

do 1905, quo declara isentos do
iniiposto de transmissbo inter-vivos,
as contractos do sociedade, nba ha-
vendo transmissba do hens entro
O5 SocioS.

Nba ignora a Camara quo osse
disposhivo nao C man do quo a ro-
praducçbo, ipsi.s litteris, do art. 23,
n. 6, a rogularnerto gersi n. 5.581,
de 31 do marco He 1874, na vigoncia
do qual opinsrarn jurisconsultos as-
tar isenta do' i'rnposto a transrmssao
do immoveis a sociodade c entrados
coma contrngento pars a formaqbo
do capital sow'* l.

Teixeira do Freitas, sabidamento
o maior dos j urisconsultus hrasilei-
ros, einssnava quo o regulamonto go-
ral n. 5.584, isentando os contra-
ctos do sociedade do imposta do
traris'missbo, isentava virtuairnentc
a passagem dos hens das entraidas
sociaos para a dorninio da soriedado.

Poder-so-d objectar quo, sndo a
irniposto devido des compras e von-
das, on anton equiva'lcntos, do hens
iinmoueis situ ados no p aiz, eon for-
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iria constitiiir a classe unica do ga- do. Corn relaqio ao roproduetor,
do no Estado, qua ndo pagaria irn- nao so da o mesmo.
po to ucaihum 	 0 Sr. Julio Meirelles: - Entendo,s	 .	

sr. Presdente, qua devemos rnm	 ta_
ha do permittir quo en eonc}ua 0

o sr. Julio Meirelles. - V. exe. he
	 facilitar a sahida dos repro_

rneu pensarnonto. 	 duatores porquanto, o eriador, qua
o i	 muitas vexes lucta corn a falta dornl?osto taxada sohre as vaccas

d	 pastos, ndo poderd sonserval-os emo oI'iar, seurlo elevado, tern corn-- 	 fazeiida, s'ondo obri 	 , so ca-•gaodtudo urna razao do ser, qual a do ho do urn, dots on tres annos, a
pracurar rnaiiter a conservar 1)0 castial-os, levando-os ao cOrte, cornEstado essas mesmas vacas, afim
de quo 	 evidente prejuizo, pois semos
no&sos rebanhos. 	 m

procriern, augmentando OS	 ali
perfeitaente quo esta espe'cie nao

Nestas con 	 pode ViVCT em promiscuidada.diqOos, b natural quo 	 Faq 	 idao estas Jigeiras coraqOes,
so procure difficultar, do algurna corn o intuito, apenas, do charna.rsol'te, a exportaqao das vaccas de
criar, desde quo nao seja polo pro- para o assumpto a attenqdo da di-

gna coinmissdo do Orçarne.nto, a11rnjecto do Sr. deputado monsenhor
João Matinlio. 	 do quo ndo sejam prejudicados os

Isso, porern, na-o so da. corn reia legitimos interosses dos criadores,
cbo aos 	 cm nosso Estado, taxando o repro-roproductores, quo 0 fazen- doctor, quando o interesse do Es-
deiro nba pode mauler em grande tado o interesso do Brasil estbonurnero, cm sons eampos, Iendo no-
cassidade indeclinavel do d 	 pai'ieitameiitc Iligados ao grando

mp or dos cIesenvolvirnento quo dovernos darmasmos. Pois bern; urna vez ¶1110 nesta grande Confederaçbo BrasL
ac i
os roproductapes fiquem SUJ eito 	

leira am seus rebanhas, quer quan-
da, evide

rnposto estabeleci .do pela ernon. to a sua quantidade, quer quanto d
'ntemento a sua vonda e a sua oualldade.

sua exportaqbo sorao difficeis; e
para 	 Teiho concluido. 	 (Muito bern;quo cites encontrem sahida, 	 bern!)o fazendeiro lord do castral_os, fl1 

Ningucin mais pcdi1ndo a pala-
velando-os ao gado do corte, quo vra encorra-se a discussde, sendo
paga o imposto do 4$000 por ca- approvados o proiccto e as omen-beça. 	 - 	

-	 das a cite offoreci.das, moines asFOra desta conclusao nao pade_
mm encontrar outra.

	

	 Ic us. 19, 20 o 21, quo são rojci-
tadas. - A' cornmissbo do Reds-0 Sr. Alberta Alvares: - Qual o cção.

tim do Estado quando tributa 0
boi de edrte,?

	

	 inlaze 	 declaraçbo do voto para
coustar da acta os seguintes sin.o sr. Julio Meireiles: - Ter urna

rcnda. 	 Paulo Pinheiro, contra o art. 8.°
do cap J•0; alt 12 do cap. 1. 1 ; art.o sr. Alberto Alvares: - Pois d j , cap. 1.°; lettra c do art. 29; cap.corn 0 rnesm.o tim quo so tributa 0 1.0; n. 30, lettras a, b o c, § 1.reproductor. 	 art. 30 do cap. 2. 1 art. 3.°, cap.o Sr. Julio Meirelles: - Mm v. 2°, i-s. iã 36 do § 1.°; art. 3.°, cap.axe. attends para o soguinte: o re_ 2.° ii. '19, § 2. 1 ; art. 30, cap. 2. 1, II.produntor vai hear sujoito ao mm- 18, § 2.° art. 2.°, cap. 2. 1 ; art. 41mo imposto quo a vacca do criar, 0 do cap. 2°; art. 48 do cap. 2.0; fl.quo d urns hijustiqa. 	 17, § 40, art. 2.°, cap. 2.°, na parteO sr. Alberta Alvares: - Perdo; rcferente a auxilios a Faculdade do

ha urn panto do vista quo, me pa_ Medicina e Lscoia do Engeni an,
race, iibo mId sondo attendiido por ultirna pinto da lottia b, n. 18 sv. axe. Taxou-so o imposto do 4$ 40, art. 2. 1, cap. 2.
pot cabeqa para o gado do cOrtc, 	 Erneidas ns. 6, IA, 13 o25. 	 -
coma uma rncdida do excepqbo, re- tou a favor Ha emenda n. 19.
cosihocando-a quo ease gado b 0 	 Identrea deoiaraçao bazem us srs.
quo precisa sahir em malor oseala. Bias 1Hiio e Costa Cruz, contra

por isso mesmo, porquo ella torn cmenda quo suppromlu o auxilio
maior sahida, d quo b rncnos taxa- Escola do Pharmacia do Alfenas,
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me o di.sposto no art. 14 daqnell(
regularnento, a die ostarlain sujei-
los os immoveis corn quo os socio
entrasscrn Para a lormaqSo do ca
pital social, do vez que ahi se tern
um acto equivaleiite a compra €
veiida.

Essa ohje'oçilo nao procede e a ella
responderel apoiando . me em Duar-
te do Azovedo, quo nas seas Con-trov. Jurid., pag. 339, doutrina nSo
ser a eitrada, nas co.ndiçöes expos-
tas, urna venda, sinão 'c dosenipe-
nho da oiirigaçao contrahida de en-
trar corn Os proprio:s liens Para a
consitituiçSo da sociedade.

0 intuito do associado, fazendo
ass'a versão, nao 6 transleirjr a
ciedade por venda, e mediante certo
preço, deterrninado.s hens, caso em
quo, pola ontrega da cousa e do
preqo convelicionado, ficariam ex-
tin-etas as rolaQOes juridicas do con-
tracto. Corn essa entrada o asso-
ciado te.in per firn coiicorrer Para
a forrnaçSo do capital o portanto
Para a existencia da sociedade, no
periodo da sua organi.zailo".

Na "Gaze'ta Juridica do S. Paulo",
vol. 20, palg. 25, 6 o mesmo juris-
ensulto quern diz:

"Essa versSo do hens, posto quo
transiativa do dominic, nao 6 nina
vdnda, sinão m clernento organi-
co da sociedade"; e na mesma "Ga-
zeta" e volume, peg. 26, enco, tram-
so estas palavras do Ferreira Vi-
anna:

o aenionita, qu e entrou corn
lrrnnoiel, suhordinou-se ao.s riscos
da einpresa...; a sua presfaqo on
entrada fOrma inn elemonto essen-
cial do contracto do sociedado o nilo
ha venda o•u alienaqo do immovel".

IJepois, Sr. Presidento, 6 sahido
quo o Suprorno Tribunal Federal so
p'ronunciou sohre o assumpto, jul-
gaiido em 16 do OUtithrO do 1915
que, na legislaqão geral, quor no
aritigo, quer no regimen actual, nSo
era noen 6 devido o imposto do
lransmissao do propriodade, quan-
do so trata da ontrada do capital do
urn socio em hens, cous'as on direi-
los.

Tenho aqui o accordão daquolle
Tribunal, imi (IC Cl1OS coiiSideiancla
osId concetdrlo nestos termos:

"Considerando quo o Mi1iistor)
da Farten do, synthetizand o perfci-

tamonto a doutrina juriclica, ja toni
per vozes decidido quo "o . accionista,
ontrando pare a furmaqSo do capi-
tal da-- sociedade anonyma corn
hens ide, raiz, não transfere o do-
minic do taos hens, e sim apenas
Poe esses hens em communhSo so-
cieta)ria coin os do outros indivi-
jluos, Para o tim do auferir lucros
corn as oporaqOos quo a sociodade
tern come o'bj octivo".

Dove lombrar a Camara quo a id
do orqamonto do Estado, Para 1913,
dispoz no art. 25, quo a ienqão a
cjuo se rofere 0 art. 56, ri. 7 1 do
dec. n. 1.798, do 11 do marco do
1905, não cornprehondia Os irnrno-
mis corn quo os accionistas das so-
ciodados anynomais critrassern pare
a Iorrnaqão do respoctivo capital,
disposiqão quo foi roproduzida rias
lets de orqamcnto pare 1914 o 1915,
o não o tel, pordm, na bc contendo
o oramento Para 1916. Isso ostá
dando a entender quo o proprio le-
gislador . mineiro afinal rocoihecea
nOn ser o imposto devido em se-
meihanto caso.

Continnam, ontrotanto, al-
n

uns cob-
lectores a oxigir o pagamento do
niesmo imposto do socio quo entra
corn immoveis para a foimatSo do
capital social.

Afignra-se-rne, pois do toda a
conveniencia a aidopqao da ernenda
quo te:nho a honra do offerocor a
consideraqOo da Camara.

(Muito bent; muito becn!)

Em endas
N. I

Undo convier, ancresconto-se:
Artigo. E' o govorno auctorizado

a ahrir desde já, o credilo nocossa-
rio Para satisfazer o excesso do des-
pesas quo so verificar no n. 49,
[ottrasb o c, do 	 1.0, do art. 18, da
Ja lei 11. 664, do 48 do sotembro
le 1945.

Sala das sossbes, 23 do ageslo do
1G16—Emibjo Jardim.— Nelson do
enna.—JoOo Lisboa.

N.2
Aceroscente-so oide convier:
Arfigo. A isociqOo a quo so referd
art. 56, n. 57, do dec. ri. 1.798,

de 14 de marco do 1905, eompre
hendo Os immovois corn quo os so-
cios entrarern Para a tormaçdo do
capital das sociodades commoreiaos
o elvis, sob qualquer f&rna.

Sala des sossOos, 23 do agosto de
4916.—Emilio Jardim.—A. de Re-
sende Costa.

So apoiadas o entram em discus-
sOn conjunctarnente.

Niriguom macs pedindo a pala-
vra, encerra-se a diseusso, sondo
approvados o proj coto e as emendas.
—&' cornmissão do Orqarnento.

Nada macs havendo a tratar, o sr.
Prosidonto designa Para amanhã a
seguinte

ORIJEM DO DIA

Primeira parte

Ate 1 hora da tarde:
Leitura e approvaqdo da aeta.
Expediento.

Ate 2 horas horas da tarde:
Apresontaqão do pareceres das

coaTnmissOes.
Aprosentaqão do projectos, reque-

rirnontos, indicaqOes, intorpollaqOos
on moqOos.

DiseussAo do roquorirnentos, mdi-
caqOes interpellaqOes on moqOes.

A!pprovaqão do redaqOes finaes.

Segunda parte
Ate 4 horas da tardo:

2 . 1 discussOn do projecto ii. 14,
do Senado, sobre divisilo adrninis-
trativa do terri'torio quo foi objocto
do litigio ontre Mines e Espirito
Santo.

3. 1 do do n. 53, sobro registro do
titulos eonferidos pela Escola Agri
dolO deLavras.

2 do de n. 460, do 1944, ereando
o cargo privativo do official do re-
gistro geral, ñas comarcas do 2.
e3 . 1 ontranclas.

2 . 1 do do ii. 48, do 1900, prohi-
bindo a vonda do vinhos artiflciaes
o falsificados, no Estado.

2. 1 'do do n. 121, do 4910, institu-
indo; no Estado, o rogistro do ani-
macs.

•" dade n. 9, do 1893, vodando
as Cameras Muniicipaos o lançamon-
to'-de impostos sobro os funociona-
iios publico.

A. C.-33

3. do do n. 58, creando o fundo
especial do resgate.

lJiscussdo da preferencja. entre
o projecto n. 62, sobre a ereacOo
10 "Posto do Monta", e a substitufj-
vcy ao mesmo offerecido e 2. dis-
eussão do quo fOr preforido.I Levanta-so a - s€ssilo.

35a SESSAO 0RDINARIA, AOS 24
DE AGUSTO DE 1916

Presidencia do sr. Odilon de An-
drade

SUMMARlO: — Acta. —Expediemite.
— Apres:enfacao do pareceres. -
Redaeqao final do orcamonfo.-_.
2. discussão do projecto n. 14,
do Seriado. —Discurso do sr. Al-
cides Gonqalves._ Ernondas. -
3a discussan do projeeto n. 53.-2 . 0 do do n. 160, do 4944._2.a
do do n. 48, do 4900.-2.' do do

l 421, do 1910.__3.1 do do n.
9, de 1893._3.a do de n. 58.-
Emondas.—Adiamoiito .-2. a dis-
cussão do proecto n. 62.—Decla-
raqOo do Sr. José Custodio. -
TErnendas . —D;iscnrso do sr. Ga-
briel do Andrade.— DeclaraqOes
do vota.—Ordem do dia.

Ao rneio dia, feita a oharnada,
acham-se presontes us srs. Odillon
'do Andrade, Edgardo da Cunha,
Leopoldo do Luna, Baeta Neves, Mo-
reira da Rocha, Bernardo Guima- -
rãos, Alves do Lornos, Viviano Cal-
das, Clemente do Faria, José Custo-
dio, Tavares do Mello, Nelson do
Sonna, Stylita, Bias Filho, Costa
Cruz, Norberto Lauo, Castello Bran-
co, Julio Meirellos, Honriqne Por-
tugal, Cicero Lop es, Modestin a Gon-
calves, Franilel 4e Castro, João An-
tonio, Paulo Pieipo, Monteiro do
Ahreu, RelIc Junior, Alcides Gon-
qalves, Argomiro de Resende, Ga-
briel do Andrade, Pedro Lahorne,
Jose Affonso, Jodo Lisboa, Jodo' Mar-
tinho, Emilio Jardirn, Pericles, Al-
borto. Alvares o Ignacio Murta, lal-
Iamb, corn causa 'partie4pada,- os
srs. Garibaldi Mello, Getulio do
Carvalho, José Maria e Martins da
Silva, e sem ella, os mais sonhores.
- Abro-se a sossdo.
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Lida a wcta 4aantecedeite e não
havondo quem soire ella fa cit.
servaçöas, ci a n1ema dada por ap-
povada.

0 sr. I.° Secretario dá conta do
seguinte

-EXPEDIENTE

Officio.
Do Sr. 1.0 Searetarjo do Senado,

commufficando ter subido a sancçäo
o projeeto n. 37,nicia'do nests Ca-
mara, traçando as di rvis'as dos distri-
etos do Bon Jesu do Gaiho a Var-
maiho Novo, do municipio de Cara-
tinga.—A Camara fica inteirada.

Requermenio

Do Antonio Telesphoro da Silvel-
ra, ztlador dO Forum cia Ca,pital,
pedindo augmento do venoimeritos.
—A' commissäo. de Potiçöes.

O Sr. Bernardo Guimaras eorn
munica a a Camara flea i:iteiracla
quo a cornmissão nomeada pars ilar
as boas vindas ao illustra poets Ola-
vo Bilac, am nome des'ta Camara,
c.urnpriu 0 sen deer.

Apresëntação de pare ceres das coin-
missöes 	 -

O sr. Baeta Never, pela eommissão
do Constituiqão, Legislação •e Justi-
ca, apresenta Os saguintes parece-
res:

Parecer Para 3.' discussäo sobre o
prbjecto n. 42

A commissdo de Legislaào, Con-
stituião a Justia, ci do parecer que
o projeoto ri. 42, soja .dado para
terceira discussão, a do acctrdo corn
o vencido, dove ser votado a acceito
pela maneira a fOrma seguinte:

0 Congresso Lagislativo do Estad(,
de Minas Garaes decreta:

Art. t.° As subvenQöes aos esta-
belecirnentos e instituiçOes do ensino
on aducatiãc do caridade ou henefj-
eenoia serão reguladospeiss lisposj-
çöes da presente lei.

Art. 2. 1 SO po;derão ler sithveii-
cionados os estabalacimentos oil in-
stituiçbes jue praviafflente demon-
strarem: 	 -

a) existencia regular;
b) patrimonio proprio, on elethen-

tos propr.ios de assistencia, a juiz
do Congresso;

c) utilidade publica, em virtude
do sua organização a do sons fins.

Paragrapho unico. Os estaheleci-
mentos on instituiçbes dci onsino on
odueacão deverão alnda provar pos-
suirem apparelharn-ontos adaqitados
a sea funcelonamento.

Art. 3.° Nenhnmas subvençoos
serão co'ncedi.das sam anterior an-
ctorizacao par lei especial.

Art. 4° Qualquer estahelecimen-
to on instituicão de quo tratã a pro-
sante 101, urns yea suhvencionado
pelo Estado, deverá sujeitar-se a
sua fiscalizaço, reiativa a applica.
ão da subvenQão recebida, apresen-

tando annualmerito a Secretaria do
Interior urn relatorie rasumido do
len funoelonamento regular, him
como uma estaitistica mensal demo-
graphica a Directoria do Hygiene
do Esta4o.

Art. 5. 1 As suibvenOes roferidas
nesta lei deverão ser entro si pro-
porcionaes a utilidada a aos benef1_
cios publicos resultantes cia nature-
a a do effectivo funecionamento cia

instituicão on estaibelecimento sub-
voneiona4o, e serão suspainsas on
restituidas pela inobservancia do
disposto no artigo anterior.

Art. 6. 1 Rovogam-se as disposi-
cOos em eontraaio.

Sala das sessOes, 24 do agosto de
1916.—Baeta Neves.—Costa Cruz.—•
Bias Filho.
Parecer Para 2.0 discussão do pro-

jecto n. 1, de 1915

A comrnissão de Constituicão, La-
gislaão e Justiça ci de parecer quo
o projecto n. 1 soja submettido a
2.0 discussão e rejeitado, visto quo
a ipatoria quo serve de objecto ao
referido projeeto jd está converti-
cia am lei.

S. S., 24 de agosto de 1916.—Bae
ta Naves, Costa Cruz. - Bias Fi
Iho.

Projecto n. 1, de 1915

0 Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Geraes decreta:

Art. 4.° Flea pithadO ci deereto
n. 4.304, do 19 do janeiro de 1915,
expedido pelo poder executivo;"ad
referendum" do Congresso Legisla
tivo, Para qua provisoriarnente se-
ja eumprido como lei do Estado ate
qua, pelos tralnitas eonstitueionaes,
se procoda a altaraqão judiciaria e
administrativa quo for demonstrada
convenionte.

Art. 2.° Rovogarn-se as disposi-
cOos em contrario.

'S. S., 22 do junho- do 1915. 	 Al-
berto Alvares. -- Modestino Gon-
qalves. - Ignacio Marts. Alci-
des Gonqalves. - Monteiro do
Abreu. - Cicero Lopes, - Paulo
Pinheiro da Silva.-

Parecer n. 11
A cornrnisão do Legislaqao o Jus-

tiqa, a qua foram presentes as pa-
ças -protocolladas sob ns. 273, 328,
1.156, 2.243 a 2.287, ci do parecer e
raquer quo sajam as mesmas ar-
ehivadas ,por tarem, umas, per dido
a opportusildado e outras id estarern
attendidas.

Sala das commissOes, 24 de agos-
to do 1916. — Baeta Naves. - Costa
Cruz. - Bias Filho.

0 mesmo senhor peda a obtain
dispensa da rnpressão das duas ul-
timas materias. - Imprirna-se 0
parocer quanto so projecto n. 42,
ficando as dernais materias sabre a
mesa, •para ordem dos trahaihos.

o sr. Emilio Jardim, pals commis-
são do Orqamento, aprasenta o so-
guinte

Parecer Para 3.' discussão sobre o
pro jecto n. 61

A comm-issão de Orqamento a
Contas, a quo foi prothnte 0 proj o-
cto n. 61, jd approvado em 2.' dis-
CUSs0 corn emandas, offarece-c
Para 3.' corn a soguinto radacqão,
do aceordo corn o vencido:

0 Congralso Legislativo do Estado
do Mm-as Geraes decreta:

Art. 1° São approvadas as des-
Pesas do eXercicia do 1915, coustan-
tee das contas verificadas na Secre-
taria das Finariqas, dafinitivamente
flxadas em 64.820:070357, ecimpre-
henden;do: -

a) Os dispendios em razãodas ta-
helias da lei n. 646, de 8 do outu-bro
de 1914, e dos ereditos supple-men-
tares, extraordinarios e especiaes
ahertos, na importancia de ........
30.190:9038855;

b) A rastitiñçao dos depositUs cia
divida fluctuante, na importancia
de 3.600:989$314, a saber:

Do emprastimos o'cono-rnicos.....
2.440:5008525; do cofres do or-
phSos, 323:190$062; do hens di a-u-
sentas, 2908000; do fianqas.........
38:907$201;. cia cauqOes. ..... ......
5-85 :6858866; do Caixa Baneficente
doe Funccionarios Publicos........
219:0828059; do Caixa Beneficante
da Forqa Puflhia, 23:33$60-1. Som-
ma, 3.600:989$314;

C) 0 resgato do lettras do Thesou-
ro a amortizaqão cia adeanismentos
bancarios race-bid-os em exetcicius
anteriores, no valor do ...........
8.220:395$789;

d) 0 liquido das importancias en-
tregues as inunicipalid-ades, durante
o exercieio, na importancia do
1-723: 7704$677,  proveniente do em--
presti-mo tomado polas mosmas,
conforma a lei fl. 546, de 27 de $e-
tern-bro do 1910; 	 1 .	 -

o) As provisOas feitas ao exorciclo
do 1914, do credito a cia numeraria.
Para solver os compromissos da sua
despesa, qua fico u-a pagar,no valor
do 5.980:009$722.

Art. 2° São approvados os credi- -
-tos:

a) supi l ernentare-s - abortos e
justificados ios does. us. 4.551 a
4.555, dci 4 a 12 dc abril de 1916, re-
spoetivamente, ho valor de . .
184:0298427; 	 --

b) extraordinario - aberto polo
dec. n. 4.541, Ide 14 do marco de
1916, no valor de 45:000$000. 	

,

Art. 3° Ficpn approvadas as
operaçOes 	 do cditos realizadas ni
oxarcicio, comprehendendo: - -.

a) operaqão do emprestimo "fun-
ding", auctorizada polo art. 27 1 pa-,
ragrapho 1. 9 da lei n. 664;

1) a cobertura do-s juros da divida
axterna, devides no 2.° semestre do
1915, no valor do 3.173:040$000,
como se acham:onunciados no-bit
Iano;

Art. 40 São reconhacidos a con-,-
firmados os recursos a receitas ue
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teve, o exercicio de 1915 uixados em
7Q..593:755$316 e quo comprehen-
dem.

a) a rerida ordinaria arree,ada•da
do aoordo corn Os paragraphos da
lei n. 646, de 8 do outubro de 1914,
na importancia do 32.645:805$509 e
a extra•ordinaria arrecadada de ac-
cordo corn os paragraphos dames-
ma, lei na importancia do .....
i.691:742$155:

b) Be depositos em dinheiro e re
coihiclos:

No cofres de orphãos.......
353.:759$008.

Be bens do ausentes . . . . . .
1I0:231$250.

Na Caixa Economica . . . . . . .
1.883:988$880.

Para fianqas, 28:814,$.730.
Como eauoes, 676:300$379..
Na Caixa B. dos Funecionarios

1qbli,cos, 205:815$186.
Na Caixa B. da Foiqa Publica,

420. :657$038.
Somma, 3.379566$471.
c). A erni.ssão de Iettras do The-

souro para rernir os eficargos do
exereicio, no valor do 2.000$000$000.

d) As provisOes de crpditos o do
nu,therario,recebidas do 'exercielo do
4916, para occorrer a Iiquidaqao da
despesa do exericio de 1915, no va-
lor, de 2.659:846$,297.

e) e os 'saldös transportados do
exercicio de 1914, no valor de
18;141:854$884.

Art. 5. 1 Os saldos demonstrados
em balanço em poder do bancos e
a debito do exactores e diversos
reponsaiieis são transportados pa-
ra o exereicio de 1916, para o ef-
feito do serom aquelles movimen-
tados nas respeetivas contas corren-
tes; o estes, juando liquidados e re-
cohidos,. escripturados sob a epigra-
phe - Indemnizaao - da renda
eventual- no valor do - .......
14.7772:784$059.-

Art. 6. 1 As rendas déste exerci-
cio, p-rovenientes de ilnpos'tos de
1armarnenjO, que não tenham sido
arrecadadas, farão part.o da divida
activa do Estado,' e, corno tal, Se-
rão eseripturads no exercicio em
quose:realizar a'cobrana.

Art. 7.° Os serviços não pagos
neste exercicio constituirão divida
passiva do Estado, e 'taos dospesas

serão escripturadas no exercieio em
que. se_effecivar o pagainento, sob
0, titulo -Exor,cicin undo salv.o
caso do prese,rip.ção.

Art. 8.° E . o governo auctorizado
a abrir, desde id, o erodito necessa-
rio para, satisfazer o excesso de do-
ipesas quo so verificar no n. 19,

,lettras B. e C do paragrapho 1.° do
art. 18 da le.,  n. 664, do, 48 de se-_
tembro de, 1915;

Art. 9. 1 A isohçdo a quo Se rote-
re o art. 51 n. 7; do dec. fl.....
1.798, do 11 de maro do 1905,
coinprehonde os immoveis corn quo
'os, socios .entrarern' para a forma-

o do aapit,I das snejedados, .com-
rnerciaen e elvis sob . qualq.uer f(h
ma.

Art. 10. Revogam-se as disposi-
çOes em contrarlo.

Sala das commissöes, 24 de agos-
to de 1916. -Joao Lisboa, presi-
dente- Em ilio Jardim, relator..-
Nelson do Senna. -Alberto Alva-
res. -Alves do Lemos.

o orador pede, sendo concedida,
dispensa de impressdo para quo
seja o mosmo clado para a ordern
do dia seguinte.
o mesmo senhor, em nome da

commissdo do Redaetdo das Leis,
apresonta as seguintos redacöes Ii-
naes:

fledacçao final do pro jecto n. 52,
(Orcamento)

A commissão de Redacção, a que
foi presonte o proj edo n. 52 (Ora-
mento), id approvado em 3.' dis-
eussSo, 6 de parecer quo se ibe d
a seguinto redacção final, de aceor-.
do corn o vencdo.

O Congresso LegislaLivo do Esta-
do do Minas Geraes decreta;

CAPITULO I

OrCamento do receita
Art. 1 0. A receita do Estado de

Minas Geraes para o exerciclo de
1917 fiea orçada em 29.157:412$233
o so compord dos seguintes tituloS:

Paragrapho 1. 1 Benda ordinaria:
a) Impostos:
1 ExportatSo, 11.500:000$000.

2 Sobretaxa do caf . .
3.500:OOQ$000.

3 Sello, cubs judlélarias e enlo-
lurnentos, 1 .O00O00$000.

4 Novos e Veihos Direitos,
800:000$000.

5 Transrnissão "inter-vivos",...
'1 :400:000$000.

6'1ia'iimiSsdo "causa mortis",...
000000$000.

7 Passagens em estrdas do forro,
200:000$000.

8 lmosto sobro a exportação do
'Ouro; o dlàrndntes, 3000005000.

Tax.a addicional do 10 0 1 0 so
'b're novas è vèlhos direitos, trans-
ThIssdo "aausa-mortis", passagens
6m estradas de ferro, industrias e
prcifissOes 0 consurno do hebidas
aiOoolicas o transmissdo "inter-vi-
vos , 596:00$000.

40 'Imposto 'sobre oguas rnineraes
(50110) 30:000$0.00.

11 Ronda do feiras do gado,
00000.

1.2 Taxa do ostatistlea.......
20:0005000.

43, Ip.dustrias o prOfissOes.....
1.861:000$000.

14 iniposto territorial,.....
.1500:000$OQO.

45Irnpost.o -dO consumo do aguar-
clonic, Jj&bidas alcoolicas, aguas
rnineraes arti.fieiaes e outras taxas

1dè bnsntho 0 Os impostos do qUO
cogita 0 dec. n. 1.793. do 14 do fo-
'verciro do 1905, 800:0005000

Taxa do, viaçdo, 450:000$000.
b) contribuiçöos:
17 MatrieU'l'as, annuid'ades e pen-

sObs em etabelecimentos officiaes,
30:000$000.

'18 Quotas de fiscalizacãj por par-
t ,, de .ejnnrsas ou instiutos fisca-,
lizad'os polo governo, 447:400$060.

19 Rnda da Imprensa Official-
120:000$000.

20 Ronda da Penitenciaria.....
5:0005000.

0 S,Umma; 25.219 500$000.
Pagrafho 2.o Ronda oxtraor- -

dinaria:
a) Rondas:
I Juros do dinheiros em Bancos

(juros de .apolices fedoraos) o di-
Viendo de acçOes, 688:019$00.

2 Arrendamento de proprios do'
Estado, alUguois, venda de produ- -

ctos das fazendas-rnodelo e dos in-
5ttuto5. 50:000$000.

3 Benda de terrenos diamantinos,
A0:000$000.

4 Juros do omprestimos as Ca-
maras Municipaes e empresas di-
versas, 1.620:686$283.

muitas
a) ContravenOes, 420:0005000.
b) Re:posiQöes:
6 ' Roposicöos e restituhöes 	 do

quota do orçamontos antoriores,.
20.0:000$000.

7 IndemnizaOes (llqu.idacäo 0
dobitos do rosponsaoi). ....... .....
1.'.000s000.

8 Cbbrana da divida aetiva or-
qarnentaria, 500:000$000.

O Amortizaqão de ernprestimos,..
148 :9035550.

40 Venda do terras e prop rios do
'Esthdo e dc lotes coloniaes........
450000$000.

,ll Venda dc - vaceina, machinas
'aricolas 'e sementes, 450:0005000.

12 Recoitas de origens' diversas,
200.-000$000.

'Sortñna, 3.037:6125233.
' Total, 29.157:112$233.
Art. 2.0. Fic o governo auctori-

'zado a recebor e a restituir os di
iiheiros pro'vonientos dc emproti
'This 'do sofre do orphdos, dos bens

'd'e 'ansentes o do 'detuntos e 'de ou-
tras origons.

Paragrpho unieo. Os saldos on
'excesses entre os recebimentos e as
restituiçOco pbde'äo 'ser' emprega-
dos' em dOspesas 'do Estado' e setao
levados 'no'halano do oxercicio.

'Art. 8.°.Pnra'ocaic6lo'da obraIl-
.a'da taxa ereada polo art. 2° 'da

lei n. 424, "do 6 'de agosto de 1906,
'sobre eada sacca - de' sessenta kilos
do 'café quo for exportado, a taxa
ndo sord inferior a 13 dinheiros.

Art. 1 4. 1 . Nm "prorogaqoes de pTa-
zos do contratos do privilegios pa-
ra a eonstruoqäo do estrad'as do fer-
P0, 'qu'ando desse aeto não resuitar

-onus'para o'Estado, a eobrana do
impOsto do nOvos e velhos'direitos
será feita do conformidado corn 0
'dis'o'sto no artigo 4'.', n. " 8, do dec.
'n."1.378.
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(Na. primeira prorogaão serd do x•epçã'o das quo servirem pam re-
urn vigesirno do irnppsto pago por coihirnentos do quantias pertencori-
oeca,sião do ser lavrado o contracto; . to's ao Estado, por sous funeciona-
nas prorogaçOes seguintes essa ta- rios, fica'm sujoitas . ao solo do tres-
xa será augmentada do 	

1
mais urn de- sehtOs Mis em uma das vias, taxa

elmo do primitivo imposto. 	 de estatistlea.

	

Art. 5. 1. Duranto o me smo eer- 	 Art. 11. Fica o govorno auctori-
cielo, flea o governo auctorizado a zado a rover os regulamentos fis-

'

rea1izâr'a:eobrana .amigavol ou ju- eaes e do exportaao, reorganizan-
dicial da divida activa , podendo en- do as repartiçöes, fixando tabollas
trar em aecordo corn os devedores, do veneimontos 0 impondo multas
transigir o'u alliviar multas , olimi- do dois contos. de rdis.
tiando do quâdro os devodoros 	 Art.. 12. Os poeu1io, seguros, pre-
solvaveis, resguardados Os interes- mios, Os bonefieios pagos pelas as-

	

do Estado. 	 soeiaçOes de mutualidade, quaiquer
Art. 6". ' E- '  fixada em 4.0 1 0 a ta- quo seja a sna fOrrna e fim, ficam

xa do exportaao do .gado eavallar, sujeitos ao im.posto do 3 0 1 0, sejam
Os honeficiarios herdeiros dos as-

Jo ao systema de arreeadaçao o re-
muar o suino, observando-se quan- sociados ou extranhos, expedindo 

0

•	

•
gulamento approvado pelo dec. n. governo as necossarias instrueçOes
4.400, do, 1.6 do lunho de 1915 	 para a rospeotiva eobrança, queno.

Art. 7.° E' de .8 0 1 0 "id-valorem" reeahirá sino sobre a importancia
o imposto de oxportacão do borra- effectivamente paga.
cha em bruto, e do easeas de ma- iArt. 13. E', desde jd, prorogado
deira, para uso do eortiimes e tin 	 mais urn anno o prazo do quo
turarias. trata, 0 dec. n 2.673 , do 5 do no-

venibro do 1909, para quo os ad-Art. 8.° E' o prosidento -do Es- quirentes do propriedades immo-
tado auctorizado a suspender, por veis, "inter-vivos", por titulos par-mais uin anno, os .effoitos da lei n ticulares, possam effeetu.ar 

0 pa-
546, do .27 do setornhro do 1.910P garnento do respectivo imposto dopodendo entrar em aecordo COffi OS transmissão, o os averbar para OS
interossados no . sentido do rover, fins do imposto territorial, indopen-modificar, prorogar prazos OU SUS dentemente da multa do 50$000, do

• ponder. os effeitos dos contractos •quo trata o art.. 13, la lei ii. 271,existontes. 	 do 1.° do setembro do 1899, obsor-
Panigrapho unieo. 0 disposto nes- vando-s'l as disposiçöos dos arts.to artigo ostende-se a quaosquer 0U 2, 3 , 4 o 5 do citado decrefo e la-• tros contractos, .desde quo esse acto vrando-se novos editaes, findo 

0• benofieje o Estado, allivi.ando-lhe prazo do art. 1.° do mesmo deeroto.
quaesquer onus oil encargos. 	 Art. 14. Serào olevacas do con-Art. 9•0 

Flea estabeleejdo o sello formidade corn as alteraçôes pie SO
de dois mil Mis do licença expodi- uizerem na legislação federal, a im-
da pola policia sobro •cada especta- portancia maxima dos depositos da
culo do cinema, circo de cavalli- Caixa Economica e suas agencias
nhos, theatro e quaosquer outras nas collectorias, o a taxa dos reSpodiversöes pagas. 	 etivos lures.

Paragrapho unico. 	 Em instru- 	 Art. 15. Fica o governo auctori
cçöes quo forern expedidas pelo go- zado a conceder 	 annos. para 05• verno , serd determinado o modo da occupantes de terras devo'lutas 10

• cohrança e, estabelecidas para os gitinnarom suas posses, do aecordo
infractores multas do 50000 a ... corn as leis em vigor o a modifiear
500$000 e o dobro nas reineiden- o processo e condbôos da legitirna

	

cias. . 	 •. 	 .	 eão do modo a cohifjir abusos e
Art. .10. As gqias quantitativas de fräudes.

exportaçäo do gonoros corn o iinpos- 	 Paragrapho primeiro. A determl
to a pagar e quaesuer outras, corn ' naçäo da area dds posses serd re-

gulada polo teor' dos titulos em quo
so fundarom e pobos actos possesso-
rios quo servirem para external-as.

Paragrapho segundo. Todas as le-
gitimaçOes ficam sujeitas A taxa do
100 Mis, por metro •eorrente, na
terras do matta e 50 Mis nas do
eam'po; para as begitimaçOes jA pro-
cessadas e medidas antes dosta iei,
a taxa serA respeetivannento. de 30
o 15 Mis.

Paragrapho terceiro. Fica o go-
verno do Estado auctorizado, des-
do já, a receher independenternen-
to do multa, as prestaçöes devidas
antes da data desta lei, p0105 ar-
rendatarios do torrenos diamantinos
eujas eoneessOes no tonham sido
declaradas caducas, desde quo ci-
les effectuom os pagamentos do
ama sOvoz e dentro do prazo de 6
mezes a contar da mosma data.

Art. 16. E' fixado em 7,5
imposto do exportaçAo das madoi-
ras, quo sorão divididas em tres
categorias, de aceordo corn as ro-
speetivas qualidades, para Os off ol-
tos do valor commercial, quo do-
ve ser moncionado nas pautas men-
saes.

Art. 17. 0 imposto do exporta-
ção do zirconio será egual ao do
manganea.

Art. 18. Ficam isentos do iinpos-
to do exportaçAo os doces, queijos
e fruetas quo, procodentes das es-
taçOes do Aguas de Caxambu', Lain-
bary, Cambuquira e Poços de Cal-
das, fizerem porte da bagagom dos
aquaticos, ate 5 kilos para cada urn
despacho.

Art. 19. A taxa do imposto do
transrnissAo por doaçAo "irtter-vi-
vos" • é sempro do 6 ojo, dividido
egualmente entre o Estado e os
municipios.

Art. 20 E' o Presidente do Esta-
do auctorizado, si julgar conveni-
cute e quando opportune, a pOr em
exeeuçAo o dec. n. 1.793, do 11 do
foveroiro de 1905.

Art. 21. A taxa do imposto ter-
ritorial, C 0,4 0 1 0 (quatro decimos

OT corn) sohre o valor venal rou-
nido das ter-as e hemfeitorias, do-
pofis, do de4uzidos vinte poi corn
(20 ojo) desse valor, ficando fixa-

da em 20 0 1 0 a multa devicla pe1
nAo pagamento na Cpoca legal.

Art.. 22. Flea prorogado por urn
aonu o prazo de que trata o art.
'ii do rogulamento n. 1.678, do 7
de fovereiro de 1904, para a aver-
ku ac scm iULltj dos titulos do
tr'ansmissAo PCI , escripto particu-
lar.

Paragrapho uuico . AR esetiptu-
cm e contractos qie tcuha'i ü va-
lor atC iinte mll contos do Mis es-
tao sujeitos ao linposto do Ilittileri)
7, do tabella n. 2. Co dec. n. 1.:t78,
do 7 de abril dc t000.

Art. 23 0 impoto I do 50$000
quo recáo sobre o mercado do ga-
do do qualquer espocie do quo tra-
ta o n. 32 do tahella B— annexada
ao dec. n. 2.993, do 1910, C exteri-
sivo aos nogociantes do gado eu in-
vernistas quo o compram magro,
para vondel-o gordo.

Pasagrapho unico. A isenqAo do
quo trata o a. VI do art. 9. 0 da ci-
tado doe. n. 2.993 aproveita aos
proprietarios do fazondas pastoris,
sOmente quando so tratar da von-
da do gado, producto da sua pro-
pria ereaoão o aos pequenos tropel-
ros que compram a pequena lavou-
ra produetos para revonda em ou-
tros rnorcados.

Art. 24. Os presidente e directo-
res do sociëdades ott associaqOes do
rnutualidado o companhias eonge-
acres fieam sujeitos ao imposto do
industrias e profissOos. do quo tra-
tam os us. 10 e 2B da tabella B,
do lee. ii. 2.993, do 24 do novem-
bro do 1910, "ex-vi" do quo precei-
tuam os arts. 24e 25 dale! r. 613,
do 18 do seternbM do 1913, quer te-
nharn vpricimentos, porcentagens,
ott ordenadp quor tenham commis-
sao.

Ait. 25. A disposicão do art. 1.0
"ulfirna alinea", da lei ii. 578, do
92 d p agosto do 1912, nAo estabelo-
ce a isenção dos inipostos de inseri-
p ão das escripturas o eontractos
do vilor superior a vinte mil con-
tos do rCs. mas anenas determina
quo este sord o valor maximo para
a cpbrança daquellos impostos.

• Art. 26. Fiafixado em 500 Mis
por metro cubico o imposto sobre
a lenha quo f6r corisurnida pelas
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estradas de ferro em trafego no Es-.taclo.
Art. 27. 0 imposto de exporta-

qão do ferraduras d de dez rdis por
kilo.

Art. 28. 0 imposto de exporta-
ção a quo est.d sujoito o gado vac-
cam obeclece as seguintes disposi-
cOos:

a) gado pars corte ou ,trabalho
(bois, garrotes e vaccas veihas on
inutilizadas Para a criaqão 0 repro -
ducçao), transitando pelas feiras on
pontos deterrnjnads em regula-
mentos fiscaes, por eabeça 4$000.

b) Idem, iclem, nao transitado PC-
las -feiras ou pontos deternijnadog
em regulamentos fiscaes, por Ca-
beça 10$000.

c) Vaccas de criar, novilhas re-
pruduetores e bezerras desmam-
madas, transitando pelas feiras on
pontos determinados em regulamen-
tos fiscaes, por cabeça 8000.

d) Idem, idem, nao transitando
pelas feiras on pontos determina-
dos em regulamentos fiseaes, por
cabeqa 12$000.

Paragrapiho unico. E' isenta do
imposto a cria quo acompanhar a
vacca, emquanto estiver no periodo
do amamentaçao.

CAPITULO II

Art. 29. Durante o exorciejo de
917 flea o Presidente do Estado

- auctorizado a despender a quantia
• do 29.393:4922$830 pel.as tres Secre-
tarias do Estado, com os serviqos
especificados nos seguintes para-
graphos:

Paragrapho 1.0 -Secretaria do
-Interior:

I Presidencia do Estado:
• a) Subsidlo ao Presidente do Es-
tado 30:000$000.

• b) Represent.ação ao . vi-ce-presi-
dent.e do Estado, 12:000$000.

2 Gabinente do Presidente do Es-
tado, 2:000000.

a) 'Custeio do Palacie e suas (Te-
pen d-encias, 12:000$000.

h) Guarda do Palacio, 3:000$000.
3 Seeretarlo do Interior:
a) Pessoal, 484:740$000.
) Exediente, 15:000$000.

c) llluminaqao do Palacie da
Presidencia, das Seeretarias do In-

tenor e da Policia e das reparti-
çOes subordinadas, 14:000$000.

d) Cu.steio de automoveis do Pa-
lacio, da Seerotaria do Interior, da
Policia e repartiçOes annexas e su-
bordinadas, 40:000$000.

4, Subsidio aos senadores . . . .. .
-88:320000.

5 Pessoal e expediento da Secreta-
rio do Senado, 66:600$000.

6 Suhsidio aes deputados.......
176:6405000.

7 Pessoal,e expediente da Secrets-
na cia Camara dos Deputados - e
apanhamento dos debates, sendo
500$000 Para aequisição do livros
Para a Bibl1othoa, 86:4535000.

8 Ajuda de custo a senadores e
Thputados, 72:000$000.

9 Magistratura e justiça do E-
tado:

a) Tribunal cia R-elaçäo.........
269:740$000.

h) Justiça de 1.0 instancia:
Juizes do •direito, inclusive o da

comarca do Aymords, 568:000$000.
c) Auxilio sos 77 juizos do quo

trata a let n. 611, do 1913.........
46:200$000.

d) Juizes municipaes, inclusive os
do Aymords, Mutuin e Santo. Anto-
nio do Rio José Pedro, 540:000$000.

0) Promotores de justiça, inelu-
sivé o cia comarca do Aymorés.....
310:200$000.

f) Juizes em disponihilidade, gra-
t.ificação de 10 0 1 0 aos magistrados c
aluguels de easas Para Forum.....
51:320$000.

10 Pessoal da Secretaria da Poll-
cia, sendo 4:800$000 ao medico le-
gista o I :000$000 a um sorvente, Ga-
binoe de I-donti-fieação e suas Li-
Iiaes, delegados auxiliares, ajuda do
custo sos mesmos, grati-fieaçao aos.
collaboradoros e 6:000$000 pars OX-
pediente, 120:310$000.

11 Pessoal cia P-enitenciaria do
Ouro Preto, ali-mentaçao dos reclu--
sos e acquisião do material pars as
officinas o pars fardamento . .....
(200:000$), 400:000$00o.

12 Carcoreiros das cadei'as do Es-
tado, 59:200$000.

13 Sustento, vestuarjo e curative
do preso-s pobres, sendo 13:0005000
Para dusteio das cochei-ras da poll-
cia, 400:0005000.

14 Diligencias policiaos e estatis-
tics criminal, 34:000.$000.

15 Fo.rça Publica:
a) Pessoal, 1.598:5435500.
b) Etapas Para 1.882 praças, a

$900, na m6dia, 620:536$500.
c) Grati-ficaão a reengajados, a

$200, 50:000$000.
d) Forraem, ferragem, medica-

mentos Para os animaes o forragem
pars os dos officiaes montados,
50:0005000.

o) Ainda do custo a officiaes,
10:000$000.

f) Rernonta dos animaes do Corp-)
do Ca-vallaria p dos dos oifficiae
montados, 10:000$000.

g) Compra e concerto do arms-
menlo. municäo -0 e-quipamento,
10:0005000.

h) Acjuartelarnonto, enterramento,
expedien-te, luz e 1:000$ pars con-
servacão cia Linha do Tire........
30:000$000.

i) Bombeiros, 5:000$000.
16 Guards Civil da Capital, pes-

seal e expediento, 237:4005000.
17 Soccorros publicos, inclusive a

Dinectoria do Hygiene, pessoal titu-
lado e contractado. expediente e ye-
hiculos -e 50:000$000 d Fa-culda-de do
Medicina e 50:000$000 d Escola do
Engenharia, ambas desta Capital,
co-mo auxilio extraordinario Para
compra de gabincies, laboratories e
machinas, e mais 18:6005000, para
execuço cia lei fl. 507. do 22 do se-
tem-bro do 1909, 418:600$000.

18 Assiste-ncia a ARena-dos do Mi-
nas Geraes:

a Pessoal. 61:200$000..
h) Expecliente e desnesa do au-

mentação, inclusive 1:800$000 ra?a
pagamento do urn cirurgião dontis-
ta, que- serd nom-eado polo governo,
100:000$000.

19 In:strucção pu-blica:
a) Grupos o:scoiares, eseolas in-

fanfis e rrupo ann( , xo a Esoola Nor-
mal Modelo o gra-tificaco ao score-
tario p membros do Co-nsolho Supe-
rior, esco-la.s singulares, auxthos as
-esc-oias noctunnas do Sahara, Ma-
thias Barbo-sa, -Arassuahy, Uniao
Operaria do Cu-rvello e Fabrics do
Cedro. 4.500:000$000.

h) Fornecimento do livros 0 mo-
biliarié eso1ar, 100:000$000.

c) Constrnecao do predios escola-
res, inclusive 3:000$ pars aluguel
do pnedio Para -o Externato do Gy-
mnasio do Ba-nbacena, 200:000$000.

20 Esoola Normal cia Capital -
pe-ssoai e expediente e uma Escola
Normal Regional, 137:800$00.

21 Oxternato do Gymri-asio Min-oi-
ro - Barbacena:

-a) Pessoal, 128:840$000.
b) Expediente, 1:000$000.
c) Fiscalizaqão, 3:600$000.
22 Extern-ato do Gymnaslo Mi-

neino - Capital:
a) Pessoal, 137:40$000. 	 -
b) Expediente, 2:000$000.
c) Fisealizaç6o, 3:0005000.
23 Escoi-a do Pharmacia:
) Pessoal, 61:260$000.

b) Expediente, custeio do labors-
torios o 3:000$ pars officina o no-
monta do material technico.......
15:000$000. 	 -

c) Fiscalizaqo, 6:000$000.
24. Archivo Publico Mi-noiro:
a) Pessoal, 21:600$000.
b) Aequisição de copi-a do doeii-

mentos e expediente, 1:000$000.
25. Expediento corn eleiçOes esti-

d(jaes, 3:000$000.
26. Sellos postaes para a comes-

ponden-cia official, 15:000$000.
27. Custas em processes -crimes,

200:0005000.
28. Expediente do jury..........

10:000$000. 	 -
211. Eventuaes, 10:000$000.
30. Auxilios:
a) a Faculdado Livre do Diroito,

50:000,$000.
h) a Faculdado do Medicina do

Capital, 50:000$000.
c) a Escola do Odon-tologia Jo

Belle Horizonte, 4:000$000. 	 -
d) Aos ho-spttaes do: Arassuahy,

Araxd, Alfena Abre Campo, As
Virtuo:sas, An1bnio Dias Ahaixo. Ab-
badia do Pitanguy, Barhacena, Bo-m-•
flm, Baependy, Born Despa-cho, Born
Successo, CarangoI, Caldas, Cur-
vello, Campetsre, Ga-rnpanha, Cats-
guazes, Ca p-fe, Christina. Cabo Ver-
de, Campo Belle. Claudio, Carat-in-
g, Caoellinha, Caxambu', Cassiano
Campolina (na cidado do Entre
Rios), Diamantina, Pores do Boa
Esperaniia, Pores do In-dayd, Divi-
riopolis, F'ormiga. Grão Mo-goT, Gua-
rano-sia, Guaxupé, Itabira do Matte
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)Jonlro, Jtapcerica, Itaj ubá, Ita(ina,
ltuyutaha, Juiz do FOra, Jaiivaria,
Jaguary, Lavraa, Leopoldina, Ma-
rianna, Mar do Hespanha, Minas No-
vas, Monies Claros, Muzaiibjnho,
Machado, Monte Santo, Oliveira,
Ouro Preto, Ouro Fino, Passos, P.arã,
Ponte Nova, Poços do Calda(, Pal-
myra, Paraopeba, Piurn•hy, Po.uo
Alegre, Passa Quatro, Pit.anguy, Pa-
quy, Podra Branca, Paracatu', Para-
guassu', Piranga. Paraisopolis, Que-
[uz, Rio Preto, Rio Branrn,Rio Nova,
Roehedo, SaJ)ard, Santa Luzia do
Rio das Veihas, S. Joãa d'El-Rei,
Serro, Sate Lagoas, S. GonaIo do
Sapucahy, S. Sebastiao do Paraiso,
S. Josri do Airim Parahyba, Santa
Rita do Sapuchy, Santa Quiteria,
Santa Rita do Cassia. Santa Rita do
Jacutinga, S. João Nepornuceno, S.
João Evangelista, Sacramento, S.
Cot.ano do ChopotO, Turvo, Theo-
philo Ottoni, Taquarassu', UhLi, Uhe-
raha, Uherabhaha, Varginha, VIILt
Nova do Lima, Villa Braz e Viosa,
a 1:500$000 cida urn, 150:009$000 .

e) Aos Asylos: Do Maria Theroza
do S. Francisco, (S. João d'El-Red),
S,Vicente de Paula (do Estrella do
Sul), São Vicente do Paula (do
Aguas Virtuosos), de Cari'd ade (ci-
dade do S. Francisco), do Jabotica-
tubas, do Orphãos do Marianna, do
Barhaceina, do Juiz do F6-,a, cia Nos-
sa Seiahora da. Concoitão (Sorro),
do Santo Antonio e do Santa Isabel
(Ouro Preto), Nossa Senhora de
Nazareth (Quieiuz), da Veihice Des-
aniiparajffa (Ponto Nova, de Or-
ph ãos (Camipanha), Orphanato
Sant'Anna (Passa Quatro), Orpha-
nato da Capital (cia Associacão do
Pão do Santo Antonio) ; Hospital do
Rosario (do S. João d'El-Rei) ; in-
sti'tuto das Sur.das-Mudas (de Ita-
mba), Athorgue do Santo Antonio
(do S. João d'El-Rei), Reoolhini.onto
(do S. João d'El-Ri), Reolhirnon-
to das Dania.s do Caridade (do Bello
Horizonte), Recoihimento de Santo
Antonio (Diarnantina), H ecolhimori-
to do Tuborculosos "Augusto Cao-
tano" (do Carangola), Pavllhão do
Tuhorculosos (do Camnanha), San a-
torio do Tuberculosors (do Januaria),
Recoihimento do Tuiaerculosos (10
Theophilo O'ttoni), Mat.ornida(10 de
S. João d'El-Roi, a 1:500$000 cada
urn, 45:0008000.

f) Ao Asylo do S. Luiz (do Coo-
hi) 3:000.$000, aos Asylos do Maca-
hithas, do Diamantina o Itambarcury
2:000$000 a cada urn, 9:000$000.

g) A' Santa Casa do Bello Hori -
zonto, Rondo 6:000$000 para a Ma-
tornidado annoxa, 36:000$000.

h) Ao Asylo "Affonso Penna", da
Capital, do aenordo corn a lei n.
542, •d0 1910 (10:0008000) ; an maLi-
tijto Pasteur, do Juiz do FOra,
(3:000$000) ac Hospital do Lazaros
do Sahara, (1:000$000), 2-9:060$000.

i) Aos hospitares a asylos das Con-
feroncias do São Vicente do Paula,
das cidades do Arassuahy, Montns
Claros o do Itinga a 500$000 coda
urn. 4:,500$000.

31 Inspecão regional do orisino,
204:340$000.

32, Empragados em disponThilida-
do. 119:860.$000.

33 Passes o telegrammas, da Pro-
sidencia, da Seicretaria do Interior a
Policia do Estado, 60:000$000.

34 Dolegados do Policia.........
212:000$000.

Somma, 13.303:943$000.
§ 2.° Socretaria das Finanças:
I a) Pessoal, inclusivd 14:240$000

Iara a Junta Commercial..........
378:5848000.

h) Expedionto - Recoihimento do
salclos, 80:000.8000.

c) Passagens em estradas do far-
ro o telogrammas, 40:000$000.

2 Recehodoria do Minas, na Cap-
tal Federal:

a) Pessoal, 198:24.0$000.
W Expediente a aluguel do casa,

00:0008000.
3 Serviço da divicla fundada:
a Jtiros da divida interna . .....

.757:060$000.
hi Servicos do juros - "funding",

1.792:446$723.
C) Differenças do cambia e des-

pesas accessorias. 352:677$809.
4 PorcenUgem a collectores e as-

crivcies, 950:000.8000.
5 Directoria do Fiscalização:
a) Pessoal, 255:000$000.
hi Expediento, 3:000$000.
6 Persoal do p anics fiscaes o nor-

contagens aos fiscaes, 535:000$000.
7 .Alugueis do casas para pontos

fiscaes, 80:000$000.
8' Porcontaren a estraclas cia for"

10, 500:000$000.

9 Jurors do emprostimos do or-'
phãos sohre deposito da Caixa Eco-
nomica e do fianças, 300:000.$000.

10 Juros e descontos, 500:000.$000.
I! Custeio do autornovel.........

6:0008000.
12 llluminação da Secretaria a te-

lephones, 3:000$000.
- 13 Imprensa Official:

a) Pessoal titul do, 60:000$000.
h) Possoal contractado, material,

custeio do estahelecimneto, porte
postal e telegrammas, 659:200$000.

14 HestituiçOos o reposi(des das
verhas do receita orOamentaria, sal .-
do:s a favor do exactores a outros
do exorcicios antoriores,100 :000$000.

15 Aposentados o reformados,
632:0418298.

16 Custas em causas da Fazenda,
50:000$000.

17 Eventues, 10:000$000.
18 Despesas e&peciaes a cargo do

Thesouro: 	 S

a) Juros do apolices do exercicios
an toriores, 150:000$000.

h) Garantia do juros a emnpresas
cliversas. 300:000$1000.

c) Exercicios findos:
I Da Secretaria do Interior......

50:000$000.
2 P' Secro1aria das Finanas.....

40:0()0$000.
3 Da Secretaria da Agricultura,

10:0008000.
d) Satisfacção do eneargos do

Timersouro, par ad eantamontos ban-
carios o outros, 1.500:000$0-90.

Total, 42.353:149$830.
3 1 Secretaria di Agricultura:

Directoria da Viaião e Obras Pu-
blicas:

I Secretario o official cia gabine-
to. 25:200$000.

2 Pessoal da Diroctoria. inlusivi
diarias regulamenUres, 280 :0)0$000.

3 Expodionto 0 telogrammas.....
25:000$000.

4 Passes e ta'ansportes...........
30:000$000.

5 Automovel, illurnin acã'm, tele-
phones, seguro di Secrotaria 0 do-
pen dencias, 9:500$000.

6 Obras puhilcas, sendo ap
nas ostanci's hydro-rninerac ......
1.000:0008000.

7 TF.stradas do rodagem..........
450:000$000.

8 Evontuaes, 10:000$000.

9 Diroctoria da Agricultura, Ter-
ras o Colonizamião:

10 Possoal da Diroctoria, inclusiv
diarias .rogulamentaros, 138:000$000.

[I Custolo o administraçcio do co-
lonias, inclusivd 50:000$ para a fun .

-dacio da colonia "Vaz do Mello",
150:0008000.

12 Catochese, 31:'200$000.
13 Acquisiçäo do machinas agri-

colas, insecticidas, adubos, semen-
ies o propaganda agricola. ........ .
200:0008000.

14 Institutos "João Pinheiro", "P.
Bosco" e "Buena Brandão ... .......
117:000.5000.

15 Apprendizados agricolas "Josci
Goinialves", "Bor gos Sampaio" a
"Itamihacury", 59:000$000.

16 Fazenda-modelo di Gamofleira
a campo do demonstração do Ayu-
ruoca, 27:0005000.

17 Ensino agricola, ambulanto e
campos praticos, 90 :0005000.

18 SubvençOos:
A' Eseola do Engonharia........

50:000$000.
A' Escola Agricola do Lavras, -

10:000$000.
A' Escola "D. Bosco", 10:0008000..,
Ao Instituto Electro-Technico do

TIajubd, 35:0008000.
Ao Insiltuto Polytechnico do

,to Fóra, 2.500:000$000.
It) Defesadas terras e mattaa

Esfado. 20:000$000.
20 Lirnites do Estado, 30:000$
21 Medicão o divisão do torras

hli'cas, 106:000$000.
22 Serviço mete orologico,.

50:000$009.
Directoria da Industria a C

mercio:
23 Pessoal cia Directoria, in

sivd diariatye'gulamentares,.
80:000$000.

24 Terrenors diarnantinos.....
7:200$000.

25 Estancias hydro-minoraes.....
42:0005000.

26 Sericicuitura, 3:2008000.
27 Feiras do gado, 50:000$000.
28 Pastas zeotechnicos...........

100:000$000.'
29 Tmoortação do roproductores,

150:000$000.
30 Selecctio do gado nacidnal,

100:000$000.

Juiz

do

000.
Pu-

em-

iclu-
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31 Sernentes do plantas forragel
ras, 30:000$000.

32 Serviço do minas C rio.40:000$000.
33 Vaiccinas, 100:000$000.
34 Tariques insectci•das,. . .......

15 :000$000.
35 Estafistic 	 agro-pedu aria ......50:000$000.
36 Subveneks a UniSo das Co-

opora•tiivas, 40:000$000.
37 Apprendizaido A gri-cola do Leo-

poi'dina, 3:600$000.
Somma, 3.736:4008000.
Total, 29.2,96:492$830.
Art. 30. Fica o Presidente do Es-

I-ado autorizado:
I—A thrir credito supplomonfar

corn as formalidades prescriptas no
art. 18, da let n. 2.314, do 11 do
junh0 do 1876, observando as din-
posies dos p aragrap-hos do art.
3.° da Id n. 19, do 26 do novembro
do 1894, as seguintos ruhricas do
art. 24, da presente Id, caso so ye-
rifique nao terern sido sufficiente-
monte dot-adas:

Ao § 1°, n. 13—Sustento e yes-
tuario do presos pobres.

A 0 n. 17 do mesmo liaragrapho
Soocorros Publico-s.

Ao n. 18, lettro b do mesmo pa-ragrapIio_.Exp0l0 0 e despesa doalirn:entacao.
Ao § 2.°, n. 3 e suas lettras .—Sep-viços da divida funda4a.
Ao n. 4, do meomo paragrapho_

Porcentagens a coi-lectoros e escri-
ve's.

Ao n. 9, do mesmo paragrapho
Juro-s do emprestimos do orphäos
etc.

Ao n. 10, do moan-in paragrapho
—Juros e, deseonto.

Ao n. 15. do mesmo paragrapho
—Aposeritados e roformaclos.

An n. 48, do nesmo paragrapho
lotiras a, b, c e d—Exorcicjos fin-
do-a, garantia de juros e encargos do
Thesouro.

H—A, roalizar cperacOes do ore-
di.to Para cobrir o deficit quo •se ye-
rificar, ca-so a rerida orçada não seja
sufficiontje Para as deapesasi ordi-
narias.

Ill—A realizar operacoes de ore-
dito Para occorrer As des)posas corn
garantias de juros, subvençoes e

e.mpresas quo do tae-s favore-s go-
sarem.

IV—A realizar oporaçOes do ore-
duo liquidayojs dontro do exerci-
do finari-ceiro-, corn ant.ecipaçao da
receita, nSa excedendo a terça parte
da receita orqaida.

Art.. 31. Fi-ca 0 Ppesidentc auct-o-
rizado a mandar avi-ventar a linha
divisoria entre e'ste e o Esta-d 0 da
Bahia o fazer a cravaSo dos mar-
co-s nocossarios, podendo, Para es-so
tim, si for preciso entender-se. e en-
trar em accordo corn o governo da-
queue Estado o de.sjpender a n-c-
cossaria quantia Para tal firn.

Art. 32. A concessSo dos auxilios
consignaidos no art. 30, § 4, n.30 7 lettpa b (Faculdade de Medici-
na e § 3 1 . n. 18, (Escola do Enge-
nharia), ft-ca subo-rdinada a admis-
sSo, corn matricul.a gratuita em
cada urn dos, estabelocinientos bone-
ficiadois, do dez alumn-os designados
polo governo.

Art. 33. Fica 0 governo do Es-
tado auctorizado a enirar em accor-

- do corn o gorno federal Para a
execuçSo da lei n. 507, do 22 do so-
tcrnbro do 1909,- do rnod-o- a cone!-
hal-a corn o disposto no decre-to
federal n. 12.025, do 19 do abril de
1916, expedindo Para tal tim as no-
cesasri-as instrucçOos.

Paragra-pho unico. As desposas
corn esso sorviço correrSo per con-
ta da voDba constante do n. 17, do
§ 1.", do Cap. 2. 0, art. 30, desta
id.

Art. 34. Para o tim da reforma
da legisiac50- trthut-aria em vigor,
fl-ca o Podor Execut-i yo actoriza4o,
desd-e já. a rnandar procoder ao
conso territorial no Estado, podendo
dosp-enrder ate a quantia de.......
1 00:000000, observan do as disposi-
çöes dos art-i-gos seguintes.

Art. -35. 0 censo territorial a quo
so rofere o artigo anterior so fara
polo collector esfadoa-1 do municiplo
o p or urn do-s- dez m-aiores c-ontri-
buintes do impo.sto territorial, na
ordem do sua classificaçao.

Art. 36. Para o calculo das
Areas territoriaes e do valor venal
deverSo ter-so 0-rn vista os actos re-
lativos as t-ransmissOos de proprie-
dades inter-sims e causa-mortis,
nos doz ultimos ann-os.

Paragrapho unico. As avaliaqöes,
dentro -da mosma propriedade agri-
cola, serSo feitas para cada torrn-
no de natureza differonto, segundo
o seu valor, que dove.rá ser dieri-
minado.

Art. 37. 0 cornputo das areas
territoriaos deverá ser expresso em
hectares on em alqu-eires corn a sua
co-rreap-ondenoia motrica, o deile
serSo ex-cluidos os valoros relativo

a bemfeitorias.
Art. 38. IJas avaliaçOo-s pro-ce-

didas do aceordo corn a presente
lei caberá recurso Para o Soeretario
das Finanas do- Esitaclo, doritro do
tres mezos da data da -notificaqSo
dos interossados.

Art. 39. Flea arbitrada a gratifi.
caão 40 15 rOis para os vigias fls-
ca-es -e do 5 rOis para o-s vigias au-
xiliares por sac-ca do cafd exporta-
do pelos respectivos pon-tos.

Art. W. Flea o go-verno do Es-
tado- auctorizado a eritrar em aecor-
dci corn os pr-opriotarios da ponte
sobre o rio Cabo Verde, no muni-
cipio do Alfenas, Para execuçSo do
disposto no art. 29, lettra e, da lei
n. 553, do 29 de setembro do 1910.

Art. 41. Para a r-ealiz-açSo de
oporaçOes do credito, necessarias a
extincQSo da divida fluetua-nte, quo
oxigo pro-rnpto pagamento, poderá
o governo ernitti-r, deside jã, titulos
da divida pubilca ate 5.000:000$000,
devon-do incineral-os uma vez liqui-
dad as taos operacôes.

Art. Flea o govern-a auctorizado
a applicar no installaçSn do-Appren-
dizado Agricola "Borges Sarnpaio",
do U-beraba, a verba do 15:0008000,
a quo so rote-re- a art. 18, n. 37, do
§ 3., da Tel n. 664, do 18 do setom-
bra do 1915, urna yez quo a Cama-
ra Municipal não love avant-c a Ex-
poaição Regional, naquella cidade,
para quo fOra consi'gnada a referida
vrba.

Art. U. E' o Presidento do Esta-
do auctorizaclo a e-ntrar em aecordo,
Para soluçSo amigavel, do quaes-
quer questOes pendentes em juizo,
on de reclamaçOes por questOes do
identica natureza, aos litugiosja do-
finitivamente julgados, p eden do,
Para isso, fazer oporaçöes do credi-
to necessarias, submetten-do os ac-

cordos epportunamente ao conheei-
men-to do poder legislativo.

Art. 44. E' auctorizado o governo
a entrar em accordo corn os sucees-
sores do exactores da Fazenda esta-
do-al, jã fallecidos, Para, o firn d3
serern solvidas as respectivas con-
tas, podondo transigir e dar quita-
cao. 	 -

Art. 45. Flea o poder exeoutivo
a-u etorizado a suspender, dosde já,
tom-porariamente, quaosquer outros
se-rvios de caracter administrativo
do Estado, scm prejuizo das dernais
au-ctorizaOes, Para re-ducçSo de dës-
pesas jS co-nstantes desta lei.

Art. 46. Fica o governo auctori-
zado a realizar as ope-raçOes do ore-
dito n-ocossarias:

I. Para a conversSo o consolida
çSo da divida publica do Estado o a
diminuiçao dos en-cargos actuaes do
Thesouro, podendo tambern proro-
gar ate so annos o mediante favores
Para o Estado, 0 praze a que SO TO-
fore o art. 11 -da lei n. 508, do 22 de
s-otembro do 1909, bern como modi-
ficar o respoctivo regimen hancario,
o-speeialmo-nte Para o effeito de se
realiz-arern, em moeda nacional,
corn rnaior prazo e em melho-res
condiçöes, os ernprestimos a lavou-
ra; ficando egualmento auctorizado
a prorogar por mais 20 annos o con-
tracto celebrado corn o Ban-co do
Crodito Real do Minas Geraes, a 26
do marco do 1808, Para a realizaçSo
do ornprestirnos hypot-hecarios, do
aecordo corn a lei n. 212, do 9 de
julho do 1897, o dec. yr. 4.40o, do [5
do fev-eroiro de 1898.

II. Para e-ntrar em accordo corn
o gove-rno da União, sabre a revert
são do divorsos trochos da Estrada
do Ferro Odsite de Minas, do concos-
são es-tadoa-1 - podendo transigir
como convenha\ ao-s interesses do

stado.
III. Para ontrar ern accordo- corn

a Cornpanhia Estradas do Ferro Fe-
deraes Brasileiras (Rêde Sul-Minei-
ra), err agir do mo-do quo julgar
mais conveniente, em ordern a d-
fonder as interosses do Estado, liga-
dos as respectivas vias-ferreas, es-
peci-almonto os docorrentes la do-,
sistencia e roembolso da revorsSo
sobre a Estrada, outdo donominada
E. F. Sapucahy.
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nha, urn anno, em prorogaqão, pare
tratar de saude;

b) a d. Rita Candida Ferreira
Dias, profess&ra do gru.po escolar
de Alfenas, urn anno, scm vend-
montos, em prorogado dc quo 1-ho
toi concedida pelo Presi-dente do Es-
tado;

e) a Eduardo Daniel Ferreira
Dias, professor do grupo escolar do
A1fena, urn anno, sorn voncimentos,
em prorogação da quo ]he foi con-
cedida polo Presidento do Estado;

d) a João Antonio de Arnorirn, os-
erivão do paz -do districto do Bias
Fortes, municipie do Barbacena,
dois annos, para tratamento do
saude;

0) a José Pinto Coelho, continuo
da Secrotaria da Agricultura, urn
anno, para tratar do saude, corn os
vencimentos a quo fl yer diroito;

f) a 4. Minervina Felinto, Prof 05-
sora do grupo escolar "Campos di
Amaral", do S. Sebastião do Parai-
so, urn anno, parc tratar de logo-
cios, em prorogacão da quo lho fol
coneedida polo Prosidente -do Es-
tado;

g) a João Eugenio Ferreira Lopes,
fiscal das rendas internas do Esta-
do, urn anno, corn os vencimentos a
quo tiver direito, parc tratarnento
do saudo;

Ii) a Milton Barroso do Carva-
lhaes, professor do grupo escolar
de Antonio Dies Ahaixo, urn anno,
par tratamonto do saude.

-Art. 2. 1 Revogarn-so as disposi-
foes em contrario.

S. das commissOos, 24 do agosto
do 1946. - Alcides Gonqalves.
Norberto Lago. - José Affonso.

Pro jecto n. 64

A comrnissão de RepresentacOes
o PotiqOos, a que foi presonte urna
represëntaqão do Sr. Agostinho José
Paulo Viard, chefe do secção do
Serviqo Meteorologico, pedin-do
equiparaqão do sons voncirn-entos
aos dos dernais c-hofos do seeqäo,
iulgan-do sor o pedido do inteira
usticla, é do parecer que seja ap-

Provado o seguinte

Pro jecto	 -
0 Congresso de Minas Gerae-s re-

solve:
Artigo unico. 0 chofe do secção

do Serv!çO Meteorologi-co, na Secre-
lana da Agri-cultura, terã Os rn-es-
mos vencimentos annuaos quo os
demais e-hefes do socção, fixados na -
t-abolia 3 annexa ao dec. n. 4.351, de
2.7 de marco do 1915, rovogadas as
disposOes em eontrario.

Sala das commissOes, 24 do agos-
to do 1916. - Alcides Go-nçaives. --
Norberto Lago. - José Affonso.

Pro jeclo n. 65

A cominissão do RepresentaqOes e
PetiçOes, tornarido conhecimento do
memorial e documentos apresenta-
dos polo Sr. Eugenio Guadagnin o
iiiformcçOes do sr. Secret.ario da
Agricultura, - é do parecer quo
seja appro-vado 0 seguinte projocto:

Art. 1. 1 E' considorado, para to-
dos Os effeitos, o desde a data do-st-a
let, corno funccionario effoctivo do
Estado o Sr. Eugenie Gundagnin,
corn modi-ficaqão dos Sons actuaes
vencirnentos.

Art. 2.° Revogam-so as -dispo-si-
çOes em con-trarbo.

Sala das com-rni-ssOes, 24 do agog-
to de 1916. - Alcides Gonçalvos.-
Nor-berto Lage. - José Affono. -
Vio a imprirnir. 	 -

0 mesmo senhor, pela comrnis-
são do Carnara-s Municipaos, apre-
senta Os seguintos pareceres:

Parecer n. 112

A comnssäo dc Carnaras Munici-
paos, a qie toi presente urna repro-
sentação do mqnici-pio do Bambuhy,
sobre sues div-s coin o de Plum-
by, allegando quo a redacção final
d lob n. 556, do 1941, foi feita em
dosaccordo corn o vencido nas dis-
eussOos do Congresso, o assim sane-
c!onada, estudou-a corn a devida
attencão, e, con-sideranclo quo o dis-
tricto do S

'
Roque pertonci-a antes

do 1911 a Piurnhy, e na lob sanceio-
na-cia estã coma porte-ncen-do a oslo
mun-ic!pio; considorando quo não sO -
o aecroscirno o "Sarnbur-ã", na ulti- -
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Art. 47. Serão improssos e publi- diante as clausulas que forern as-cados gratuitamen.te na Jm•prensa sentadas corn o governo do Estado.Official do Estado, Os estatufos, pro- 	 Art. 52. Revogarn-se as disposi-graminas, theses e demais trabaihos 	 es em contrarlo.do Instituto da Ordem dos Advoga- 	 Sala das commissOes, 24 dc as-
dos Mineiros e da Faculdade Livre to dc 1916. - Emilio Jardim. --
de Direito de Minas Gerae, da Aca- Paulo Piriheiro da Silva.
demia Mineira de Lettra•s e do In-
stituto Historico e Geographico: Je Redaccao final da emenda n. 1,
Minas Geraes; e hem assirn o poerna 	 destacada do projeto n. 52 (or-
epico - "0 Tiraden .tes" - trabaltio 	 caniento), em 3. discussdo, para
do professor de portu.guez do E- 	 constituir resolucao distincta.
ternat.o do Gymnasio Mineiro do 	

A cornmissão do Redacçao d deBarbacena, José Cypriano Soares
Ferreira, podendo o governo man- I parecer quo a ernenda n. 45, dosta-
daT publicar em avulsos a introdu- cada do Proj ecto de orcamento, em

3a discussão, seja dada a seguinteecão ao mesmo poema, para distri-
buiçao aos membros do magisterlo redacção final:
do Estado, do accordo corn o auctor Flea a Mesa da Camara dos Depu-
do referido trabaiho. 	 tados auctorizada, ad referendum

Art. 48. Continu'a em vigor a dis- do mesma Camara, a rever o regn-
posião do art. 31 da id n. 533 do larnento da respectiva Secrëtarja.
? do setembro de 1940, mantida

, 
fil, fazendo as aitoracOcs quo julgar

art. 22, da lei n. 617, de 18 de se. necessarias para a boa marcha do
teimbro de 1913, e reproduzida no serviço publico, deutro da verha or-
art. 42 dalei n. 646, do 8 de outu-- onientaria.
bro dc 1914, relativa ao p agament.o 	 Sala das commissOes, 24 de agos-
do eustas aos escrivães do crime nas to do 1916. - Emilio Jardim. -
comarcas de 3•0 entrancia, sendo I Paulo Pinheiro da Silva.
.esse pagamento feito pela verha de 	 0 mesino senhor pede, sendo ap-custas em processo crime. 	 provado, dispensa das forrnaljdados

Art. 49. Os pagamentos do auxi- regimenfaes, para quo -seja discuti-
lbs constantes do cap. 2.°, para- I da e votada immediatamente a i.e..
grap'ho 1.0, art. 29, n. 30, são 	 - daccão final apresentada.
ordinados ii condição de fiscalização 	 Subrnettida, pois, a discussão, d
do poder exocutivo, corn as instru- aPprovada a redaccao final do orça-
cqOes da Secretarja do Interior. 	 men-to, que vai ser enviada ao So-

Paragrapho unico .A' me:sma con- iiado.
diçäo flea sujeita a effoctividade do 0 sr. Alcides Gon calves, pela corn-
auxilio oxtraordinarja a Escola do missão de PeticOes, apreserita os-se-
E'ngenh.aria e a Facul-dado do Mcdi- guintes pareceres:
dna do Bello Horizonte, consignado Parecer para 3.' discustho do pro je-no n. 17 do mesmo capitulo, artigo 	 cto . 560 paragrapho.

Art. 50. Flea o governo do Esi.ado A comrnissão de PeticOes, a ciueaucto-rizado a despender ate a quan- tol presente o projecto n. 56, já ap-
tia do 40:000$000 para a installaçaj provado em 2.' discuas go, d de pa--e manutençdo de urn internato j ur'- recer clue seja o masmo submettici rito ao Gymnasio Mineiro de Bello a 3. dicussSo e appro'vado corn a
Horizonte e do outro junto an do seguinte redacqao, conforme o yen-Barhacena, ficando a instaflaçSo cido: 	 -
deste ultimo dependente ida doaço 	 0 Congresso Legislafivo do Estadiao Estado do reap-ectivo prodio. 	 I Ic Minas-Gera-es decrefa:Art. 51. Flea o governo auctori- 	 Art. 1.° Flea o govern 0 do Estado
zado a subvencjonar corn a quantia auctorizado a conceder as seguintesdo 30:,000$000  , a empresa quo s 	 [icenqas:
propuzer a estabelecor urn serviç.o a) a José Luiz Pompon da Silvi,
regular entre o porto de PirapOra .° nolarhi puhilco o nfficiai do re-
e o de Burit.y, no rio Paracatu', me- gistro geral da eo-marca da Campa-

'1
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ma redacqão final, contra o qual
Banibuhy reclama, mas o propria
a. LI do art. 9. 1 da redacqcio final
do Sen.ad&, t.ransformado no ii.
XLIX do art. 9. 1 cia lei 556, do 1911,
em quo se basela, appareceram scm
o pronunciarnento expresso do Se-
nado on cia Camara; considerando
pie parece pertencer a districto de
S. Roque a Pium•hy; mas, consido-
rando quo, por outro lado, a reda-
eção final do Sonado traçou a dlvi-
sa pelo S. Francisco, passando as-
sim nas tres diseussOoa cia Camara.
figurando no quadra lnnoxo, du-
rant este periodo, S. Roque nos
dais mirnicipios; considerando am-
cia quo S. Roque, nas duas ultirnas
thscussOes no Senado, figurava no
quadro coma pertencendo a Barn-
huhy, mudando depois para Plum-
by, scm nenhurna emenda na Ca-
mara on no Senado; considorando
quo estas e outras irregulari.dades
na discussão da lei estabelecem, si
nao ha duvida, polo menos o lit.igia
sabre as pret.enOes referentes a S.
Roque; considerando, porOrn, quo ii-
tigio e duvidas sO podem ser resol-
vidos pelas proprias Carnaras Muni-
ei•paes, par accordo on arhitrament.a
judicial (arts. 12 cia lei 556, e 78, cia
C&n•st. Mm) ; e, finalmente, canside-
j'ando quo a não ser per esse macia,
não tom o Congrosso competencia
par resolver questOes do limites,
salvo findo a decennio constitucio-
naL (art. 112 cia Const. Min.), aa
fazer a d'ivisão administrativa; 0 de
parocer e requer quo a reclamaQaL
aguarde futura divisSo aciministra-
tiva, para ser t.omada na considera-
tao quo merecer.

Sala das commissOes, 24 de agos-
o do 1946. Moreira cia Rooha,
presidonte. - Abides Gonqalves,
relator.

Parecer n. 113

A commissão do Carnaras Munici-
paea, a quo foram presontes as peti-
cOos protocolladas sob as. 40 e 41,
considerando quo a materia ciollas
constante pOde ainda ser tornada em
eonsicieraiäo no Senado, 0 de pare-
ter e requer sejam as mesmas on-
viadas 'vquolla Casa do poder legis-
tativo.

Sala das oom•mLssOos, 24 do agas-
to de 1946. - Moroira da Roaha,
presidente. - Abides Goncalvas;
re1acr. - Vão a imprimir.

0 Sr. Julio Meirelles, pela corn
missdo do Obras Publicas e Viao,,
apresonta 0 seguinte

,Parecer para 2.0 discusscio sobre o
projecto n. 4, do Senado

A cornmissão do Viaqao e Obras
Publicas; a quo foi presente a pro-
jento n. 4, do Senado, quo velu a
esta carnmissOo, a requerimento do
deputado Garibaldi do Mello, to-
mando em considoraqão as opinlOes
do Sscretari.o da Agricuitura do en.
tao, dr. Jood Gonçalves do Sousa, e
da 1J.irectoria do Viaqao, Obras Pu-
bilcas o Industria, o, principalmen-
Ic, a cstacio afflictissirno das finan-
ias do Estaclo, 0 do pare:cer quo con-
tinuo em 2.1 discussdo e seja reid-tado, a guardando-se meihores tem-
pos.

Sala das sessOes, 24 do agosto do
1916. - Julio do Sousa Meirellos.-
lgn•acio Murta. Pedro Laborne.
- A imprimir.

Passa-so ci

2. PARTE DA ORDEM DO DII
2. discussão do projecto n. 14, do

Senado

Dispensada a leitura, a requeri-
mento do Sr. Moreira cia Rocha, 0
suhmettido ci 2. discussãa, em gb-
bo, a roquerirnent.o tarnbem do mes-
ma senhor, a prajecto n. 14, do So-
nadn, sabre divisão adminiStrativa
no territorbo quo foi objecto do liti-
gio ontre esto e a • Estacio do Espi-
rito Santo.

0 S.R. ALCIDES GOi'çALVES:
Sr Presidente, podi a palavra para
apresentar ao projecto algumas
ernendas quo vO,m esciarecer mcli or

sua redacqãa.
Emboma, Sr. Presidente, ella to-

nli.a sido dada polo eminente juriS-
consulto, 0 sr. senador. Levindo Lo-
pes, cue mesmo, depots de appro-
vacio a projecto pebo Senado, von-
£icou ter havido lapSo, 0, do combi
naç5o corn a relator cia comrniSSaO

do Camaras Municipaes, confeccio-
ilou as rnedidas'que ora consubstan-
clam as ernendas quo you ter a han-
ra do apresontar ci Casa.

Aprimeima diz (10).
0 artigo do prajecto estahelecen-

do quo "ficam cre.acias as munici-
pbs", rido exprimiu born a Sell pen-
samonto, parquanto, necessaria era
crearem-so alguns districtas que
ainda nOn so achavam constituidos
do accordo corn a legis1a5o mind-
ra, corno sejam, as de Ayrnar0s, S.
Benedbcto, Penha do Capirn e Barn
Jardim.

Nestas candiçOos, pois, a cammis-
são julgan do naais canvenieneia
crearern-se primeima esses distri-
etos. ciando-se nova fOrma aa art.
1.0 do prajecto.

A 2.1 ernenda é a seguitne (1(1).
Coma vO a Casa, a emenda cantdm

materia muito simples e ii cammis-
são a prapcai, porquanta, apenas
estd installada, pela id, a muflicipia
cia. Rio Josd Pedro, cievencia a Ca-
mara dam exbstencia legal aos do Ay-
mar e : S iSlanoOl, amcla nOn ëxis-
tentes na legislicOa rnineit'a.

Diz a 3." emenda (10).
Visa, 001110 'ã a Camara, attender

a üma reclarnação no sentido do
ser mudificadd a name da sOde do
districta do. Santnna do Rio Josi'
Pedro, para "Laginha do Chalet".
E' urna emenda quo jEt love a voto
d,a Casa, quanda par aqui transitou
a prajecto n. 35, rnuda.ndo t denol.
rninaqão do names de diverasloca-
ticiades do Estado.

Sr. Presidente tendo sida Saile-
cbonacia a lei federal n. 3:129, dc 2
de agosto cie 1916, quo. estaheieceu 0
nave regimen do alistanieiita fede
raT, fixando prazo par' demais 'cur:
to para vigarar 0 alistarnento exis
bate na Republica, a corn-rnissão
ji1ou de ham alvit.re offorecer ao
projecto uma en'encia, tendent.e a,
corn caracter provisaria, Aeterminar
a continuacaO da vaii.cicdlc, em Mi-
nns, cia actual ails tarn entd . cicitoral,
feito nos maicies da lei Rosa e Sil-
va., para, do accorcia cam cue, se
praceciegern as eleiqOes estacloaes e
rnunieipaes.

Prapand'o esta medida, devo no-
centuar -quo não 0 •pensamenta cia
cornmissão recuSar apoto on solida-

A. C.-34

riedade aos principloS reunidoo na
lei geral e quo passararn victoriosos
no Congresso iNacionab, mas tao sO-
monte estahelecer urna medicia tern-
pcjraria o transitoria para so faze-
rem as .eieiçOes proximas, duranto,
apenas, ate quo 0 Congresso Mineiro
possa resolver a iOspeip,; mesmo
parque, C pensar Eta comrnissAo, quo
devernos manter a uniclade do' abis-
tamento eieitorai.

A emenda é a seguinte (10).
Ainda sabre o assumpto a coin-

misSão quer apresentar mais duas
omendaS .

Uma pretende mociificar as in-
eampatibilidades existentes entre as
auctoridades polictaes e sons auxi-
blares, fazendo ciesapparecer 0 es-
tabelecicio no art. 39 cia lei a. 30,
do 1892, q1le cieterminava incompa-
titilidacici, p ara aqiieiles quo exer-
ciarn caros.pollciaes corn as seus
parentes, quer oxer,am cargas poli-
cices, do adrnini.straçEta on judbcia-
rio.

A autra revoga a art. 5.° cia 131
a. 396, do 1904, ciue, per uia ve.z,
liavia revogacio,uina ' .ciiSpasicao da
lei a. 375, do 4903 flcanda-assim
em vigor este ultimo dbsposi'tivo
para quo, nas pnimebras namoaçOcs
tie escnivdo do paz a gaverno possa
fazel-as independento de'conehrso.

Coma a Casa vO, a emenda:i:iibe-
ral e não prejudica a serviço puhlb-
ca, porque, do accordo corn o dfspo-
uitivo cia lei n. 375.  apenas, as pnb-
ineiras norneaqOes .poderao s0fei-
tas: sem a formaLidade .da concunsa.

São estas as cmen'das quo anom-
missOo mancia ci Mesa, peciincio' papa
as mesmas tocia a attencão 1a Casa-.

Tenho dito. (Muito bern; inuiJo
born!)

Emendas

:
Ao art. 4.° Sub$titqa-ie.:.pe10 so-

guinte: 	 ,. 	 ''
Ficarn creados:os distdctns. de iv-

mords (Natiyidade) S.BonadIoto,
Peniha do Capirn,. S. Seb,astião do
Alto Capirn, Mutum e BornJ,ardirn,

2.'	 4, ,A *v

Ao art. 2." Suhstitua 7 e polo, so-
gumnte :_ 	 '	 .



Fiern creadoè Os seguintes muni.
cipios:

I. Do AymOrds, corn os seguinte
distrietos: Aymords (sdde), S. Be
ne. dicto, Penha do Capim, S. Sebas
Lido do Alto Capim e Resplendor..

II. Do S. Manoel do Mutum, eojr
os seguintes districtos: Mutun
(séde),: S. SeiastidO do Occidente
Born Jardim.

Ao art. 3.°, n. 5, accresc.ente-se:
quo teM a den&minaão le Laginh
do Chalet e sdd•e na povOaqão deste
tlome.

4.'
Onde convier:
Artigo. E' applicavel as auctori-

dades policiaes o. disposltivô do art,
102 da,lei n 375, de 4903; ficando
rèvogado o art. 39 da Tel n. 30, do
16 dc juiho de .1892.

5.'

Onde corivier:
Artigo. Fi6a revogado. o art. 5.'

da lei a. 396. do 2 do dezembro de
1004.

(..
Onde eGnvier:
Artigo. Para as eleiçOes estadoaes

e munieipaes, flea adoptada a qua-
1ficaçãó eleitoral bos termos da id
federal a. 1.269, de 15 de novembro
de 1904,.e seus regulamentos, atd
quo seja ëothplet.ado o novo alista-
mento prèvisto pela lei federal n.
3.139, de 	 de agosto do 1916.

Paragrayho unieo. Na sua proxi-
ma reuniao. o Congresso Legisiativo
00 Estado deliberard definitivamen-
to so.hre o assumptö. -

S. das S., 24-8--1916. - More!-
ra da Rocha. Abides Gona1ves.

São apoiadas e postas em discus-
ão conijunetamente.
Eneerrada a disc 4o sem mais

debate, são äpprovdoS o proj ecto e
en ndas ue voltani. a commissdo
1e CarnarasMunie1paes

3.' discussdo do pro jecto n. 53
Lido e posto em 3.' discussão, iS

sern debate approvado e rethettido

A aommissão de Redacção, o proje-
ct :) Ti. 53, sobre registro do titulos
coVloiidos pela Escola Agricola do
Lavras.

2.' cjiscussão do pro jecto fl. 160, do
1914

Lido e posto em 2.' discussão, d
rejeitado, scm debate. o proj eeto n.
160, do 1914, creando o cargo pr* va-
tivo do official do rogistro geral n 
cornarcas do 2.' e 3.' entrancias.
Archive-so.
2.' (IO'CUSSdO do projecto fl. 48, de

1900

E' rejeitado em 2.' discussão, scm
debate, o projecto n. 48, de 1900,
prohibindo a venda de vinhos arti-
fieiaes e falsificados, no Estado. --
Archive-se.

2.' discussão do projecto n. 121, de
IDIO

li' egualmente rejeitado, em 2.'
diseussão, o projecto n. 121, do 1910,
instituindo, no Estado, o registro do
anima-es. - Archive-se.
3.' discussdo do projecto n. 9,. de

1893

Submettido a 3.' dfscussão, d re-
jeitado, -scm debate, o projeeto n. 9,
de 1893, ve:dando as Camaras Muni-
cipaes o lançarnento de impostos so--
fire os funecionarios publicos.
-\rehive-se.

3.' discussão do projecto n. 58

F lido e ent.ra em 3.' di-seussSo 0
projeeto n. 58, creando o furido es-
pecial do resgate.

0 SR. ALBERTO ALVARES:
Tenho a honra do apresentar a cO-
sideração da Camara, Sr. Presiden-
to duas emendas ao projeeto em
discussã-o.

Ao art. 8.°, quo dispde —Não scM
.resgatado nen-hum litulo quando 0
ver eotaão acima do par -, apre
sento o seguinte su-hstitutivo:
Todo titulo cotadó acima- do pal
serd resgatado ao par, me dtante
.corteio.

E' urn direito do Estado resLata.r
Os tituios da -sua divida consoiidada

interna polo valor nominal, valor ao
par, ainda quanclo na praca a
çdo este-ja ac-ima do pr.

Não vemos, portanto, os verthi-
deiros motivos, pelos quaes seja o
Estado impedido do operar 0 SOU
resga-te, que em lal caso, d sabido,
sc realiza medlante sorteio.

Parece mosmo que haverd urna
contradição entre o dispositivo di
art. 8.' e o objectivo qne o projoet
tern em vista, quo vem a sor a dF-
minuiço, sempre quo fôi possivel,
dos encargos da divida publica fun-
dada.

E' fOra do duvida quo a cotaçdo
dc urn titulo do divida do Estad,
acima do valor nominal, significa a
situaçdo lisongeira do creditO do
mesmo Estado, istod, uma situação
de folga do Thesouro . Logo, scM a
inais opportuna para . destinar UIIiO
parcella de suas rendas ao resgato
dc titulos, pelos quaes o Thesouro
paga juros annuaes.

Dovo :pondorar quo sO uma ve,
no actual regimen, em 1893, o Esta
do de Minas love ensejo do diminuir
as encargos da - divhla interna con-
solidada, resgatando, mediant-e soi
teio e ao -par, 3.000 apolices da di-
s'ida pubilca, quo na praça cram
cotadas acima do par, conforme sc
evidencia dos termos do dec. 610,
do 4 do marco daquefle anno.

Daquella data em doante, as emis-
SOOs so tOrn sueeedido,• augmentando
consideravelmOnto o peso das re
sponsabilidades do Thesou-ro.

A segunda omenda, quo tern por
tim regularizar as oporacOes do
eredito do Estado, 0 concebida nos
Seguintes termos:

0 Estado nao poderd contrahir
nenhuma div-ida nova ssrn que no
Pro pria lei que a auctorize sejani
con.signados rendimentos certos, quc
bastern ds despesas de scus juros e
am ortizaçdo.

F urn-a medida quo o Estado não
POdS repudiar, si pretender real-
'fleate lanqcr urn pouco do ordem as
OPeraqOes do credito, quo aid acirn
SO tOrn multiplicado aeceleradamen-
te, creando-se cada dia novas obri-
gaçoesem se pensar si essas obri-

acoes ñão virão a constituir, no fu-
tUro, om:baracos sdrios e onerosissi-
flOs aos regocios pub icos.

Basta urn ol-har rapido a sric dos
nossos em-prestimos, para so co-rn
iirehender immediatarnento quo não
P, possivel continuar polo mesmo ca
minho que tern sidd soguido atd -aqul
o quo tern conduzido a resultadUs
quo ninguom dird seja iealmene
os mais desejaveisY

A fundacão da divida lilterna do
Minas data de 1876, coma primeira
emissão do apolices, no valor real
-dc 282:000$000.

Qu-atorze annos mais tarde, em
4889, ao so proclamar a Republica,
a divida moatava a 6.385:000$000.
- No fl-rn do anno sogu-inte, 1890 j jc'i
so havia elevado a 16.465:000$000.

-Em 1900, tinha attingido
31y187:400$000. 	 - 	 -	 -

Desde ;entdo, ate hojo, a historli
(las nossas ernissOes pOde sos sytt•-
thot-izada no soguinte qua4ro,- quo
representa o estado da diV4d intOr-
na consolidada nos di-fferentes an-
LiOS:

. 31.1-87-400$000
-. . . 	 31.187:400$006

30,.514:400$000
31.444;400009

-. . .... 32.044:700$000
32.&4400$000
38.468:200$000
46.0881200$000
46.088:200$000
46.088:200$000
50.141 :QO0.$000

. 50.441:tJOO.$0(J()
50.1410l0$000

: 53 64t:000$000
. 53.&1:000$090

53.641•090$9430(agosto) ......53 641 :000$OOL)
quo provavolmelite, aId.. 0- firn do
anno, serão augmontados de mats
5.000:0008000, quo Cpngresso ter
de àuetorizar o p'r exocutivo, sP-
gundo proposta já conlida no pro-jo--
eto do let do orqarnento que oslO
sendo diseutido. .

Os juros das apols mineiras
custam a-ctualmedte a",OEstado a
summa do 2.682:000$900 arinuaos.

Parallelamente . Os emissOes e
apolices, tOm crescidovertiginose-
monte os oncargos da divida oX-
terna. 	 ------ . --

o prirnoiro emprestimo externo.
data, comosa sabe,deI-897. fol con-

1900
1901
1902
1903
1904
1005
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
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1 trihido para as dCspss da mudan-
Ca da Capital, perante 	 Banco do

• Paris ,e Paizes Baios;ao typo liqui-
do d 62 0 1 0 juros de 5 ojo; prazo do

	

amortizaCão 	 30 annos. 0 valor da
div.i1a foi de fts. 65.000.000.

Em 495, novo empestimo do -Ls.
25.000, a juros do 6 -1 1 ,' prazO Ale
23

Dols annos depois,. 1907, terceiro-
emprestimo de Irs. 25.QO0.000, no

	

typo de 84 	 juros	 5 ojo; prazo
• dé:35anno.s..
• Xm 49j0.,o Estadueonfraliq o cha-
mado emprestimo do onvers n
cuj& tim principal teriasida conver-
ter todo. Os titulos dos .emp.restimos
an teores, uniIicaio a dia'4da ex-
ferna, 0 ,Ue intelizmete não Se
conseguiu inteirarnente -

1) valor das obrigaös do Estado
fo i do irs. 120.000, 000, ao typo de
83 010 , juros do 4,5 o]0; -prazo do 58
annos. ..

Ternos, finalmente, 0 ernprost.imo.
do 1911, hamado. das rnanicipalida-
Of • na importancia. de-:f.rs.........

	

_50,000.000,.ao typo de 85,b I,- juros
4 15 111, prazo de 58.anios, selfl-

falar no aecordo finaneeiro, de no-
- embro do anno •passado.- ciue em
.1918mpntará a Irs. 25.000.000. -

Thppfti'ath o prazo da moratoria,
no' proximo,- anno,- a divida externa
doEstado e-stará, portanto, na se-
guinte situaçSo :-

	

• .EmIer sti-iio 	dè;'con
:versan19IO 	 irs.. 120.000.000

- Emprestitho da.s thu-
nicipalida-des (4941)
irs 	 ...............5O.0O00

Funding do 1915,-lrs.,. 2.5.000.000

Total . ..........195.000.OdO
•Ao retomar os sei4qos'da divida

externa. o Estadöterá de lazer face
dc sè'guintcs .ohrigaçöes,: -
Annuidade.do ernpresti,•
,,rno do 1910, 6s.........58 571i

Idern, idern,de 4,.frs. -- 2.439.94j

• Somma,, irs..:......-. 8.295.82t

nue no cnTuMo do 14 ds..-nquivaieii
5,757:000$000, que, addieionado
os en*rgos annuaeS da divida mL

terna; de 2,082.000$000, elevam -as

espon-snbilidades annuaes do The-
;ouro a 8.439:000$000, sem Coniar
as prestacOes do funding.

Teremos, portanto, quo, findo o
Drazo da moratoria, o eustolo da di
vida mineira consolidada, externa e
nterna, ao carnbio muito favoravel
Jo 44 ds., pesard ao Thesouro em
uantia superior a 9.000:000$000,
iuor dizer, a t-era parte da receita
media dos ultimos annos.

Ha, ne-ste ponto, uma considera-
lao qua nos paraco digna da ponde-
raão do legisladdr mineiro.

Jd não queremoS reforir-nos a si-
tuaäo do erario, quo tern a terça
pane dos seus rocursos comprornet-
tida pelos encargos da divida pu-
blica, situaqo quo todos os finan-
cistas são unanimes em condemnar.

Devernos, pordm, exarninal-a sob
o aspecto constitucional.
• ,.A Constiuicdo Mine ira (art. 70,
paragrapho . unico), vdda expressa-
monte que as municipalidades com
trahiam emprestimos cujos ehcar-
gos absorvam mais do 25 das
rendas rnunicipaes.
-- 0logislador constituin-te, reconhe-

condo, alias, neste ponto as boaS
normas - da verdodëira doutrina ii-
nanceira, • proclama taxati-vameflic
quo a organizaqão politica municipal
não des'erd compromotter mais di
luarta parto dos seus orcarnent
p orn encargos do dividas contrahl
das, ticando- desto modo o limite
ue o pod or do rnunicipio toni a ía-

euldade do attingir, usando do PU

credito . 	 -
Ora, Os mesmos motivos dovem

existir corn relaiio ao credito do
Estado, cjpe nan merecerd mfl0
cuidado e solicitude dos poderes P"
hilcos.

Ncstas eondicöes. nã- parecefora
do duvida quo o Estado dovera sI
iejtar-se aos mesrno-s nrinoiploS. aa
rnesrnas salutares restricçbeS, 1ffl

postos ans municipios? 	 •	 -
F, assirn send p . não tern jdoE

tado do Minas ultrapassado, sifla°
regra. an monos o born coflSCll
constitneinnal? Ninguem o negara,
scm duvida. • 	 •	 -
• Parece, sr. • Presidente, qUe na°
,d pi'eciso ir alérn pars reennbe
nue todps nesta casa hão do
do accordosobre a necessidadO

so não conduzir o Estado a novos
emprestirnos quo aggravom 0 paso
das su-as responsabilidadas, quo não
exaggerámos traqando-as nas linhas
rapida:s quo acaharn de ser esboqa-
das.

Cumpre, portanto, quo nos enca-
minhemos para a pratica dos salu-
laros principioS quo aos primeiros
estadis-tas do Irnperio lorarn dicta-
dOs pela inexcedivel sabedonia, cu-
jos co-nselhos o esipirito innovador
da revo'lnqdo prefeniu banir do solo
do departamonto e dos gabinetos do
Esitado.

Estarnos certos, pois, do que Ca-
mara dos srs. Deputados, coot a
primoira, approvard egua1nente a
snguinda ernenda no projecto em
disdussdo.

(Muito bern; anuito bern!)

Ernendas

Accrescente-se onde convier:
Artigo. 0 Es-tado não poderd con-

traihir nionhurna divida nova scm
quo na propria lea que a auctorize
sejarn consinados rondimentos con-
f Os quo hastam as duspesas de éus
juro .o. ainortizaqão. 	 -

N.2

Ao art. 7.°--Substitua-so polo so-
guinte:

t. 70 Os titulos cotados acima
do par sO serdo resgatados ao par,
mo-diante s'orteio.

Sala das sessOes, 24 do agosto do
1916.—Athe-rto Alvares.

,Sbo apoi-adas e entrain em dis-
CUssãO conjunctamonte. 	 -

0 sr. Emilio Jardim envia i. Mesa
o seiguinte

Requerirnento

11ectueiro o adiamento da discus-
são do proeeto n. 58, para a sessãc
do amanhd.

Sala das snssOes, 24 do agosto d
1916. —Ernilio J ardirn. 	 -

Lido, apoiado e posto em discus
são, 0 scm debate approvado osm
roquenimento, continuan do, por isso
a discussão do projccto na sossä
seguinte.

2.1 discussdo do pro jecto n. 62 -

E' ánnuniciada a diseussãe da pro-
aroncia entre 0 projecto n. 62, so-
re a creaqão de postos do •monta

o substitutivo a  mesmo of fere-
ido.
o sr. José Custodio, em nome da

mmmissão do Agricultura o In
ri-a, pede a rejeiqão do substitutivo

a aipprovacão do pro) eato èorn a
omenda n. 1, sondo ro) eitada a do
n. 2.

Ninguom mais padindo a palaVra,
oncorra-se a discussão da preleren-
cia, sondo preferi-do n projecto, quo
continua em 2. 1 discussão, corn as
emondas ns. 1 e 2, 3d aprcsonta-
das.

o sr. Gabriel de Andrade envia
Mesa a seguinte

Emenda

N.3

Emenda ao pro)ecto n. 62:
Aoart. 42.—Suppriflia-se.
Sala das sessOas, 24 do agosto de

1916.—Gabriel dc Andrade.
E' apoiada e posta em disduSSão

eonj urictameiTite.
0.sr. Monteiro de Abreu apresen-

ta a seguinte 	 -
Ernenda

N.4

Ao art. 9•0, onde se ddz: "raqa
para came", ancroscente-se "o Do-
von.

Sala das sessOes, 24 do. agosto de
1916.—Monteiro de Abreu.

E' apoiada e posts orn diseussão
con) unctarnente.

Ninuern mais pedindo a palavra,
eneerr-a-se a dieussão, sendo appro-
vado o prnjectsalvas as ernendas.

F annunciada a votaqão da eoten-
dan. 1. 	 -.

O SR. ILBERTO , ALVARES (pa-
ra encaminhar a votaqão)—não do-
volvou son. dtscurso. 	 •	 -

O SR. GABRIEL BE ANDRADE:
(parc encaminhar a votacdo) :— Sr.
Presi-dento, propositalernnto me ab-
stivo do apartear o orador quo-,me
precodeu, porquanto, 0 nolorio quo
s. exc. Seirripre responde "scm duas

0

M
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heiras nas mãos" aos apartes quo
Iho sã0 dirigidos, por mais corte-
zeo e razoaveis quo sejam, corno fez
commigo ainda neste memento...

Arsim, p•o'is, jsoliritei a palavra
para, enearninhando a votação, dimsquo S. exc. não inhormou hem a
Casa deolarando quo d punsamënto,
do govertio suppri 'mir a taxa que,
actualmente, se cobra pela pesagem
do gado mao halanças . das feiras.

Sr. Presidente, de ha muito, on
tinha em monte apresentar qualquer
medida no sentido de crear a defesa
veterinaria, porquanto, d ella con-
siderada urgente por todos, memos
polo nobro doputado, 0 or. Alberto
Alvares.

Suipu•nha, sr. Presidente, ser s.
exc. urn espirito esciarenido e oem-
sato.

o sr. Alberto Alvares:—Jsso ago-ra nã0 b minha eulpa.o Sr. Gabriel d .Andrade... per
isso•, admire!-me •de ver o. exc. do-
clams quo semeihante serviço •ndo
era urgente, sendo at&, adiavel,
quando d o prcjprjo or. Secretaria
da Agricuitura que diz ser 0 mesmo
do grande urgencia e apresenta no
son relatorio a idda do ocr aprovei-
tada a renda das baalnqas paia a
creação 1e lao importanto meTho-
ramento.

Logo nao fui urn loviano...o sr. Alberto Atvares:_ F
eu disso que v. exc. a fosse.

o sr. Gabriel de Andrade... e
nom higi memos ieflectidamente,
uma vez quo b o prqprio relatorlo
do titular da pasta da Agricultura
quo vem dernonstrar quo o governo
não ter i ponsamento de supprir tal
medida e, noose particular, pnsso
afuirmar a Case, cue agirá patrio-
ticameñte.

Dapois, or. Presidente, como v.
exc. e a Casa sahern, a instituiqAc
das balanQas não b Jima m:edi.da
ma; executad,a sahiamente, dará ox-
cellontes resuitados; urna vez cue
so torna impossivel fazer-se, a olho,
a pesagern do gado, rnórmente tm-
tandose do grandes manadas.

Andou, pois, muito hem o go'verno
creando tal instituiçAo que rduii-
dou em lucro dos criadores.

Urn. sr. deputaclo —F a avaliaqiio
da ivsagem total sO pO'de sos for-
necida pelas feiras.

o sr. Gabriel de Andrade :—Tonho
0 prazer do deelarar. a Case, em

,oppooição as injustas paiavras do
irneu collega, que tal medida mao 0
1eiana...

o sr. Alberto Alva pes :—Nern on
disso tal.

o sr. Gabriel de Andrade: — Disse,
sim, senhor; affirmou quo eu agi
titieiramente •o quo corresponde a
sor leviano.

o sr. Alberto Alvares:_V. exc.
não oneontrará ostas palavras nas
minhas cons'ideraçOes, si as encon-
trar eu as ret.irarei.

o sr. Gabriel ae Andrade:—Sr.
Presidente, a execução. do -piano do
defesa sanitaria, clue so emcont-ra no
projecto, mao partiu do mirn, par-
quanto, está no relatorio do or. So-
crotario da Agricultura claramonto
1ernhrada a idda do se entrar em
acco.rdo corn o Instituto "Oswald.o
Cruz", aproveitandn-se a ronda das
baianas.

O sr. Alberto Alvares:—Estes ar-
gurnentos não são bastante convin-
centes.

o sr. Gabriel de Andrade :—Como
não, so 0 o p*prio Sr. Secret.ario da
Agricultura, qu0 dove sompre aridar
born informade, que achou conve-
niente tal medida?

Sr. Presidente, coma jã dl:S50, ha
muito tempo teriho a idda do tra-
ba]Ihar pela creacão do sorviço sa-
nitario porqu 0 acho quo não vale a
pena imp ortar-se reproductores para
quo elles fiquem a mercO das epi-
dernias, causando grandes prejuizos
oomo, por exemplo, aconteceu con'
o men pai que, devido a uma epi-
demia cue irrompou no son campa
do eroacaa-, perdeu mais do 50 05-
beças o quando poude arranjar re-
cursos no Instituto "Oswa-ldo Cruz.
visto quo o Estado mao tern, a res-
poito, nada organizado, jO era par
demais tarde.

o or. Alberto Alvares:—V. exc.
não est.á gyranido em torno do urn
principia vordade-iro.

o Sr. Gabriel de Andrade :—Co-
mo, não 0 verdadeiro, si foi v. exc-
quem disse quo o serviço ra adia-
vel?

o sr. Alberto Alvares: - Quero
dizer o s'eguinte: a berieficio quo Se
vai trazer ao criador dosapparecera

desde quo esse impost-a- tome ura
caracter permanent-c.

E' cain a men pensam-ento.
o sr. Gabriel de Andrades —V.

cxc. di licença para urn aparte?
Sr. Presidente, c,ontinuando en:

o sr. Secret-ario- da Agri'cultura seria
tao fad o inexporiento quo pro-
puzesse, no sou relatorio-, a ereação
d0 urn servio a ocr oust-ca-do p-cia
renda das baianas, se cue suppu-
resse quo o go-verno tencionava sup-
prirnir tal renda?

o or. Alberto Alvares:—Cite-i a
exc. não moines dc pessoas e sim
factos.

o Sr. Gabrel de Andrade :—Mas
cxc. declarou qu 0 o governo pro-
tonde supprimi-r uma rn-edida, quan-
do o rolatorio do r. Secrotario da
Agricultura diz que não.

o or. Alberto Alvares:—Chamo a
attnqao do v. exc. para todos os
äritecedeii_tes do decreto.

() sr. Gabriel de Andrade:—Por-
tan ti, or. Presidente, a opiniao do
nobro deputado poSso qppOr diver-
sos testernunios, p assados commi-
go pessoalmento. e do numorosos
commerciantes do gado quo affir-
maram -sempre, e muito sensata c
razoevelmente ser do grande neces-
sidade a serviçc da pesagem do
gado ilas fei-ras vista quo são alta-
menlo explorad-os pela avaliação dos
marchantes, quo nunca avaliam a
gado no son valor real. E iota 0
mais do quo comprohensivel

o sr. Alberto Alvares:—Pens-o a
ooiitrario do v. exc. porque as ro-
presenta-çOes estOo so amontoando
em mans do govern-a. -

o .or. Gabriel de Andrade:— Sr.
President, mai-s do uma vez jO te-
oho dito e mats urna vez ropita, a
Plano do exoci_iqão do modida can-
stante do pro-j-ecto não 0 meu, 0 do
rolatorio do or. Sooretario- da Agri-
cuitura 0 co-mo o men coilega a'p-
poll-au para o patriotismo da Casa
solicitando della a rojoiqão- da mi-
riha ernenda croando 0 "Serviqo Ye-
tori-mario", en tambem poço aos no-
bros deputados quo, desprezando as
soiicit.açOes do sr. Alberta Alvaros-,
vo-tem polo ri_iou projocta porquo,
earn iota, te.rão -prestado urn grande
servio a industria pastoril do Es-
tado. 	 - 	 - 	 -

Teiuho dito. 	 -	 - -
(Muito bern; muito bern!)
Procode-se a -votação, 0 approva-

da a ernenda n. 1.
A emenda n. 2 0 rejeitada.
São approrvadas as eniendas jis. 3

e 4.
van 0 proecto o as emeiidas- a

eommissão de Ag-ricuitura e - In-
dustrias. 	 -

o Sr. Bias Filho, pola ordoni, -podo
quo -so consigno na acta tor votado
contra a emerida n 1.

Identica decla-ração faz o - or. Al-
berta Aiv-aros.

o Sr. Castello Branco declara ter
votado a favor do substitu-tivo do
or. Costa Cruz o da emcnda n. 2,
apres-e-ntada - polo s-s. Alberto Al-
v-ares. 	 -

o sr. -Costa Cruz -pede quo so con-
signo na acta tor votad-o contra
o praecto e emendas. -

-SerOo att-o-n-didos c-s nobres depu-
tad-os.

Nada mais havendo a tratar, o or.
P-residente designa para amanhã a
seguin-te

ORDEM DO DIA
Prime-ira parte	 -

Aid I hora da 1-arde;
Leitura e approvação da ada.
Expediente. 	 - -

AtO 2 horas da tardo: -
Apresentação do pareceres - das

cornmis5005.
A-pre-senta-cao do projectos, reque-

rirnentos, indi-caçOos, interpefla46os
- on macboo.

Discussãa do rocju-orirnentos, mdi-
caçOes, interpellaçbos on mocbes.

Approvaçãa do r-edaebes. finaes.

Sei*thda parte

AId 4 horas da tardo:
3.' discussão -do projecto Ii. 50,

Sabre taxa de via^do-
3. 1 do de n. 56, sobre concossäo

do licenqas-.
3. 1 do do ri. 61, sobre approvaão

do cant-as do exercicio dc 1915.
Gonti-nuaão -da 3 . 1 discussão do

projocto n. 58, croando o fundo do
rosgate. 	 --

- Leiva-nta-se a sessâo. 	 -
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36.' SESSAO ORDINARIA, AOS 25
BE AGOSTO DE 1916

Presidncja do sr. Odilon de An-
drade

SUMMARIO: - Acta. -. Expedien-
te. - Inversão da orciom do dia
—Discurso do sr. Moroira da Ro-
cha.— Comrnjssão para dar pe-
sames ao Sr. Ignacio Murta. -
Apresentação do parncere.—Djs-
cussão dos paroeeres us. 111, 112
e 113.— Approvação do rodacçO.es
finaes _3•' di.scussãc do Proj ecto
n. 58.— Discurso do Sr. João
Lishoa . —Emondas. - 3. 1 discus-
são do projecto n. 50.—Discurso
do sirs. Emilio Jardim.--Emen-
das.—Qrclem do dia.
Ao moiti dia, fei rta a ohamadij

acham-se iYreaente os srs. Odilori
do Andrade, Emilio Jardim, Vivia-
no Caldas, Bias Filho, Retto Junior,
Getulio do Carvaiho, Pericles, João
Antonio, Julio Moirolles, Alcides
Gonçalves, Stylita, Modestino Gon-
calves, Jbsd Cus16dio, Joad Affonso,
Moreira da Rocha, Norberto Lage,
Tavares de Mello, Gabriel do Andra-
do, Castello Branco, Baeta Neves,
Manteiro do Abreu, Alves do Lomos,
Franklin do Castro, Clemente do Fa-
ra, Costa Cruz, Aihorto Alvares,
João Lisboa e Bernado Guimaraes,
faltando, corn Gausa partictpada, Os
5:rs. Garibaldi Mello, José Maria o
Martins da Silva, om ella, os mais
senho'res.

Ahro-se a sessão.
E' convidado Para occupàr o In-

gar do 2.° seeretario o Sr. Emilio
Jnrdim.
- Lida a acta da:. antocedento e não
h.aivendo quom snbre ella faça oh-
servaçbes d a mosma dada por ap-
pro'vada.

0 sr. I. , Secretarjo dd conta do
sieguirite

EXPEDIENTE

Of icio

Do Sr. l;o Secretdrio do Congrosso
do Estado de Santa Catharina, corn-
municaindo a installaça 0 da l.1 sos-
silo da9." legisiatura e coristit.uiçiio
da respectiva mesa.—A cornmiss!.o
flea inteirada.

.0 Sr. João Liaboa,ohtendc a pa
Eavra, diz quo já tendo sido appro-
vado4peta Camara e romettido ao
S'eñad& o proj octo do Orçamento e
tondo eln aua pasta umroquerirnen-
to do director da Liga Contra a Tu-
berculoso do Bello Horizonte, po-
dindo suhvenqilo o reiprosentaqoes
do diversas Camaras Municipaes, so-
licit.ando verha Para installaçOes do
comarcas o termos judiciarios, pas-
sa OSSOS papois as rnãos do sr. Pro-
sld!onte, afirn do encaminhal-os ao
Senado, ondo Lord do ser discuiido
o orçamonto.—Seja onviadas. ao Se-
nado.

0 mestmo senhor, prevalecendo-se
da opportunidade do se achar na
trihuna, pedo, sendo concedida pela
Camara, inversaio da ordern do dia
no, sentido do continuar a 2. 1 dis-
cussão do projecto n. 58, do pro-
ferencia as dernais materias.

0 SR. MOREIRA BA ROCHA: -
Sr. Pre.sid.ente, podi a paiavra pa-
ra declarar a v. exc. quo o Sr. do-
putado Ignacio Murta não pode
comparecer a sesséo de hoje, e hem
assim a algumas outras, polo triste
facto do tor-se finado, hontem, am
Arassuahy, o son fiiho Carlos, do
18 annos de odade.

Estudanto talentoso e do urn va-
lor intellectual admiravel, cursava 0
inditoso jovon o Colloglo Diocesan.-)
do Diamantina, onde sempro ioi o
modelo do alumno deidicado e do
filho obediente.

Corn estas pajavras, sr. Pros!-
dente, em consequencia do facto [do
triste, eu rogo a v. exc. a nornea-
qio do uma commlssão que love ao
nosso illustre coiloga os sentimdn-
tos de pesar por parte da Camara.
(Muito bern) .

0 so. Presidente, interpretando OS
sentimentos da Camara, nbrneia
Para o firn requerido urna corn-
rni'ssSo composta dos srs. Mo:reira
da Roha, Modostino Gonqalvos
Join Antonio.

4presentacdo de pareceres das com
missiles

0 so. João Lisboa, em nome da
ornrnissão do Osqamento e ContaS,
Lprosenta 0 seguinte

A eornmisisio do 0iarnento S
iontas, tendo já attendido, no pro-

jecto que orqa a receita e a despe-
sa do Estarlo Para o exercicio do
1917, ao objectivo das peqas proto-
colladas sob os ns. 265, 346, 341,
241, 326, 325, 319, 272, 329 e 351, 6
do parecoi C requor quo Sej am to-
das archivadas.

S. C., 25 do agosto do 1916. -
Join Lisboa. - Ernillo Jar-dim. -
Alberto Alvares. - Alves do Le-
mos.	 A imprirnir.

0 so. l3aeta Neves, POT parte da
comrnissão do Legislaqio o Justiqa,
aproenta 0 seguinto

Pro jecto n. 66
A comnissio de Constituicão,

Leg!siaqio e Justia, tendo em con-
sideraqão a peiiqão assignada pelos
funecionarios da Camara do Santa
Barbara, 6 do parecor quo seja ap-
provado o seguinto projecto:

0 Congrosso Legislativo do Esla-
do do Minas Goraos deccota:

Art. 1.0 Fica o poder oxocutivo
auctorizado a pagar os funcciona-
rios do fOro da cornarca do Santa
Barbara a importancia do 1 :5465701,
do custas vencidas no anno do 1914

Art. 2. 1 Revogam-se as disposi-
qOes em contrario.

Sala dassess5os, 25 do agosto de
1916. Baeta News. - Costa Cruz.
- Bias Filho. - A imprirnir.

O so. Monteiro do Alreu, pela
cornrnissão do Agricultura e Indus-
trias, apresenta 0 seguinte

Parecer e redacçdo para 30 dis-
cussão do projecto n. 62

A comrnissão do Agricultura e
Judustria a quo foi presonto o pro-
jecto n. 62, approvado corn omen-
dais em 2 . 0 discussio, è do par000r
quo o rnesrn.o soja submottido a 3.'
discussão o atprovad'c corn a so-
guinto . redacqio:

0 Congresso Logislativo do Es-
tado do Minas Goraes (Yecreta:

ATt. 4. 1 Corn o firn do irnpulsio
nar o desenvolvimento e meihora
mento da industria pecuaria, flefl
0 governo auctorizado a crear "Po
Los do 1\ionta", ate o nurnoro do Yin
to, nos municipios mais convelli-

entes aos sons, fins, desde quo as
respectivas municpalidades o re-
quoirarn do Secretario da Agricul-
tura, cornpromettpndo-se a assunrlir
o encargo do metade das desposas
da installação dos ditos "Postos",
assirn corno do todo o convehientc
sustonto dos animacs, quo sorã do-
torminado pela Secretaria da Agri-
cultura.

Art. 2. 1 Ao Estado cabOrd: --o
fornocimento, por emprestinin, dos
reproductores machos equinos, ho-
vinos, azimnos o suinos; entrar corn
motade das despesas do installaçio
dos postos, assim comopagar o sa-
lario do oncarrogado dos anirnaes.

Art. 3•0 A munictpalid'ado quo
pretender o "Posto do Monta" do-
vera apresentar, ao mosmo tempo,
informaçOes sobre as conthçOos do
municipio para a Industria Pasto-
ru, assim corno uma estatistica da
sua populaqio bovina, oquina, azi-
nina o suina.

Em soguida a esta indispensavel
formalidado, a Directoria do Indus-
tria e Commorcib mandará verifi-
car, por pessoa idonea, a existen-
cia do installacOos apropriadas ao
hoin funccionarnento do dUo "P05-
to", maridadas oxecutar pola mu-
nisipalidade.

Art. 40 Urna vex deferido o pe-
dido, os roprod'üctoreS nan serão
fornecidos, omquanto a respectiva
municipalidado nio assignar, na
Direcioria de Industria e Conirner-
cio, urn termo so obrigando, for-
mairnente, a cumprir as disposi-
cOos da prosonto lei e, especialifien-
to, as seguintes:

a) a tratar e alimentar cônveni-
enternente, segundo as instrulcq6es
da roforida Directoria do Industria
o Commerolo, as animaos quo ]he
forem ernstados;

b) a registrar, em livro especial,
foi'necido pela Secretaria da Agri-
cultura, as coberturas I roalizadas
nelos reproductoros c remetter a
Directoria do Industria c Commer-
010. 110 fim do cada anno, uma re-
ia ção completa das mesmas;_

c) a fornocer aos propriotarios
dais ferneas paireadas pelos repro-
ductoros do "Posto", certificados
do cohertura, contondo o nomo on
0 numero do reproduetor quo hou-

0



quantia do (300) contos do rcils, di-
'ididos por dois oxercicios financel-

ros.
Art. 12. Flea o governo auctori-

zado a eiitrar em aceordo corn 0
instiluto "Oswaldo Cruz", do Ro,
Para a creaqäo do seaviqo do veteri-
naria no Estado.

Paragrapho unico. 0 governo, no
contraoto que firmar, estbeloc&d
clara e minuciosarnente as obrige-
cOos quo o referido instituto deveri
assurnir, de modo a satisfazer, do
meihor modo possivel, as necessida-
des da defesa sanitaria, dos robe-
uhos do Estado.

Para isto, o governo organizara.,
7rciviamente, urn regularnento has-
ante completo, pratico e efficax.

Art. 13. Para conveniento cx-
ecuçdo dësta modida, flea o governo
auctoriza6o a despender a renda h-
quida quo produzirern, annualmen-
to, as balanqas do posagern do gad)
nas fciras dentro do Estado.

Art. 14. Revogam-se as disposi-
çOes o rncontrario.

Sala das commissOcs, 25 do agos-
to do 1916. - Monteiro do Abreu.-
José Custodlo.

o ICSIO SCnhOP pode e ohiem
dispensa das frnmalidades regimen-
tees, Para crue 0 projecto entre na
ordorn do dia seguinte.

o sr. Alcides Gona1vcs, em
da commissdo do PotiçOes, apresanta
o seguiiito

lcirecer Para 2.0 discussdo do proje-
cto n. 32

A cornmissdo do PeticOes o Repro-
sentaçOes ci do parecor que 0 projo-
cto ii. 32, do anno passado, jd ap
pmovado em 1. •diseussão, seja dado
Para a 2.0 o approvado.

Sale das comrnissOes, 25 do agos-
to de 1916. - Abides Gonçalves. -
A imprimir.

o mesmo senhor, por parto da
cornmissão do Cameras Municipaes,
ajrosenta Para figurar na ordorn do
dia immediate, disponsaclas as for-
malidades regimentaes, o seguinte

Parecer e emendczs Para 3.' dis-
cussdo sobre o projecto n. 14, d°

	

Senado. 	 -

A conemissão do Cameras Muni-
cipaes ci do parocer quo o projoeto
n. 14, do Senado, soja dado pare
31 discussão o approvado corn as
ernendaS apresentadas em 2. 1, me-
digidos projoeto e emendas dames-
ma fOrrna como passaramn neste
turno regimental.

Sala das ' cornmiss6os-25—VIII
do 1946.—Moroira da Rocha.—Alci-
ds Gonqalves.

Ernendas approvadas em 2.' dis
%2USSaO

1.'

Ao art. 4.° Suhstltua-se polo so-
guinte: "Fieafin ereados os distri-
dos do Aymorcis (Nativi4ado), S.
Benodieto, Ponha do Capim, Mutum
c-Born Jardim.

2.'
Ao art. 2.° Substitua-se polo so-

guinto: "Ficane ereados os seguin-
tos muflicipios

I) do Aymorcis, corn os soguintos
districtos:

Aymorcis (scido), S. Bonedieto
Ponha do Capim, S. Sobastiäo do
Alto Capim, Respbendor.
- II) do S. Manoel do Mutum, corn
os districtos:

Muturn (Ode), S. Sohasti go do
Occidento, Born Jardim.

3.'
Ao art.. .°, n. 5, aceresconto-se:

"quo torh denominaqdo do Lagi-
nha do Chalet o scido na povoaco
desto nomc".

4.'

Ondo convior:
Art. E' applicavel as auctorida-

des policiaos o dispositivo do art.
192, da Tel n. 375, do 4903, ficando
revogado o art. 39, cia lei ñ. 30, de
16 do juiho do 4992.

0
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ver felt o a monta, a sua raça, data 	 Art. 6.° Os reprodu .cfores bovinosda cobertura etc. 	 e suinos p ermanecerao todo 0 anno0 inodelo de taos certificacios de- flOS "postos" emquanlo quo Os Oqul-verci se p fornecjdj pela Directoria nos e azjnjnos do agosto a janeiro,do industria e C rnrnercjo . 	em todo o anno, a juizo do govern,
A) a enviar annualmente, em que, no pr-imeiro caso, fal-os-d reco-tempo 'opportuno, uma relac go corn liher aos seus estal elecimeiitos zoo-pleta dos productos nascidos e no- technicos

Art. 7.° No mez dè janeiro demes dos respect'yos proprietarios 	
eda anno, o governo poderci orde-estes ficarão obrigaclos, Para a ef-

lectivjdado desta disposiqgo, a Io nar uma trorn, entre si, do reprodu-var ao conh e jmento do encarrega- etores disseminados pelos differen ..do do "Posto", a data do nascjrnon- tes postos.to dos productos, o sexo detes, 	 Art. 8.° No fim do ahno, verifica-seus signaes, etc., sob Pena do so- do quo cada urn do's rep roduetoresrein recusadas novas coberturas 	 não foj aproveitado em urn minimo"Posto"; 	 de 40 eguas 50 vaccas on porcas, o
e) a forne.cer a Directoria do In- govorno mandard retirar os repro-dustria e Commerojo, no firn de duretoros do respectjvo municiplo,cada anno, a estatistica complela e, em qualquer tempo, dosde quo

dos a'rnaes existenfes no rnunicj- \eriflque inobsorvancja por parte
plo (hovinos, equinos, azininos' e cia municipaildade, de quaiquer dis-Suinos) ; 	 positjvo na presente lei.

1) a lndèrnl]jzar o Estado do 'va- Art. 9.° Os ropro .du'ctores fornocj-lo p
 do animal, sempre quo so dci a dos pelo governo deveräo ser, ciamorte on inutilização deste Para a proferencia, des seguintes raqas:procreacao - urna vez provado quo 	 a) Para leito: - Hollandeza,houve desuid'o no frato do mes- Schwitz e Jersey;MO.	

b) pare came: 	 Hereford, Du-Pare evifar difuiculdades no ca- rharn o Devonso em quo esta disposjcao tenha do 	 c) Para leil'e e came: - Hod-5cr executada, a municipalidade , ao Polled;recehor Os reproduclores, passard
d Directoria do Industria •e Corn- 	 d)gue-ia equinos: - Arabe "puro san-

g1ez' e Hunter; *mercio, urn recijo corn declaracao
do valor do custo do cada urn dos teo) aziniflos: - Hespanhola Poi-mesmos; 	 u e "darnmouth" (americana)

g) estando Os rep roduotores sob 	 1) Suinos: - Poland-chine e Da-a sua resp onsablli.dade , a muniel- roe-Jersey.
imlidade deverd informer a. Dire- Par.grap}1 1.0 Si o govemno mccc-
ct'orja do Industiia e Cornmorcio bor sufficjontes pedidos do eriado-
sempre quo notar que o onearrega- ies, poderd annexar nos "postos'
do dos mesmos ndo ci exacto 	 quo julgar do utilidade, re produeto-pridor dos seus deveros; 	 res oVjnOS das races "Roinnay-

Ii) a communicar logo e telegra- narsh", "Cara Negra" e "Merina".phicamnte a. Direeforia do Indus- Art. 10. Pare onearregado detria e Comrnercjo qualquer alter5- cda "posto de monta", será dosi-
eao quo se manifesto no estado do gnada, pela Diroctorja.de Industria
saude dos animaes, afine do quo a 0 Cornnierci'o uma pessoa dc corn-rnesma Direetoria possa providen- provada idonoidade, e voncendo 0ciar sohre a convenjento o prompts ordenado maximo do duzentos .....assistoncla veterinaria quo ,o case (200$000) muexirir. 	 rciis monsaes.

0 mesmo serd auxiliado por urnArt. 5.° 0 servico de monta no I camarada ou tratador, fornocido o" p ostos" serd todo dIe feito gratni- pago pe.la respecti'a municipali-
famente, ')do pode.ndo as municipa_ I (lade.liftades on os enaamregado dos ro- 	 Art. 11. Flea o governo auctorjza-produetores exigjr •qualquer rein- do a despendor, para a convenjen-
buio polo serviço dos mesmos. 	 I to oxecuqa.o cia prosente lei, atci a
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Ond€
Art.

lei n.
1904.

• Onde eonvier:
Art. Para as eleiçOes estadoaes e

municipaes fica adoptada a quail-
ficaqão eleitOral feita nos termos
da 101 federal n. 1.299, de 15 do

.novembro de 4904 e sells rogula-
mentos, ate quo soja completado a
novo alistarnento previsto pela lei
federal n. 3.139, do 2 de agosto do
1916.

Paragrapho unico. Na sua proxi-
ma reunião o Congresso Legislativo
do Estado delilierard dofinitiva-
mento sobre o assumpto.

Sala das commissOes, 25 do agos-
to do 1916._M:oreira da Rocha,
presidente.—Alcides Gonçalves, re-
lator.

U sr. Emilio Jardim., em nomo
da commissão do Redacção das
Lois, apresenta a seguin.te

Redaccão final do pro jecto n. 53
A ,00mmissão do Redacção das

Leis, a'quo foi presente oproj 0-
eto n. 53, já approvado em 3. dis-
eussão , d de parecer quo seja ado-
ptada , como final, a mesma roda-
cção, corn qua esse projoeto transi-
tou no ultimo turno regimental.

Pro jecto n. -53

O Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Geraes docreta:

Art; 1.° Flea 0 governo auctori-
zado a mandar registrar nas repar-
tiçdes competentes os titulos de
agronomos confaridos pela Esoola
Agricola do Lavms.

tParagrapho unico. Para qua se
tome effectivo o registro dos res-
pectivos titulos, a direetoria do es-
tabelecimento aprosentard ao go-
verno do Estado fodos os docu-
nientos comprobatorios - da utilida-
do o da seriedade do ensino alli

niinistrado, dc accordo corn os pro-
grammas do ensino, sujeitando-se
ao mesmo teifljo a conveniente
fiscalizaçdo.

Art. 2.1 Durante a vigencia do
art. 5. 1, da lei n. 602, de 42 de
setembro do 1913, poder o go-
verno conceder oquiparaç.o a es-
colas normaes particulares, dosde
quo proencham os fins a quo so
destinam, em numero, pordm, não
excedente as quo for-em perdendo
as regalias de que actualrnente go-
zam.

Art. 3. 1 Revogam-se as disposiçöes
em contrario.

Sala das commissOes, 25 do agos-
to do 1916.—Emilio Jardirn.—Getjj-
ho do Carvaiho.

0 mesnio sr. requer e obtern
dispensa das formalidades regi-
meritaes Para quo soja diseutida e
votada na presente soss,o a reda-
cão quo acaba do apresentar.

Parecer n. 111

Sam debate ó 'approvado o Para-
car n. 111, •da eommissão de Lo-
gislação e Justiça, opinando polo
archivamento do peças protocola
das.

Parecer n. 112

Sam debatedebate a approvado o pa-
racer n. 112, da commissão do Ca-
maras Municipaes, sobre uma re-
prosentação da municipalidado do
Bambuhy.

Parecer n. 143

Sam debate C approvado o pare-
car n. 113, da mosma eommissão,
opinando qua sejam onviadas ao
Senado diversas peas protocola
dàs.

Approva'ao de redaccoes. finaes
Sam debate, C approvada a....-ada-

cção final do projecto n. 53, sobre
o registro dos titulos do agronomos
conferidos pela Escola Agricola do
Lavras.

Eguahnonte, som debate, C ap-
provada a redacdo final da omen-
da n. 15, destacada em 3. discus-
são do projocto do orçarn-ento, au-

cto,rizando a mesa da Camara a ,pe-
v-er o regulamento da raspeetiva
Secrotar'ia.

Passa-so a

2. PARTE DA ORDEM DO DIA

3. 1 discussdo do pro jecto n. 58

Na fOrma da decisão approvada
pala Camara, C submettido a 3.
discusão (em eontinuaqSo) o pro-
joeto n. 58, creando o fundo do
resgate, corn as ernendas us. 1 e 2,
ao mesm-o id offerocidas.

0 SR. JOAO LISB-OA (gem revi-
são do orador) : - Sr. Presidente,
poucas são as considoraOes quo to-
rei do f az-or em torno do projecto
em debate, em additamento as quo
sobre o assumpto jd expondi, em
anteriores diseussCos.

Na qualidade do auctor do refe-
ido pro,jeoto, não posse detxar -do
p-ronunei;arme sobro as emendas
quo ao me-smo foram offerecidas,
na sessão do hontern, polo illustra-
do repre-sentante do 5. 1 districto, re-
sidente nesta Capital, sr. deputado
Alberta Alvaro.

A primeira dessas emendas é as-
sim redigtda: (IC) 	 -

"Aeerescente-se onde eonvie:r:
Art... 0 Estado não pod-era eon-

trahir nenhuma divida nova sam
que na piropria lei quo a auctorize
sej am consign-ad-os rondirn-entos cor-
tos :CllO bastem Cs despesas do sells
jiiro:S 0 arnortização."

Essa madida, Sr. Presidente, C,
evidentemente, sa.lutar e me-roco o
estudo da Camara dos srs. Doputa
dos, porquanto tern por tim avttar
qua, do futuro, so faqam, no Esta..
do do Minas, operaqOes qua porvon..
tura possam acarretar diffdcuidades
o embaraç-os a sua vida financeira.

Entretanto, -tratando o men pro-
jecto-, exciusivamento, da creaqão dC
-urn- fundo especial para eustear as
encargos provenientes da operaqão

- feita em 1915, corn as flosses ere-
dorm oxtrangeiros, e Para o resga..
to livre, voluntario, dos titul-os das
dividas consolidadas intorna e ox
torus, parece-me quo a omenda do
n-ohio deputado, cömqaan-to envob

- va - materia do alta transcod-enCia,

dove constituir proposhão distmu-
eta, merecendo urn debate especial,
no solo da Casa.

Effoctivamente, assumptos da n-a-
turea desse quo se acha coaicreti-
nude na ernenda do ilius-brado aol-
loga, cuja inici-ativa nan C domais
re. etir, rnerece Os nosses flrais Vi-
vos e sinceros applausos; assurn-
ptos do tal natureza preetsam, evi-
dentemonto, soffrer uma diocussão
especial, mats arrupia o domorada.

Nestas condiqOes, opportunarnan-'
to, irel roquerer quo e:ssa oinonda
ti-quo constituindo urn projecto so-
parade, Para quo a Camara, esth-
aIaildo-o maCs detid-ameuta, possa

doliberar a respeito, depois do urni
debate quo ha do ser, scm duvida,
brilhanto o proveitoso Para a Es-
tado.

Ainda, sr. Presidezito, 0 mesmo
honra-do coilega, a quern me venbo
reforindo, iapresentau a seg-uinto
-arnenda: (IC)

"Ao art. 7. 1, substitua-se polo so-
guinte: 	 -

Os titulos -cotads aeima do par
so serCo resgataveis au par, mcdi-
ante sortelo."

Acho do toda a convenionei-a quo
a modida 'consubstanciada nes-sa -
emanda figure no texta do proje-
eto, substituinde-sa pola mesma, 0
-seu art. 7. 0, qua determiria quo
não serC resgatado nenhwn titulo
quando tivor cotação aelma do
pa:.

Do facto, pOdo so dar a care,
muito normal e naturalineite, quo
todos os titu.los do Estado so acham
acima do par. 	 -	 - --

0 sr. Bias Filho: -- E' muito
pouco provavel. -

0 sr. Jodo Lisboa: - Thgo - -
mui-to - normal - e naturalmento -
porque jOra do -duvida que o Es-
tado tono sou crédito do pC, me-
recendo -plena confianqa do todo a
mu-ndo finaricoiro, principairn-ente
pela orientaçao quo tern tido, fies-
tas- ultimos tempos, a sua politiea
economica.

0 sr. Castello Branco: S —A cota-
qCo actual nCo dernonstra isso.

0 sr. Jodo Lisboa: T Quem não
- C dot-ado do urn espiri-to pessi-mista
e, ao contrarlo, tam plena 0 segu-
ra qoT-ifiaqa no. futuro eoonornieo
do nosso Estado, pre-vê natural-

convier:
Flea revogado o art. 5.° da
396, de 23 do dézembro do'
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• fliente, qu Os seus tit.ulos nAo po-

derão deixar de vir a ter corno já
tiveram, cotação acima do par.

Ora, Polo art. 7•0 do projecto,
tal como so acha redigido, verifica-
da esta hypothe-sel 0 governo es-
taria tolhjdo de fazer o resgate, 0
quo jd não acontecerd, 54 fOr ap-
provada a emenda do nobre deipu-
tado.

Em taos condiçOes, penso que es-
sa ernenda vem prencher uma la-
cuna existente no projecto, deven-do, portanto, ser approvada pelaCasa.

Passo agora Sr. Presidente, a
iustificar, l igeirarnenf. , •duas omen-
das quo, por minha vez, you tam-hem ap.r•esontar.

A primeira deltas manda resta-
helecer, corn pequenas modifica-
cOos, 0 prirnitjvo art. 1.0 do proje-cto, substituido, em 2.0 discussao,
em virtud.o do urna emenda propos-
ta polo men illustrado coilega,. Sr.
Alberto Alvares.

0 objectivo do fundo do rcsgate
como sabe a Camara, custear, do

aceordo corn o nossos compromis-
sos, o sorviqo do "funding" e, corn
o excesso, fazor a amortizaço fo-
luntaria dos titulos da divida exter-
na e interna.

Si assim não fosse, 0 born do verquo o •fundo especial cia Caixa no
podepia 5cr constitujido pela renda
dessas different es rubrjcas do quevai ficar desfajcado o nosso orqa-monto, come, o producto de co-
hrança da divida activa; os saldosque se apurarem no orcamento do S
cada anno; as rendas eventuaes; q
os juros das somnias que o Est.ado °
tern empregado em aüxilios a agri-
cult.ura; o pro duto da revorsão
das garantias do jrros; as ocono-
mias prove njentes do reducco do
juros, result.ante de conversão do
titulos cia divida consolidada . oproclucto cia venda de pr'oprjos do
Estade. 	 -

0 serviço obrigatorio contractual,
do nosso accordo financoiro.

Em taos condicOes, redigi a aeguisi-to o :rnonda: (U)
'Ao art. 1.', substitua-so polo so-guinte:
E' creado urn fundo especial des-

thiado ao dusiej 0 dos oneargos re-
sultanfes do acorn-do finarl'cejro rca-
lizado polo Estado em 915, em Pa-

hem como ao resgate das divi-
das C0nsoijdadas interns e externa."

E', como ye a Camara, urna emon-
cia quo sq impOe ao projecto em
debate.

A segunda ernenda que you en-
viar a Mesa roforo-go a auctoriza-
Co quo porventura 0 Podr Legis-

lativo queira conceder ao governo
Para dar ao fundo especial outra
aPplicaçCo.

o proj ecto estathelecia, primitiva-
monte, quo, em caso algum, poderia
o govern dar so fundo especial
outra applicacco salvo Si Para issoIivess0 auctorizaqao prdvia do Po-
der Legisiaitivo.

o nobre deputado, residenfe em
Sacramento, Sr. JosO Affonso, offo-receu em 2.0 discussão, urna omen,
(Ia, manidando aecrescentar quo essa
auctorizacgo deveria ser dada em
tres SessOes 'consedu:tiyas

Como 0 urn prazo rolaffyammto
ongo, ponso ser cOfliVOflieflte quo
m voz do tres sessOes, diga-se[nag.
'São estas, Sr. Prsidente, as omen-

las quo passe Os mOos de v. cxc.,
dim do sereni subrneftfdas a con-
ideracao cia Casa; e, concluindo, re-rueiro quo a ernonda apresentada
esta 3o discussgo, polo nobro de-
ut.a'do, sr. Alberto Alvares, e quo
)mou 0 n. 4, seja destacada Para
Dflstjfuir proj ecto di:fforente.
(Muito bern; muito bern!)

Emenda

N. 3

N.4
AO art. 40:
Diga-se duas sessOes em yes do

tres
• Sala das sessOes, 25 do agosto de
1916.--,João Lisboa. - Emilio Jar-
dim.

São apoiadas e entram comijuncta-
monte em discussOo.

Ninguom mais pedindo a palavra,
encerra-so a discussOo o, proceden-
do-so a votaçOo, 0 approvado o pro-
jecto koom as emeridas a oil 0 offe-
recidas, sendo destacada a do n. 1,
quo flea transformada no projecto
n. 67, quo terá de s:o'ffrer 3° dis
cussOo—A' commissão do RedacqOo.

3.° discussão do projecto fl. 50
E' lido e posto Offi 3 discpssOo

o projecto n. 50, sobro taxa do via-
tlãO.

0 SR. EMILIO JARDIM: - Sr.
Presidente, paroce-me que, sem in-
fringir o nosso Regimento, poderei
apresentar ao projecto em debate
uma ornenda concebida nos mesmos
termos da quo bye a honra do of-
forecer ao projecto n. 61.

Assim, pois, offereco a considora-
cOo da Casa a mesma emenda quo
ja foi approvada na 2 . 0 discussOo di)
projecto quo dispOe sobre a tomada
do cOntas, o quo osta assim redigi-
da (lé).

Como tivo onsojo do dizor a Ca-
mars, a emenda, cuja leitura acaho
do laser, é mOramento interpretoti-
Va do urns disposiçOo do decreto
contondo 0 regulamento do impost)
do transmissOo do propriedade.

Ora, assim sendo, pareco-me quo
esta disposi900 interpretativa do ou-
tra disposigOo do led sobre imposto,
fleara melhor no actual projecto,
quo tern tambem intuito egual ao da
medida quo aprosento.

Mando, p 1is, a emenda a Mesa, es-
porando quo a Camara a approve
nosto turno regimental. (Muito
bern).

Emenda
N. 1

Aceroseente-so onde convior:
Artigo. A isençOo a quo so refere

o art. 56, n. 7, do doe. ci. 1.798, de
11 do marco do 4905, comprohende

os irnmoveis corn quo os socios en-
trarem Para a formaqao do capital
das sociedades commoreiaos e civis,
sob qualquer forms.

Sala das sessOes, 25 do agosto do
1916. - Emilio Jar dim.

E' apoiada e entra em discussO
conjunctarnente.

o Sr. Getulio de Carvaiho justifi-
ca e inanda a Mesa a seguinte

• 	 Ernerida

N. 2

Depois das palavras sellos de fo-
lhas, accrescente-se: do autos e dos
livros do nots dos tabolliOos e pro-
tocollos dos escrivies do judicial.

0 mais como esta.
Sala das sessOes, 25 do agosto d3

1916. - Getulio do Carvaiho.
Apoiada e submettida a discus-

SãO conjunctamente, o Sr. Presiden-
to verifica não havor numero no ro-
cinto pars continuar a discussOo,
polo que levanta a sessOo, dando
Para amanhO a seguinte

ORDEM DO DIA

Prinicira parte
Ate 4 hors da tarde:
Leitura e approvaqOo da acta.
Expodiento.
AtO 2 hora da tarde:
ApresentaOo do pareceres das

cornrnissOes.
ApresontacOo do proj ectos, reque-

rimentos, indicaçOes, intorpellaçOes
on rnoçOes.

Discussão do recjuerimontos, mdi-
caQOes, interpollaçOes on moqOes.

ApprovaçOo do redaccOes finaos.
Setnda parte

At-6 4 horas da tarde:
ContinuaçOo da 3. 1 discussOo do

projeeto ci. 50, sobre taxa do viaçOo.
3.1 do do n. 56, sobre eoncOssOo do

lieeticas.
3.1 do de n. 61, sobre approvaçOo

do contas do eXercicio do 1945.
3. do do n. 46, tornando extensiva

sos Secretaries do Estado e Chefe
do Poli!cia, a disposicOo do art. 49

	

uonlprenendem os nobres ciepu- 	 Ao art. 4 1 . Substitua-se polo so-tados quo, Si fosse o fundo especial glhio
cia Caixa exclusivarnente ernprega_ E' creado urn fundo especial, des-
do no reisgato voluntarlo, nOo seria .tinadO so custelo dos oncargos re-
poss vol quo o orcamento do Esta- sultantes do aecorde financoiro rca-do ficasse dosprovido da rocoita lizado pelo Estado em 4915, ein Pa-dessas varias proveniencias, o quo 'ris , born como ao resgato dO's diivi-iria, scm duvida, fazer falta Para , das consolidadag interns e extorna.
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da lei n. 588, de 6 'do seternhro do
1912.

.3. 1 discussão do projecto n. 62, so-
bre a creaçS do 'postos de monta".

Dlscussão das emendas do Sena-
do, ao projecto a. 33 ,de 1915, da
Camara, contendo disposiçOes rela-
tivas a Caixa Beneficenfe dos Fwio-
cionarios Publicos.

3•1 discussão do projecto a. 14, do
Senado, sabre divisSo adnhiiñstrati
'a do territorio quo foi oijecto do

litigio entre Minas a Espirito Santo.

371 SESSO ORDINARIA, AOS 26
BE AGOSTO BE 1916

Presidencia do sr. Odilon de An-
drack'

SUMMARIO: Acta.-Expediento.
-Emendas do Senado. -Apre-
sentação de pareceres. - .lJiscur-
so do Sr. Alberto Alvares. -In-
dicaçSo. -Parecer n. 114 -3.
discuasao do projecto n. 50 -3.
do do ñ 56 do do n. 61.
-Ernenda. 3.' discussSo do pro-
jecto n. 46-3." discussão do pro-
jet•o n. 62. -Ernendas.-Dicur-
sos dos si-s. Julio Meirelles e
Monteiro do. Abreu. -Emendas
do Senado, ao projecto n. 33, do
1915. -Urgencia. -RedacçOes fi-
nacs. ---3." dIcussão do projecto
n. 14, do Senado. -Discarso do
sr. Abides Goiqaives. - Emeii-
das. -Ordem do dia.
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-se presenles, os srs. Odilon
de Andrade., Eduardo da Cunha,
Leopoldo de Luna, Stylita, Emilio
Jardim, Alberto Alvares, Viviano
Caidas, Martins da Silva, Gabriel
do Andrade, Alves do Lemos, João
Antonio, Norberto Lage, Moroira da
Rocha, Abides Gunqalves, José Cus
todlo, Bias FlIho, Monteiro do
Ahreu, DeThasthenes, Tavares: do
Mello; G'etulio do Carvaiho, Julio
Meirellés, Argemiro do Rezende, Jo-
sé Affonro, Clemente do Faria,
Castello Branco, Henriquo Portu-
gal, Paulo Pinheiro, Costa Cruz 6
João Martinho, faltando corn cau
sa participada os srs. Garibaldi
Mello e José Maria e, scm ella, os
mais senhores.

ihre-se 6, sesso.

Lida a acta da anteedente e naO
liavendo quem sobre ella faça oh-
servaqOes 6 a mesma dada por ap-
provada.

0 Sr. 1 . 0 Secretjjpjo dá coiita co
seguinte

EXPEDIENTE

Officio
Do sr. 1.0 secretario do Sonado,

devolvendo corn emendas o proj e-
do iniciado nosta Camara sob ii.
36, concedendo licenqa a diversos
funocionarios publicos. -A impri-
rnir.

Eniendas offerecidas e approvadas
pelo Senado ao projecto n. 36 da
Camara dos srs. Deputados

1."
A  art. 1.0 iettra b)
Supprima-se.

2.'
Ao art. 1.° lettra d)
Acerescente-se em seguida a pa-

lavra Barbacena 0 seguinte: sem
vencimnento:s.

3.'
Ao art. 1. 1 lettra e)
Em seguida a paiavi-a -Paiha-

i-es - aceresconte-se: scm venal-
rnontos.

Paqo do Senado do Estado do Mi-
nas Germs, em Bello Horizonte, 25
do agosto do 1916. --0 Presidente,
Chrispim Jacques Bias Fortes. -0
1.0 secretario, José Pedro Drum-
mond. - 0 2.° secretario, Urias
Boteiho.

Of ficios
Do sr. Secretario da Agricultura,

devolvendo inform, ado, urn roque-
rimento do Kabanan Damian e 0U
tro .pedindo privilegio Para a 0011-
strucçdo do urna linha circular ele-
ctrica entre Belle 1-lorizonto, Pon -
to Nova e Lafayettq. -A' commis
são do Obras Publica's o Viaçdo.

o sr. ,Stytita traz ao eonhocimefl-
to da Camara e fica esta intoirada
que o Sr. Modestino Gonqalves fal-
ton hojo a sosso, per motivo . jiiStO.

O sr. Moreira da Roe/ia obteiidO
a palavra, diz que a eonrmisSa°

hontem nomeada, Para apresentar
ijesarnes ao sr. Ignacio Murta, pom'
iarte da Camara, cumprin o sou
d.eve'. -Inteirada.

Aprescntaçao de pcn'eceres das
cornrnissdes

0 n'. José Affonso, pela commis-
são do HopresentaçOes e PotiçOes,
envia a Mesa o seguirite

Pczrecer n. 115
A commissão do RcpresentaçSo e

PeticOcs, tomando couhecim onto' do
roquerimento do Sr. Antonio To-
lesphoro da Silveira, aeiador do
forum desta Capital, quo pede ole-
vaçSo do sons vencirnenfos parc
urn eonto e oitocentos mil réis, é do
parecer e requer quo o mesno seja
indoforido e rchivado.

Sala das sess6os, 26 do agosto do
1016. - José Affonso. - Simedo
Stylita. -Norberto Lage. - Abet-
des Gonqalves.

O mesmo senhor requer e obtem
dispensa do imJressSo do parecol'
quo acaba do areseniar. -Para a
ordain dos trabaihos.

Apre.sectacao de pro jL ctos, reque-
rirnentos, indicaçoes, interpella-
çdc e rnocdes.

O SR. ALBERTO ALVARES, -
Sr.. Presidente, pedi a palavra pa-
ma passar as mãos do v. exc., afim
do quo tenha o destine regimental,
a seguinte indicação que estã assi-
griada p01' 20 dos sonhores depu-
lados (lé)

Soria dosnecessario arecrescentar
qualquer palavra justificativa da
indicaçdo quo tenho a honra do
mandar a Mesa.

Trata-se de ama medida da mais
urgento neeessidado e quo vein sen-
do objecto do assumpto do Con-
gresc. Federal.

Nestas condiçOes, on me exinio
do qualquer outra consideraço,
Porcjuanto se trata do matoria jus-
lificavol p01' 51 mesmo.

Mando, pois, a Mesa a indioaçSo
(Muito bern; rnumto bern!)

(16).
A. C.L35

lndicação n.
Ti dicarnos quo, por intermedio

cIa Mesa, a Camara dos srs. Depu-
tados represente ao Congresso Na-
cional sobro a necessidado do se
converter em lot o projecto do Cu-
digo Florestal do Brash, como ida-
diavoYmedida do interesse Para to-
do o paiz.

S. S.,  26 do agosto do 1946. -
Alberto Alvaros, Edgardo da Cu-
nha, Viviano Caldas, Simoão Sty-
lita, Emil i o Jardim, Alcides Gon-
calves, Alves do Lemos, Dembsthe-
nes Cesar, Leopoldo do Luna, José
Custodia, Julio Meirelles, A. de Re-
zondo Costa, Bias Filho, Getulio do
Carvalho, João Antonio, Norberto
Lago, Moreira da Rocha. José Af-
fonso, Paulo Pinheiro da Silva
Montoiro do Ahreu.

Achando-se apohada polo numer,
do assirnaturas. vai 6. eommuissSo do
Agricultura e Jndustrias.

Parecer n. 114

Scm debate 6 approvado o pare-
coi a. 114, da eomrn.issão la Orqa-
monto, mandando orchivar Jiversas
peas protocolladas.

Pasa-so a
2." PARTE BA ORDEM DO DIQ
3.' discussdo do projecto ia. 50
' annunctada a continuaeãr) di

3." 'discussão do pojecto n. 50 (taxa
do viação), corn es Atlas emend.-Is
hontem offereeidas.

Encerrada sem debate a discus-
s q o. são approvados o projecto o
emenda. quo vão a eommissão di,
RedaeçSo.

3.' discussd; Wo pro jecto n. 56
Lido a submottido cI 3.' discussãn,

6 scm debate ,lpn-rovado e vai tarn-
hem a eornmjssão do Redaeçao 6
orojecto n. 56, sabre coneessão do:
licençcs.

3." diseussdo do pro jecto n. 61
Disponsada a loitura, a reouri-

menlo do sr. Moreira da. Rocha. 6
submetfhdo a 3.' discusso o proje-
eto ii. 61, sobre apnrovaçAo d4e con-
las do exencicio dc 1945.
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O sr. Emilio Jardiin maiida a
Mesa a seguinte

Enienda
N.j

A !,) art. 9. 1. - Supprina-se.
S. d.as sessOes, 26 dc, agosto do

1916. - Emilio Jardim.
E' apolada e enfra em diseussãj

cnnju.netarnente.
Ninguem mais netlindo a palavra,

eneerra-se. a disnissão, sendo •ap-
provados 1i.project e a emenda. --
A' cornmissãO die f1edacção.

3., discussão do projecto n. 46

Submettido a 3. 1 '
,
discussão, depots

de 11(10, ésem debate approvado c
remettido a eommlssão de R:edacção,
0 project.. 46,ot6ndendo aos Sc-
eretarios do ,Estado e Chefe de Poll-
cia adisposição do art. It) da lei n.
n.'588, do 6 do setemhro dc 1912.

3. discussão do .rojecto n. 62

E' lido e posto eth 3. 1 discussão a
projeelo -n. 62, sobre a ereaçliM de
"postos de onta1'.

Osr. i1Th,it'iro .deAbreu, em nonie
dkkoffinussdo do Agricultura e In-
dnslrt)is, envia a Mesa a seguinte

i Ernenda
N.!

Acerescente-se audio convier:
Ailigo. Flea a governo auet.oriza-

cia a enear o serviio sauitario no Es-
tad o.

Artigo. Para execuão desta me-
dMa, 0 governopodera, si julgar
ccnveniento, despender a rend ii-
quida quo prado irem, annu a1rnei-
tf', as balances die pesageju de gado
nas feiras den tro 110 Est.ado.

Sala das sesses 26 do :gosto tie
1916. - Monteiro do Abreu. - Jose
Custodio.

E' apojeda e antra em diseussäo
conjunctamente.

0 sr. Gabriel de Andracie envia a
Mesa as seguinies

Emendas
N. 2

Ao art. 1.0 Onde disser: "Pirecte-
na do industria e Cornmorcio", sub-
titua-se par "Secretaria da Agri-

cultura". 	 -
N.3

Ao art. 11. Onde so diz: "Diviidi-
dos par dois exereicios firianceiros',
di g a-se "divi.didos por exercicios 1 1-
nanceiros succe.ssivos."

Sala das sessties, 26 do agosto do.
1916. - Gabriel de Andrade.

Silo epoladas a ontram em discus-
silo conjunctarnente.

0 SR. ALBEiRTO ALVARES (no
devolveu scu discurso).

0 SR. GABRIEL DE ANDRADE
(mao dcvolveu se-it discurso).

0 SR. JULIO MEIRELLES: --Sr.
Prestdento, ten-do do me manifest-ar
pela emenda hole offerecida, nã
posso (leixar do fazer algumas con-
sideracOes, porquanto, por occasião
da votaäo iila primitiva emenda,
ereando a serviço veterinaria no Es--
tado, del a men voto contra a
mesma.

Son, cntr-etanto, hoje, sr. Prei-
dente, urn dos trials enihuiataS
lesta medida. E iwm c1ia -deixar

do ass-im me pronuncfar, nao sO on
como tambem as meus coliegas, re-
prosentantes da 3. 1 cirdurnseripQ0
eleito-ral, todos filhos de urna zona
cujos campos e euj.as p:astagens 05-
tao comnactos do meiho-r rebanho
quo abastece an grande meread-o da
Capital da Republica.

Ntis, sr. P-resid-ente, que .perten-
ceinos a uma zona quo concarre
corn 50 0 1 0 no total dos impostos da
industria pecuaria no Estado, nao
pod-cmos nos silen-ciar deante do
urna matilda tao importante (tOiflO
oslo, a quo se role-re a ornenda (la
nobre conmi-ss)lo de Agricultula.

Sr. Presidente, soil dariuciles qUO
pensarn sempre quo -a pod-cr leglS
lativo, qijando Liver de adoptar uflia
medi-da, deve fazel_o confiando DO
exeicutivo e, ass-ian sendo, entefl{lo
qaie a creaçilo do serviço vetcniiIa
rio dove ficar aff-ecta ao honra1°
Prosidente do Esta-do, quo dove 111-

stituir esse scrviço do aecordo cOJfl

as co-nvoniencias, do aeeoido corn
as necessidades do Estaid-o; e man-
tei-o por asIa on par aquella verba.

Mas, sr. Presidente, não fol pam
tratar -desta questão (1110 pedi apa-
iavrá. 	 .

Que-ro rue manifestar pelas ha-
Iànça-s, não par aqu-elias quo han-
tern cram adoptadas nas feiras;
não par aquellas quo oneravam
ca-da rez, na sua posagem, tributan-
do corn I$000 -on I$200 cada produ-
cto v-endid-o, e si-rn por aquellas quo
foram o objeetivo do legislador
quando as inatitu-lu, juntamonte
corn as f-eiras de gado no nasso
Estado, attend-end-a ao reclamo
eo-ristarite contra a usurpacio quo
so-f fniam as cniadores na - pesagern
de suas boiadas.

E, Sr. Presild-ente, nem se diga
quo osse clamor era desmedido.

Foi oem-p-re urna questd-o capital
para o boiadeiro a pesagean do son
gado; o preço nunoa fOra o s-eu es
pantalho, o qua ella temia era 0

- calculo do gado; as no_S-sos legisla-
do-re-s as attenderarn, pordrn, nunca

- -acreditaram on souberarn qua essa
pes-agem fosse onerar cada boi do
mil rtiis e mats, aJOm da taxa quo
ja pagava de f-el-rat

Quan-d-o so viram tnibutados do
mais, nomaçaram a re-clam-ar e fol
quando toda a imprensa do Minas

'-tamo-u em consideraqão e a honra-
do Prosid-on-te atte-n-deu a essa la-
hon-os-a ci-asso.

Urn eniad-or que exportava -1.000
ibois pogaaa do imposto do feira
-urn canto do rdis, de balanca urn

- canto & duze-n-tos e assirn espanta-
'i dos-,. tributad-os-, co-mecar-ain a - i - c-
el-arnar -e a fugir das feiras quo tl_
nharn balanqa o assim fizeram al(-,

. , quo for-am attendidos, ca-rn-a já clis-
- 50. 	 -	 -

0 honoado Presidente do Minas
-suspendeu, nao as balanças, porarn
o .rncido- par one estavam sendO
p-ostas c-rn pratica e, assim, son pe
las bala-iaqas em tad-as as feiras,
cam urna pequon-a taxa; ape-n-as pa-
-ra a se-u expediante.

Como- disso, Sr. Pros0dente, vote!
- contra -a prirneira emenda, par-
quanta, ape-n-as, tres I elms do gado
.possuiarn bala-nças; no dia em quo
- -q -gav-erno dotar todas as - estacqes
do- venda. de gado corn, urn-a-

c.a, estabeJecendo a justiçta - cia me-
dida- - applicada corn - modaração,
tr-ibutando-se apenas- para cobrir 0
custa (1-as mo-sm-as e- depo-i-s as silas
manu-tonqOes, -son .enthu-siasta des-
ta me-di-da que, altam-erite lIberal e
ho-nestam-ente commercial, fazendo
carLa o peso do sou gado, e nao- o
de-ixan-do a mercO do oaprieh-o do
-maro-hante. - -- 	 -

Depa-is, sr. Pr-aside-n-to, urn-a -me-
did-a pa-ra ter a rn-eu apaio precisa
que ten-ha o canacter de agualdade,
porquanto o me-u va-to so-mpre ía-i
pc-la pri-ncipi-o - de ogualdaid-e - quo d
o pri-ncipio (la justioa l a base. da
101.	 -

o sr. Gabriel de- -Andrade ;—P-os-
so dizer a v. eke. qua 0 p-ensamen-
to do gave-mo ex-tender-as bal-ancas
a todas as f-a-ira-s e diminuir 0 im..
pasta. 	 - -

o sr. Julio 1tfeireltes-: -- -F-al-go
muita -co-rn esta declaração do men
iilust-r-e ooll .ega; que- ta-rita tern so
in-to-ross-ado p or e-stes - assumptos,
nesta Casa,. e me sento, o-o-nv-eneido
do que cm breve as fe-inas do Esta-
do terão hal-anqa-s quo nã-o serã-o o
espantaiha do criador . strn. o-: am-
par-a dos sons -diraitos, a garantia

e suas pqop-riedades, quo são o -
fructo tie urn trabal-ho - ho-nra-do 0
digno. (Muito bern;. uito benz!)- -
- 0 SR. MONT-EIRO DE;A-BREU: -
-Sr. Preidonte, depois:de ouvi as
palavra-s elogia-sas pronuncids p0-
to muito digno--coil-ga, a Sr. - Albor-
to Alvares. corn relaqãa a cOmmis-
são do Agricultura, on agradeeo as
me-smas phrases pr-onuncladas polo
-nobre dep-utado-,e, em nomo-d&-rne--
ma eammissãa, esporo que a Ga-ma-
ra dos srs. D-eputa.do-s apoie;-ome
tern apoi-a-do.- o-prnjacto n. 62; :VO-
tan-do p-or do e hem assim pe1as
e-inen-ds mi-c ae-foram aprosedita -
-das 	 (Muito ban!) - - 	 - 	 -- -
- Ni-nguern mais pe-(lin'da. a pala-
Jvra. -ene-e;rra-se -a dis-cussko, - sando
anpravadr-s: a rn'nle-eto e as edaen-
das. - A' commtssão do -Radaão.

Ernenr qs r10 Senado ao prniectOn.- - 	 33 (da- Ca'inarO)-, de-1915'-
Lidas i' pastas- ern diSCussO untca

c-s i'mon-das do S-ertado ao -projecto
n. 31. do anna passado..sdbre. Cai-
x-a - - Benafi-eente-, dos
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Puhuicos, sãb todjas approzadas scm 61, já approvado, em 3. disduo,
debate •e corn o iojecto vijo a corn- toiiha corno final a soguinto reda-
Missãd de Hedacção. 	 cção final, do accordo corn o ven'i-•	 .	 do:

• 	 '.Urgencza
0 Congrosso Loglslativo do Lsta0 sr. J?milio Jardirn, pela ordern, do dc Minas. Goraes docrota:obtondo urgoacia, apresenta, em flO-

me da cornmissao de Hodacpao, 	 Art. 1.0 São approvadas as despe-
Gas (10 exerciclo de 1915, constan1e.tsoguintes rodacçocs fuiaos: 	
das conta.s verifiradas na Se.c.retari

llectàc'çao final do pro jecto n. o.	 das Finappas. definifivarnonte fix.; _
A commissão do Rodacpão do Lois
qua foi prserito o projecto n. 50

apppovado em 3.' discussão, cOrn
erneñd'as, 6 do parecer quo seja elic
afinal approvdo, ejm a seguint.c
reclacção final, do accordo corn c

0 Congeesso Legislativo do Esta-
do do Minas Geracs decreta:

Art. 1.° A taxa dO viação instituj-
da polo art. 1.0 da lei n. 661 do 12
do sotthnhro do 1915, não compre-
hri4e as ens las , judiciarjas.
• Art. 9.0 No computo da taxa do

viação sobro as im'postos do sellos do
l'olhas do autos c' dos livrcs do notas
dostabellilies e protocollos dos es-
crivãos do judicial, deverã terse
em vista a somma total dos imposrtos
o nib o sello do cada folha.

Art. 3.° A isanção a que so role-
re o art. 56, it 7, do doe. n. 1.793,
do 11 de marco do 1933, comprehen-
de os immoveis corn quo os socios
ontrarom para a forrnação do capi-
tal das sociodados coninlnrcja .es e
elvis sob qualquer fOrma.

Sole das commissibes, 26 do agor-
to do 1916. - Emilio Jardim. -
Paulo Pinheiro da Silva. - Gatullo
do Carvaiho.

Rcclaccdo final do pro jecto n. 56
A cornmi'ssão do Radaeçao a qne

foi presonte o proj ecto 11. 56, 6
parocor quo so adopto como final a
inesma roftaceSo corn quo foi appro
vado cm 3.0:discussão.
'Solo das oomheoes. 26 dc ams-

to de 1916. 	 Gatulto de Carvalho
Ernilio-J.pdjm. - Paulo Pinliej-

ro da Silva
J?cdaccão final do projeclo n. 61
A eomrni:ssão rio flodacção do

Leis C do parocor cjiio 0 project 0 II.

nas em 64 . 820:970$357, cornprohn-
dondo:

a Os dispondios em razão da
tibellas (la lol. n. 646 1 do 8 do outu-
boo do 1944, e dos creditos suppTh
mentaros, extraordiriarjos C ospe-
oiaes ahortos, na irnportandia do
33.190:903$855

b) A rostituipão dos depositos da
'thvda fluctiiarito, na importancia
do 3.600:989$314, a saber:

Do on prestimois econOmicos.....
2-440:500$525.

Docofres de orpheos, 323:490$062.
Do hens do ausentes, 290$000.
Do fiancas, 38:907$-901.
Do coucOos, 585:6858866.
Do Caixa Bonofleonte dos Fun-

ceilnarjos Puhlioo, 219:082$059.
Do Caixa BeneficentodaForea

Poblira, 23:332$604 :
Somma, 3.600:989$344.
c) 0 rosgato do lettras do Thosou-r0 o arnortizacS-o do adoantanioufos

bonearios recehidos em oXercici:os
norior('s no valor do ...........

i.220 -395$789.
- 9) 0 liniido das imnorfancias on-

III 'tin i(tlpalidados dtirante
•	 -'i. na imporfancia do
1 .723 :79 1$977 provenleilte do a
nos Orno tornado polas mosm as,
oo forrn p a lei it 546, do 27 do sI'-

Pnihro rio 1910.
e) 's orovisOos feitas co exerci-

do 19j4, do crodito 0 do nurne:'a-
o 'bra solver Os oornpromisccis

da sua despesa. quo ficou a pagar
no valor do 5.980:009$722.

Art. 2. 1 São approvados os ore-
ditol:

a) suplplemontaros_ahorto,s a jus-
tifleadas nos does. ns. 4.554 e 4.533,
do 4 o 12 do athril do 1916, rOspeeti-
varnente, no valor do 484:092$427;

3) extraordjriario aborto 1)010
doe. a. 4.341, do 14 do marco do
116, no valor do 45:000$000.

Art. 3.° Ficam approvadas as
oiperaçoes do creditos realizadas no
oxorcicio, coinprehondendo:.

a) Operaçãg o do evprestimo "Fun-
din' auctorizada polo art: 27, §
I.', da lei n. 664;

3) a cobertna dos juros da dlvi-
da extorna deviOus no 2.,1 semestre
do 1913, no valor d 0 3.173:040$000 '
corno so acham enunciadOs no ha-
lanpo.

Art. 4.° São rcoonhecidos a con-
firmados Os rccursos e receitas quo
tovo o oxercicio do 1915, fixados em
70.503:755$310 e quo con prehen-
dam:

a) A renda ordioaria arreoadada
do aceordo corn os paragraphos da
lei ii. 646, do 8 die ontubr 0 do 1914,
na importancia do :32.645:895$509 e
a extraordinaria arrecadada do ac-
cordo corn os paragraphos da mes-
ma lei na impurtancia do.........
,5.C)91:-,42$155;

3) as de4ositos em di:ihoiro .0 re-
colhidcs:

Cofros do orphãos, 353:759$008.
DQ bans d 0 auseaotes, 110:234$250.
Na Caixa Econornica.............

1.883:'938$880.
Para fianqas, 28:814$730.
Corn 1 cauçOes, 676:300$379.
Na Caixa B. dos Funccionarios

Pi1i)liC(;5, 205:815$18G.
Na Caixa B. da Forpa Publica,

120:65-/$038.
Somina, 3.379 :566.$471.
c)a  emisSao do loltras do The-

souro • pare reiiur os oncargos do
exerccio, no valor do 2.009:0008000;

6) as i'oa'isoos do creditos o de
numeririos, re'cchidos do exorcicio
do 1916, pare occorrer a licjuidapao
da dosesa do excrcicio do 1945, no
valor do 2.659:8108297;

0) e OS saidos transportados do
exercicio do 1014, no valor do......
18.111 :854$884.

Art. 3,0 Os saidos dernoastrados
em balanqo On podor do banco e a
dehito do oxactoros a diversos res-
ponsaveis são transortados Ilara 0
oxei'cicio do 1916, pare o offcito do
Sororn aquiclics rnovimciita;dos nas
respeclivas coltas correntos e estos,
(f11 an do Iicjuidados o rocebbios, os-
cripturados sob a cigraphe-1ndo-
nniizaç50—da renda eventual— no
Valor de-14.772:784$959.

Art. 6. 1 As rendas desto exerci-
Gio, provenionto do imposios do - lan-
cailamto, qua não tonharn sido arre-
eadadas, farãa part 0 da divida aeti-
va do Estado, 0, 001110 tel, serão
oscripturadas no exercicio em qua
so realirar a cobranqa.

Art. 7.° Os serviqos não pages
tioste oxorcicio consiituirao divide
passiva do Estado, a taos despesas
serão escnipturadas no exereicio em
quo se offectuar o pagamento, sob o
titulo—E x orciclo linda— salvo caso
prescripqao.

Art. 8. 1 E' o govorno aucforiza-
do a abrir, dos-do ja, o credite no-
cossarlo pare satisfazer o excesso
do dospesas quo so verificar no n.
19, lettras b e c, do § 1.0, do art
48, cia lei n. 664, do 18 do setembro
do 1915.

Sala des conainissdos, 26 do agas-
to do 1916.—Emilio Jardim.—Pau-
10 Pinheiro da Silva.--Getulio do
Carvaiho.

0 ooesmo senhor pedo e obtom
disponsa das formalidades regimen-
taos, aIim do quo seJan as reda-
eôos quo acaba de apresontar dis-
cutidas e votadas immediatarnerite.

Lidas e postas em discussão, sue-
cessivan onto, são, scm debate, • ãp-
provadas as referidas redacçOos,
quo vão sac reinettidas ao Senado.
30 discussão do projecto n. 14, do

Senado
Fimaalrnente, dispensada a leitura,

a roefuerimento do sr. Moreira da
Rooha, C suhmottido a 3,0 discussão
o projecto n. 14, do $enado, sobre
divisão do torrijoria quo foi objeclo
do litigio entre oslo o o Estado do
Eenirito Santo. corn as seis ernondas
a dIe offerecidas 01 2.0 discussão.

0 SR. ALCIDES GONCAIVES:-
Sr. - Presidont 1.'por p arte da corn-
rnissão de Carnaras Municipajos, ye-
oho auresentar as ernendas já ap-
provaclas can 2.0 discussão as duos
serumntos sub-emendas, Ossim redi-
gids: (LO)

Visa ai ultin'ia sub-emenda modi-
ficar a redaccão da ernenda n. 6,
Visto 001110 contern esta oxprossOos
quo não so adaptam horn aos factos,
tornaoid 0 ollscuro o pensamento do
Poder Legislative , portanto, dll'fi-
cii a applieaqäa da lei.
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A i resentando em nome cia own-,
mLssão, a sub-menda, devo sali'en-
tar que 0 pensa•mnto que ella r-
preseiita não d o de repulsa as me-
didas apprOvadas na legisiaçao fe-
deral, alids, medidas uhilissimas,
quo visam •garantir a verdade elei-
toral o mals perfeita e clara rna qii-
festação do veto. São factos impor-
tantes e quo nãe podem ser despre-
sados por cjualquer assenihléa le-
gislativa em regimen republicano.

A lei federal, visando Inelhoirar 0
alistamento dos eieitores, qucrendo
attiigir mais do p erto ease iddal
de to-dos osrepul)llcanos, cjue d athii 0 1 e}dião, dove morecer
fto Po4er Legislativo. do Estado todlo
acatamento ei todo o apolo; entre-
tanto, estabel peendo-e na ultima lei
federal a, nulild ado dos alistamen-
tea anteriore; e, •devendo haver no
Estado qão sO as eleiçOes muriici-
pass, resul-t.anto •da necessi•dad 0 de
so preencherem vagas de vereado-
rrs aherta's. em virtude do delihera-
rOes tomadas pelo Tribunal Espe-
ral .de recurso. corno ainda so pro-
ceder as eleicOes estàdoaes, quer
as quo etão marcadas, quer outras
cue, 0 poSsivel, so faam - Ilecessa-
rims, 0 urgente mearno acceitando
Was as thedidas tomadas pela le-
isIacão federal, esabelecer o Con-

gressn Mineiro. urn regimen de
transião aiim de que nj 0 4 uiquemos
setho .eleitorado indispensave1 para
esas eleiçOes quo so vão proceder.

a emenda jd approvacla peii
Cas, cstd o p ensimento expresso
do quo P0d43r le.gisiatjvo tomara
em c0 .nsideracao o,assurnDto, Votan-
do. uma lei a respeito da materia
flo..proxirno anno; entretarito. a suit-
ernenda cue anrsento resolve me-
thor . o PSsu.mpto.

0 sr. Getulio de Carvatho: —M p s-
• mo porquo si tivesso earasfer p er-
manente o eleiforado p ara as elci-
roes munteipoes, seria sem pre o
mesrno quo ate hole, p orcuinto, não
so -tens o pporfitnidade de fazer no-
V0S,rlistarnentos

Alcides Goncq!i,ec: -- Per-
feitani p nt': mis o quo C certo C quo
(1 1-1 or lerislativo não pOde ficar
tnJhjçt ems11a aced'.) oil, antes, obri-
gadrt afazer himi lei na proxima
scssão, det.erininadarnente,

'\lCm disso, hi, na
urns disposição salutar, es Lahelecen-
doqu.e os eleitores alistados do con-
formidade corn a lei federal, Ic-
tihaut' direito do voto nas eieiO
nlunicipacs. be sorto quo, ficaräj
corn direito de v.otar não s0 i's
aetualmente alistados, corno tarn-
bern aquelles que so alistarern do
aceordo com a nova lei federal.

0 que C mistOr ficar consigriade
beni clararnenbe, C que não C
mento nosso so fazer dualidmde th-
aiistameiitos, porquanto, isso r.eduii,
dana em dualidade do eleitorado,cs-
tabelecendo-se eloitores par.a as
eleiçOes estadoaes e municipses e
eleiitores para as eleicOes federaes.

Semelbante regimen traria sOri:is
ineoiivenientes d ifficuldades a

proce&so eleitoral.
E 'horn quo so Saiiente, mais unit

vez, quo a medida quo so vat vot.ar
C, apenas. do transião pars as ne-
cessidades quo appareserern no in-
tervallo das nossas sessOes, vista
como p.elo adearitado dos nossos
trbalho nOe podemos tomar mcdi-
das direetas a rospeito, porquanto,
medidas neste assumpto exieem
muita ponderaião e, portanto, jnaic'
espaqo do rtemp0.

São as sub-emendas quo tinlin a
"presentar em ionic cia commissi
do Camara quo es pera o apnio da
Camara (Muito bern; muito born;

Emendas

N.7
Sub-emenda a emenda n. 5. Sub-

stitua-ae pelo soguinte:
Arhigo. Fica revogado 0 art. .

d- lei n. 396, do 23 de novembro do
1904, e approvacids Os regularnentos
n. 4.476. do 26 do outubro do 1915,
en. 4.561, do 24 do abril do 1916.

Sala das sessOes. 26 do agosto do
1916. - Moreira cia Rocha. - Al-
cides Goiiçalves.

•	 N.8

Suh-erneiicI.a a omenda ii. 6. Sub-
stitua-se polo seguine:

Arti go. Pars as eloicOes ostadoadS
o municipaes. vieorord 0 alistarneIi
to feito em virtude da lei federal J.

1.269, do IS cm noverniro do 1904,
§Ous regulamentos, atO quo por lei
estaidoal seja adoptado o quo so ii-
zer do ascordo corn a lei federal n.
3.139, do 2 do agosto do 1916.

Paragi-apho unico. Os eloitores
alistadc's na conformidado da pro-
dita lei n. 3.139, poderão votar na

• mosmas elei02s.
Solo dos sessOcs, 26 do agosto dc

.1916. - Moreira da Podia, riresi-
dente. - Alcides Gonçalves, relator.

A. do Resende Costa.
• • Ningucrn flbaiS ped11ldo a palavre

encorra-se a discussão, sendo ap-
provados 0 projeto C hOITI assim as
emeods a cUe offoreridas, fiando

• prejudica:das as do ns. 5 e 6, p&a
.approvicao das do us. 7 e 8. - A'

• cornmiEsãO do Redacão.
Nods nais hvendo a tratar, o sr.

Presidonie dos! gna iara 0 do 28 ci)
correriie a séguinte

0
•	 ORDEM DO PTA

Prirneira parte
Ate i hera cia tarde:
Leitura e approvacão do acta.

- Expediento.
Ate 2 horas do tarde:

• Aprcsentacão do parereres dos
comrniesOes.
• Apresenta95to do prooetos, reque-

rimonts, indicafOcs, iiiterpellaçOes
on rnoçOes.

Disru ssão do recmerimentos, mdi-
carOes. interpellarOc's on moroes.

Approvacão 4de rodacçOes fines.

Segunda porte
Ate 4 horas do tarde:
1.1 dscussbo do proiecto n. 15, ci

Senado, dispondo sobre OS Vend-
meiitoa dos officiacs dc l.a close
das offeinas do pautaeäo e encader-
naão cia Impronsa Official.

(a do do ii. 64, disnondo sobro
is venoirnentes do chefs cia seccão
do Service Meteorologico cia Secro-
taria cia Agriultura.

l .a do do n. 65. considerando
come funrcirnario effetivo do Es-
tado, ii cidadão Eugenio Guadagnin.

4a do do n. 66, sobre paSamento
do custas aos finccionarios do fOro
cia comarca do Santa Barbara. 	 -

2 .1 do dc n. 32, de 1915, sobre t
i-estituição ao Ox-collector de Ubd,
da quantia do 423$000,-- que lhe foi
subtrahtda em estampillias. -

2.1, do do n. 55, sobe concossão
do reforma ao soldado Francisco
Felix do Araujo.

Levanta-se a scssão

38.1 SIESSAO ORDINARIA, A OS 28
DE AGOSTO DE 1916

I'resiclencia do sr. Odilon de An-
drade

SUMdIARI0: - Acta. - Expedien-
to. - Emenda's e projecto do So-
nado. - Discurso do sr. Ignacio
Murta. - Apresentacão do pare-
cores. - Discnssão do parecer n.
115. - A,pprovação do redactOes
finacs - l .a disussão do roje-
oto ti. 15, do Senado. - L do dc
u. 64. - I.' do don; 65. - a do
do n. 66. - 2 .1 do do n. 32, do
1945. - Ethenda. - 2. discus-
são do projocto n. 55. - Orderri

• dodia.
Ao meio dia, feita a chamois,

icham-so presentes os srs. 0dilor
de Andrade, Edgardo cia Cunha,
Leopoldo de Luna, Viviano Calil's,
Bias Filho, Costello Bronco, Retto
Junior, Costa Cruz, Ar gemiro de Re-
serrde, Clemente do Faria, Moreira
da Roeha. Martins da Silva. Stylita,
Igncio Murta, Emilio Jardim, Boo-
ta Neves, Alves do Lemos, Franklin
tie Castro, José Ciistodio, Monteiro
de abreu, José Affonso, Gabriel do
A p 1radt'. Paulo Pinheiro. Julio Mel-
relics. Norberto LarO. Atherto.Slva-
ros Henriqile Portugal e Jot-10 Mar-
tinho, faitai do. corn cairo partisi-
paid a , os srs. Garibaldi Mello, Jose
Maria e Modestino GCnçalvea, e, scm
ella, ia maissenheres.

abre-se 0,essdo.
Lida a actav cia antOcedento e não

hivon10 cpiem sobre ella faci 04)-
servarbes, C a mesmà dada por ap-
prnvada.

0 Sr. 1.° secretario dd conta do so-
guinte

EXPEDIENTE
• Off icios 	 •

Dots do sr. 1.0 secnetario do So-
nado, devolvëndo aoompnhacdo do
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ernendas o projecto n. 39, fixand3
a força jtthlTca para o futuro exer-
ciclo, e eñvianclo o do n. 16, do So-
nado, rägdlando o pr000sso de jul-
gantnt5 dos redursos civets no Es-
tado. - Vão a imprimir.

P:m encias offeree ic/as e approvadas
polo Senado do pro jecto n. 39, da
(ipinara dos srs. Deputaclos.

N.l
Artigo. Fica o governo auctoriza-

do a modificar o re gulamen,o daGu . rda Civil.

N. 2

Artigo. Ficam substituidas as do-
nominacoes do tenente por 1.0 to-
nente, do alferes por 2.° tenente o do
furriel per 3•0 sargento.

N.3
A' tabella n. 2, lettra a, Suppri-

mam-se as palavris: - auditores
do 2.1 e 3. 1 bataihOes - 2:1100$ -

:800$000.
- Lettra c, diga-se, 60 :003.$0'Jft

em vez do 50:0003000.
- Lettra it, dim-se, 50 :000$003,

CHI vez do 30:000$000.
Paco do Senado do Estado do Mi-

nas Gores, em Bello Horizonte, 26
do agosfo do 1916. - 0 prrsideno
do Sena'do, Chrispim Jacques Bias
Fortes. - 0 1.° secretarjo. Camillo

ugusto Maria do Brito. 	 0 2.° so-
cretario, Urias do Mello Botoiho.

1roecto n. 16, do Senado
o Congresso Legislativo do Esta-

do do Mines Geraes decrota:
Art. 1.° A appeilaçdo quo, findo

o prazo legal, não liver sido remet-
tida a instancia superior será polo
uiz da causa julgada desorta e

nOn seguida, na fOrma dos arts.
657 a 660 do dec. n. 737, do 25 do
novembro do 1850, e art. 41 do reg.
n. 9.459 -de 1886.

§ 1 .o A a'ppellaçao que nao for
preparad a na instancia superior,
dentro do prazo de 420 dias, con-
tados do termo do apreson•taçao e
recelitmonto, serO havida coma ro-
flunciada,, baixando Os autos a pri-
moira inetancia pot dedpacho do
prcsidente do Tribunal.

§ 2.0 Est.a disposiçao so, applica
aos recursos civeis intentados do-
pois da vigoncia da prosonte lei,
coniproh enderi do omb argos, cartas
tcsemunha:veis o aggravos, eixce.
plo os intentados no fôro desta Ca-
pital. 	 -

§ 3." Os aggravos, cartas tesfo-
munhaveis o embargos interpostos
Q 0 fOro desta Capital, quo ndo fo-
rem preparados dentro do otto
dias, contados do termo do sua
apre'sentaçOo e recebimento, cons!-
.leram-se renunciados, sem dopen-
dencia do Inais intirnaçOo, na ins-
tanoia superior.

Art. 2.0 Quando Os aggravos fo-
rem interpostos do despachos o
sentenças, nos cases não especifica-
clo.s " as leis em vigor, o juiz "a
quo" declarara por seu dospacho
quo os nao admitte por illegaos, e
condemnard a parte nas custas do
retardarnonto, e aos advogados quo
tivereirn assignado as potiOes e
minutas, 0 multa do 20 a 50$000.

Art. 3." Os reoursos intorpostos
polo Ministerlo publico em pro-
come civil on criminal, serão dis-
tribuid os e j ulgados, independonte
do prepare quo serd pago afinal
pela Porte vencida.
• Art. 4.° Esta lei ohrigará logo

flue seja publicada no orgo offi-
cial dos poderes do Estaido; rovo-
gadas as disposiçOes em eontrario.

Paco do Sonado do Estado de Mi-
nas Goraes, em Bello Horizonte,
nos 26 de agosto do 1916. —O pro-
sidento, Chrisnirn Jacques Bias For-
tes. - 0 1.0 seerofarjo, Camille
\ugust.o Maria do Brito. —O 2.
seuretaric, Urias do Mello BoteTho.

Officio
Do Sr. Secrotarjo do Interior en-

'iando urna represontaão da Ca-
mara Municinal do Divinopolis quo,
nor ongano foi onderecada ao exrno.
sr. Presidente do Esfado reform-
do-so a mesma a mnstallaçao do tee-
mo judiciario. —Reinetta-so ao Sd-
node.

0 SR. IGNACIO MURTA. - Sr.
Presidente, eu;mflro o dover do tra-
zer a Camaro dos srs. Doputados
o men nrofundo reconhecinienl 0
pela gcntileza quo levo para corn 0

seu humilde companheiro do to-
presentacdo (não apoiados geracs)
levando-Iho a sua condoloncia na
for pugentissirna quo soffreu, per-
desido o seu idolatiado filho Car-
los, fallenido em Arassuahy a 24
do corrento inca.

Consolou-me muito a manifesta-
cOn dos mens nobres pares e, per
isso, apresento a coda urn dos meus
collegas a expressOo do rnou sin-
corn agradecirnento, pedindo a
Deus quo os poupe a durezã do.
cru;cianfe dOt quo soffri.

Aproveitando o ofl3eo do estar
na trthuna trago no cojihecirnento
do Casa quo o nosso distineto col-
lega, a Sr. deputaido Pedro Labor-
no, acaha tambem do sor ferido no
seu coraqSo, corn a porda da sua
veneranda sogra, a exrna. sra. d.
Candida Manso, fallecida em GrOo
\1ogol.

Dotada do urn espirh superior e
do urn coração bondoso, gosva a
fallecida do grande estirna nab sO
nosta Capital come na cidade do
Gro Mogol, e crein interpretar hem
Os sentimentos do Casa, roquerendo
a v. exc., sr. Presidento, quo, Jo
conformirlado corn as praxes oslo-
helecidas. so dime nomear uma
commissão true love O.quelle nosso
distincto colle ga os sentirnentos do
PPSäF por pane da Camaro dos lie-
pi.itados - (Muito bean; )nuito bern!

O sr. Prcsidente: -- interpretan do
oo sentimentos do Casi, nornoio
para essa eorninissio OS srs. Tgna-
cio Murta. Monfeiro dc Abreu 0 In-
lit Mcirefles -

O sr. Bias Filho fraz ao conheI'i_
rnnnto do Camaro. frando esta in-
tcirda, true o sr. Silva Fortes tern
faltaidri as sessOes, nor motivo rio
molestia em prssoa do sno familia.
Aprescntaão do pareecres c/as cont'

-	 mOSS des

( ' sr. Ernilio - Jardim, pe1a corn-
missOo de Orçamento r' Contas, 15 0
manda ri Mesi o seguinto

Parecer n. 116

A eornmissão do Orçamento e
onl is. lc'ndo exaitiinado 0 iiidildi

da Cruz Vermelha do Minas Geraes,
do urn auxilio para a con,strucçao

do predlo • em quo serã installada a
ma srido, opina polo indoferimonto
do mesmo, limo voz quo perduram
o motives quo levaram a eoinmi-
ado de P c tilbes e RcpresontaqOes a
aconselhar, o anne pass-,do, 0 mes-
me mdefermonto.

Sala dos commtssOes, 28 do agosto
do 1916. - Emilio Jarduin. - Alves
do Lernos. - A. Alvares. - A liii-
pnirnir.

o rnesmo senhor, em nome do
cornmissOo do Redacido, apresonta
as seguintcs redaeçOes finoes:

T'areccr e rcdacção final sobre o
pro jecto n. 46

A cornrnissiio do jledaoçdo do Lois
S do parecer quo o projocto n. 16
tenlia a mesna reiclacodo corn quo
tot approvodo em 3.' disoussao.

Sala dos commissOes, 28 do agosto
do 1916. - Emilio Jardint - Pau-
lo Pinheiro.
Rcdacção a quo so ref ere o parece.'

supra
O Congresso Legislative do Esta-

do do Minas Geraes decreta:
Art. 1. 1 F extensiva aos Socreto-

ribs do Estado o Chofe do Policia a
disposiçdo do art. 19 da lei n. 588,
do 6 do setembro do 1912, dosdo a
sua publicacäo.

Art. 2. 1 Rdvogarn-so as disposi-
çbes em contrario. -
fledaccao final do projecto n. 62

A commissdo do Rodaccao do Lois,
a quo fol prcsente o projocto ii. 62,
aipresenta para 0 mesmo a soguinte
redacdo final, do acoordo corn a
venoido

0 ConIgresgo Legislattyo do Esta-
do do Minas Geraos decrota:

Art. 1.0 o firn do iinpulsio-
nor o desenvoiviinento e meihora-
monte do iiidustria pecuaria, flea o
govorno auctonizado a crear "Pos-
los do Monta", otS o numere do yin-
to, nos i-nunicipiots mais convenioli-
los aos sons fins, desde quo as re-
spectivas mirnicipalidades o roquei-
ram a)) Secretarlo dai Agricultura,
001 promotten'do-so a assumir o en-
cargo ae motado das despesas da



'nto foi aprovoitada em urn minimo
-, do 40 eguas, 50 vaceas ou porca,

o gaverna mandará retirar os
productares do respectivo munici-
plo, e, em qualquer tempo, desde
quo verifique inobservancia, 	 por
parte da municipalidade, de qual
quer dispositiva na presente lei.

Art. 9.° Os roproductores forneci-
dos polo governo deverdo sor, de
preferencia, das soguintes raças:

a) para bite: - Hollandeza
Schwitz e Jersey;

b) para carne: - Hereford, Du-
rham e Devon;

-c) para leite e came: - Red-
Polled;

d) equinos: - arabe "puro-san-
gue-inglez" e Hunter;

•	 e) asinincis: - Hespanhola, Pal-
teu a "Mammouth" (americana);

I) suinos:— Poland-chine e Du-
- roe-Jersey.

Paragrapho 1.0 Si o governo rece-
her suffici-ontes pedidos de criado-

- res, podord annexar 1105 "postos"
quo julgar do utilidade, reprodu-
etores ovino.s das ragas 'Romnay-
namsh", "Gara-INegra" e "Merina".

Art. 10. Pars enc-arregado do c-ada
"posta do monta", serd designado,
plo Secretarlo da Agricultura uma
pessoa do c-omprovada idoneiclade, e
veneondo a ardenado maxima de
duzentos mil rdls (200$0 00) mil réls
rn-ens aes.

0 mesmo serd auxiliado par urn
camarada ou tratador fornec-ido e
pago pela respoctiva municipal!-
dade.

- Art. It; Flea a governo actori-
/ zado a despendor, pars a conveni-

onto execuqdo da presente lei, ate a
quantia do trezentos (300) cantos do
rOis, divididos par exercicios finan-
comas succoSsiVos.

Art. 12. Flea a gaverno auctoriza-
do a crear a Serviqq Veteninario no
Estado. 	 -

Art. 13. Pars a exocuqda desta
medida, a governo poderd, Si jul-
gar eanveniente, depender a ronda
liquida quo produzirem, annual-
monte, as balanqas do pesagem do

- gado nas feiras dentro do Estada.

Art 14. Revdgm-Se as disposiqOes
em contraria. 	 -

iala clas commisses, 28' de agos-
to do 1916. - Emilio Jardim.
Paulo Pinhoiro. 	 -

RedacçdO das emend-as offerecidas e
approvad.as pela Camara aO pro-
jecto n. 14, do S0nado.

A comrnissdo do Redacqão das
Leis ci do parecor quo cis uOndas
offorec-idas pela Camara ao proje--
c-to n. 14, do Senado -so dO a se-
guinto redacqda final: 	 -	 -

Ao art. 1.0 - Substituã-se polo
seguurito:

-"Fic-ain creados as districtos -de
AymorOs (N-atividade), S. Benedioto,
Penha do Capim, S. Sebastião do
Alto Capim, Mutum e Born Jar- -
dim".	 -

2. -

Aa art. 2.° —i- Substitua-se polose-
guinte:

"Ficam creados Os seguintes mu-
nicipios:

1) do AymarOs, corn OS seguintes
districtos:- 	 -

AymorOs (sOdo)
-S.Benedicto. 	 -
IP-enha do Capirn.'

• São Sebasticio do Alto Gapim.
Hesplendor.
II) Do S. MOnoel do Muturn corn

as districtos:
Mutum (sOde).,
S. Sehastião do Occidente.
Born Jardim.

3. -
Ao art. n. 5, aecrescente-se:

'que ford a denominaqdo do Lagi-
nha do Chalet e sOdo na povoaqãO
deste nomo". 	 -

Onde conviem
Art... applicavol cis auctorida-

des policiacs 0- dispositivo do art.
192, da lei n. 375, do 1903, ficando
revogitd-o 'o art. 39, da -id n. 30, do
16 de jul-ho de 1892".
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instailaqäo dos ditos "Postos", as- dade desta dsirn co 	 isposiqão, a lovar aome do todo o coll;vonjenf.e co'nheictmeno do emcarregado dogustenfo dos anirnaes, quo serd do- "Posto" a data do nascirnento des
terminaido pela Sccretarj.a da Agri- prOducto:s, a sexo dstes, scus si-cultura. 	

gnaes, etc., Sal) pena do serem re-Art. 2.° Ao Estado caberd:0 cusadas 	 novas 	 coljerfuras 	 noferneolment a por einprestimo, dos "Posto";reproductors machos equinos, ho- e) fornecer 
ci Secrefarja da Agri-viinos, azininos 0 suinos; entrar corn cultura, no fun de cada, anno, a es-

rneiad das despesas do installacao 'tatistica comp1ea dos nnirnaes exis-dos postos, assim coma pagar a sa- entes 110 rnunioipu'o (bovirios, equi-lana do encarregad 0 dos anj inacs. 	 rios, azininos e suinos)
Art. 3. A mullicipalidade quo 1) a indemnjzar a Esiado do Va-protendor 0 "Pasta dc Monfa" dev 0- br do animal, sempr 0 quo so dê ard apreseLtar, ao mesmo tempo, in- morte ou inutflizaã 0 deste para aforimaiOes sobro as coildiqOes do procroaqciouiia ver provado quomunicipjo para. a Indusfrja Pasto- houve desduido no frato do mesmo.ru, assirn corn 0 uma estatistja da 	 Pars evitar difficuida4es no casasea populaqao bevina,equma, ml- em quo est a disposiq 0 tenha d 0 sern 1na e suina. 	

oxequfada, a muilcipalidade ao re-Em seguida a esta indispensave .l cel)cr as reirod.actores, passarci iiformalidade a Socretarj,a da Agri- Socretarja da A.gnicultur.a urn red-culinra. rnandarci verificai. per pes- ho corn declsracio do valor de cus-sit idonea, a e xistncja dc installs- to do cada urn dos mesmos;rOes a pro)ri*das ao born funccjo- 	 g) ostaido as reproduoto.rrs sobnamento do dito "Post.o". rna'idadas a sea iminodjata responsaJjiljaexecutar p ela mun.icipaljda.de 	 a muflicipalidade deverd informarArt. 4.° Unia vez deferido o pe- ci Socrotarja cia Agri ccuitura sempreclido, as roproductores ncio sercia qu 0 notar quo a encarregado dosforneddos ern3uanfo a respectj,va mesmos ncio 0 exacto cumpridor dornunici pa.lidacie ncio assignar, na Se- sons doveros;cretania cia A gricultura, urn termo 	 h) a communjear logo & telegra-5' obruigando a cnmprir as disposj 	 phicarnonfe 0, Secretarj, •da Agricul-rOes da presente lei e, espec jalmen tui'a qualquer alteraç 	
m

ci0 qu 0 so ma-te, as segui.nt.es: 	 'life-Ste p a estado do saude dos 	 i-a) a tratar o alimenta p convenjei maes, afim do quo a rnesma Score-femente, segundo as instrucOes da taia possa providenojarsobre areferida Secrelaria. as animacs que convenjento e pronpta assistencia
ihe forem empresthdos• 	 vetorjnaria clue o case exigir. -

h) a registrar, em livro especial. Art. 5. 0 0 serviqo do monta nos
frnecjd& pela Secrctaria da Agri- "Poslos' s pra todo cue feifo nra fin-cuitura, as caherturas reolizaclas 	 tamonte, ao pocleida as municipa-
los roprothictores o re-molter ci	

.. 	 n
 mes- lidados an os encarregades dos no-

ma. no fim do c-ada anna uma re- prosluctores e 'iwIr quaiquer retri-Iaecio completa das mesmas 	 buiqao pelo iervico dos •mesmos.c) a fornecer aos praprietarios Art. 6.° Os re productoros hovi-las femeas nadroadas pelas repro- nos e sumos p ermaneico .rao fade o
dnctores do "Pasta", cerlificados de anne nos. ostou , ernquanto qu0oscoherturas. contend 0 a norne ou 0 eqiunos 0 azinmos do agosta a ja-numpro do reTmroduotor quo neipo em todo o anna. a juiza do
von felto a manIa, a sun raqa, data governo, TU0, no, primeiro Casio,f.ah
cia cohort ira. etc. as-4 recalher aos seus estaheleci-

0 modela do taos certifjcados do- rneflt I1sZflaf pchnjc-
"end ser forneicido pela SecretariaArt. 1.0 No moz de janeira de ca-
cia -\ g ricn.flura. 	 Ida anno, a goverim podera ordonai

d) a enviar annualmenfo em ten-i- ems tram, ontro Si, do renroducto-no innartune, nina re1(50 corn-ni p- res dissominados pelos difforentosta dos* produictos nascidos e nornes "pastas".
dos rosp pcf,jvos proprj&tar: estes 	 Art. 8.° No fim do anna, verifies-
ficar0,o obnigados, para a effectivi- do quo cads urn dos reproductores
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Ondo convier:
Art. Flea revogaclo o art. 5.°, d

lei ii. 396, do 23 de novemjjro d
1904 e approvados os regulamnfu. 4.476, de 26 do outubro do 4945,
n. 4.561, de 24 do abril do 1916.

6.

Onde convier':
Art... Para as el•eis estadoaes

muniejpes Vigorara a alistarnento
feito am virtude cia lei federal n.
1.259, do 15 do novombro do 1904,
a seus regulaineno5 atci quo por
lei ostado.al 0soja adoptado o quo se
fizer de accordo Gom a lei federal Ti.
3.139, do 2 de agosto do 4916.

Parrapho unico. Os eleitorep
alistados na coflfo pmjdacio cia pro-
dita Ii n. 3.139, poderäo votar na
mesmas eleicOe.s.

Sala das commissoes, 28 do ages-
to do 1916. 	 Emilfo Jardim.
Paulo Pinhejro.

o mesmo senhor reqller e obtem
dispensa da's formalidades regimen
taos, para quo sejarn discu'ti,cias e
votadas na pre5ente scssdo as coda-
ccOes quo acaba do apresentar.

Ficain soljro a mesa para serem
cilseutidas olJpor'l unamen te.

o Sr. Paulo Pinheiro, em name
tambem cia cornmissdo do Hc'dacç5c,,
apreseufa a seguinfJ3

lleclaccao final do pro jecto n. 58
A . cornrnjss50 do RedacçSo, a quo

fol presenfe a projecto n. 58, offo-
rece, como final, a seguinfe reda-
cçIo, do aocorcio corn o vencijo:

O C ongress ,,) Legislati;ro do Esta-
do do Minas Comes decref.a

Art. 1.0 are-do ufll fund,(,, espe-
cial, dcsfinado an cust.eio dos encar-
'os resujianfes do accord 0 financrj .

-ro realizaulo Polo Estado cm 1915,
(, mii. Paris, hem conlo an reagafo 'ads
titpio this divida.s consolidadas in-
tcrua e externa.

Art. 2.° A cmis[ituieqo dste.,fii;i_
do serd 'feita corn as seguintes con-das:

a) Producto do cobrança cia dvi-
cia aofiva;

Ii) Saidos quo Sc apurarern no or-
çarnento do cacla anon, urna voz Ii-

. quidado todo 0 passivo fluctuanic
do Thesouro, quo exija prompto pa-
garnento;'

c) As renda's evontuacs, qualino-
quo seja a sua naturcza;

ci) 'Os juros das Soniallas quo o Es-
tado tern empregado cm auxilios a
agriculfura;

e) 0 producto cia rcvis go Jas ga-
rant.ias do juros;

f) Consigriaç go orcarnenlari , es-
pecialmunte desfinada an fun,clo do
quo trata 0 artigo anterior;

g) As oeo11omioS provenirn [Cs
• redunç5,o do juros, resultant;' do
COnVBSSSO do titulos da divida con-
solidada;

h) 0 IJrouct.o cia vonda do pro-
prios do Fsfa,do.

Art. 3.° 0 fuicdo especial sand de-
positado, a ,j uizo do g overn;, cm c-
ta'holeoimeutes l)Thaarios no paiz on
no extrangeiro, dov.en uto os j uros re-
spectivos ser an mc,smn i.nrorporarlo.

Art. 4. 0 A apuraQao d's rendas
destinadas a constitujedo do fund a,
far-se-a no er1cerarncnto do cads
exercicin financejro.

Art. 5.° A' medida quo Se fizer
rosgate do titulos. . proceder-se-d a
inoineraçdo dos moon u.s -

Art. 6. 1 0 resgate do titulos
fard immnediatarncrte n i O s a our;;-; -
ç5o do quo trata a art.. 4.° e deslo
quo so venilique fundo stifficientu',

	

cahond;; 	 an guvorno o cci form ci,;
preforencia erctre as tit;ilos cia dlvi-
cia externs e as do di'ida intemn'i,
consulid this.

Art. 70 Os titulos cota'dos a'im;
do par, so seran 'rcsgatavejs an pa,,,
toediante sortelo.

Art. 8.0 Ariiivairne.nfe dard a go-
verno an Congresso couta do estadi
no fundo, suit applic cao, indicati-
do, discriminadamonte , as rondos
uric pars a mcsmn ontraremn e a miii-
morn o iaatui-eza dos titiilos resgata-
ilos.

AO. 9,o caso alri.im p -dol . 6 (;
roverno dan on f'iindo esp ecisI au-
Ira applice;5o salvo si pane issu ii-
ocr auefrcfize5,o prdvia 'iio Poler
e.gislativo. vatada cm duos sossdu
Gflsecutivas.

1. Art. 10. A presente id comeard
a vigorar em 1917.

Art. 11. Revogarn-se as disposi-
çcies em contrarlo.

Sala das commissOes, 28 do agas-
to do 1916. - Paulo •Pinhoiro. —
Emilio Jardirn.

o mesnlo sen/ror pede e oltern
dispenha das formalidades regi-
rnentaes, iara quo •seja a mesma
dis'eufi'da e votada na prosente sos-
Sac.

Flea sabre a mesa para ser discia-
ticia opporfunamento.

o sr. Jlaeta Neves, pole commis-- do 'do Legislaçdo e Justiça, apresete-
t' 0 seguinte

Pro je eta n. 68
A cornrnissdo do Constituição e

Justiqa a quo fat distribuida a po-
liçãa cia "Sociedade Mineira P. dos
Anirnaes, julgando justa a as-
piracSo da rofea-ida sociedade quo
deseja sec polo Congresso roconhe-
cida carno inst.ituiçao puhliea, ci do
parecor quo seja approvado a so-
guinte proj eata:

0 Cong'resso Legislative do Esta-
rio do Minas Goracs de:creta:

Art. 1.0 Flea rcconhecida corno
instifuiçdo do utilidado pubilea a
Sociodado Mineira Protactoma dos

Animaos", corn scide em Bello I-La-
rizonte.

Art. 2.0 Revogam-se aa disposi-
tcie'a cm contrai-io.

Sala das eamrnissdes, 2.8 do agos-
Ia do 1016. Baofa Neves. —Bias Fl-
iha.— Costa Cruz.— Vae a impri-
ml?

0 sr. José Custodio, pela corn-
naissjto do Agricultura o Tudustnias,
api-esenta 0 seguinte

Parecer it. 147

A co'mmissão 'de Agnicultura e
Industria, a quo foe affecta a mdi-
caçdo .n. 3, -deste anna, no sentido
de ropresontar csta Camara ao Con-
gre-sso Nacional seine a necessida-
de de ser convertido em lei o pro-
jecto do Codigo Florestal do Bra-
sil, attondendo a quo o raferido
projecta ci do maxima eosiveniefl-
cia: F' do parccOr quo a indioação
mine a qiial So ProflUncia seja ap-
provada.

Sala das cornrnisscies, 28 do ago g-
to do 1916. —José -Custodlo. —Mon--
teiro de Ahreu. —A imprimir.

Parecer n. 115
Sena debate ci approvado a pare-

cr n. 115, cia commisão de Peti-
çOes, indeferindo um roquerimonto
do zelador do forum d'esta Capi-
tal, saiici'tando augmento do yen-
cimentos.

Approvacao de Redacçdes Finaes

Lidas a pastas em 'discussão, u-
ccessivamente, Edo sein, debate ap
provadas as redaçOes uiriaes dos so-
guintes prajeetos: 	 -

Do -'projecto mi. 46, tornando ex
tensiva sos Seeretarias do Estado a
chofe de Policia a disposiço do'
art 19; cia let n. 588, de 6 do so-
temlino do 1912.

Do prajecta n. 58, creamido a fun
do especial do rasgato.

Do pnajecto n. 62, sabre a ores-,
cud do "Postos do Monta".

Das on'iendas offerecidas Viola
Carnara ao projecta n. 14, do Sena-
do, dispando sabre a divisio ad -
rniiuistrativa do tei-ritorio quo faa
ohic'cto do litiglo entre Minas e a
Esm-ita Santo.

Rernettani-so ao Senado.
Passa-e .

2.0 PARTE DA ORDEM DO PTA
1.0 discusscio do projecto n. 15, do

Sen ado
F' lida c pasta em 1.' djscussäo,

quo sem debate so eneerra a pro-
lecto n. 15, no Senado, dispondo
subre as vencimentas dos of ficiads
do 1.0 classe das offielnas do pau-
[acão o eneadgpeacSo da linprenBa
Official. 	 W

Nãa havendo numoro, flea ada-
do. a vataqãa.

I .' discussdo do pro jecto n. 64
F' lido e pasta em 1.' discussSo,

d[ue scm debate so encerra, a pro-
[edo n. 64, dispando sobre as voq-
cimentas cia ehofe da seoça do son-
viqo motou;-oiagica cia Scerotaria cia
Agnicultura. - A votaqfro flea
adiada.
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I.' discussào do projecto n. 65

E' lido e posto cm 1 . discuss5.o,
que scm debate se. encerra, o pro-
jecto n. 65,. consideraiido como
flmccionario eufectivo do Estado 0
cidado Eugenio Guaclagnin. - A
votação fica adiada.

4	 discusão do projecto n. 66
E' lido e posto em 1. 1 discuss..,

cjue sem debate so encerra, o pro-
•eetc n. 66, sobre pagamento de
cimtas aos funccionarios do fOro
•da comarca de Santa Barbara. -
A voiaçao flea adiada.
2.0 discussdo do projecto n. 32, de

1915

E' annunciada a 2.0 diseussão do
projeeto n. 32, de 1915, sobre resti-
tui5o ao ex-collector de Ubá da
Muantia de 423$000 quo ihe foi sub-
t.rahidá em estampilhas.

Em discussão o art. 1.°
0 'sr. João Martinho envia a Me-

sa a seguinte
Emenda

N. 4

Accreseeute-se onde convier:
Artigo. E' auctorizado o governo

a.. mandar creditar ao thesoureiro .da
- Recebedoria do Minas. no Rio d 0 Ja-

neiro, Luciano Leonoldo .Brasileiro.
a quantia de 500$000, por quo estd
debitado indavidamente.

Sala das sessOes, 28 do agesto de
1916.—Monsenhor João Martinho.

A.poiada o posta em discussão
corij untamente, encerra-se e.sta scm
debate o flea adiada a votação.

Egualment0 sem debate encerra-
Se a discussão e fica adiada a vola-
çäo do art. 2.°.

2 . 1 discussão do projecto ii. 55

E' suhmettido a 2.0 discuss5.o
projecto n. 55, sobre concessão de
reforma ao soldado Francisco Felix
do Araujo.

Em discussãe o art. 1.0 corn a
emenda da eornrnissão d 0 PetiçSes,
eneerra-se e.sta scm debate c flea
adiarda a sua votaäo hem como a do
art. 2.°.

Nada m'ais havendo a tratar, o sr.
Preisidonte designa para amanha a
seguinte

ORDFM DO DIA
Primeira parte

Atd I hora da tarde:
Leltur.a o approvação .da acta.
Expediente.

Ate 2 horas da tarde:
Apresentaçao do pareceres das

coimmissOes.
Apresentaqo •de projectos, reque-

rimentos, indicaqOes, intepellaöcs
all moçOes.

Discusado de requerimentos, mdi-
caçOes, interpe11a6es an rnoçes.

Appro'vaçao do redacçOes finaes.
Votação em 1. 1 discussdo do . pro-

iecto n. 15, do Senado, dispoiidoso-
bre os voncirnentos dos offlciaes de
1. 1.  classe dais officinas do paiitao
o en.cadernao da Imprensa Offi-
cial.

Votação em 1.0 do de n. 64, dis-
nondo sdbre os vencimentos .do che-
fe da secçãe do serviqo meteorolo-
glee na Secretaria da Agriculture.

V'otaçSo em 40 do de n. 65,. con-
siderando como Iuncciouario eff 0-
etivo do Estado o eidadão Eugenio
Guadagnin.

Votaeão em 1.0 do de n. 66- sobro
pairamento do custas aos fuiiecio-
narios do fOro da coniarca de Santa
Barbara.

Votação em 2.0 do do n. 32, de
1915, sobre restituiqão a•o ex-colle-
ctor d.0 IThá d, quantia de 423$000
ruo Ihe foi subtrahida em estampi-
has o da emenda ao mesmo offe-

cida.
Votaão cm 2 . 0 do de n. 55, so-

hre concessão do reforma ao solda-
o Francisco Felix de Araujo.

Segunda parte

AId 4 horas da tarde:
Discussão das emeidas do Sena-

do ac proecto n. 36, da Camara,
sabre concesi.o do licenqas.

2 . 0 discussao do prorjecto n. 1, do
1915, approvando o dec. n. 4.304,
exuedido polo Pader Executivo ad
referendum do Congresso Legisla-
tivo.	 .

2. 1 do do n. 4, do Senado, aucto-
rimndo o governe a contractar a
eonstrucçäo do urna estrada do for-
no corn o engenheiro José Gonça1
yes Barbosa on corn a companhia
quo organilar.

Discusisão do parecor n. 79, de
1915, da commisso de CamarasMu-
uicipaea, mandando archivar papois
referentes a divisas de S. JoãO do
Manhu aissil.

Levanta-so a sessão.

39•0 SESSAO ORDINARIA, AOS 29
DE AGOSTO DE 1916

Presidencia do sr. Odilon de An-
drade

SUMMARIO: Acta. —Expediente.
Discurso do sr. Pedro Laborno
—Apresentaçdo do pareceres. -
Redacção final do projocto ii. 33.
—Votaqdos. —ObservacOes do Sr.
Castello Branco. —Emendas do

-: Senado an projocto n. 36. _2.0
discussdo do projecto n. 1, de
4915. —2. 1 discussão do projecto
n 4, do Sonado. - Parecor n.
79, de 1915. —Ordem do dia.
Ao ineio dia, feita a chamada,.

acham-se presentes os srs. Odi-
• lunde Andrade, Edgaruo da Cunha,
Paulo Pinhoiro, Demos thenes Ce-
sar, Alves do Leinos Gabriel de
Andrade, Viviano Caldas, Bias Fi-
iho, Stylita, Costa Cruz, Castello
Branco, Martins da Silva, Baeta
Neves, Retto Junior, José Custodio,
Emilio Jardim, João Antonio, Mon-
toiro do Ahecu, Norberto Lage,
Ignacio Murta, Argemiro do Rezon-
do, Moreira da Rocha, Honrique
Portugal, Pedro Lahorno, Getulio
e Carvalho, Franklin dc Castro e

Roina rdo G uirna rdes, faltando corn
cause. partictpada os srs. Garibal-
di Mello, José Maria, Modeslino
Gonçalves o Silva Fortes o, sem
ella. Os mais senhores.

Abre-se a sossão.
Lida a acta da antocedonte e não

iavendo quern sobre ella faa oh-
sorvaqOos d a mesma dada por ap--
pravada.

f9. .1. 1 . 0 secr°tario dá conta do
seuinte

EXPEDIENTE

Representaçao
Do provcdoi' da Santa Casa de

Misericordia do Ouro PretO solici-
tan do 10:000$000 para construcção
do pavilhOes parA tuberculosos e
invalidos. —A' commissão do Or-
amento.

Officio
Do Sr. Secretario da Agricultura

prestando infomimaçOes corn rela-
quo .ao podido de subvenqão feito
polo Companhia Mineira AutoVia-
ção Inter-municipal. —A' ommis-
são do Orqaimento.

Telegramma
0 sr. Castello Branco envia

Mesa e pede quo seja publicado no
jornal da casa antes de ter o •desti-
no regimental, urn telegramma do
cidaddo José Villela e outros. pro-
testando contra o imposto sobre
matanqa do gado. —Publique-se e
junte-se ao projecto. n. 59.

0 SR. PEDRO LABORNE: - Sr.
Presidente, apenas para dar eum-
prirnento a urn imperioso dover foi
quo padi a paiav

Venho agradecer a Camara dos
srs. - Deputados as dernonstraqes
do posar quo tevo a hondado .de me
levar pen golpo cjtre soffri.. corn. 0
nassarnento da minha oxtremada
sorra.

Ficam nestas breves palavras Sr.
Presiddnle, as exprossbes do men
sntirncñtO do gratidao e do reco-
nbecimiento, a v. exc., a cada urn
01 0S incus colléas ern nartleular, e
4 Camira. cm aural. (Muito bern.)
Apresentaqdo de pareceaes dasconl

mmssoes

0 sr. Iqnacio Murta, pela commis
são de Obras Publicas e ViaçAo
apresénta Os seguintes pareceres:

Parecer n. 418

A commissão do Obras Publias
c Via;eã I) a que Dii detvolvido o re-
querimento e inlormaqoos presta
das polo dr. Secretario da Agricul-
trira sobre o pedido feito pelo "Bri-
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fish Manufacturers Association", pa-
ra concessão do linha ferrea no Sul
do Minas, depois do detido exame
sobre tal pedido, conformando-so
corn as inforrnaçdes prostadas , é do
parecer C requer qua seja 0 mesrno
indeferido.

,,Sala das, comrnissôes, 29 do agos-
to de 4916. - Ignacio Murta. - Pe-
dro Laborne.

ParecCr n. 149

A commissão do Obras Publicas •
Viaçao a quo fol presente 0 requo-
rimento dos srs. Kabalan' Damian e
Elias Karan, pedindo a concessão do
privileglo e outros favores para a
construcçao do uma linha circular
aerea do carros electricos entre Bel-
lo Horizonte, Ponte Nova o Lafayet-
te, conformarido-se c&rn. as iñforma-
cOos prestadas pelo dr. Secretario
da Agricultura, em officio do 25 do
corrente mez, 0 do parecer e requor
quo seja o referido requerirnento
indoferido.

Sala das commissOes, 29 do agos-
to de 1946. - Ignacio Murta. —Pe-
dro Laborno.

Parecer n. 120

A commissão do Obras Publicas a
Yiaião a quo fol presente o roque-
rirnento dos srs. Militão Rodrigues
do Mendonça Chaves e JosO Ansel-
me dc Mendonca Chaves, pedindo a
concessão do privilegio e outros fa-
vores para a cOntrucçao de urn
estrada de ferro que, partindo do
Ram-al de Aguas Santas, na Estrada
do Ferro OOst'e do Minis, Va a sOda
do districto 'do S. Francisco Xavier,
municipio do Prados , - 0 do pare-
cor 0 raquor quo so peça!m informa -
coes a Seeretaria respectiva, afim
do poder formular seu pareccr corn
segurança.

Sala das commissOes, 29 do agos-
to do. 4916. - Ignacio Murta. - Pe-
dro Lahorne. - \.o a imprimir.

.0 sr. llaea Neves, pela commis-
são do Logisiceac e Justica, apre-
senta' o seguinte

Paiecer n. 121

A commissAo do Constituiqão, La-
gisiação a Justia, terido em vista os
requerimentos do João Nunes Car-
doso, funccionario da Socretaria da
Agricultura, Ic João Bento da Sil-
va e Cotirado Mucury da Silva,
aquelle soldado e este cabo do es-
quadra da brigada policial 0 do pa-
rcccr a requer quo os rcferidos ro-
querimentos soj am remottidos ao
governo, visto como, visto come, ha-
vcndo lei expressa , compote ao exe-
cutivo tomar conhocimento da ma-
teria contida nos mesmos.

S. das commissOes, 29 de agosto
de 1916. - Baeta Neves. - Bias
Filho. - Costa Cruz.

0 niesmo sen/br requer e obtem
dispensa do impressão do parecor,
cue acaba do apresentar. - Para a
ordem dos trabaihos.

o sr. Dnmosthenes Cesar, per par-
te da cornmi:ssão de Instruccão Pu-
blica, apresenta 0 seguinte

Pareeor n. 122

A commissão de Instruccão Publi-
ca a quo foi prcsento o requerimen-
to do cidadao Donato Donati, red-
dente nesta Capital, pedindo ao
Congresso em nome da colonia ita-
liana a creação no Gyrnnasio Mi-
neiro e na Escola Normal Modelo
desta Capital de irma eadeira onde
so leecione a lingua italiana:

'Considerando quc o estudo das
linguas toma dia a dia importancia
mats consideravel, sendo ao mes-
mo tempo urn instrurnento do aita
cultura, indispensavel a todo ho-
mem quo quer chegar ao coriheci-
inento serio da litteratura, do esfor-
co scientifico, do genio e da clviii-
sação dos povos extrangeiros a urn
rneio de cornmunicação e de pro-
paganda necessaria para o negoci-
ante e o industrial (depoimentos
dos srs. BrOal, Berthelot, Savisse,
Bronardel, Picot, Berard , Schweit-
zer, Bessert, "lnquOte parlamen-
taire)

Considerando qua, no Gymnasio
Mineiro, "x-vi" do art. 59 do rngii-
larnento a quo se refere o doe. n.

4.363, de 7 do abril do 1945, ostu-
dam os alumnos, alOm das linguas
materna e a latina, a franeeza e
mais uma lingua oxtrangeira a os-
coihor de entro a ingleza o a aIle-
ma, uão so cogitando absolutamen-
ta da lingua italiana , sendo carte i
quo ella, aldm do ser a primogeni-
ta do latim - pai commurn das un-
guas neo-latinas, entre as quaes 0
portuguez oceupa born logar —,pos-
sue uma litteratura das mais vastas
o perteitas, sondo talvez, cOme bern
pondera o peticionario, a lingua cu-
jo conhecimento mats necessario so
torna aos cultores do direito e das
seioncias sociaes;

Considerando quo a lingua italia-
na 0 do facto a lingua materna do
milhares do, pessoas ostabelecidas
no Brasil o o onsino official do uma
lingua tao diffundida no Brasil, ii I
songoando o amor proprio do tan-
tos extrangeiros estreitamente liga-
dos a sociedade brasileira, contri-
buiria scm duvida a facilitar a har-
monia e a fusão dos mesmos corn o
elemento indigena, tanto mais quail- I
to a livro escoiha das linguas cx-
trangeiras a estudar consuitando a
variedado das necossidades das di-
versas reglOes, 0 certo quo os habi-
tantOs dos nossos Estados do Sul
(Parand, Santa Catharina , Rio I
Grande do Sul) estudam em geral
a lingua allemã, ao passo quo os
do Norte (Pará e Amazonas) polas
continuas reiaçOes corn os Estados
Unidos da America procurarn apren-
der, do preforencia a essa lingua, a
ingleza, sendo feito per todos o es-
tudo da lingua franceza, pois saN-
do 0 que a lingua mais naturairnen-
to ctesejosa de apprender e para a
qual o esforco 0 mais ospontaneo 0
a do paiz corn qua manteme rela-
çOes mais immediatas e mats fre-
queiites (Paulo Ta ares, QuestOes
de Ensino)

(tnsiderando quo. come ponlera
o paticionario, cmi ora insignifioaa-
te dèspesa corn a creaOo do uma ca-
deifa do italiano no (iymnaso Mi
neiro e na Escola Normal Modolo
desta Capital, ou mesmo nulla, si

A. C.-36

o Congresm determinarse para el-
la a livre docencia (pri'at tiocen-
torn, ensignanti privati;, fixando a
Congregaçao "o quantum" das con-
trihuicOes dos disepuos e torriando
apenas as medidas asseduratorias
das cobranças das mesmas.

Considerandi qu. •rid,-'ra
cinada a pretnção do poticionario
pela excellencia dos re5ultados oh-
tides, em todos os paizos, poe este
systema, constituindo o simples fa-
cto da retrihuiqao do profssoràdo
pelos estudantes quo lhes , seguem
OS dursos, come attosta Sehutgorn-
berger e 0 considorado, na Allema-
nha, per todos os sahios, uma das
cousas poderosas da incessànte acti-
vidade dos corpos docentes, senclo
urn facto, disse esse auctor, que tern
impressionado todos os hornens da-
dos sem provoncao ao exame das
questOes de ensino superior, 0 quo
Os cursos o as IicçOes praticas re-
trihuidas pelos alumnos são mais
bern foitas, mais assiduamenté fre-
iuentadas e mais abundantes em
fruetos do que os curses gr,tuiios
do vez quo o estimulo oxorcido pa
la acão desse systema 0 evidento,
o resulta das causas mats naturaos
porquanto:

1.° elle interessa o professorado
eth rnelhorar consta"jnente 0 scu
ensino, qua sera tanto mats cncor
ride e, pots, tanto mats liberalmen-
te remunorado, quanto mats notavel
so tornar;

2.° associando ao oxame uma ta-
xa esp ecial, cuja perda sorá cense-
quencia da reprovacao, croa nc in-
teresse do estudante, directapi'ento
avivado, mais urn incentive ã sua
actividade;

30 renovando aopina tantas ye-
zos, quantas se re'produzir o oxãme,
desinteressa o lente do condocen-
der approvanIo a alumnos iricapa-
zes, induzido e10 receio do eihesso
de trabaiho scm reeornpensaqiie a
sua severidade ihe occasiona.

40 dO, emfim, a remuneraço de
magistorlo superior uma elastli,ida-
4e, urna proporcionalidade otxOcta
to morito e a superioridado do pes-
%oal quo o oxereer (Ruy Ba•bosa,
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Reforma do Ensin.o Secundario' e
Superior");

Consideranio, porm, que a ii
vre docencia, como preteode o po-
ticionario viria ainda mais enerar
aos alumnos , já sobrecarregados corn
o pagarnento das taxas de adrnissäo,
matriura e frequencia (art. 68,let-
tra' b, do regulamento a que se re-
fore o dec. ii. 4.363, de 7 do abril
do 495), nao convindo tambern, do
outro modo, onerar o Thesouro do
Estado, o quo certamente näo O

• aconselh-avel no 1actiial .momento do
• apertiiras fin iiceIras;

ConsidOranthi, 'finalmente q'ie, pa-
ra atteflder 'a pretencão do peticlo-
aario seria ainda necessaria a dero-
g.ação das dispOsiçOes do art. 4.
da lei n. 657 do IA do setembro de
1915, em virtude das quaes o gover-
no do E'stadci sO 0 auct.:rizado a mo-

• dificar a distrihüição this malerias
do ci,irso do Gymnasia Mineiro. to-
da vez quo ogoverno federal mocii-
fidar a do Coil-egio Pedro II, do fOr-
ma a haver soiTipre harmonia no
piano de osttfdos do urn a 'utro
ostabdlecimenbo do ensino. A, polo
oxposto, a &mmissão do parecer
què Seja indeferido e archivado o
requerirnento do peticionario.

Sala das commissöes, 29 de agos-
to do 1916. - Demosthenes Cesar,

- Viviano da Silva CaIda.
Julio Meirelles. Clemente de Fa-
na. - Pedro Bernardo Gui'marães.
o sr. Emilio Jarciim, em

da cornmissão do Rodaeção, apre-
senta a seuinte
Redaccão final do pro jectO P. 33,

•	 de accordo . om .,, eme;ida do
Snado.

A eomrnissão do Redaeção de
Leis, a. ,quo foram pre.sent.es 0 P1O-
jecto n. 33 e as ernendas a cue
offerecidas., oapprovadas polo Se-
nado eaOeitas pela Camara, é do

atecei. qUo teiiiha elle a seguinte
redaeqão final.:,

o Congresso Lngisl.ativo do Esta-
'do do Miias Geraos deereta:

Art. 1.1 A Caixa Beneficente dos
Funcelonanios Pirhiloos do Estado
de Minas Gei'aes, creada pola lei

n. 588, dc 6 do setornibro do 1912,
tern por tim:

a) seceoriur o funoeionario pu_
blico invaildo, ainda não aposenta_
do, na .fOrma do quo for disposo
no regula.mento que for expedido
para a mesma;

b) soccorrer por meio da fornia-
ão do urn peculbo, a farnilia do

funccionario quo fallecer.
Art. 2.° 0 peculio será pa go a

quern de direito, em virtude do a!-
varã do juizo por onde correr o
inventario do funceionario failed-
do, e dole caberá metade ao con-
juge easado sob o regimen da corn-
rnunhão de hens e outra metade
aos herdeiros e suceessores on le-
gatarios, na fOrma do direito • civil
patrio.

Art. 3. 1 Si o funecionarbo falle-
cer intestado, não deixando des-
cendentes on aseendentos sucoessi-
vets, conjuge não divorciado, on
coilate.raes ate o 6. 1 grau por di-
reito civil, a importancia do pectt_
lio reverterd em favor da Caixa
Beneficente.

•Art. 40 Os papeis referentes ao
plocesso para liquidaçao do porn-
ho são isentos do pagamento do
sello estadoal.

Art. 5,0 A inscripção de novcs
contrihuintes na Caixa Beneficente,
a contar da data da publlcação des-
t:a lei, flea sujeita, mesmo tratari-
do do g funcabonarios quo CiS lai
n. 588 tiniam a lacUidade do nd-
la so inscreverern, e della não te
nham ainda so aproveitado, It pro_
va do boa sauCe e do edade não
naior de 50 annos, nas coiidiqdes

quo forem exigidas no regularnon-
to.

Art. 6. 1 Todos os iuncdbonario
puhleos inseriptos na Caixa Bone-
ficente sdo obrigados ao deseonto
mensal da quantia correspondente
a urn dia dos respectivos vencirnen-
to, considerando-se para tal tim a
iotaçIto dos oifficios como venci-
mentos para o calculo do desconto
ou contribuiçAo.

Art. 7•0 Si occorrer o case do 14-
cença, corn metado do vencimentos
0 caleulo pela contrihuiçIto a SOT
paga nIto serd feito sOmento sobre
a quantia percehida polo ilcenciadO,
o • sim sobu'e o total daquella quo

ihe doveria caber, si estivesse em
Ileno exorcioio do cargo.

Art. 8.° Do funccionaiio ou so
do contrthuinte quo so aposentar
mt daquelle quo so retirar do fun-
ecionalismo, descontar_se-It a mes-
ma eontribuiçIto quo so doscontava
ivando em actividade ou exerci-

cio.
Ant. 9.° 0 1'unceionario quo so

netirar do funcionahismo, continu_
ando contrthuinte ila Caixa, o quo
novarnente voitar a exercer qual-
quer cargo publico, do vencimento
inferior, ficard sujeito ao desconto,
tomando-se per base os vencimen-
tos ao tempo da sni iiIscnipçIto,
sendo 0 peoulio o auxihbo pagos nos_
sa con formidado.

Paragi'apho unico. 0 funeciona
rio, porOm, quo, tondo-se retirado
do servico puhlico baja perdido o
ilireito de contrihuinte, si a cue
vOitar, e para algum cargo do von-
cimento inferior, seth conSiderado
como contribuinte novo, su jeito Its
exigencias das leis e regulamentos
Ca Caixa.

Art. 10. Tambem acjuelle que te-
nha declarado nIto accoitar a in-
scripçIto, on, depois do inscripto
tOnha pedido eliininaçIto, ficará su
jeito ao noviciado do § 30 do art.
50 Ca lei n. 588, no caso em quo
venha a requerer nova inscripcão.

Ant. IA. A Secretaria das Finan
as procvidenciarIt para a entrega

em dinheiro, do auxilio para o fu-
neral, logo quo seja esse roqueri-
do polo representante legal da fa-
milia do funceionario fallecido, e
taM a entrega do pecuiio Centre do
prazo do 90 dias, a contar da data
ern que a mesrna for ohciiada do
Secretario das Finanças, uma vez
quo a Caixa tenha fundo para esse
fim, nIto ansurnindo 0 Estado res-
poiisahilidade algurna per esses pa
gatnentos, conforme 0 disposto no
art. 16 Ca lob n. 588.
• Art. 12. A effeetividade Ca en.
trega do peculbo dopenderIt de re
querimento da parto interessada,

instruido dos docurnentos indispen-
sayets, do accordo corn as leis ci-
Vis 0 0 regulamonto da Caixa
• Art. 13. Podem sor inscriptos
como contribuintos Ca Caixa, Si 0
requoreroix, todos os funccionarios
pubhicos do Estado, em actividade,

em vbrtude do quaesquer titulos' do
nomeacIto do governo, utha voz quo
provem estar no goso do boa saude,
o nIto for mais de 50 minos do eda-
do, exeeptuados aquelles quo go-
Sam dos' favores Ca Caixa Benefi-
conte Ca Form Publica.

1.° Pod-em tambem se inScrover
o Presidente do Estado o os mom-
bios do Congresso Legislative Mi-
neiro, desde quo Satisfacam os no-
quiSitoS constantes deste artigo.

§ 2.Qualquor funccionario quo
venha a se inserever na Caixa Be
neficente, desde a data Ca publi_
caçIto desta lei,fica sujoito ao no
viciado a quo se refCre o § 3.° do
art. 5. 1 Ca iei:n. 588, paraa effe-
ctividade do peculio a ser pago a
seus herdeiros on logatarios.

Art. 14. Yerif'icado 0 accesso, on
augmento Ce ,voncimontos, do urn
dado funccionario, sO estarIt do
sujeito It nova,'ova prestaçIto cornespon-
dente, no moz guinte ao em quo
so verbfbcar a , differença do ines-
mm vOn cimentos.

Art. 15. F. facultado ros ocios
Ca Caixa mantorern o peculio pni_
mitivamente instituido, no caso do
por mudana Co emprego, pit em
virtude de reducão, passarem a ter
vencbrnenios haferiores aos qile ti_
nhan, quando so inserevoram cci-
mo socios Ca Caixa, c nessa confor-
midade continuarIto a pagar as
mesrnas contribuiçOes conijue en-
ti'aram para a Caixa.

Art. 16. Sendo o tim Ca Caixa e
a sua razão do existericia o'thecor-
ro e arn'paro da firnihia dOs fun_
colon arios quo f'ahleoOi'om, ó per-
mittido a qualquer '1s contrjbuin_
tes Ca Caixa e mediajite prei'ia de-
claraçIto escripta, dastbna r, confor-
me 0 entender, o peculio instituido
s0mento para q conjuge sohievi-
vento. on fill4k'  on par.a
as fithas solteiras, ainda quo maio..
re's, quo 'vivam sob o tocto Ca: casa
patorna.

Paragrapho unbco. A declaiaiSo
a quo so rofeijo este artigo serIt:fei_
ta polo instituidor, perante duCs
testemunhas e corn todas as firmas
reooiihecidas, e sempre enca4ninha_
Cas It Secretaria das Finanas para
as devidas annotaçOes, na secIto
respective, 	 •
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Alit. 17. Para os 4Dffeltos da lei
ti. 645, de 4.* de outubro de 1914,
pagara o Estado o juro de 5 oo so-
tire o deposito, em sen podor, do
peeuiio instituido e quo tenha sido
cdnvertido em pensão mensal pelo
funccionario antes de sua inorte.
Esse juro será creditaclo sotre a
importancia do deposito quo exis-
-tia, no urn de cada sernestre do an-
-no, •atd a total extinccao do mesmo
peculio.

Art. 18. T&do 0 corltril)uinte quo
deixar depagarsuas contribujOes
atë seas mezos, poderá fazei-o corn
multa de 10 010 616 o rnez seguinte,
sob Pena de, eaduoidaue do sua in-
scripção perda: dos direiios della
'resultaait:es, revcTtëndo a Caixa to-
das as presiaOe&jagas.

Paragrapho unico. Na 0 será con-
sill erado- atrazado, ainda que d nu-
mero do prcst.a5es devidas soja su-
pari( . r a mis, 0 . funccionario quo Ii-
ver deixado do- rëceher dos cofres
do Esado Os sus Veneirnentos cur-
resipondentes ao mesmo periodo,
copatanto quo, no octo em quo vier
vece'bel-Os pa:guedo uma sO vez to-
das as contrihuiçOes dovidas.

Art. -19. F' o governo do Estado
auotorizado a expodir urn Regula-
nieiato nAo sO Para a execução da

n. 588, do 1942, corno tambern
dos outro disposativos legaes, in-
-elusive -os presentes, que modifica-
ram, reputando-so em vigor e sub-
sisten t -'s tor as as dis;)osiiOes ora
não altoradas das referidas leis n.
588, do 6 do setembro do 1912, do
18 (10 setern-bro'de 1913 e n. 645,
do 1.' do outubro d &1914, rofereii-
tes a Caixa Bereficente.

.-rt. 20. Ro.'ogarn-se as disposi-
OS em contrario.
Sala das comirniissOes, 29 d e agus-

- d 1916. —IEmilio Jardirn . —Paulo.
Pinhelro da Silva.—Getuljo de Car-
vaiho.

0 mesmo senho requer e obtem
dispensadas formalidades regimen-
taos para que arcdacçao fin4 quo
acaba do apresent.ar seja discutida
o volada immediatainente.

Lida, pois, e posta em discussão,
é a:mesma approvada scm debate.
—A' sancço.

Votaçöes

Annunclada a votaQão das mate-
rias do diseussão encerrada, são ap-
provados successivamente:

Em 4•0 disoussão o •projocto n.
15, do Senado, dispondo sobre os
• vencinientos dos officiaes de 1.
elasSo das officinas do pautação e
encadernacäo da linprensa Official.

Em 1.° 0 do n. 64, thspondo sobr
os vencimemtos do chafe da socSo
do serViço metoorologico na Secre-
tar-ia da Agri:culhera.

Em 1.0 o de n. 65, considerando
coino funccioqaarj 0 do Estado o ci-
da-dão Eugeriio Guadagnin.

Em 1 . 0 0 d0 n. 66, sobro paga-
meaat.o do custas aos funecionarios
do fOro da comarca do Santa Bar-
bara.

Em 2 . 0 o do n. 32, do 1915, sobre
restituição ao ox-collector de Ubá
da quantia do 423$000 quo the foi
subtrahida cm estarnpilhas.

E' annunciada a votação da omen-
da n. 1, offerecida an rnesrno pro-
jecto.

0 SR. CASTELLO BRANCO peia
ordem) :—Sr Pres-idente, t.enh 0 du-
vidas em dar omen voto a emenda
cuja vo-tação- acaba do ser annuncia-
da, porque, da sua redacção, pare-
cc haver -cen gura a ?drninistraçSo
publica do Est-ado. Não 0 po-ssivel
quo a Seeretaria das Finanças, pro-
eessarid 0 contas de urn funccionario
do Estado, vd Ihe fazcr urn debito
indevido.

iNestas condiOes, prefiro Oar- 0
men voto contra a ernenda, a lançar
urna cc-nsura a administraçao pu-
blica quo, nesta questão, sup-ponho,
dove proecdcr corn a major corrc-
oção o coin a major isenQSo do
ammo. (Muito bern!)

Procederido-se a votaqão da Onion-
da, 0 a mesiria rejoitada.

o sr. Paulo Pinheiro, pela ordern,
pedo quo sic consa-gnc na ada tar
votado a favor da cmerrda.—Sera
attendido 0 nobre deputado. -

E' approvado em 2.0 -discussao 0
proocto n. 55, so-br 0 conccssão de
reform-a a0 soidadu seldado Fran-
cisco Felix do Araujo.

São enviados 0 commiosSo do Pe
ti900s todos us projectos a euja vo-
tacäo se aoai do proceder.

Passa-se a
20 PARTE DA OJDEM DO DIA

h'rnenclas do Senado ao pro jecto n.
36, da Camara

S-em debate, são approvadas as
cmcndas offerceidas polo Senado ao
projecto n. 36, da Carnara, sobre
eoncessOo dc li-cençns. - A' corn-
rnissOo dc RodacçSo.
2 .0 dscussão do projecto n. 1, de

1915
Submettido 0 2.0 d-iscussOo, 0 rc-

j-eitado, scm debate, o proj ecto n.
1, do 1915, approvando o doe. n.
4.304, expedido polo Poder Execu-
I-too, ad-referendum do Congrcsso
Legislativo. - Archive-se.
2.0 diseussão do projecto n. 4, do

Senado

Scm debate, C rejeitado, em 2.
discussOo, o proj-ecto n. 4, do Sena-
do, auctorizando o governo a con-
tractara construcção do uma esra-
da do ferro corn o cngenheiro JosO
Gonçalvcs Barbosa, on coin a corn-
panhia quo organizar. - Archive-
Sc.

Parecer n. 79, de 4915

Scm debate, C approvado o pare-
cer n. 79, do 1915. da cornmissOu
de Cameras Municipaes, mandande
archivar papeis rcferentes a divi-
sas do São João do Manhuassu'.

iN ado fiats liavendo a tratar, a Sr.
Prestcl-entc designa Pare amanhã a
suguint.e

ORDEM DO DIA
Primeira parte

Ate I hora da tardo:
Leitura e approvacao da acta
Expd}ente.

Ate 2 horas da tarde:
ApresentacilO (10 parceeres las

comirliusCeS. 	 -
AprcscataciiO do projeotos, reque--

rimentos, indi-catOeS, interpellaOos
on n-ioqbUs.

Discasslo do re-riucrim-entos, i-nh-
carOes, jilt er-pellatOeS ou rnoOcs. -

ApprovacO-O de redacçOes finaes.

Segundo parte

AtO 4 horas da tarde:
4•0 discassOo do proj-ecto n. 16, do

Senad-o, regulando o procosso do
julgarnento dos recursos civeis. no
Estaido.

1.' do do ii. 68, reconhecorido eu-
mo instituição do utilidade publica
a "oei-cdade Mine-ira Pijtectora dos
Anirnacs corn side em hello Ho-
rizonte. 	 -

Discussbo do parecor n. '116, da
cornmissS-o dc Oreamonto. indef-e-
rind n a peciid-o da "Cruz Vcrmelha
do Minas Ger-aes".

Discu.ssão do parecer n. 1-17. On
cornmissb-o do Agricultura, opinaai-
do pela approvaçOo da indicaçäo
n.3.

Levanta-se a sossão.

40 . 0 SESSAO ORDINARIA, AOS 30
DE AGOSTO DE 1916

Presidencia do sr. Odilon de An-
drade

SUMMAHlO - Aeta. - Expodie-n-
to. --- Apresenta9So do pareceres.
- Discussão dos pareceros ns
118, 11:9, 120 e 121. - 40 discus-
são do prolecto n. 16, do S-ono-do.
- 1 . 0 do do ii. 68. - Urgen-cia. -
Parecer para 2 . 0 discussão do pro-
jecto n. 16, do Senado. - Discus-
são dos pareceres ns. 116 e 17.
-- Convoeação do sessOo nocturna.
Act meio dia, fei-ta a chamaida,

ach am-so presentes Os -Sr-S. Odilon
do Andrade, Edgard-o da Cunha.
Leopoldo do Luna. Alves do Lemus,
Julio Moirelie-s. Bias Filho,- Morei-
ra da Roche, Stylita, Bernardo Gui-
marOes, Viviano Ldas, Montoiro de
Abreu, Francklin do Castro. Ga-
briel Andrado, BaCta Neves, Castel-
to Branco, JosO Affonso, Emilio Jar-
dim, Henrique Portugal, Ignacio
Murta. Norberto La ge, Joan Antonio,
Heto Junior. Martins da Si-l ye, Cos-
ta Cruz, Argemiro do Resende, Pc-

-dro Lalaorn-e. Clemente do Faria, Do-
mosthen-os Cesar o J-osO Custodio,
faltarrdo. corn causa particirpada, os
sr. Garibaldi Mello, José Maria,
Modestino Gonalves o Silva Fortes,
e, scm ella, os mais senhores.
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Alre-se a sessão.
Lida a acta da antocedente, e não

liavondo qitom sobre ella faça oh-
servaçOes, d a mesma dada por ap-
I)rOVada.

Não ha materia do eXpediente so-
lire a mesa.

4presentaçdo do pareceres das corn-
nvissöes

0 sr. Emilio Jardirn, pela coin-
rnissao do Orqarnento a Contas,
apresenta 0 soguinte

Parecer n. 123

Vie'rarn ao cst.udo da commissdo
do Orçamento e Contas: a) potição
de Pedro Rodrigues da Silva, set-
yenta titulado da Imprensa Official,
solicitando equiparaç .do do sells yen-
cimentos aos do sous colloqas da
mesma eategoria das outras re:par-
tiçOes do Estado;. b) pedido do ha-
hitarites do districto de S. João d
MatipoO, municipio do Abre Campo,
,Para quo so consigne no orcamento
do Estado o auxllio de 23 contos de
rdis Para a construcçdo alli d' urn
edificie onde funceiono urn tyollcgilo
do instrucçao •secundaria; c pedido
da Camara Municipal do Pouso r\ltO,'
constanto do represeritaçOes .dirigi-
das aos srs. doputados João Lisboa,
Julio Meirelles, Josd Custodio, Si-
meãO Stylita, Manool Alves, Ber:iar-
dc Guimarães a Leopoldo do Luna,
Para quo seja consignado no crçi-
mento do Estado o auxillo dc 30
contos do rds, Para a desobstrLtcçlo
do urn morro e rectificaQão da es
Irpda quo liga aquella cidade Jt es-
taräo ferrea.

Attendendo a' commissão qiu a
satisfacl.ão de lees pedidos riri

- augmento de despesas, quo o aeiital
momento não comporta, accresceiid
que,:quanto a auxilios, o poder le-
gislativo rido poderia votar sinai o
qLfe so ocham eonsignados em a-
-rias verbas do orameilo, ora em
elahoração, muitos dos qnaos, corn')

• o3 qua vdm .sendo coneodidos e ca-
sãs do caridade a asylos, existentes
no Estado, tiveram de scr redn-
dos 0, por ISSO. do pareor e rc300r
sojrn archivados os referi•d's.ped--
dos e: representaqOes.

Sala das commissOcs, 3() do agr-
to do 1916. - Emilio Jardim.
yes do Lernos. - Bias Filho.

o niesmo sen/cur pede e ubtem
thsperisa do impressão do parecer
quo acaha do apresentar. Flea
sobro a mesa, Para a ordem dos tra-
baihos.

o Sr. Baeta Neves, em nome da
ccmrnissa 0 do Legislacao e Justiça,
apresenta o seguinto

Parecer n. 124

A cornrnissão do Constituiçao, La-
gislaçdo e Justiça d do parecere re-
quer quo seja archivada a poça pro-
tocollada, sob n. 142.

Sala das commissOes, 30 do agos-
to do 1916. - Baola Neves. Bias
Filho. - Costa Cruz.

0 mesmo sen/cor roquor o obtem
dispensa do irnpressão do parecer
quo acaba do apresentar. - Flea
sobro a mesa, Para a ordom dos tra-
helhos.

Parecer n. 118

Scm debate d approva4o o para
car n. '118, da cornmissdo do Obras
Publicas, indeferlido urn requeri-
mento da "Britisch Manufacturers".

Parecer n. 119

Scm debate ó approvado 0 pare-
cer n. 419, da mesma cornrnissãfl,
in deferindo urn roquerimonto do
icabalan Damian o Elias Carari.

Parecer. n. 120

Scm debate d approvado o pare-
ocr n. 120, solicit.ando inforn1a0C
do governo corn relaçdto a urn re-
qiierirnento do Militao Rodrigues di
Mrndonca Chaves o outro.

Parecer n. 121

Scm debate d ap.provado o par
cer n. 121, da comrnissão do Leg1
laçdo e Justiqa, opinalido no
do do serem enviados ao govern fl ('
•requcrirnentos do Joro Nunes Car-
doso, Jodo Bento daSilva c ConradO
Mucury da Silva.
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Passa-se a

2.' PARTE PA ORDEM DO DIA
41 diScussão do projecto n. 16, do

Senado

Lido o posto em 1. 1 discussão d
sorn debate approvado o proj eato
ii. 16, do Sonado, rogulando o pro-
cesso do julgamouto dos redursoS
civois, no Estaclo. —A' cornrnissäo
do Legislaqão.
4a discus5do do projecto n. 68

Lido a posto em 1. 1 discussãO, 0
scm debate approvado o projoeto
n. 68, reconhocondo corno institui-
qdo do utilidade publica a "Socie-
dade Mineira Protectora dos Ani-
macs. ". —A' coimissão do Legis-
laqão.

t.]rgencia

0 se. Bias F'ilho, pela ordern, oh-
.tendo urgencia, apresonta em nome
da cothmissdo do Logislacão o Jus-
•tiça, o seguinte

Parcccr Para 2. 1 discussão do pro-
jecto ii. 16, do Senado

A eomrnissão do Legislacão e Jus-
tica, a quo foi prosente 0 projecto
II. 46, do Senado, é do parecor quo
sej a o mesmo submettido a 2.' ths-
cussão e approvado. 	 -
• Sala das commissOes, 30 do agos-
to do 1916. —Bias Filho. —Baeta
Neves. —Costa Cruz. —A impri-
rnir.

Parecer n. 416

Scm debate 0 approvado 0 pare-
cer n. 116, da comrnissão de Orqa-
mento, indeferindo urn roqueri-
iflonto da "Cruz '\Tc i.rnclha do Mi-
has Geraes".

reoeOer as ernendas do Sonado ao
projecto de Orqarnento.

0 sr. Presidente, coin o assenti-
menlo da Camara convoca a refe-
ricla sessão Para as 7 horas, dando
para a mesma a parto regimental.

Lovan ta-so a sessão.

2. 1 SESSAO EXTRAORDINARL&
(NOCTURNA), AOS 30 DE AGOS-
TO DE 1910.

Presidencia do sr. OdUon do An-
drade

SUMMARIO: —Aeta. —Expadiente.
Ernendas do Senado. —Apresell-
taqão do parecares. —Urgencia.

—Telegrarnifias. —Ordem do dia.

Ao meio dia, feita a ehamada,
achain-so presontes os srs. Odilon
do Andrade, Edgardo da Cunha,
Jodo Martinho, Stylita, Norberto
Lage, Ignacio Murta, Henrique Por-
tugal, Viviaiio Caldas, Retto Junior,
Monteiro do Abreu, Franklin do
Castro, Emilio Jandirn, Alves de
Lernos, Baeta Neves, Julio Meirel-
los, Pedro Laborne, Bias Filho, 'Ga-
briel do Andrade, José AffOnso, 'Mo-
reira da Rocha, Clemente de Fa-
i-ia, José Custodio, Demosthenes
Cesar o Argemiro do Rezende,
faltando corn causa partisipada Os
srs. Garibaldi . Mollo, José Maria,
Modestino Goflçalves a Silva For-
tes a, sam ella, os rnais senhoros.

Abre-se a sessäo.
Lida a acta da antecedente e nib

liavendo qilem sobre ella faca oh-
servaçOes flea a mesmo sobre a
Mesa Para set approvada qu:anóo
houver numero legal.

0 Sr. 1 . 0 secretario dá conta do
seguinte

PEDIENTE
Of ficios

Parecer. 'It . 417 
Do sr. 1 . 0 seeretarlo do Senado

Scm debate 0 approvado 0 pare- devoivondo acompanhado do emen-
cer n. 417, da commissibo do Agri- das o projeeto n. 48 sobre conees-
culture, opinando pela approVacSo 	 dii do licenqa a funecionariOs Pu-
da indicacão II. 3.	 blicos.

Sessào nocturna 	 Do mesmo senhor devolvendo
tanaborn acompanhadas das Men-

0 Sr. Bias Piiho, pola ordem, oh- das o projeeto n. 52 sobre Ora-
tendo a palavra, pedo quo so eon- nionto a 51 dispondo sobro o G y

-Voque uma sosslo noeturna para so rnnasio Minoiro.	 .
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Imprirnarn_se as emendas Para a

ordeni dos trajjalhos.
glflenda5 of f erecidas e approvadas

peto Senado ao projecto n. 48,
da Camara dos Deputados, de
ccmcessao de licenca a diversos
funccionarjos.

N.1
Ao art. l . ', lettra A-Supprj_

ma-se.
N. 2

Ao mesmo artigo, lettra C-Sup-
Prima-se.

N.3
No mesrno artigo, lettra D -ac-

crescente_se "in-fine" -scm vend-mentos.
N.4

Ao niesmo artigo, lettra E-- ac-
erescente_se ,in-fine,, vend-
flientos.

N. 5

Ao mesmo artigo, lettra F -Sup-
prima-se.

N.6
Ao mesiuo artigo, lettra G- sup-

prima-se.

N.7

Ao mesmo artigo, "in-fine", ac-
creseente-se, nu1'erando-se corn a
Iettra quo for appicavel: por urn
anne, sem vefldinlemCr, a d. Alice
Tavares, pro'fessora la Escola In-
fanti1 "Delfian Moreira', desta Ca-
pital.

N.8

Ao mesmo art. 10, "in-fine" ac-
crescente-se, numerando-se co

,
rn a

lottra quo for applicavel :.. .
urn anno, Para tratamento de sau-
do ao 2.° tabelliao da comarca de
Palmyra, José do Paiva.

Paco do Senado do Estado de Mi-
nas Gerae.s, Bello Horizonte, 30 do
agosto do 1916. -0 presidente do
Senado, Chrlspjm ,Jacques Bias
Fortes;O 1.0 secretario, José Pe-
dro Drummorid -0 2° secretario,
Camillo Augusto Maria de Brito.

574,

Projecto a que se ref ere as emendas
supra

0 Congresso Logislativo do Esta-
do de Minas Geraes decreta:

Art. 1.° Fica o governo auctori-
zado a conceder as soguintes licen-
çâ:

a) por tres annos, Para tratarnen-
to do saudo, ao primeiro tabdllião
da comarca do Manhuassu', Fran-
cisco do Paula Santos-,

b) por dois annos, Para trata-
menlo do saude, ao tabellião do
prilnejro officio do tormo de Itau-
na, Orozimbo Goncalves dn Sousa;

C) per dois annos, Para tratar do
nogocios, ac escrivão de Paz da vil-
la doS. Manool, comarca do Mu-
riand, João Lula Vorsiani;

d, por urn anno, paratrafamei-
to do saude. a professora do gnu-
P0 escolar "Barão do Rio Branco",
riesfa Capital, d. Berenice Vianna
Jartins;
o por urn anne. Para tratamen-

to do saudo, a professora da Esco-
fa lnfanlfl "Bueno Brand go", des-(a Capital, d. Olynthiria Cobra
Olyntho;

1) nor doisannos, Para tratar do
iegocios, ao collector estadoal do
Prata, João Soares da Costa;

g) pm' dois annos, em proroga-
ciio. Para tratar do negocios, ao es-
criv5o do ii(Yicia1 e notas da co-
mama do Cambuhy, José Alexan-
dro do Mcracs.

Ii) por inn anno. scm venoimen-
los, d professora do grupo osco-
lar "Hnrlqu ]Jiniz". desta Capi-
?al. d. Geornina Rhering.

Art. 2.° Revm'arn-se as disposi-
qdcs em contrario.

ErnCndas offerecidas e approvacias
p"lo Senado ao projeeto n. 52,
do. Camaro, no qual é orada a
receita e fixada a despesa do Es-
tado pare o exercicjo de 1917.

N. 1
An ar? 1. Onde se 10 . .

i'9.157:412$233 diga-se .....
29.197:142$233

N. 2
Ao art. 1.', lettra A, n. 4. Ele-

we-se a verba a 810:000$000.

N. 3
Ao art.. 4•0, lottra A, n. 8. Ele-ye-se a vrba a 310 :000$000.

N.4
Ao art.. 1.0, lottra A, n. 12. Ele-

we-se a verha a 40:000$000.

N. 5

Ac art. 3o Substitua-se pelo se-
guinte:

Fica reduzida a 8 010 a taxa de
irnposto sobre a exportaçao do Ca-
fé.

N. 6
Ao art. 15, 	 3." Ondo so 10 -

sois mezes- diga-se -urn anno.
N. 7

Ao capit.ulo 1.", n. 4, substitua-
so polo seguinte a parto final: -
paragrapho unico. - Na primeira
prorogaçalo scM do urn vigesimo
do imposto pago por occasião dc
sen laivrado o contracto; na proro-
gaçäo seguinto serd do dois vige-
sirnos, 0 assim J)01' doanto, compu-
tando-se sernpro urn vigesirno Para
cada nova prorogaao.

N. 7
Ao capitulo 1.0, art. 10, substi-

tua-so polo seguinte:
A taxa do estatistica a quo so no-

fore 0 art. 8. 1 da 101 n. 393, de
19 do sotembro do 1904, passará a
sd' do I real por kilo, a recahird
sobro todas as mercadorjas nao in-
cluidas na Paula, ou quo sahirern
do Estado dovolvjda, elm mto-
eo, on •poi qualquor fOrma ostejam
isontas do imposto do oxportacao.

Paragrapho unico. Ficarn sujeitas
ao sello do trezento.s rdls as guias
cruantit.ativas do exportação do go-
noros corn imposito a pagar, e
quaosquer outras, exceptuaclas as
quo so refore esto artigo e as quo
sorvirern Para recoihimento, por
parte do. funccionarios, de quantias
pertencentes ao. Estado.

N. 10

Ao art. 11. Supprimam-so as pa-
lavras: -fixando tabollas do venci-
mentos, e substituindo-so as Pala-

vras- impondo multa.s do -pelas
seguintos - "podendo impor mul-
las ate"-

N.h

Ao art. 14. Em vez do "Sonão ole-
vadas - diga-se - Flea o governo
do Estado auctorizado a levar. "-

N. 12
Ao art. 23. Substituase o para-

grapho unico polo seguinte: - Con-
tinda em vigor o disposto no n.
do art. (9. 1 do dec. n. 2.993, do 24
do novembro do 1910, quantod isOn-
So do pagarnento do imposto do in-

dustrias e profissOes por parte dos
proprietarios do fazon das pastoris,
quer quarito a cniaqSo, engorda a
venda do gdo, quer quanto a main-
pulaçSo do sons productos.

N. 13
Ao art. 25. Em vez do - valor

maximo Para a cobranqa, diga-se -
valor maxirno Para o caiculo da co-
brança.

N. 14
Ao art. 26. Suhstitua-se polo so-

guinto: - flea fixado em 300 réis
per metro eubico, o imposto sobro o
consumo cia lenha quo fOr oxtnahida
das m 1 tas oxistenles no Estado, c-
quo fOr e.mprexada pelas estradas
do ferro, companhias ou empresas
d transporte, quo trafegarem na
seu tenritonlo.

laragnapio unico. 0 governo n'iS
instrucçOcs on re gul')monto cue ox-
pedir Para execucao do dispostj
neste arti go, providonciard par cue
o imposto se j a restituido an contri-
huinte que provar cue replanton Os
t'rre'ios do ojada extrahin a lenhi
para o consun-qidas estr.das ou em-
pnesas do trarfgnorte. on a isental-o
mesmo. do pagamdnto desse impo-,
to si ficar prnva'in cue die so en-
frpo' hhitun1mente ao plantlo ds
mat hs ahatidas em seu terreno.

N.15
Ao ont. 28. Nas iettras a, b.c e

d - dennis do pontos - diga-se -
privileriados.
•	 N.16

Actreseante-se ojade ConVior, o sr_
gumie ertigo: - A taxa a quo so re-
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fore o art. 45 do dec. n. 4.400, do
16 do junho do 1945, e quo sorá en-
brada eohre eada conheciniento, nS'
poderd sor, inferior a 100 rdis.

N. 17.
Accrecon to-so onde convier, o s-

gninte:
.\rtigo. 0 ,cello fixo -do 300 rdis, a

quo so refere o art. 67 do dec. n.
4400, de 16 dc junho do 1915, sO
rocahirá sobre os conhecimentos em
quo-n imposto a ser arrecadado soja
e.gual on superior a 5$000, qu-ics-
quor quo sejam as estaçOes arreca-
dadoras.

N. 18
Acerescen-te-so o soguinto:
Artigo. As ayes o animaes silves-

tres fica.m sujeitos a taxa flxa do 5
rdls por kiln, cjuando exportadas.

N. 19
Aecrescente-so o soguinte artigo:

—As fthras 4e qualquer especie pa-
garSo a taxa do 2 010 quando expor-
1ada.

N. 20
• Ao art. 90. Supprirna-se.
• 	 N.21

Aacresconte-o onde convior, 0 so-
guirite artigo:
sobre courr,.

Flea re4uzi-do a 10 0 1 0 ompost.o
N. 22

Acerescente-se: Art. 1. 1 ttxa
devi-da aos concessionarios do feiras
do gudo, em virtude do contracto,
sorá paga qualquor quo soja o des-
tino de gxdo quo entrar na feira.

N.23
An art. 29, onde so 10 - ........

29.393:492$830, 'diga-so - ..........
.197 :037-5830.

N. 24
An art. 7-9, para.grapho 1 ., n. 0,

lot.tra b: Subst.ituam--so as paa-
vras - "da cOmarea do Aymords',
polas seguintes: a- quantia nocessa-
na pars a installaçao do sote comar-
cas quo reunirem os ro-quisi-tos d
art. 3 1; paragrapho 1 1, -da lei :1.

663, de 18 do setembro do 1915.

N. 25
Ao art 29, paragrapho 1 . 0, is. 9,

lettra c: - Supprima-se o n. 77,
clove--sc a verba de 4(3:2005000 a
50:400',4100. 	 -

N.26

Acrart. 29, paragrapho 1°, n. 0,
1etfia d - Su-hstituarn-se as pals-
vras: - 'os do Aymords, Mutum o
Santo Antonio do Rio José Pedro"--
pelas soguintes: "a quantia neces-
saria para a installaqão do dez
termos, em quo so vorificarom Os
requisitos do art. 3.*, § 2. 1, da lei
n. 663, do 18 do setembro do 1915."

N.27	 --

Ao art. 29, 8 1. 1 is. 9, lottra F)
—Suppnirnain-so as palavras: "iii-
c1usi'6 o 1a comarca do Ayrno-
res.

N. 23
An art. 29, n. 15, lettra A): -

Reduza-se a verha do 1.598:543$500
1.593:743$500.

N. 29
An ' art. 29, § 1. 1 , is. 15, leltra E)

—Eleve-so a verha do 50:000$ 000 a
60:000$000.

N. 30
No art. 29, § 1 ., n. 15, lettra

H) : —Eleve-se -a verha do. 30 000$
; 50:000$000. 	 - 	 -.

N. 31
Ao art.. 29, § 1.0, n. 18, lottra B)

—Substitua-se a palavra , riomeado
pela "contractado".

N.32
Ao art. 29, § 1 . 0 , n . 30, lottra D)

—Acereseento-so, antes das pala-
vras-1 :5005000 cada urn"— Santa
Casa do Caridado do Diamaritina C

Hospital do Tuhoreulo-sos 'do Aras-
su a1ii'.

Ele-ve-so a verba do 150:000$000
15G:000$000.

-, N. 33

Ao art. 29, § I. ', is. 30 _AêoreS
ccnte-so:

j Aos lycous de Artes e Officio'
(to Ouro Preto o Piamantrna,
1. -,500$000  ca'cla uma —3:000$000-
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k) Ao Instituto Historico do Mi- 	 N. '42 	 =
nas---1:000$000.

1) Contrihuição para o monu- 	 Aoart. 29, § 3•1, n. 18. Aecres-
monto do Ypiranga, 1.' prestaçao, conto-so: —Ao Approndizad•o Agri-
25:000$000.' 	 cola annoxo äo Gyrnnasio Loopoldi-

rn) An Institto da Ordem dos nense— 5:000$000.
Advogados Minoiros, auxilios para
despcsas corn a rouniSo nesta ('a- -
pital

'
do Congress-o Juridico Brasi- 	 An art. 29, . § 3. 1, n. 29. —Re-leiro -- -fU:000$000. 	 duza-so a verha a 100:000$060

	

N.34 	 - 	 N. 44-,
An art. 29, § 1.0, n. 30, lettra I): 	 t 29 	 3 	 30:SUPPnnaa)aia\ia_ do

	 7 seavorba de 100 :000$000'a
1:5005000 a 1:0005000. 	 '	

N. 45

	

- N. 35 	 Ao art. 29, § 3•o, 	 37	 Sup-
Corrij a-se a somma total das ver- Prima-se. 	 -

has desto art. 29, § 1.0, dizondo-so 	 N. 46
13.406:841$000, onde so 10 - 	 - 	 .	 ..	 -
-1:1.303:9435000 	 Corrija-so a somma total . das

	

N. 36 	 verhas deste § quo 0: —3.724:8005.

An art. 29, § 2. 1 , n. 1, lottra A):, 	 N. 47
—Elove-so a vorha a 392:8245000. 	 Aceresconte-so onde eosìvler:

N 37-- Art... Flea o overrio auctOriza-
an a dosponder ate a quantia do...

An art. 29, § 2.°, n. 4. 	 ceres- 100:000$000, em prestaçOos, do eon-
cente-so: —inclusive a quantia 	 - fo-rmidado corn o disposto nas leis
cossai0a para o serviço auctorizado nrçarnontainias, para auxiliar a eon-
polo art. 34 desta lei. 	 ' 	 stiucçi,o do monurnonto do Ypi- -

ranga. 	 -

	

N.38' 	 N.48
Ao art. 29, § 2.°, is. 18 lettra 	 Art....ko solicitador dos Feito

I)) : —Hoduza-se a verba -do ..... ....d-a Fazenda Estadoal, qua trá a do-
1.500:000$000 a 1.200:000$000. . 	 nominaqSo de ajudante do sub- -

N. 39
procurador, aldin d-as attrthuiq0e• 	 quo The con-fci'ern (art. 5. 1 da lei

-Corrija-se a somma total no 11- - 	 556-do 19 do sotesnbro de 10'1),
nal desto paragrapho - dizendo-se mum O•	 •

—12.067:389$830 onde c-eta . . . 	 I -,A cohran-Qa da divida actrva
1.353:-1495830. 	 ' 	 do Fstad-o no tormo daCpital-;
-	 N 40 	 ' 	 11 - 0 patrocipip em qualquer

torm-o do Estad-o, Or incu-mhannia
An art. 29, § 3.°, n. 11 - ondo do sub-h-Pr-oourador, das causa rn

so 10 50:000$000, diga-so ...........quo o Estado for auctor, rou. on in-
46:0005000. o acerosconte: - 	 t-erventor
4:000$000 a Associaçâo Commorcial III - FUIIO1O55I' nas eausas am
do Mina Goraes; e —50:000$000 pa- quo for snteressado 0 E-sta-do, no
ra auxillo 0 irnmigraçdo. -Eleve-se fOro do . termo da Capital, das quaes
P. verha a 200:000$000. 	 for anca-rrogado polo sub-Procura-

dor; 	 -,

	

N. 41 	 - 	 IV - Preparar os d-ocuaentos
•	 no-ces-sani-os a d-of-osa dos dineitos do

An art. 29, § 3,0, is. 16. —Rodu- 'Eel-ado :nas causas meflreionadas.
zase a vorba do 27:000$000 a ....... Art... .0 ajudanta -do sub-Proeu_
22 :000$000. - 	 - . 	 - 	 - 	 raclor rião paroebarã porcentagans,
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acm outros auxilios,
cimentos quo scrão
art. 50 da lei n.
agosto do 1910.

N. 49
Accresoenteeo, on-do convier, 0

soguinte:
Art... Fica o Presidento do Esta-

do auctorizado a coder, gratuita_
mente, ao governo federal, a fahri_
ca do soda, respectivo.s prodio ls e
Os terronos quo constttuern 0 Tote
n. 9 e parte do do n. 11, existontes
na colonia Rodrigo Silva, em Bar-
bacena, o portoneentes ao Estado,
omquanto for mantida pela União
a Estaço Sericicola dessa cidade,
devendo reverter ao Estado os mo-
veds e immoveis quo forem o'hj eeito
dessa oessão, ama vez que desappa_
reqa o ref orido cstabeiectniento.

Paragrapho unie,o. Na oessão ao
governo federal n5d so coinprehon-
de o predlo onde Se acha installada
a adrninistraçäo da colonia RodrL
go Silva.

N. 50
.Acercsoentese, onde convier, o

seguinte:
Art... Gontinda em inteiro vigor

o disposto no art. 29, paragraplio
unico, da lei II. 596, do 19 do se-
tembro dc 1912, no art. 17 da lei
n. 617, do 18 tIe sernbro dc 1913,
o no art. 42 da ic! n. 646, do 8 de
outubre de 1914.

N. 51
Ao art. 47, acerescento-se in fine

o seguinte: "e a ari'thn'ietica thoo_
rica e pratiGa do di. Antonio Na-
varro, corn a olausuia do cosso ao
Estado da metade, dos volumes quo
forem impressos".

N.52
Aecreseente-se, on-do conviar:
Art...' E' 0 governo auctorizado

a reorganizar o serviqo do loterias
do Estado, revendo os respeotivos
regulamentos e aiterando_os corno
jijigar conveniente.

N.53
Ao art. 35 aecreseente-se:
"0 govorno acproveitará, come

convier, as disposicoes do dec. n.

1.242, de 3 do j aneiro de 1899, c as
do regul. n. 1.678, do 27 dc fe-
verciro do 1904, para a confeecäo
do cease territorial, tendo em vista
,is regras supra indicaclas, quo pc_
dorão ser modificadas, scm altera-
cão 'em sua subsl.ancta, para har
inoni'zal_as corn o decroto e a lei
citada na fOrma do rogulamento
quo expedir para sun execuqão.

N.54
No art. 47. Depois da Faouldade

Livre do Direito dc Minas Geracs,
ae,erescenle-se: "Esoola Li .vre do
0d.ontoiogia e Pharmacia do Belle
Horizonte."'

N.55
Ao art. 50.
Supprirna-se.

N. 56

.Ao art. 51. Aceresuente-so, do-
pois da palavra "regular", as so-
guintes: 'do navegaçdo; o, depots
da p.a'lavra "Pirapora", as seguin-
tea: "no rio S. Francisco".

N. 57

Sep arem-se para constituirern
pruposiçOes disttnotas as dipoSi-
cOos do natureza permanento e as
extranhas ao orqamento.

Pare do Senado do Eatado do
Minas Geracs, Bello Horizonte, 30
do agosto do 1916. - 0 presiddilte,
(hrispirn Jacques Bias Fortes. —.0
1.1 soereta.rio, Josi Pedro Drum-
mond. -- 0 2. 1 seoretario, Levindo
Eduardo Coelho.
Emendas Of ferecidas e approvadas

pelo Senado ao projecto 21 . 51, da
Camara, dispondo sobre 0 GY
m.nasio Mineiro.

N. I
Ao art. 1.° - Aceresoentam-Se OS

seguintes paragraphos:
40 0 proyirnento da cadoira a

que se refore •oste artigo, far-SO-5
do accordo coin o dispositivo no
art. 21 da lei n. 657, do 11 do SC

tembro do 1915.
2.° 0 concurso para proviment°

do cadeiras do instrucOo prirnar11'
das Escolas Norrnaes do EstadO 0

do Qymnasio Mineiro, a quo se re-
fore a let n. 657 serd de documen-
tos e provas.

40 TerãO preferoncia em egualda-
do do condiOes corn outras concor-
rentes, para nomoaçOes, do cadeiras
de instruccao primaria, os professo-
res das Ligas contra o anaiphabe-
tismo, existentes no Estado, uma
vez quo olies tinham prestado ser
viços gratuitos a essas assoeiacOes,
no rnagistorio, por prazo nunca in
ferior a dois annos; tenham boas
notas em seu "curriculum vita" no
magisterio do accordo corn inforrna-
coos dos direotores das Ligas o dos
inspectoros eseolares dos muniei-
pios onde ellas tonham sua sOde.

N.2

Ao art. 2.1 - Suhstitua-se polo Se-
guinte:

Da taxa do examos a cujo paga-
menLo estão sujeitos Os alumnos ox-
tranhos ao Gymnaslo, sord deduzi-
da , apOs a terrninacao de todos os
exarnes nesse estabolecimonto do
onsino, em eada anno lectivo, a im
portancia precisa par o pagarnen-
to do urna gratificacão ate 15000,
por turma dosses examinandos, a
cada urn dos mombros das baneas
examinadors, relativamonte a ma
toi'ia da hanca em que cues fun-
ccionarem, e uma outra para paga-
monte do uma gratifieacão oxtraor.
dinaria ao pessoal administrativo d3
alludido estabelecirnento, poles sor-
viqos extraordinartos quo die pro-
star no poriodo dos referidos exa-
Ends.

N. 3
Ao art. 3.1 - Supprima-se:

N. 4

Ao art. 4. 1 - Supprirna-se.

N. 5

Ao art. 50 Em vez de 60. diga-se
50, e acereseente-se o soguinte:

Paragrapho unico. Os lentos e
professoros dessos estabolocimon
tos do onsino, born corno os das Es-
colas Norrnaes do Estado, não to
Tao ilireito a gratifica5es especiaes,

on a quaosquor propintts polo aecre
scirno do serviqos quo tiverern em
aulas supplementares nas cadoiras
quo rogerorn , urna vez quo ossa me
dida soja roputada necessaria a bern
do onsino - a juizo da Congrogaçao
0 mediante proposta do respectivo
professor e born assirn pelos examos
dos alumnos do curse.

N. 6
Accresconto-se o seguinte:
Art. Fica mantido, scm prazo, O

provimento dos actuaes substitutos
dos externatos do Gyrnnasio Minei
ro, do Belle Horizonte o Barbacena,
nornoados em virtudo e na forma
do disposto no art. 26 do dec. n.
4.363, do 7 de abril do 1915, os quae
terão preforencia para no'moaçOes-
do cadeiras quo vagarem nas se
cc O os a quo pertoncerem inclopen-
dente do requisite do artigo 21 da
lei n. 67, a julio do governo.

Paragrapho urico. Os lentes e
profesores substitutos, a quo so re-
fore este artigo, bern corno aquelh
: quo cc refere o art. 5. 1 do lot n.
657, tcräo direito aos veucimentos
quo porderem os lentes e professo-
res quo dies substituirem.

N. 7
Aceroseente-se ondo convier o se-

guinte artigo:
0 disiosto no paragrapho 1.° d)

art. 9. 1 da let ii. 657, serd executado
scm prejuizo do jue a respeito de
horario e prograrnrna do ensino fOr
exigido na legislaao federal, em
relacao no Collegio Pedro II, urna
vëz que isso so tome preolso para
nianuterição da regalia do equipara
cäo do Gyrnnasio Minoiro a esse es-
tahelecirnento doèsino.

N. 8
Accrecente-se ondo convior o sc

guinie
Artigo. E' obrigatoria a frequon-

cia dos slumnos do curse do Gy-
rnnasio Mineiro as auias da eadeira
de psychologia, logica e historia Ca
philosophia, sendo elles, porCm, dis-
pensados dos exarnes dessas disc!-
plinas, observado 0 disposto no final
do art. 3.° do lei n. 657, Cmquanto

aidm dos yen-
os fix ados no
516, de 31 do I

F



so 	 8 I

no- CoHegio Pedro 11 -nSo se tornar I submetfido ti 2.1 disèussSo e approobrigatorio o oxaine das mesnias. . vado.

N. 9
-	 on{Ie convier:
Flea o governo do Estado aucta-

riza•do a mandar a'dinittjr ti mátrj-
cula, idependonta das respectiva
taxas, na Escola Normal Modelo dd
Capital. e nas rogionacs do Estado
M6 10 alumnas pobres em cada urna,
gem prejuj 0 •da•s quo jti esti'ërern
no goso dessa favor.

- 	 N.1f1
Ao art. 8.' 	 Depois das pala-

vras desde a data do sua publica-
ção - aocrscon'tase : salvo na
parte referento ti ohrigatorjeda.
da froquencia das aulas da cadeira
do psythologia o logics, qua ent.rara
em vigor no proximo anno leetivo.

Paqo do Sexiado do Estado do M-
nas Geraes, em Bello Horizonte, aos
30 do agosto de 1916. - 0 Presiden-
fe, Chrispim Jacques Bias Forf'es.-_
0 1." sacratarlo, José Pedro Drum--
mond. - 0 2.° secretarlo, Levindo
Eduardo Coelho. - Imprimarn-
as emendas, para a- ordem dos fri
haihos.

Aprescnta-ão de pareceres dos corn-
missöes

0 sr. llaeta Neves, pela commissão
de Legislaqao a Justiqa, apresenta
Os seguintes pare'eeres:

Parecer para 2. discuss do sobre o
pro jecto n. 66

A eommissao tie Constituic.tio, .Le-
gisl:qtio a Justiqa, a que foi presente
o projecto n. 66, jti approvado em
primeira discu.ssão, C do parecer
que seja o mesmo projecto submet-
tido -a 2.' •discussão e approvado.

Sala das sessbes, 30 de agosto do
1916. - Ba-eta Novas. - Bias Fl-
Iho. - Costa Cruz.

Parecer para 2. ciiscuscdo sobre u
•	 pro jecto n. 68

A •commi.ssão do ConstituicTao , Le-
gislaqão e Justiqa, a. quo foi presante
o projeeto-n. 68, id approvado am
1' discussão, C Ce parecer quo meja

Sala das sassOes, 30 do agosfi; tie
1916. --- Baeta Neves. -- Bin Fl-
Iho. - Costa Cruz. - Vito a iiripr-
mir. -.

O sr. José Affonso, pela comm;.
são de PetiqOes, apresonta o so-

	

guinte 	 .

Parecer para 2. discussdo do pro-
jecto n. 15, do Seriado

A commiss5j do Represeri taöes.
a PetiqOas C do parocor qua SOJOsubmettjdo a 2. 1 discussito e appro-
vado o projecto n. 15, do Sanado.

Sala das commissOas, 30 do agos-
to do 1916. - JcsC Affonso. --
Stylita. - Norberto Lago.

o mesmo senhor refiner e oht'ni
dispensa das formalidades legirilea -
taas, afim do quo entra na oideni b
dia seguinte o projecto a quo so ('0
fore o parecer quo acaba do apro
sentar.

U RGENCIA

Telerammas

	

o sr.	 inArqeiro de flesende, pela
oidern, obtendo urgencia, envia a
Mesa dois telegrarnrnâs, urn do sr
ThomC Machado a outros, pedindo
varba para restauraçiio da comare;
tie Santa Rita de Cassia, a outro d
sr. José Caetano e outros, fazendu
identico pedido corn relaito ti co
marca do Monte .-\lagre. - A' corn-
rnissito do Orcarnento.

Nada mais havendo a tratar, o sr
Presidenta dosigna para amanhit a
seguinte

ORDEiM DO DI-A
Prime Ira pane

Ate 1 hora da -tarde
Leitura e aprprovaçAo da aeta.
Expedienta.
Ate 2 horas da tarde:
Apresentaçao -do pareceres das

commissoes.
Apresenta qito dc proi ectos. re(jue-

rimentos, indicaçbes, intarpellaçOes
ou moçOas.

DISCUSSitO de rernierimentos.. inli
ca-roes. interpellardes on rnoOa.

Approvaço do r&dacçOes finaes.

Segunda perle
Ate 4 horas da tarde:
Discussito das ernenclas do Senado

ao projecto n. 52, da Camara,-sobre
orqamento.

])iscussito das emendas do Sona:io
ao projecto n. 59, da Camara, sobi-o
a força publica. 	 -

Discussito unica do parecer n. 12"1.
tie comrnissito de InstrucqãoPnb1i-
Ca, maudanclo arehivar urn re'queri-
macto do cidadito Donato Donati.

2. 4iscussito do p-rojecto n. 16, do
Senado, regulando o processo do
julgamento dos recursos civeis n
Estad o. 	 -

Discussito das eman-das ao proje-
cto 11. 51, da Carnara, contando dis-
pcsitOes ralativas ao Gymnaslo Mi-
neiro.

Dicussito das emendas do Senado
ao projecto ii. 48, da Camara, soln?e
eon-oessao dc licenqas. 	 -

2. discussito do projecto n. 15, :1)
Sonado, thspondo sobre CIS venal- -
Inentos dos officiaes de 1. 1 clase -
ilas officinas de pautacito e eneader-
iaçiio d  Imprensa Official.

Lcvanta-se a sessito.

4l . SESSAO. OIIDINARIA, AOS 31,
DE AGOSTO DE 1916

J'rcsidencia do sr. Odilon do An--;
-	 drade

SUMMARTO: -- Ada. - Apresonta-
çito do pareceres. ---- Redqcqito fi-
nal. - Discussito dos pareceros
us. 123 o 124. - Emendas do Sc--

• naido ao proJocto n. 52. --- Deem-
raqOes do voto. - Ernendas di
Sonado ao projeeto n. 39. - Pa-

• racer n. 122. - 2 discuss.-to do.
projecto n. 16, do Sena-do. -
Emendas do Senado ao projecto
n. 51. - Diseurso do sr. Viviano
Cal-das. - Doclaraçdes do voto.,
- Urgencia. - Aprosontaaito de
parader. - Emc'ndas do Senado
no projecto ii. 48. - Discurso Ct'
-Sr. Bias Filho. - 2. 1 disc-ussiio
-do  pro-jeto n. 15, do Senado. -
Sessito nocturna.
Ao- meio din, feita a charnaida,

reham-se presentes os srs. Othion
0, ' -\rdracl p , - Eciraido Ca Cunha.
Leopoldo do Luna, Castello Branco,

Alves do Lomos Costa Cruz; Julio
Moirelles, José Custodio, Franklin
do Castro, Montoiro -de .Abreu, Paulo
Pinhoiro, Viviano Calda-s, Bernardo
Guimaritos, Stylita, Modastino Gon-
ça1ves, José Affonso, Pedro Labor-
no, More1ra Ca Hocha, Bias Filho,
Rotto Junior, Joito Antonio, Norberto
Lage, Baeta Neves, Gotulio Ca Car-
valho, ILenriqua Portugal, Pinto do
Moura, Nelson do Samna, Argomiro
tie Resonde, Emilio Jardim, Alberto
Alvares, Joito Martinho, Ignacia
Murta, Gabriel de Andrade e Cle-
mente de Faria, faltando, corn cau-
sa partidipada, os srs. Garibaldi
Mello, José Maria e Silva Fortes, e,
scm ella, os rnais senhores.

	

Abre-se a SCS.1t.. 	 -

Lida a acta Ca antocodeitte e oAt
havendo quoin sabre ella faça
servaç(ies, C a masma data
provada e ham assim a In s5c1
diurna.

Nito ha axpediete.

-1presenla 0 (I(' nt?'nrp(g /1(15 corn-

	

missL-n 	 -
0 in. José Affonso. (Cli umnhi

são do RoprosentacOes e Petiç-n.
apresenta 0 seguirAe 	 -

Panecer para 3 dLSCUSSCO do pi.ije
cto ii. 55

A comrnissão tie ReproscntaçOes c
PetiqOes, a quo foi presente o pro a.
cto n. 55, jti approvado em 2. ibis-
cussão, C de parecer que scm 0 mes-.
mo submettido 3•a, corn a seguinto
fOrma, conforrne materia vencida:

0 Congrosso Legislativo do Estado
Ct' Mm -s Ceráes Coca-eta: 	 -

Art. 1.0 E' o pod-er axaeutivo rn-
ctorizado: 	 -

a) A concedMraforma ac - sOida
do Francisco Felix tie Araujo. corn
todos os vancirnantos, bor tar so in-
validado em servio ptthlico, por urn
acto considerado -da abne-garito. pan-
ticado oni 14 do abriLde 1915; -

h) A conceder rotor-ma ad sol-dado
Joito Baptista do Nasdimento, COrn
os von-cimentos cjua por id tern di-
rait. 	 -

Art. 2.° Revotrarn-se as dispoai-
çeS am -contrarlo. 	 - 	 --
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Sala das sessSes, 31 do a gosto le
1916. - Josd Affon$u. --- S. Styli-
Ia. -• Norberto Lags.

o rncsino senhor roquer e obtain
dispens;i do impressäo do parecer,
aIIm do quo o projacto a qua o mes-
mo so refero entre na ordem do dia
seguinte. - Para a ordem dos tra-
haihos:

o Sr. Paulo Pinhciro, em name
da eemmissão de Re.dacção, apre-
senta a seguinte

Redaccâo final do projecto n. 36,
de accordo corn as ernendas do
Senado.

• A eommlssäo de Redaeção de
Leis, a qua foram preseiit.es o pro_
jeto n. 36, da Camara dos Depu-
tados, e as ernendas ao mesmo of-
feree}das polo Senado 0 jd appro-
vadas pela Camara, é de parecer
quo cue tonlia, corno final a se-
g.uinte redacão:

0 Congresso Logislativo do Esta-
do de Minas Garaos deereta:
• Art. 1.° Flea o governo auctorL

zado a conceder as seguintes been-
ças:

a) do dois aflnos, para tratar de
sande, ao eidaidão Alyslo de Mat_
tos, collector estadoal do munici-
plo do Paracatfi;

b) de urn anno, para tratar do
negocios, a d. Raymunda Evan-
gelista do Couto, professoa do
grupo escolar do Sahara, em pro
rogação da licenqa qua lhe fol con-
cedida pela 101 n. 651, do 4 de Se-
temhro de 1915.

c) -de seis mezes, para tratar d
saude, scm vencirnentos o a contar
do 4 de junhi deste anno, a d. Sal-
vina RIbeiro, professora do grupo
escolar do Barbacona;

d) do urn anno, Para tratar do
saude, scm vencimontos, ao ama-.
nuenso da Seerotaria da AgriduL.
•tura, Pedro Ferreira Pathares.

Art. 2.1 Rovogarn-so as thsposli
Ses em eontrario.
Sala das commissOes, 31 do agos-

to do 1916. - Paulo Piaheiro d
Silv, relator. - Emilio Jardim.

0 rnesmo senhor requer o obtain
dispensa das formalidados regli
montaes para cjue soja discutida e
votada immediatamonte a redaeção
quo acaha do apresontar.

Lida, pois, e pcista em diseussào,
o a mesma scm debate appravada.
- Rernetta_se a sancção.

0 sr. Julio Meirelles, em name
da commissão de Obras Publicas e
Viação, apresonta o seguinte

Parecer P. 125

A commissão do Obras Publicas
e Vlaçao, a que foi presonte a indL
cação ii. 2, do 4 de juiho de 1911'
attendeido quo o assumpto da mes-
ma envolve materIa do grande ne-
cossidade e importancla, 6 do pare-
ter o roquor quo seja apprnvada.

Sala das commissOes, 31 do agos-
to do 1916. - Julio Meirelles. -
Pedro Laborne. 	 A imprimir.

Parccer n. 123

• Scm debate 0 approvado o pare-
car n. 123, da commissão do Oiça_
menlo, indeforindo diversas repro
sentaçOes.

Parecer n. 124

Sam debate 0 approvado o pare-
car n. 124, da commissão de Legis-
1aão e, Justiqa, opinando pelo ar_
ohivamento do uma peça protocol-
lada.

2. PARTE DA ORDEM DO DIA
Enrendas do Senado ao pro jecto n.

52
Dispensada a loitura, a requeri-

mento do sr. Moreira da Roeha,
entrain em dicussão as am-endas do
Sonado ao projeato n. 52, sobre or-

am onto,.
Eneerrada scm debate a discus-

são e, suhniettidaS a voios, são ap-
provadas todas as ernondas quo,
corn o proj ecto, são remettidas 6
camrnissão do lied acqao -

0 cr. Alberto Alvares, ao ser VO-
lada a emenda n. 5, pe4e a palavra
o onvia a Mesa, afim do constar dos
"Annaes", a seguinte

Deciaraçao de voto

A Câmara dos srs. Deputados
procurando, quanta possivol, attee
der aos roclamos justos dos prodU-
ctoros do caifd no Estado, quo lhC
foram dirtgddos, coma a outra Casa
do Corigrosso, por interrneelio do Te-

piesontantes dos fazendeiros
oa da Malta, e relativos a tributa

ção do nosso principal producto 6
cxportação, resolveu, ao votar (
projecto do lei do orqamento, tixai
em 13 d. a taxa minima cambial
Para o offeito do calculo do impOeI-c
instituido polo art. 2° da lei 424, d(
16 do agosto do 1906 (sobretaxa de
3 frances, ouro, sabre eada sacca do
sessonta kilos do cafd oxportado)

Este alvitre do acc)rdo com a
emenda do Senado, quo acaba do
ser approvada pela Camaro, 6 sub-
stituldo pela diminuição de rneio
per cento ad valorern do imposto do
eXportação do Ca ro mineiro, corn o
intuito evidento e claro do mais ti
vorecer as productores.

Declaro haver votado contra a
emenda do Senado, o, portanto, pela
medida antoriormonto acceita peJa
Camara, em virtude dos motives
quo resumtdamente passo a expor.

A nOs so nos afigura quo aos to-
zendeiros soria mais favoravel a II
ação minima do cambia a 13 6,

Para o tim da cohrança da sobreta-
xa, do quo a reducção de rneio po
cento do imposto do oxportaão, no
Proxima exercjcjo do 1917.

Antes do tado, devemos fazer no
tar quo a mOdia da taxa cambial nãu
torn este anno exccdido de 12 d
eonformo so evidencia dos balance-
tes commerciaes, quo tOrn sido pu-
hlieados - Entretanto, ha dois incon-
testaveis eIementos quo tOrn agidu
muito favoravelmonte ao nosso
morcaclo monetrio. a saber:

1.°) a restricão da importa6ão, e,
portanto, asaldo da exportaqão;

2.°) a moratoria da União. quo
em permittido au governo não con-
correr na 1)raoa cmhia1.

Sahomos quo o saldo do nosso
eomrnercio corn o exterior o a inaic
on nieflos acquisieão do ouro a quo
o governo 6 annualmonte forçadc
Para fazer face aos sons eornpro-
misses externos, são as dois faictoresq
essènciaes das osrillacOcs do cainbie
no paiz, scm falar dos desequilt-
mis orqarnontarios.
- ()ra, encaradas sob este asp- t,.),
ni,ws sortie, cern todas as proba-

hilidades do aecerto, as eondiçOes
A. C.-37

do mercado càiñhiai rib pidrao
anno?17 e amos.

0 nosso saldo commercial dim!-
rule, infelizrnonte, do modo evl :len-
to. Aivim ô quo tendo sido do lbs.
10.186.000 no primoiro semestre do
1915, cue apenas attinglu a lbs.
5977.000, no somestre quo acaba
de findar.

Esta differonça ja dernonstra,
portanto, desoladoramente, uma di-
minuiçao do nosso saldo, no valor
do lbs. 3.209.000, on sejam .
34.180:000$000, referontes aponas a
sets mezes do anno corrento.

Considero-se agora quo, em 1917,
esgotado o prazo do funding Riva-
davia, o governo bra de concorrer
na praqa para adcjuirir ouro na im-
portancia do lbs. 10.808.688, quo
equivalem a 216.173:760000, coin
quo terã de attender aos serviços
da divida consolidada externa, a')
rosgate do lottras do Theouro e as
garantias de juros a quo 0 obriga-
do, em Paris e Londros.

A tudo isto- accrescontcm-se:
a) o desoquilibrio orcamentarjo

da União, cujo orqamento nant0m
urn "deficit" superior a 12.999:000$
para o proximo eXereidio;

b) a diminuiqtio progressiva da
eapacidade acquisiqtio da Europa,
Par effeito da devastaçtio da guer-
ra, e quo mais so accentuará apOs
a cOnflagraçao;

e) o augmento inovitavel da nos-
so importaão, quo, corn relaqtio a
iiuitos productos de nocessidaj de co
donsurno sO se torn restringido pe-
Las difficuldades de transportes,
quo eessartio corn a guerra;

d) o decrosejmo da nossa expor.
tatio, mesmo scm comparal-a corn
a importaçao, confor e verifica
dos soguintes algarismos relativos
6 exportaçtio no primeiro sernstre
do 1915 e no qee findou em junho
(105th anno:

CafO:

1916 .....
1915.....

Borroeha:
	 7.550.000 sacas

5.924.000 saccas

1915 ..... 	 • 	 18.441 buds.
1916 ...... 	 17.564 tonels.

Aa5ucar:
1915 ....... 	 50285 toneis.
1916 ,,,,,, 	 42,670 tonels.
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Aim por deante, quanto aos I
niissc.s 1:rlLcipaes iroduces do
exportação.

Do eXposto, parece quo nos é
dadu concluir que m-to é possivel
esperar quo no proximo anno a
taa do :carnhi.o so mantonha nurna
inibdia superior a 12 ds.

Au contrarlo: tudo conduz a pre-
ver quo ella Se manterá infeljz-
mont.e abaixo daquell 0 lirnito.

Tornarernos, purtanto, para base
do calculus, corn re.laão ao anno
de .1917, os suguintes olernentos:

Taxa cathhial -- 12 ds;
Proo rn&d.io do caLl - 9$000

por arroba.
Mantendo o eamblo a taxa me-

dia actma referida, o sondo a so-
bretaxa do café cobrada ao earn-
1)10 dc 13,- conforme o alvitro an-
teriormento votad o, osta modida
legislativa importaria em urn ho-
nefislo, para o productor, do.....
189$000 pormil saccas dc café ox-
portado, ao passe quo pela redu-
eçibo de mci 0 per cento ad valorem,
a reduoçã& do inipostu conoodida
ans fazen deIr us s'eá apen as do
180.,$000.

Isto para 0 carnbio do 12.
si,. porem, a media earnl:la1 n5to

 do Ft do., corno quasi tudo
mundo está a prever, a diminui-
qão da sobretaxa, do aecurdo corn
o dispositivo quo acaba do ser
emoudado, soria, nao na proporibo
d0 189$000 por inil saiecas, porCm,
do 408$000, cm favor dos produ-
etoros do cafd,e orniquanto quo pe-
In ernomida id cunveTtida em lei,
estes não legraräo urna roducção
do mais d8 180$000, poJa mesma
quantida.de do café enportado.

Dir-so-a - talvcz (o 115to veanos
quo outros argurnentos so possam
invucar), lue a reduccao do meio
poe cent0 ad valorem eorrospon-
do a urn favor certo o inalteravel
ao passo quo a fixaçäo da taxa mi-
nima cambial cm 13 ds. podoria
colwertdi-se em urn heneficlo in-
certo e variavel.

Näo nos pareecm aecoitaveis os
motivos des - quo pensarn deste rno-
do, pois quo nas comidiçOes actuae
o nas quo torSo do roger em 1917,
o nosso morcado nionotarlo, eon-
forme jã resumidaniento so cvi-

dienciou, são desafortui adamonte
Lantas e tibo irremovivois as razOes
em dosfavor do noose camhio quo
ante vor Sn a p erniaai oireia dontro
dos limites niaxirnos do. 12 ds., e
mesmo ahaixo destes lirnites, nSo
sort v nunca 11ormifl ar urn calculo
do prod) abihdado, p urCrn, consignar
urn facto quo so torna ovidente.

Corn estas rofloxOos justificarnos,
pois, o nosso voto contrario a
emenda do Senado, quo acalia do
sor approvada.

Insira-se nos "Annas".
Ao sor votaida a emenda n. 52,

vein a trihuna

0 SR. NELSON DE SENNA (pelu
ordem) : - Ruquoiro a v. exc., si.
Presidente, rnaiidar consignar ni
aeta 0 rnou vuto contrarlo a einendi
ii. 52, emeuda ossa quo replitu do
al tissirn CS 1(0011 \'eriioii los, P cbs
mans effeitos economicos, mnoracs e
drninistrativos quo trarib ao Esta-

du, mstallando do novo, ontro nOa,
1) iornicioso jogo das loterias, quo,
muitas acres, corn infracçau dos lois
elvis, cripunacs C polleiaos, vivo a
pullular eutro nOs, dosfarçado soli
o norne do "ogo do hiclio", aoarro-
tando graves desordons a adminis-
traçSo puhlica; .nSo trazondo hotie-
tides iiom ao go\'orno, nern no
povu; arrastando a ruina muitos So-
res, corn a jo gatma nlais desenfrea-
do e sendo limo violaao aos pro-
cellos do ethica legislativa coin (1110
Minas Geraes vein sempro repolliii-
do do sua ConstituiçSo o das SIlOS
leis ordmarias 0 logo, sob qiial:juor
fOrrna em quo oSlo so aprasent -
(Muto be))i!)

O sr. lrE'sidenlo declare quo so"'
aitendido 0 noliie -1 eplitaJo

Os srs. Gabriel (If Andrade 0 Mu-
reira do floe/ui dr'rlararn, cg)IaSmefl-
to, ter votado contra a enicuda ii.

Fazorn ainola doclara.qSo do VOP)

contra as ernendas do us. 33, 47, a
o 54. o Sr. José-\ffunso; contra as
do us. 9, 14, 16, 18, 19, 22, 33, 47
54, os si's. Bias Filho, Costello Bron-
co o Costa Cruz; contra as do mis. al
52 o 54 e as leftros j Ic 0 m, da do
n. 33, o Sr. Paulo Pinhoiro; contra

I a ictira vi, da do n. 33, o Sr. Gahrl'l
I do Andrade.

Emendas do Senado aO projecto
Ti. 39

Lidas o postas em discussSo, são
scm debate approvadas as emendas
do Senado ao projecto n. 39, da Ca-
mara, sobre força publica. - A'
conimissibo do RedacçSo.

Parecer n. 122

Scm debate é approvado o pare-
car n. 122, (la cornmissSo do Instru-
eção Puilica, mandando arohivar
urn roquorinionto do cldadSo Donato
Donati.
2 . a discussdo do projecto n. 16, do

Senado

E' anriunciada a 2 . 1 discussSo do
projecto n. 16, do Senado, rogulan
do o pr000sso do julgamento dos re
eursos ci'eis no Estaido.

0 sr. Bias Filho reqiior o obtern
quo a disciissSo so faça em globo.

Sorn debate oncerra-so a discus-
sl.o, sendo aprovardo o proj octo e
romettido a commissibo do Legisla-
çSo e Justiça.
Lemendas do Senado ao pro jecto

n. 51
Dispensada a leitura, a requeri-

monte do sr. Costello Branco, on-
tram em discussibo as omuendas do
Scm ado ao projecto ii. 51, da Cama-
ra, coitendo disiositbes relativas no
Gmnasio Mineiro.

Sum debate encerra-se a discus-
silo, sondo approvadas as emendas
quo, corn 0 projeeto, silo remottidas

eomrnissibo do Rodaeçiio.
Ac ser annunciada a votaç5o do

omenda n. 2, vein a trthuna

0 SR. VIVIANO CALDAS (para
encaininhar a votacao) : - Pararc-
stabolecor a verdade o auctorizado
pela commissio do InstrueSo Pu-
bitca da Camaro Alta, levo ao co-
rlhecinwnto do Casa quo o original
da emenda estd assim rodigido (IC'

"Au art. 2. 1 - Snhstitua-se polo
seguinto:

Da taxa ille examos a eujo paga-
lTient& estSo sujeitos as alumnos cx-
tranlios an Gyrnnasio, oeM doduzi-
da, apOs a terminaçSo do todos Os

oxames nesso estabelecimento d
onsino, em qada anno leetivo, a Jifi-
portancia pree.isa para 0 pagamento
do uma gratiifbcação ate 1 ,5$000, por
turma do sets desses examinandos,
a cada urn dos inembros das bancas
exambriadoras, relativamente a ma-
lena da banea em quo dies furrccio-
narern, 0 uma outra para pagamen-
to de uma gratifleação extraordina-
na ao pessoal administrativo do aS-
ludido estabelocimento, peSos sorvi-
Cos extraordinarios quo oSlo preston
no periodo dos refenidos oxarnes.

0 original diz de sth desses c não
desses.

Era o quo quenia dizer. (Muito
born!)

Fazem declaração do vote contra
a enienda n. 2, os srs. Castello
Branco o Paulo Pinheiro; contra os
dispositivos 'dos us. 2 e 3 do emenda
a. 1, o sr. Getulie do Carvaiho, p-ar
juilgar esses dispositivos illoglcrn e
pomin liheraes.

Urgenci
O sr. Baeta Neves, pola ordern,

obtendo urgencia, apresenta 0 so-
guint

Parecer Para 3.1 discussão. do pro..
jecto n. 115

A commissão do Constituio, La-
gislaqSo e Justiqa, a quo foi pncserito
a projecto n. 16, jd approvado em-
?. discussão, é do parocer quo soja
o mesmo projeeto suibmettido a 3.
discussSo o approvado. 	 -

Sala das sossOes, .31 do agosto do
1916. - Baeta Neves. - Pinto do
ivloura. - Costa Cruz. - Bias Fl-
Iho. 	 -

O nresrno senhor pede o obtern
clispensa do irnprossSo do parocer
quo acaha do aprcsentar. - Fica
oohre a mesa, para a ordem des Ira-
bathos.

Emendas do &'nado ao pro jecto n.
48

Lidas e postas em discussSo as
ornondas do Senado ao projecto n.
18, do Camara sobre concessSo de
(lcd ças, são todas sem debate ap-
provadas, menos a do n. 6, suppres-
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sIva da lettra —G--, quo é rejeita-
da. —Devolvarn-se so Senado.

Ad ser annunciada a votaqdo do
ernenda n. 6, vein a trthuna

0 SR. BIAS FILFIO (para coca-
rninha,' a votacdo) : Sr. Presi-
donte, solicitei a palavra iara (IC-
olarar quo a Carnara l)raticara urn
:cto do justiqa, rejeitando a omen-
a- n. (S do Sonado, palo quo fique

vigorando o dispositivo do projecto
1ue manda conceder dois arinos de
Lieenqa, em prorogaçao, iara tratar
do negocics,, ao escrivSo do judicial
o notas da corn-area (Se Cambuhy, o
ei.dadão JosF Alexandre do Mo-
raea.

T•ratando-so de urn funccionario
quo reecho pró-labore não traz es-
sa lieenqa prejwzo algum ao Esta-
do raSu porque entendo quo o Ca-
so agird corn aererto rejeitando a
ornenda suppresiva votada polo
Senado Mineiro. (Muito bern!)
2.' discussdo do pro jecto n. 1:5, do

Sen ado
Lido o posto em 2.0 discussão, d

approvado sern debate em ambos os
sons artigos, 0 projeeto 11. 15, (to
Senado, dispondo sohro os vcnci-
cirnontos dos officiaes do I. , clas-
so (1as officinas do pitaqSo e en-
cadernaçdo da Imprensa Official.
—Volta a eamrnissão de Petiqöes.

Se ssão nocturna
0 sr. Bias Filho, pela ordern o1)-

tondo urgencia, pede quo seja con-
vocada urna sessao nocturna para
aprcsentacdo e votação (10 redu-
eqSo finaes do liversos projectos.

Corn o assentarnento da Camaro
o Sr. Presidente convoca urna ses-
sao, para hoje as 7 horas e

Levanta-se a sessão.

3° SESSAO. EXTRAORDINARIA
(NOCTURNA), .-\OS 31 BE AGOS-
TO BE 1916

Presidcnbic do sr. Odilon de Andra
de

SUMMARTO. —Acta —Evpedento.
—Spresentaoao do parecoics. -
RedaeçOes finacs. — Ordoin do

•dia.
As sole horas da noite, feita a

charnada, acharn-se 'presentes Os

srs. Odilon de Andrade, Edgardo
da Cunha, Leopoldo do Luna, Ge-
tullo do Carvaiho, Viviano Caldas,
Alves do Lemos, ileiu'ique Portu-
gal, Costa Cruz, Paulo Pinheiro,
Baota Neves, Stylita, Moreira da
Roelfa, Pinto do Moura, Monteiro
do Abreu, Franklin do Castro, Ju-
lio Meiielles, Gabriel do Andrade,
Ignacio Muria, Modestino Gonçal-
yes, Jodo Maitinho, Emiliu Jardirn,
José Affonso, Dial Filho, Pedro La-
borne o Norberto Lago, faltando
corn causa participada os srs. Ga-
ribaldi Mello, José Maria e Silva
Fortes e, s pin os mais senho-
rca.

Abro-se a sessSo.

Lida a acta do antocedente o 1150
havendo quem sobo ella Inca oh-
sorvatSo ii a mesma dada. por ap-
provad.

0 Sr. 1.' sccretaiio dl conta do
S egw n to

EXPEDJENTE

Officio

Do Sr. 1.0 secretarlo do Senado
comrnunicando ter subido a san-
eedo 0 projecto n. 14, do Senado
em duas proposiçOes distinctas sob
us. 332 e 333 esta comprehensiva
das erneudas us. 4, 5 e 6 offereeo-
dos por osta Camara. —A Camara
lice. inteirada.

Requerirneiito

() Sr. Modestino Goncalvcs envia
l Mesa urn requerirnento em (Sue
d. Maria Emilia Martins Pereira.
professora da cadeira da fabrica do
Cedro (Villa Paraopoba) pede eon
tagern do tempo paia effeitos do
su p. a.posentadoria. - A' comiflis-
são do ConstituiSo e LegislaSo.

Tote grarnrnaa

O sr. Emilio Jardirn, pela cOfl
missSo do Orçamento, envia it Me-
sa dois telegrammas aIim do
rem encaminhadas ao executiv°'
pedindo restauraçSo das eomarcas
do Santa Rita do Cassia e Monte
Alegre.

Apreseiitaão do parcccres das
COV0 11 iSSOCS

O sr. ]'auto l'inIe'oo, em nome
do commsSao de Rodactao, apre-
senta a segumte
Jlcdacçao foal (10 pro j(CtO n. 51,

do acoordo coin as emendas do
Scnado.
A eommissSo do RodaecSo das

Lejs a nue foi presente 0 projecto
i. 51, corn enendas a ciTe offere-

cidas 1)010 Senado e aeceitas pela
Camaro, d do parecer quo palo OS-
so Ijroiec+o soja adoptada a redo-
cdo final quo corn esto aprosen-
to

0 Congrosso Legislativo do Esta-
do do Minas Gcrao-s deer-eta:

Art. 1.° Flea restabelecida a 2.°
ca4eira do frances no Externato do
Gymnasio do Barbacona e mantida
a do Extornato do Bello Horizonte,
devondo o ensino dcssas disciplinas,
riessas serundas cadoiras, ser es-
sencialmente pratico.

1.0 0 provinaento da eadeira a
(Silo 50 refero este artigo, farse_d
do accordo corn o disposto no art.
21 da lei n. 657, do 14 do setombro
(So 4915. -

§ 2.1 0 oorscurso para provrna-ento
do cadeiras do instruecSo primaria
das Es-colas Normacs do Estado e
do Gymnasio Minoiro, a quo so re-
fore a lei n. 657, sord do do-cumen-
-tos o plo y 's	 -

§ 3. 1 ScrSo dispeimsadas do quacs-
(fileT' exames palo pro ya do habili_
taçSo as normalistas dii lomadas Pc-
las Escolas Noionaes do Estado e
pelas oquiparadas, quo so inscro-
verem no concurso para provi-men-
to do eadeiras do instruccão pri-
maria, urna yes tenham ollas jd
leT-to o do pratica piofissional, fi_
cando sujeitas aponas so concu.rso
do doonmentos.

§ 4•0 TorSo preferencia, em egual_
dade do eondiqbes corn outi'os coil..
corremtes, pal-a noirieaçoes dd ca-
doira-s do instrncçSo primaria, Os
professor-es dos 1A.-as contra o
anaiphahot-ismo, existent-es no Es-
tado, u-ma vez - quo olles tenbam
presiado sorviçns gratuitos a ossas-
assoeiaqoe-5, no magisteaio, Po pra
zo nun-ca inferior a lois ann-os; te

n Ii sin boas - n-otas em seu currictt-
tunt vitmr no rnagisterio, do accordo
corn in-fo-rmaçOes dos directores dos
lass e dos inspcctores escolares
dos municipios onde cilas tenham
-sua sdde.

Art. 2. 1 Da taxa do oxarnes a cujo
pagairnento estdo sn j eitos os 11111-
mnos extranhos ao Gymnasio, serd
oeduzidas, apOs a to-rminaçSo do to
dos os exames ne-sso estahelecim-en-
to do ens-mo, em coda anno loctivo,
a importancia precisa pa-ra 0 paga_
menlo do urna graiifieaqS-o ate ...
159i000 . p01' tnrma do sois exami-
nandos, a cads urn -dos mornhros
dos bancas ex(1minadoras, relativa'-
monte a matoria da han-ca cm quo
elles funecionarern, •e uma ontra
para pagamento do uina gratifies-050 

-extr-aordinaria ao pessoal aL
ministrativo do alludido estahele-ci-
op en-to, poios sorviqos extraordina-
i1r5 cue die prestar no periodo dos
reforidos exames. 	 -,

Art. 3. 1 Fica limitatlo a 5 o nil-
moro do matricul-a do alumnos em
carla anna dos Gynmasios.

Paragrapho unico. Os lent-es o
profe-ssores desses esta-helecimentos
IC ensino, born- eono os dos Esco-
Js Normoes do EstadO, não (crap
direito a gratificaqOe-s cspociaes on
a quaes-qu-er prop inas polo -aceres..
dm0 do serviço quo tiverem em an-
las supl-omentaros nascadeiras quo
rererem, u-ma vez quo essa inedida
mi-a roputada nocessaria a b-em do
ensino - a juizo da Congre.gacãa e
rnedia-ntc prop-osta do respec-tivo
urotessor- e helil assun pelos exg-
mrs dos alumnos do curso. 	 -

Art. 4.° Flea mantido, scm prazo.
o provimonto dos actuaes lentos
substitutos dos externaf-od do G y

-ma oslo Miueiro - do Bello Horizopte,
o Barhace-na, nornoados em virindo
o na fOrms do di-spoto no art. 26,
do dec. ii. 4.363, do W do abril do
1915, Os quaes torSo proferen-cia pa-
i'a nornoacoes do cadairas quo Va-
gore-rn mias see-rOes a quo perton-c--
rem. md o p endento do reriuisit:o do
or. 21, do Ic-i n. 657, a juizo do go-
\'orno. 	 -

ParagraipPo unico. Os lentos e
nrafesso-res substitutos a quo so re
ere este art-igo, hem corno aquel-

los it quo so r-efere o art. 5.° la Lei
n. 657, torSo direi-to - aos vencimen-
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tos quo perderom Os lentes 0 pro-
fossoros quo ollos substituirorn.

Art. 5.° 0 disposto no § l.° do art.
IJ.° da Lei n. 657, serd executado scm
prejuizo do quo a respeito do hora-
rio e programma do dnsino for cxi-
gido na legislaçd.o federal em role.-
qão ao Collegio Pedro II, uma vez
quo isso so tome precLso para ma-
nutenção da re galia dc equiparaeijo
do Gymnasio Mineio, a csse estabc-
Lecimento do ensino.

Art. 6.° E' obrigatoria a frequen-
cia dos alumnos do curso do Gy-
tnnasio Mineiro as aulas da.eadeira
e Psvcholegia, Lorica e Historia

da Philosophia, sendo cues, poróm,
clisijonsados dos exanos dessas dis-
ciplinas,. observado o disposto no fi-
nal do art.; 3.° da Lei n. 657, cm-
rruanto no Coliegio Pedro IT no so
lamar ohrigatorio o examo das mes-
rnas.

Art. 7.° Flea approvado o regula-
niento 4.524, do 21 do fevoreiro do
1916.

Art. 8.° Flea o governo do Estado
auet.orizado a organizar as diversas
materias dos cursos nas eseolas re-
ionaes do Estado. do accordo corn

a Escola Normal Medelo, e a man-
dar admittir a matricula, indepen -
dente das respectivas taxas, na Es-
cola Normal Modelo o nas rogionacs
do Estado, 06,10 alumnas pohre,
em cada urna, scm projuizo des qne
Id estiverern no goso desso favor.

Art. 6.° A presente lei ontrard em
vigor desde a data do sua pihlica-
5o, salvo na parto roforenfo a obri-

gatoriedade da frequericia das au-
las da eadeira do Psychologia o Lc--
pica, que onfrard em vigor no pro-
ximo anna lectivo.

Art. 10. Rovogam-e as disposi-
QdS em contrario.

Sala das commiss6 p s. 31 do ems-
to do 1916.—Paulo Pinhe.io da Sil-
va. - Emilio Jardim.

O mesmo sen/br pede e obtem
cliopensa das formalidades regimen -
taos para one se j a diseutida e vota-
da immediatamente -a redaccäo quo
acaha do apresentar.

Tid, pots, e poda em disnssio,
é amesina scm dehntc approvada

Remettia-se a sancçdo.
o Sr. 1?nn10 Jardim, por parte

da eommissão de Orçamonto, apre-
souta a segu-into

Parecer n. 426

A commissão do Orçamento e
Contas, a cjue foram prosentos as
peas protocolladas sob us. 258,
185, 362 e 370, em quo, respectiva-
'nento, pedorn: Os veroadores
Camara Municipal do Ponto Nova,
a decrotaqão do urna lei, em virtu-
do da qual o producto da taxa de
viaäo sej a applicaclo equitativa-
monte, em todos os municipios, do
aceordo corn a contribuiçdo corn
quo cada urn coneorrer; -- J. R.
[.adoira & Comp., industriaes em
Juiz do FOra, isonção do imposto
do exportaQão, per ospao do 10-an-
nos, para os produetos do suas in-
dustris rounidas (lithcgraphia a cô-
rcs sobre varies metaes em lami-
nas, artefactos do foihas de Flan-
dres, etc.); Paulo Mariano Machado,
o auxiio do 10 contos para a deson-
volvirnonto do sua fabrica do thita
vegetal, em PirapOra; - e a San
ta Casa do Miserieo vdia do Ouro
Preto, o auxillo do 40 cantos
para a eonstrucQão do pavllhOes do
.'herculoros e Irivalidos, d de pare-

cer o roquer quo sf am archivadas,
..ma vez que jA nb tern opportuni
dado as medidas do quo tratam, es-
tando o projecto de •orqamonto ap-
provado em ambas as casas do ConY
gresso.

Sala das commiss6es, 31 de agos-
to de 4916. - Emilio Jarlim. -
Alves do Lomas. - Bias Fllho.

Ii' disponsada a impressäo do pa-
recer.

0 mesmo senhor, em nome da
commisso do Redaeçao, apresenta
as seguintos redacqOes finae:

Redaccdo final do pro jct n. 39

(Forqa Publica)

A comrnissäo do Redaoqo a quo
fol presonto o proj onto n. 39, coflI
emondas a olle offerecidas polo So-
nado o aeceitas pola Camara, ó do
parecer quo para esse projoeto scia
adoptada a redaeão final quo corn
este apresenta:

o Congresso LogislatiVo do Estado
do Minas Goraes decreta:

Art. l.° A Forqa PuNica do Es-
tado do Minas Goracs, para a oxor-
01010 do 1917, constard do dais ml
homens, inclusive cento o onze of
ticiacs, distrihuldros do conforniida-
do corn a tahella annexa sob flu-
moio urn (I)

Alit. 2.' Flea a govorno atictoriza-
do a despondei corn rnanuteflqäo da
Forqa Publica, no ref.orido oxerci
via, a qualitia do dois mil quatro-

ento5 c4 nave contos duzontos e
sctenta o einco mil rAis, do aeeordo
corn a tabella anfleXa sob n. 2.

Art. 30 A Forqa Publica sompre
quo a goverllo julgar neecasarlo, pO-
dord sor elovada a tuatro mil pra-
as do prot o respocliva officiali-

dade c organizada eomo The pareecr
m is e'VcniontO•

Art. 4.° 0 governo podord abrir
eredito cxtraordinariO para oecarrol
As dcspesaS no easo do artigo ante-
od entc.
Art. 5.° Fioa roduzida a cincoen-

Ia inil rAis a gratificacao monsal es-

tipulada no art. 46, do docreto n.
4.060, do16 do dezombro do 4913,
scm alojarnenta.

Art. 6. 1 Flea oxtincto - quarido so
vagar, o logar do director das ban
das do musiea.

Art. 70 Ficarn supprirnidos oscar-
gos do auditOros a quo so roforo 0
art. 50, da lei n. 557, do 31 do agos-
to do 1911 , mantido o da Capital atC
so vagar.

Art. 8.1 Flea o governo auetoriZa-
do a leorganizar, desde jd, paid di-
minnie dosposaS, a Forqa Publica do
Estado.

Art. 9.1 Flea a govorno auctoriza-
do a modificar 0 regulameiito da
Guarda Civil.

Art. 10. Ficarn substitnidaS a
denorninacOes do tcnente por —pri-
meiro tencnto, do altero per -
segundo tononto o do furriel por
- tercoiro sargonto.

Art. 11. Revogam-se as disposi-
cOos em contrario.

Sala das oomrnissOos, 31 do agos-
to do 1916. - Emilio Jardim.—PaU-
lo Pinheiro da Silva,
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59.

fledacçao final do pro jecto n. 52
(Orçamento)

A cornmissiio do Redarçtu diis
Lois, a quo lot Presente o project
n. 52 (orça.rnento), corn emendas a
die offereciclas polo Senado C ac-
ceitas pela •(',crnara, d do parecer
(JUC para ease projocto seja adopt-
da a. seguinte redacçdo final:

0 Congrosso Legis1atio do Esta-
do do Minas Geraes deerota:

CAP1TULO 1

(Jrcam onto cia receita
Art. 1.0 .\ reccita do Estado do

Minas Goraes para o exercielo do
1917, flea orçada em _'N.197:112$2:33
C So coinpora dos scguintes titulos

§ 1.0 Ronda ordinaria:
a) IITIpOSIOS
1. ExportaSo, 11.00:000$000.
2. Soliretaxa do café............

2.500:000$000.
3. Sello, custas judiciarias o er.ia-

lumentos, 1.000:000$0()0.
4. Novas o Veihos Diroitos . .....

810:000$000.
5. Transrnissito intervi?os.......

.400 :000$000.
0. Transrnissão causa-mortis,

1000:000$000.
7. Passagens em estradas do for-

to, 200:000$000.
8. Imposto sobre a exportaçäo do

ouro e diarnntes, reduzido a 3 0 1 0 o
imposto sobre o diamante em hrutn,
310:000$000.

0. Taxa adclicional do 10 0 1 0 sobro
Novos e Voihos Direitos, transrnis-
Sao causa-morts, passagens em es-
traclas do ferro, industrias e proDs-
sOes o consurno do hobids olcooli-
cas e transrnissão inter-v ivos......
596:100$000.

10. Imposto sobre aguas mineraps
(sollo), 30:0008000.

11. Renda do foiras de gado.....
60:0008000.

12. Taxa do estatistica. 40:000$000.
13. Industrias 0 profissOes......

1.861:0008000.
11. Imposto territorial..........

1.500:000$000.
15. Imposto de consurno do aguar

dente, bebidas alcoolicas, aguas ml-
neracs artificiaes o outras taxas do
Consume e os impostos do quo no-

gita o dec. n. 1 .793, do 14 do love-
reiro do 1905, 800:009$1000.

16. Taxa do via5o, 450:000$000.
1	 CoiitrihuiçOes
17. Matriculas, annuidados 0 90)1-

s6os (,in officiacs,
:io :000.$000

18 Quotas do fisealização pot
pane do CifiplCSaS Oil institutos fis-
calizados 1)010 governo, 147:400$000.

It). Ronda da )rn.prollsa Official,
12'):000$000.

20. Benda da Penitenciarli......
S :0)0$000.

Somma, 25.259:500$000.
Paragrapbo 2.° -Ronda extraor-

dinaria:
a) Rendas:
1 Juros do dinheiros em Bancos

(jui'os do apolices foderaes o di-
videndo do actOos, 688:019$400.

2 Arrendrnonto do proprios do
Estado, alugucis, vonda do produ-
ctos das fazondas modelo e dos in-
sit tutos. 50:000$000.

3 Benda de terrenos diamantinos,
10:000$000.

4 Juros do omprostimos as Cama-
ras rnunicipaos e empresas diver-
sat, 1A20:686$283.

S Multas:
a) Contravonçes, 120:000$000.
]) RoposiçOes:
6 Roposiçoes e restituiçes do

quota rio orqarnontos anterioros,
200:000$000.
7 Indomnizaçoes (liquidação do do-
1)1105 do rosponsavois), I00:000$000.

8 Cohra'nça da divida aetiva or-
çamentaiia, 500:000$006.

9 Arnartizaçao do emprestirnos,..
118:906$5150.

10 Venda do torras e proprios do
Eslado e do lotes eoloniaas.....
150:000$006.

11 Venda do vaccina, machinas
agricolas e semontos, 150:000$000.

12 Recejtas do origons diversas,
200:000$000.

Sornrna. 3.937:()12$233.
Total, 29.197:112$233.
Art. 2.° Flea o governo auctori-

zado a receJea' o a rostituir Os di-
ulietros piovenientes do empresti-
'nos do mIre. de orphos, dos hens
de ausentes e do defuntos e de on-
tras onigens.

Paiagrapho unico. Os saldos on
excessos ontre os recoiiimentos e as



596 	 597

restiuiçOes podei'ao ser cinpiegados
OIfl despesas do Estado a serao le-
'acIus no ba1ano do - exerciclo.

AoL 3.° Fica reduzida a 8 OjO a
tax: ,. 13 1(11 p1)5 La sbro a OX1) U ita-
tS 	 tic ca.f.

Art. 40 Nas praroga)3005 do pta-
ZOS (10 contract)(It , pilvil '1OS pa-
ia a construciiio do estra)las do
ic rio, qil am to 9 esse acto iii-to restil-
Iar ))1)U5 pam (( ESta)l0, a colnait-
IS dü 1-niposto (1' I1OV0S 0 V0lIi'(S di-
reilos sciat felts tie ciiIotiinIado
00111 0 •thsposto no art. 4. n. 8, th)
([CO. n. 1.373.

Paragrapho unico .
o:)coealao SOlO )U 1)111 v)gOSin•.) 9))
1n9'osI pag- por oaoaoact do SO,'-
Jo vra)Io o contrac to, na prorogaça
segwnto seni do dois vigcslmas. 1.
assim por dean to, computa(lo-ao
Sellipre urn vigosnuo p- aoidi nova
Pluro galcu .	-

Art. 5.° Durante 0 flleSfl1I( oxerel-
do, flea a govern)) auctorizado a
real.izar a cohran9a amigavel on u-
dicial (la divida ;'ctiva, podendo
eutrar em derordo -Con) OS (loved))-
r)'s transigir ou alliviar molfas. cli-
rninaiido do qnadio us devodoic
lasolvaveis, rcsgnardaclos Os mIcros-
sea do Eat-ado.

Art. 6.° E' fixada em 4 OjO a taxa
do exportacdo do gado cavallar,
muar a sumo, oiiservando-se clualito

.an systerna do arreeadaç2o a regu-
larnento approv , (TO 9011) doe. n
-1.400, do 16 do unii-a do 1915.

Art. 7.° 13' do 3 ojo ad 'f'a 'orem a
ifliposto do exportacan do oorraeha
cin bruto, a do ciseas do madeira,
para uso de cortnrnes e tinturarias.

Art. 8° F' o Presidente do Esta-
CIO eucto-rizado a susuender, por
Tilais urn anrio, (IS e-fieitos da lei n.
546, do 27 di' setom]lra do 1910, pa-
dondo entrar em acoor-Ilo corn Os in-
terr'ssadas no renticlo th' ravar, ma-
dficar, prorogar plazas oh 5)15900
der os c-f foitos dos contractos exia-
tori los.

ParaarajIto 	 1111100. 	 0 	 (1)501)59)
i1('SIO artiii r-xtondo-s' a Ijuaesojuer
anti-os conic 'otos. 	 (105(10 '' U p 	 0510
liltO iieiifiio a l3sta-lo, al]ivtaudo-
iDe (lIiaeS-tJ)I°1 0-loiS 011 oneargos

Art. 9.1 [lea esladn'lo-eid-o () sell
do dois mil rdis.- 10 lie000a expedi-
da pela policia sabre cada espec-ta

0)110 do cinema, circo do eavallinlio-,
hoatro o q u ae sçpior outras divee-

silos pagas.
Paragraplio tuii-eo. Em iilstr(t-

r4OeS quo f.orom oxpedidas polo go-
'-"mo, sent determinado 1) modo Ot
-)hmallça 0 ostalelecilas para OS ill-

Iractores multas do 50i000 a 59)I' pJ)
o 0 dobto nas roincidencias.

Art, 10. A t.axa do estatistira a
we 50 rOferO o art. 8 1) da let ii.
113 1

 do 10 do seternino do 1904, p-'s-
sara a -5cr do I real pur kilo. e cc-
,-'ilnra soln'e todas 1)5 1110 rc:1-100)Os
coo ineiwdas us pautia On 31i0 saiii-
i-em do Estado dí'volvidas, pm 10-
t-rno, OU 1)0) quallfuor fOriirl -esb-
1 rn Isentas do imposto do expor-

Paragranllo uniOn. Ficam slijoihs
° a sello do trczi'ntos 1'eiS, c°.n (10115
as viaS, as gulls quatitit't)vaS do

°xport. aeac( 0" goneros cool imnoslo
-, parar, e rrlIaesiTuOr outras. eXe-
'luadas as quo f refore osLe art.i-

e as 9)10 sorvirorn nara reeolhi-
Pi p rito, por parte do funelon arioa,
0 	 -miail1ias llertel!Ce)ltoS so- EStll(1'.

Art - 1-I . Flea -o 	 O\'e1n0 a OtOi
eado a rover Os regtulamolltoS fis°aOS

do exnorta'aa. reorranizaudo as
ronarticoes. podondo impor multas
to (lois PO 1 OS do rots.
Art. 42. Os peu1io-s, se--gum-s. pro-

'fibs, as lwneficios pa-ms pelaS as-
sociaçdes do mutnaildade, qual-

- ouPr qua seia a sua forma o hum
foam su-eitos ao imposto do 3 010,
wiarn as benofici-arios h.ordairOS
105 associados ou extranlios, oxpe-
dm00 0 goverflo as ndoes-Saria-s in-
strueç5es pars a resrectava cobran-
i's, nue nao roeMiord sinSo sobm a
importaricia efhe.cti-varnente p aga.

Art. 13. F', desde jd, prorogad-°
nor mais urn ann-o •o prazo dc quo
Data 0 dec. n. 2.673, dc 5 de no-
remhr-o -do 1909, para quo Os ad-
ouiron-tes do propri-edades irnmo

- \miS, inti'_vivOS, por t4fulos parta-
lares, possani effect-u-ar o pagaiflcfi
to do respective impasto do trans-
missgo, e OS a-v-crbar par-a as
do i-fflpOStO territorIal. ii tl i'-pPUd{'11-

t-0-1flCflte dx piiili-i Ii' 50$000. do 11110
Data- a art. 13, d-a 101 n. 271. do 1.0
do sitornbr-n do 1899, observafldO-5°
as disposlc5es dos arts. 2, 3, 4 0
-do aitado doer-eta e 1avrand-o8e flOW

vos editaes, findo o prazo do art.
jo do mesmo d-ec-reto. 	 1

Art. 14. Flea o governo do- Esta- -
do au-ctorizado a ole-v-ar, do confor-
midad-e c-a-rn as altoraçOos quo so hi-
zerem it-a le-gislaqto federal, a im-
portau-eb-a maxima dos de-positos da
Caixa l3eonoaniea e sn's-S agealci-as
nas -colloctolias, o a taxa dos respo-
c'tivos j-uroS-.

Art. 15. F' fixad-o em 75 ojo
iiiiiiosto do export-mao das madol-
ras, quo sordo thvididas em tres
catego-rias, do accordo coin as re-
sp-oetiVas ciu-a-lldad-es, para as offe-i-
tos do valor commercial, quo dove
set mencionado nas pant-as in-cit.-
sacs. 	 -

Art. -16. 0 imp-osto do -exporta-
do do zirconio serd egual a-o do

inanganez.
Art. 17. Ficain isont-o-s do npo-s-

to do oxportaçlo as doces, ((uOijOS
o f-ru-otas quo, proce-d-oides das os-
taqOes do Aguas do Caxarnibu'i, Lam-
ha1'y, lam-bu-quird o P-oços do Cal_
das, fizerem porte da hagagem dos
aqotaticos, atd 5 kilos pars cada urn
d-espa-cho. 	 -

Art.. 18 	 At-ax-a (10 iinpo-to do
transrnissao pot doaçiio "mt-cr_rn-
vo!s" 0 Seiil-pi'O do 6 0 1 0 davi-did-o
cgualm-ente entre o Estado o as
milnicip-los.

Art. 49. -\ tax-a do impost-n tei'ri
tonal 0 0,4 0 1 0 (qui-at.ro decimos par
corn) sabre o valor venal reunido
Clas terms -o bomf-eitorias, dc-pals do
n-oduzidos vinte p0-n coin (20 00
d-esso valor, ficali-do -olovada do. -
20 °j° a ia-ulta devida 1)010 flao pa-
gjsment-o n-a 0410c-a legal.

Art. 20. Flea prom-gad-a poi- urn
annO o prazo do one trots -o art. 41
do mogul. n. 1.678, do 7 do fe-re-
rein do 4904, par-a a aveiiaa-o sen
multa dos ti-tubs de transmissa(
par escrip-t-o particular.

Paragrapho liflico As 0.5-0-ru) to -
nas p. contractos quo tenharn -o va-
lor a-tO vinto ii-ill cantos do iéis es
tOo sujeit-os so imposto do Ii. 7, d
-t-ahella n. 2, do dec. n. 1 . 376,  d
7 (ii' ah"il rio -1900.

Art. 21. 0 imposto do 50000 qu
rocOe sobre a moreado do gado d
(i lta-ICluor esgocie do quo tr-ata o n
32 da ta-Della B — annexada a-a de-
ii. 2.993, do 1910, 6 extensivo ac

negoelantos do gado ou invernistas
quo 0 compranri magro, p-a-ra vemi-
del-o gordo.

-Paragrapilo unico. Continua em
vigor a disp-osto no n. 6 do art. 9.0
d,o dec. ii. 2.993, do 24 do novembro
do 1910, q-uando a isenqdo do paga-
menlo do impoto do industrias a
profissOes p-or parto dos proprieta-
i-los do -fazendas pastoris, quor
quanto 0 ereaçao, engorda e von-
na do ,ado, quor quanta- 0 manipu-
1a5o (To seus productos.

[Art. 22. Os pre.sidentes e direeto-
1-es do sociedades ou assoeiaqOo-s do
mutualidade a com-panhias conga-
ne-ros ficam sujoitos ao imposto do
industri-a a profissSes, do quo tra-
tam os ns. 10 e 23 da tabolla B, do
dec. ii. 2.993, do 24 do novombro
do 1010, "ox-vi" do- que preceituam
os art-s. 24 : 25 da lei R. 613, do 18
do setembro do 1913, quer tonharn
vencimentos, porcontagens, ou or-
donado, quer tenham eommissäo.

Art. 23. A disposiqao do art. 1.0
ultima alinea, da 101 n. 578, de 22
do agosto do 1912 não ostabe1ece a
isonçdo dos impostos do inscripco
o transeripqão das eseripturas a con-
tract-os do valor superior a vinte mu

i cantos 0-c rOis, mas ape-nas determi-
- na quo oste serd 0 valor maxima

liars o calcul-o da cobranqa da.cjuel-
los impostos.

Art. 24. Flea f-ixado em 300 réis
por metro eubbco o imposto sabre o
consumo da lonha quo for oxtrahi-
da da-s mattas ex-iste-ptos no Estad-o,
C, quo for empregado pelas ostra-
das do lOrro, companhias ou em-
presas do traiispoito que trafega-
rein no sea teri'itoio.

-Paragrapho unico. 0 governo n-as
instrucçOes ou regulamento quo cx-
podiu para exeeuØo do disposto
('510 a-tigo, provid cite! ard p-ara quo
o impost-a soja resbtuido ao cqntri-
Inunto quo pnovar quo roplantou Os
toi-renos do ondo extrahiu a lenha
parp ara a couisuuuio dos ostradas au em-
prosas- do transporte, on a isontal-o
0105(110, do paga-me,nto dosse impos-
to si ficar provado quo die SO On-
lu-Ira halil nalmonto so plantio das
inattas abatidas em sou terreno. -
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Art. 25. 0 hilposto do exportaãc
do ferradui:as d do dez rdis poi
kilo.

Art. 26. 0 imposto do exportaçdc
a cjue estd suj alto a gado vaccurn
ohedee da seguintes disposiçdos:

a) gado para corte ou trabaiho
(bois, garrotes e vaccas veihas ou
inutilizadas para criaçäo o repro-
ducço), trarisitando pelas 1eiras ou
pontos privil:egiados doterminados
em reguJamentos fiscacs, por eabe-
ça, 41l000.

) id-em, idem, näo transitando
polas foiras ou pontos privilegiados,
detorminados em regulamontos fis-
eaes, por eabeca 10$000.

C) Vacca do criar, novithas o be-
zorras desrnarnrna das, transitando
polar feiras on pontos privilogiados
doterminados em ro gulamentos fi-
epes, por caboça 88000.

d) idern, idern, ndo transitando
pelas feiras on pontos privilegiados
determinados em regularnentos fis-
caes. P01 caheça 12$000.

Paragrapho unico. E' isenta do
imposto a cria quo acompanhar a
vacca, ernquanto estiver no periodo
Jo arnarnmentação.

Art. 27. A taxa a que so refere
a art. 45 do dec. n. 4.400, de 16
do junho do 1915,o quo sorá cobra-
da sabre cada conliecirnoñto, ndo
podeid ser inferior a 100 rdis.
• Art. 28. 0 sello fixa de 300 rfiis a
nu p so refere o art. 67 do dec. n.
4.400, do 16 de junho do 1915, sO
recahird sabre Os conhecimentos em
iue o imposto a ser arrecado soja
egual on superior a 5$000, qurns-
quer que sej am as estaqOes arreca-
d orac.

Art. 29. As ayes e animaes sil-
'etrcs ficarn suieitos a taxa fixa
do 5 idis por kilo, quando expor-
tadac.

Art. 30. As fibras do nualquer
especia pagardo a taxa do 2
quando exportadas.

Art.. 31. Fica reduzido a 10
imnosfo sobre couros.

Art. 32 A taxa devida aos con-
oossionarios do feiras do -ad'o

'
 em

virtudo do contracto so rá paga
aualcruer cue seja o destino do ga-
do one entrar na feira.

CAPITTJLO 11

Art. 33. Duranfe o exercicio do
1917, flea o Presiclonte do Estado
auctonzado a despeuder a quant.ia
do 21)197:03 ...330, polas tres Se-
::re)ai'jas do Estado, corn os servi-
ços cspceificaoos Dos seguintes pa-
ragiaphos

Paiagiapho 1.0	 Secretaria do
fri to, rio:

I Presidojjj do Esfado
a) Subsidjo ao Presidente do Es-

lade, 30:000$000,
W Hol)resentacdo ao Vice-piesi-

dento do ista.do, 12:000$000.
2 Gabinete do Pies j d p iito do Es-

tado, 12:000$1)01).
a) Custeio do Palacio e suas do-

peiidoneias, 1? :000$000.
h Guarda do Palaclo, 3:000$000.
3 Secretarja Jo Interior:
a Pessorl 184 :7408000.
0) Fxpedien)c, 15:000$000.
c) .illurninz45o do Palaeio da

Presideneja, das Seeretajias do In-
crier o do Policia o das roparli-
Oec suhordinadas, 14:000,$000.
di Custeio do autornoveis do Pa-

lOin Oa Secretiia do Interior, do
Policia o repnirtjcOcs annoxas 0 SU-
hordinadas, 40:000$000.

4 Subsidlo dos senadoi'es,
88:3205000.

3. Pessoal P exedi p iif da Score-
lana do Senalo. 60:1')0$0a9

(I. Siiisidio aes depntados......
176:9485000

7. Pessoal e expc'dieitp do
1 aria do Caniara dos I )i' p uitdos a
;lpL'I(lpflfl(OifO 	 dos cleislcs. 	 'iIo
500$C00 	 nir 	 aei0sIri. 	 Jo l:vros
pare, a hthllo0i' . 80:1535000.

S. A:iuda do OISIO a senadores o
deputados. 72:0008000.

0. •Magistratura e justiq.a do Es-
tado:

a) Tribunal do Relaç5e.........
269:7405000.

0 JflStiq do :1.0 iusiancia
Juizes 0 a liroito, inclusive, 1

nilianuja ileec ssinia para a ins°011
('a( do sole eomar'as crue reimiriii
os roajuisitos do art. 0.0, na rarrn I'll f1	 cI loi n. R (R, do 18 do solomOn
(10 1915, 568:009$090.

ci Auxilio acsinizes. do Iw
g lei n. 611, de 4713, 50:4005030.
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d) Juizes munhiipaes, inclusivd a
quantia necessaria para a instaHa-
çiio do doz termos, em que so von-
flearern os roquisitos do art. 31,
pa ragraplio 2.', do lot n. 063, do IS
do soternhro do 1915, 510:002)5000

e) Promotores do j itstiqa........
111)2005000.

f) Juizes am disponibilidade, gra-
tlficaçdo do 10 aos magistrados e
alugueis do casas para Forum,....
51:320$000.

40. Pessoal do Secretaria do Poli-
cia, sendo 4:800$030 ao medico ic-
gista 0 1 :000$000 a urn servente, Ga-
hiiioto do Identificaiio e suas Ii-
li:nos, delagados auxiliares, ajuda do
custo aos mesinos, gratificaqdo aos
collaboradores c 6:000$000 para ox-
pedtcnta, 120:3108000.

II . Peosoal da Ponitonciaria do
Ouro Preto, alirnontaçdo dos realu-
sos co aequisiçSo do rnatori°l para as
of. ficincs o para. fardarncnto ........
(200:000$000), 2100:000$000.

12. earcaraiins (las cadetas do Es-
tado, 59:2008000.

13. Suslento, vestuarie e emitivo
do presos pohres, send o 11:0,01i()00
para ciis12lo l's eocheiras da Poll-
cia. 400:00905003.

II. Dili-'an-ins nnlioines e estatis-
tica criminal. 34:000$000.

15. Form Publica:
a) Possoal, I.593:743$500.
0) Etapas para 1.882 praqas, a

$990, na mddia. 620:5365500.
• 01 Gratifieao a roengajados, a

$200, 60:000$000.
(1) Forragorn, farrn.gern, medico-

mentos pars os animaes o forra.gcm
palo as dos officiaes montados,
5,9:000$000.

e) iiinl° do custo a oJ'fieiacs,
10:000000.

f) Remonta dos anirnaes do Cor-
po do Cavallania e dos dos officiacs
montados. 10:000$000.

g) Compra a concerto do arma-
mouth. miniwao e oquipamento,
100005000.

hi Aciiiart°Tamento onterrynntn,
expodionte, lnz o• 1:0005 para non
sorvaclo l 	 inha do tiro..........
50:000$000.

i) Bombeiros, 5:000$000.
19. (luarda Civil do Capital, pes-

soal 0 oxpedien to, 237:400$000.

47. Succorros publicos, inclusive a
Directonia do Hygiene, pessoal titu-
lado e contractado, oxpedionto e Va-
heulo o 50:000$ a Faculdado do
Mcdidnna 0 30:0005 d Escola do En-
gen 1 aria, ambas desta. Capital, coiria
anxilio exlraordinario para corn pea
do gbinetcs, aTioratonios o machi-
nas; e mais 18:0005000, pqara exesni-
cOo do lei n. 507, do 22 do setembro
do 1909, 418:600$000.

18. Assistoncia a Alienados do Mi-
nas Gei'aes:

a) PessoaL 61:200$000.
0) Expediente e despesa do aTh

inontaçOo, inclusive 1:500$000 pam
pagamento do urn cirurgiOo dontis-
to, quo sorO contractado polo gaYer-
no, 100:000$000.

19. lnStnueq5o publica:
a) Gnupos escolares, eseolas in.

fantis e gnupo annexo 0 Escola Nor-
mal Modelo e gratificsqao an seem-
tonio e inembros do Conseiho Supo-
non, escolas siugGlares, auxilios Os
oscolas noeturnas do Sahard, Mi-
Ihias Barhasa, Arassuahy, UniS,
Operaria do Curvollo o Fabrica nj
Codro 4.500:0005000.

0) Fonnecimento do livros 0 ma-
1)1110190 eseolar. 100:000$000.

c) ConstrucqOo de J)rodios escola-
nes, inclusive 3:0005000 para alii-
guol do predio para o Extonnato do
Gvmnasio do Barhacena...........
200:000$000.

20. Escola Normal do Capital -
Pessoal e oxpediento o uma Escola
Norm a l flogional, 137:800$000.

21 Extornato do Gyrnnasio Mmci-
ro-Barhacena:

a) Pesso.al, 128:840$000. 	 -
0) Expediento, I :000$000.
e) Fisca]izaqO,o. 3:600$000.
22 Extornato do Gyrnnasio Minol-

ro-Capital:
a) Pessoal, 137:040$000.
0) Exie'diento, 2:000$000.
c) Fiscalização. 3:600$000.
23 Eseola do Pharanaeia:
a) Pessoal, 61:260$000.
0) Expediento. custoio do labora-

tonios o 3:6005000 para officinas e
remonta do material tochniaso......
15:000$0,000.

e) FiscalizaçOo. 6:000$000.
24 Anehivo Publico Minoiro:
a) Pessoal, 21:600$000.
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b) Aociuisico do oo'pia do clocu-
inontos e expcdidnte, 1:000$000.

25 Expe1thente uom oleiçSes esta-
doae, 3:000$000.

26 Soilos p.ostaes para a correspon-
d.encia official, 45:000$000.

27 Custas em proccsso.s crimes,
200:000$000.

28 Expediento do jury, 10:000$000.
29 Evontuaes, '10 :Q00$000.
30 A.uxilios:
a) a Faculdade Livro •de Dire.ito

50:000$000.
1)) a Facuiclade do Medicina da Ca-

pital, 50:000$000.
c) d Escola do Odontologia do

Bello Horizonte, 4:000.000.
d) Aos hospitae's do: Arassuahy,

Araxd, Alfenas, Abro Campo, Aguas
Virtuosas, Antonio Bias Abaixo, Ab-
hadia do Pitangay, Barbacena, Born-
tim, Baepondy, Born Despacho, Born-
S uccesso, Carangola, Caldas, Curvel-
lo, Campestre, Carripanha, Catagua-
zes, Gacté, Christina, Cabo, Verde,
Campo Bello, Claudio, Caratinga, Ca-
poihinha, Caxambil, Cassiano Campo-
lina (na cidade do Entre Rios), Dia-
mantina, POres da Boa Esporana,
BOres 00 Indayd, Diviriopolis, For-
miga, Grdo Mogol, Guaranosia, Gua-
xujpO, Itaibira do Matto Deniro, Ita-
peicorlea, itaju1d, Itaiina, Ituyutaba,
Juiz do FOra, Januaria, Jaguary, La-
vra, Leopoldina, Marianna, Mar de
Hespanha, Minas Novas, Monies
(ilaros, Muzambinho, Machado, Mon-
te Santo, Oliveira, Ouro Preto, Ouro
Firm, Passos, Pard, Panic Nova, ho-
ços do Caldas, Palmyra, Paraopel)e,
Pinrnhy, Pouso Alegre, Passa Qua-
Ira, Pitanguy, Pequy, Podra Branee,
Paracatti', Paraguassli'. Pjrauga,
Paraisopolis, Queluz, ho Preto, B 0)
Bronco, Rio N ov o. llochedo, Salniri,
Santa Luzia do Rio dos Voihas, S
Joan d'El-Bci, Serro, Sole Lagoas,
S. Gonçalo do Sapucahy, S. Sobaa-
tiSo do Panuso, S. Joid lie AtOm
Parahyha. Santa Rita do Sapiiea'IiY,
Santa Quiteria, Santa iCta do Cec-
sia, Santa Rita do Jacutinga. S. Join
Nepomuceflo, S. Jodo Evangelista,
Sacramento S. Caet.ano do Chop-
tO, Turvo, Theophilo Ottoni, Taqua-
rassu', Phd, Pheraba, Uberabinha,
Varginha, Villa Nova do Jima, VU-
Ia. Bras, Viçosa, Santa Casa do Carl-
dade dc Piamantina e hospital dc

Tuberoulosos do Arassuahy, a .....
,1:500$000  cada urn, 4-56:000000.

0) Aos asyloa: da Maria Thoreza
do S. Francisco (S. João d'El-Rei),
S. Vicente do Paula (do Estrella do
Sod), S. Vicente do Paula (do Aguas
Virtuosas), do Caridade (cidado do
S. Francisco), dc Jaboticatubas, do
OrphOos do Marianna, do Barbacona,
do Juiz do Fóra, do Nossa Senhora
da Conceiçdo ( .Sorro), do tanto An-
tonio o do Santa Izahel (Ouro Pro-
to), Nossa Sc.nhora do Nazareth
(Quoluz), da Veihice Desamparada
(Ponto Nova), do Orphdos (Concoi-
çãü do Sorro), Irivalidos (Carango-
la), de Orphits (Campariha), Orpha-
nato Sant'Anna (Passa QuaInt), Or-
phanato da Capital (da Associacãn
do Pin do Santo Antonio), HospiCG
do Rosario (do S. Join d'El-RoIi.
iristituto das Surdas-Mudas (do Ita-
ubd), Albergue do Santo Antoni')
(do S. Join d'El-Rei), Recoihimento
das Darnas do (:aridade (do Bell-)
Ilorizonte), Reolhirnento do Son-
to Antonio (Diamanhina), Rocoihi-
monte do TuherculosoS "Augusto
Caetan-o" (do Garangola), Pavflhdo
do TuberculosoS (do Gampanba),
Sanatorlo do Tuberoulosos (do Ja_
nuaria), Recoihimento do Tubordu-
losos (do Theoptillo Ottoni), Mater-
mdado de S. Join d'El-Rei, a
4:500$ cada urn, 45:000$000.

f) Ao Asylo On S. Luiz (de Gao-
tO), 3:000$000: aos Asylos do Ma-
eahubas, do Diarnantina e Itamba-
cury, 2:000$000 cada urn........
9.000$000.

g) A' Santa Casa do Bello lion-
zonte, sondo 6:000 para a Mater-
ni (taIl o ann oxa, 36:000$000.

h) Ao Asylo Affonso Pennn, da
Capital, do aecordo corn a lei n.
5!k2, do 1910 (10:000$) on Instituto
Pasteur, do Juiz do FOra (5:000$);
0. Liga Mineira contra a Tuberculo-
se, do Juiz do Fóra (3:000$) ; ao
Hospital do Lazaros do Sabard....
(4:000$), 22:000$000.

1) Aos hospitaes e asylos das
conforericias do S. Vicente do Pau-
lo, dos c.idades do Montes Glares e
do Itilnga, a 500$000 a eada urn.
1:000"'000.

1) Aos Lycous do Artos e Offices
do Ouro Preto o Diamantina . ......
1:500 cada urn, 3:000$000.

In) AD Institulo Histoirico do mi -
nas, 'I:OOO$OOO.

-1) Gontribni0io Para 0 monu
menlo do Ypiranga, primeira pros-
taçdo, 25:000$000.

in) Ao institrito da Ordorn dos
Advogados Mineiros, auxiios pa-na
dosposas corn a reuniOn, nosta Ca-
pital, do Congresso Juridico Brasi-
leiro, 40:000$000.

31. lnspeccao regional do ensino,
204:340$000.

32. Empregados em disponibilL
dade, 119:860$000

33. Passes e telegrammas da Pre
sidencia, 4a Seeretaria do Interior
e P-olicih do Eado, 60:000$00o.

34. ilelogados de Pouicia.......
242:800$000.

Total, 13.407:843$000.
§ 2.° Secretaria dos Financas
1 a) Possoal, inclusive 1,1:240$000

para a Junta Commercial.........
.892:824$000.

b) Expediente - Reoollii-rnento
do salOns, 80:000.$000.'

c) Passagens eni estradas do for-
go a telegramrna,s, 40:000$000.

2. Rocebedoria do Minas na Capi-
tal Federal:

a) Pessoal, 108:240$000.
) Expedienfe o aluguel do case.

60:000.$0t)().
3. Serviço da divi-da fundada:
a) Juros da divida interna.......

2.757 :06{)CiO. 	 -
b) Serviços do juros -'fun-ding"

.792 :4405723.
C) Pifferenças do carnbio o (Jespe-

accessories, 352:6775809.
4. Porcenfagprn a collectoi'es e

(serivaes, 11101usiN1 6, a qtianfia noces-
saria pare o censo territorial. ......
950 :0008000.

5. Directoria ileFiscalizaejjo:
a) Pe , soal. 255:000$000.
1)) Jxpedlente, 3:0005000
6. Pessoal do pmntos flsc'es 0 por-

centagens a)s fiscaos. 535:0005000.
7. Aluguels do casas pgra peintas

fiscacs, 80:000$000.
8. Porcentagern a estradas do ter-

ra, 500:000$000.
9. Juros do ernprestimos rho or-

plains, sohro doposito la Caixa Eec-
nomica 0 do fianças, 300:000$000.

10. Juros e doseontos, 500:0355500
II . Cristejo do automovr'l........

6:0005000. 	 -

12. Illuminacito da Secrotaria e
telephones, 3:000$00,0.

13. lmpf'ensa Official:
a) Pessoal titulado, 60:000$000.
W Pessoal contractado, material,

custeio do estabelecimento, porte
p0Sl?l e Jelegrammas, 659:200$005.

1-1. RestituiçOes e rcposiçOes des
verhas do reccita orcarnentaria, sal-
dos a favor de exactores o outros do
eNercicios anteriores, 100:000$000.

15. A-posentados e rcformados,
@52:9418298,

46. Custas em cairsas na Fazenda,
50:0008000.

17. Eventuaes, 10:000$000.
18. Despesas espociaes a cargo do

Thesouro:
a) Juros do anoli-ces do exercicins

antoriores, 150:0005000.
W Garantia do juros a empresas

divers-s. 300:000$000.
e) Exerciejos findos:
4. Di Socretarta do Interior,....

10:0008000.
2. Pa Secretaria Uas Finanças,

i0!000$000.
3. Da Secretaria ila Agricultur:,

10:000$000. 	 -
0) Satisfaccdo do eucargo.ao The-

sonro, par adi'an tamen los hanoarir
o oritros. 4.200:0005000.

Total, 12.067N(4830.
§ 3 .°-&'cretaria d0 A fjrwidturu
Pirectoria da Viaç0.ei o Obras Pii-

rilicas':
4 Secrotarlo o .l'ficial gabinete,

25:200$000.
2 Pessoal da Directoria, inclusive

(liarias reguiamentare, 280:000$000.
3 Exediente o telegrarni-nas......

25:0005000.
4 Passes o transportes, 30 :0005000.
S Autom-ovel, iIlurninaifjo, telepho

nes, seguro do Secrotaria - o depen-
len cias, 9:5008000.

13 Obras puhilcas, sendo 50:000$
nas ostancias hydro-rninorae ........
1.000:0008000.

7 Esitradas do soda-gem............
150:000$000.

8 Eventuap s, 10:000$000.
9 Directoria da Agricultirra, Ter-

ra-s o CoioiiizaçOo:
10 Pessoal da Diroctoria, inclusive

diarias regulamentares, 138:000$000.
11 Custelo o adminisIraao de co-

lonias, inclusirv+3 46:000$000 para a
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fundaço da colonia "Vaz do Mello",	 34 Tanciues iIsticidas.200:000$000.	 ' 15:000$000.
12 Cateches.e, 31:200$000. 	 35 Estatistica a'gro-poeuaria,13 Acquisjça 1 de machinas arico- 50:000$00,1 *

Las, iuSeGt.icid.as, dho sernwjfes o 	 36 Sub vencOes a Unido das Coo-propaganda agricola, 200 :00000O 	 perativas, 40 :0OO.0OO.
44 Intitutos "Judo Piithejro" "p 	 Somnia, 3.71 :800000.

Bo1sc.o" e "Bueiio• BrandSo"............Totiui, 29.197:800$000117:000$000.	
Arty 34. Flea o governo auctoil-15 Approndjzado.s Agrieola .s "Josd zado a despender ale a quantia doGon6alyes", "Borges Saiuipajo" 	 , em prosiO0:Oo0 tacoes, de con-"itamliacury", 59:000$00 	 formjd 	 coin 	 dispostcu nas leis16 Faz enda_ .Ijodolo da Garnelleira Orcamefltarias para auxiliar a con-0 Campo de D e.rnontracdo de Ayu- srueclo do monunlento do Ypi-ruoca, 27:000$000.	 ranga.17 Ensino Agricola A mbulante o 	 Art. 35. Flea o Presidorite do Es-Campos Geraes, 90:000$000, 	 tado auctorizado a coder, gratuita-18 Su)vencoes• 	 inente, ao governo federal, a fa-A' Escola do Engenhajia...........Jirica do soda reSpectivos predios o50:000$000.	

us terronos quo couistituom o lotoA' Eseoia AgrLola do Lavras........ 0. 9 o a parto do do n. 14, oxiston-10:000$000 	 tes na colonia "Rodrigo Silva", emA' Escola "Porn Boso", 40:000$000 Barhacena, e pertonceites ao Es-
Ao Instifuto Elec.tro Technico do tado, emquanto fOr mantida pel.ItajubO, 35:000$000 	 Unido a estado sericola dessa cida-Ac In'stituto Polytechnico do Jujz do, LIIVNICIO reverter ao Estado OsFOra, 2:500$000 	 muds e imrnovejs quo forern oh-
Ao Appren4jzado Agricola annexo ieefu dessa cessl.o, urna vez quoao Gynnasi0 Leopoldjiien50.........drsappareca o referido eslabeleci-5:000$0000.rnentu.
49 Def.esa -das terras c matfas do 	 Paragraplio Uflico .Na cessdo aoEstado. 20:000$000.	 governo federal. ndo so comprehen-20 Lirnites do Estado, 30:000$000 	 de o predlo wide so acha instalia-
21 Me!djcdo o divisdo das terras da a adminisftacao da colonia "Ro-publicas, 106:000$000.	 d rigo Silva".

- O:000$000.
22 Serviço rnete.orologico..........

o	 .. 	
aragra-

rnerclo

Art. 36. Continua ern inteiro vi-
. ,or o disposto no art. 29, p

Directoia da Industna e Corn- P110 unico, da lei n. 596, do 19 do
setemhro do 4942, no art. 17 da let

.2.3 Pessoal da Directoria, inclusi- n. 647, de 18 do setemhro do 1913,ye diarias re gulamentare ....... 1 0 art. 42 da lei n. 646, do 8 do80:000$000. outubro de 49142.4 Terrenos diarnantinos, . 	 Art. 37. E' o governo auctoriza-7:200$000. 	
do a reorganizer a serviço do lote-

25 Estancias hydro minoracs, 	 rias do Estado, jevondo os rospe-42:000$006. 	 etivos regularnento e altorando-OS26 Serlcicultura, 3:200$000. 	 come julgar convenjonte.
27 Feiras do gado, 50:000$000	 Art. 38. Fca o Presidente do Es-28 Postos zoote chnicos.........tado auctorizado:

I00:000.$OOG 	 1. A abrir credito supplementar
29 Irnportaqdo do reproduetores, corn as formalidades prescriptas100 :000$000. 	 no art. 18 da lei n. 2.314, do 11 do30 Seleccdo do gado nacional, .. junho do 1876, obseryando as dis-80:000$000.	 posiçOes dos paragraphos do art.34 Sementes do plantas forragel- 3.' da id n.1.9, do 26 do noveffi-i'as, 30:0000OO 	 hro do 4891, as seguintes rubricaS32 Siwi6os do ininas o rios, ... 	 do art. 24, da presonto lei, case so10;000$000 	 verifique ndo terorn side suffiet-33 Vaccinas, 100 :000$000. 	 enton'iente dotadas;

Ao paragrapho 1°; n 13— Sus-
[01110 0 vestuario do presos pobres.

AO n. 17, do mesmo paragrapho
---Soccorros publicos.

Ao ii. 48,lettra b, do mesmo pa-
r agrapho—,Expedionto 0 desposa do
alimentaçao.

Ao § 2. 1, n. 3 e suas lettras—Ser-
Yiços da divida lundada.

Ao n. 4, do mesmo paragrapho--
Porcentagens a collectores •e escri-
Yãos.

Ao n. 9, do mesmo paragrapho-
J'uos de empresfirnos do orplidos
etc. 	 -

Ao n. 10, do Inesmo paragrapho
—J urns e desconto.

Ao n. 45 , do mosmo paragrapho
—Aposentados o reformados.

Ao n. 18, do mesmo paragrapho,
lettras a, b. c, e d—Extrcicios flu-
dos, garantia do juros e oncargos
do Thesouro.

II. A realizar oparaqOes do credi-
to para cobrir 0 "deficit" quo so
verificar, case a renda orçada não
seja sufficiente para as despesas
orclinarias.

Ill. A roalizar operaçOes do ore-
di-to para occorrer as despesas corn
garantias do j uros, subvenqOos a
empi'esas quo de taes favores gosa-
rem.

IV. A realizar operaqOos do ere-
dito, liquidavois dentro do oxerci-
do financoiro, corn antecipaçao da
teceita ndo exeedendo a terça parto
da receita ortadla.

Art. 39. Fica o Presidents aucto-
rizado a manclar aviventar a linha
divisoria, entre este e a Estado da
Bahia e fazer a ciavaqilo dos mar-
cos necessaries, podendu, ]ara osse
fim, Si Mr preciso, entender-se e
entrap em accordo corn o govorno
daquelle Estado e dospender a ne-
cessaria qnantia para tal Gm.

Art. 40. A eoneessdo dos auxilios
eonsignados no art. 3. 1, § 1.1, n. 30,
lettra b (1acu1dade do Medicine),
o § 3°. n. 18 (Escola do Erigenha-
na), flea suhordinada a admisso,
corn matricula gratulta em cacla
Urn dos estahelecimertosbenoficia-
dos, de dez aluninos designados polo
governo.

A. C.-38

Art. 44. Flea o governo do Es-
tado auctorizado a entrar em ac-
cordo corn o govorno federal, para
a execuçdo da lei n. 507, do 22 do
setembro do 4909, de modo a con-
cilial-a corn o disposto no decreto
federal ii. 42.025, de 19 do abril
do 1916, expedindo para tal tim as
necessaijas instrucçOes.

Paragrapho unico. As daspesas
corn esse sorviço corrorão per con-
ta da verba constante do n. 17, do
§ 1.0, do cap. 2. 1, art. 30, desta lei.

Art. 42. Flea arbitrada a gratifi-
eaçdo do 15 rOis para os vigias-
fiscaes o do 5 rObs para Os vigias
auxiliai-es , por sacca do café ex-
portado pelos respectivos pontos.

Art. 43. Fica a governo do Esta-.
do auetorizad.o a ontrar em accord)
corn as Proprietarios da ponto sabre
o rio Cabo Verde, no niuniciplo cia
Alfenas, p ara exeduçdo do disposto
no art. 29, lettra e, da lei n. 353, do
?9 do setembro do 1910.

Art. 44. Para a realizaçdo do opo-
raçOes do credito, necessaries ci cx-
tiricçda da divida fluctuante, quo
exige Proinpto pagamento, poderd o
gcverno emittir, desde i j, titulos da
divida publica, ate 3.000 :000.O0O,
cievendo indineral-os uma vez liqui-
dadas taes oteracOes.

Art. 43. Flea a governo auctori-
zado a applicar na installaqda d3
apprendizado agricola"Borges Sani-
pain", dc UheraJa, a verha do .....

• 13:000$000, a pie se rcfore o art. IS,
n. 37, do paragrapho 30 da lei n.
664 1 de 18 de setembro dc 1915, uma
vez quo a Camara Municipal do 1 h
raha nan love avanfe a exposiçdo re-
gional, ulaquella cidade, para d[Ue
fdra consignada a rulerida verha

Art. 46. E' o Presidonte do Esto-
do auctorizado a (ntar cm aceorcio,
Parasoluqdo arniveI, de quaes-
quer questOes peidontes em juizo,
ou do reclamaçOes per quesloes do
iclentica natureza, aos litigios iii do-
finitivamente j ulgados, • podeuld:,
para isso, fazer o4eraç6es de creili-
to necessarias, submottendo OS ac-
condos opjortunamento no conbeci-
niento do puder legislativo.

Art. 47. E' auctorizadq o govern')
a entrar em accordo corn. os Sueces
sores do exactors da Fazenda Esta-



doal, id falleidos, para .o Tim do s-
rem solviclaS as respectjvas con ta,
POdéndo transigir e dar quitaao

Art.. 48. Flea o p miei execiitiv.i;i.u0lorzado a s uspanci p i' desde ji,
quaesqrjer Outr;

servicos tie caracter adrnjnjstr.ativotb Esfado. Scm pr pjniz ) ds ciemaisa11ctol'jraes Para .reducçao (10 dt•pesos jd coestantes dosla lei.Art. 49. Flea a goverfl 	 Ictoti-z:t00 a realizar as Operaöes (10 ereWin n000ss9rjas•
1 Para a ConverSjin e eonso]ida

cSo da divicla pubilca do Esbado e a
dinhlnnj0o dos encargos aettiacs ciaTliosónro p odeneit, tanThoni prorij.gar ate 50 annos e nle.djante favore.p arao Estado, a prazo a que so to-
fore a art. IT do Id 1. 508. do 22 dosefernhro do 1909, hem 001110 moWficar i T0SPeCF1'O regimen banearjoCS j)PCifllrn 0 para o effeito de ccre: i jzarei-n em maccia nacional, co,n
maior prazo e em meihores ennui-
çdes, os emprostjnios ',j lavonr• fi
condo egualmej-,0 auctorizado a
piorogar par mais 20 annos a con-fracfo cele1)rado 00111 0 Banco doCierlifo Real de MIflQ5 Goraes a 26
do rnaro do 1898. Para a reaiizaç50do einplesfimas 111,poflie01.j05d
flddordiu corn a tel ii. 212, do 9 ulei niha d& 1897, e dec. D. 1.105, do15 do fovor piro do 1898.

Para ontrar em a000rdo corn ogoveirno cia TJnio, solme a rovr50
de thiversos treejl05 cia Estrada dForm Odsf p do Minas, do caneestadoal, po6erido transigir oomoconvcnli a aos in!te pesses do Estado. cJ1. Para entrap cm accorda cm
a Cornpan Estradas de FcrI-O Fe-
deiaes (Rcicle SnlMjnojra' on agirdo mudo quo j uIgai convenient0 a;m ordp a defender os in'teres cido Estado lirad .os cis respoctjva via5 Pferroas, espe,cia.Im elite os decorren_ rctes cia desisteiicja e rocmi)ols0 cia Wreveescia sol-iro a Est,rada entcio de_ 0n	 Jl1o1nauia . E. F. Sapuoaliy.	 ar
Art. 50. Serão imprco5 e Pu- fahlleadosoiatnitampn na Imimonsa

Official do Esta4o, as ostatutos,program Inns, thoscs e ci enl.ajsbathos do Insf 	 Ordani dosj ft. 	 ciaA lvogacj05 	 i	 - -
do Livre 	

posl_
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o Pharmja do Bob —HnTizonte, ciaAcademia Min.ejra do Lcttiias a do
Hdj tltuto stori e •Geographj00 deMinas Geraes e barn assim o poe-

ma puco - 0 Tiradentes - traljaTho do professorde POFtUiJ0Z dolExternato do Gymnaslo Minjro do
Barhacona, José Cypj'iano Soaresl'erreira, pod-en-do o govorn-dat puhijear em avul-sos a intro-ducçcio ao mesino poerna, para dlstri-
htijo aos memjj.ro,s do magisferlodo Eatado, -do ac-cordo corn a auctor
do re-fond0 trajhajiao o a Arthmefj_ca Thoo-iica 0 Prajea do dr. Antoniol\ avarro, corn a clausula de Ce-SSjao Estaclo cia me-fade -dos volumes
que Totem impress

Art. 51. ContinUa em vigor a dis-
pasiçe- do -art. 31 da 1-el ri 533, do24 dc -seternbi .o do 1910, mantida noart. 22, cia lei ri. 617, de 18 do sotembro do 1913, e reppoduzida noart- 42 da 1-el ii. 646, do 8 de outu-bro do 1914, reIati' 0 ao pag'amenfdo dusfas aos es crivcios do clime

flas Comarcas do 3. en-trancia son_
d
ao OSse pagarncn0 folio pola Voithao Clistas empioceso Clime

Art. 52. Os pagamei405 do an-xilio5 Oo-nsbante5 do ca-p. 2.0,art. 29, ii. 30, são subordllfiados ci
Ex
Cofldlçcio do fiscallzaccio do Podereceo utive decal as in-strueccies ciapetai-ia do Interior.

	

Paragrap 	 unico. A' rn-esmaon-diçcio flea suj eifa ai do auxllj0 extraordjflarjo ii Es-ola do Engenàt0 e 
ci Faculdadee Modijciiia do Beflo Horizolte

Art. 53. Flea a govern auctorL
do a Suhvonejojiaj. con'a quantiao 30 :000$000 a emprosa quo se

a CsfaJJ ele0&i. urn servjp-guiar do navegaç0 entre o portoPlrapora no rio S. Francisco e
de Rarity, no rio Paia-oafU Int-dI..
lie as ciansulas quo fo-rern amen.,des corn a govern0 do Estudo.
Art. 54. Bevogai.5 as dis
as em CO-fltrarjo

1ledaCcdo
art. 15,
52, pare
diStin eta

-' ColfilT

fl 	 ii52, sobrc oa1TleI1tn, corn as
enlendas a cue offerecidas uelo Sc-
nado C approvadas pole Canara
tondo em vista a deliberao do
r ongresso para so destacarem em
proposiçOes thstinctas as materias
extra-orçamenitarias, C de parecer
quo para a materia referente a Ti-
xaçao de pnazos para a legitimaçcio
de posses do terras dovolutas so-
ja adoptada a seguinte re-dacção Ii-
Dal:

O Congresso Legislativo do Es-
taclo do Minas Geraos decreta:

Art. 1.0 Flea o govenno auctori-
zado a conceder dois amos para Os
occupantes de terras devolutas legi-
timanern suas posses, do accorcio
corn as leis oni vigor, o a modificar
o processo o eonthçoes da legitirna-
çao, de niodo -a cohibir abusos e
frau des.

§ 10 A dctciininaçcio cia circa das
posses sei-ci regulada polo toor dos
titnios em quo so fundarorn o pelos
actos possossorios quo servirem
palo extremal-as.

§ 2 1 To-dos as logitimacOes ficarn
sujcitas ci taxa do cern -(100) -nih,

metroetro correnfe, nas terras de
matta, e cincoonta (50 rCls, nas do
c-anipo; Palo as logihimaqOes jci pro-
cessadas e methdas autos dest-a let,
a taxa -serd respectivamente do triii-
ta (30) e cjuinzo (-15) rdis.

§ 30 Flea a governo do Estado
auctonizado, desde jci, a roceber, in-
depondente do multa, as prestaçOes
tievidas antes eta data de-sta lei, pe- -
Los aniendatarios do terrenos Wa-
mantinos, cujas coneessOes "do to-
iiliarn sido cleclaradas caducas, des-
de que cu 	 ffes eectuem as pagamon-
tos do Lima 0vez e dentro do pra-
zo de seis (6) mezes, a contar cia
mesma data. 	 -

Art. 2° Revogam-se as disposi-
cOos -em aontrario.

Sala das commissOos, 31 do agos-
to do 1916. —Emilio Jar dirn. -
Paulo Pinheiro cia Silva.

A-aommiss-ão do Redaqcio do Leis,
-a quo foi present-c o proj-ecto - n.
52, solre oramento, coin as emendas
a ella oif-ferecidas polo , Sena-do e-- ap-
pro'v-adas p-cia Cam-are, tendo em

- vista a -deliberaqã-a do Congreeso
para sodostacarern em prop&sicOe-s

- distinictas as m-aterias extra--orçalnen-
'tarias, C do parecer que para-a tha-
teria reforonte ao censo- territorial
seja adopta-da a s-egui-nte redaccao

-final:
0 Con gresso Legi-slativo do Estado

d0 Minas G-eraes decreta: -
Art. 1.0 Para a Inn da rofoa'ma

- do icgislaqcio tributaria em vigor,
fica o Poder Executivo auctorizado,
de-gdo jci, a rn-andar proce-der äo con-
soso territorial no Esta-d-o, podendo
de-sipend-er ate quantia d 0 400:000$, -
o-bs-ervando as diep-osiqOes -dos arti-
gas s-eguintes.

Art. 2. 1 0 conso territorial a quo
so rcifere o artigo anterior se,farci
- polo collector -al do mu-nieipio
e por u-in dos cica - m-a-iores con tn-
buintes -do imposto territorial, na
ord-em do eu-a olasslfi-eaç5o.

Art. 3. 0 0 govorno aproveitará,
co-mo convier, as disposi-qO-os do - dec.
n. 1.242, do 3 do ja-neiro do 1899,
o as do rogul. n. 1.678, do 27 do fe-

- vcreiro do 1901, para a confceqão
- do ce-n-so territorial, tondo cm vista
as regras supra indicadas, quo po-
dorão sor inodifteadas, sc-rn altora-.
çSn em sua substancia,-ec para harmo-
nizalas corn os drot-o -e a lei citada
na forma do re-gularnlent-o- quo ox-
pedir para sua ecuqão. - 	 -

Art. 4 Para a eatculo da-s areas
terri-toriacs e do sou valor venal ole-
-vorcio tor-so can vista as actos no.1-a-
ti-vos cis tra-nsrn-issOe-s do pr-oprieda-
dies inter-vivos o causa-rwrtis, -nos
dea uim-ti-os a-on as. 	 -

Paragra-pho unico. As -avahaçoes,
dentro cia rnesm-a prnpriedad-e agri-
co-la, sarSo feitas p ara eada terneno
ole naturoca differente, segundo o
sou valor, quo dove-rd so-r diseriini-
nado 	 - - 	 -	 ---- -

.............s u u raculdla_ 	 Sala -dos Comipjs5 31 de agos-do Dire-ito do Mm05 Go- to tie iOj.	 Eo Jarciuin. -raes, Eso1a Livie dc O dolltologja Paulo Pir1heho cia Silva.
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lois a tim---------------------------

final do disposit-ivo do lledaccdo final dos dispositivos dos
destacado do projecto v. 	 arts. 34, 35, 36, 37 e 38, do pro-

coast ituir prOposicão - )ecto n. 52; e do dispositivo da
emenda n. 53, offerec -ida pelo-Se-
nado ao roes-mo pro-fe do, destaca

iissao do Redacqilo de- - dos para constituirem proposicão
-' fii nii'nlc ii niaicefa . dastancta.
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Art. 5.° 0 computo das á'reas ter-
ritoriaes dcverá ser expresso cut

 on em a1queire .s Corn a• sua
coareponcJencia matrica, e delle so-
rho exeluidos os valores rolatis'os a
heinfeilorias.

Art. 6. 6 Pas ava1iaç6es, procedi-
das da accordo corn a presenfe id
eaierá recurso para a Secretario das
Fiñanas do Estado, dentro do tree
inezes cia data cia notificaçiio dos in-
teressados

Art. 7° Revogarn-se as disposi-
es e rnoontrario.

• Sala, das corftrnissOes, 31 do agos-
to de, 1916. —Emilio J ardim . —Paulo
Pinheliro cia Siiva,

fledaçdo final do dLspositivo do
enienda n. 48, ofJerecidcz pelo 9e-
nado ao pro jecto n. 52, e destaca-
da pam constituir pro posicdo dis-
Linda.

Art. 2. 1 0 ajudante do sub-Pro-
curador não pereeberá porcentagens,
nem outros auxilies, alérrt dos yen-
cimontos que serão is fixados no

'art. 5. 1 da lei it. 516, de 31 do agos-
to do 1910.

Art. 3.° Bevogam-so as dispsi-
cOrn em con trariu.

Sala das commissOes, 31 dc agos-
to de 1916.—Emillo Jardim.—Paulo
Pinheiro da Silva.

0 ora'dor pede, sendo approvado,
disporisa das forrnaiidades regimen-
tae af.irn de quo sej am discutidas
a votads linmediatamente as roda-
eqOes que acaha de apresentar.

1
Lidas, pois, e pastas em disco sshh4.

suocossivamente, São todas a.ppruva
(las scm debate.

-- itamettarn-se 	 sancçao.

Nada mais havenclo a Ii'atar, 0 SI'
Prosidente designa pars amait1ii a
s'eguinte

ORDEM DO PTA

Prinieira perle

Ate I horci da tank:

Leittira e aipiprovação cia ada.
Ate 2 horas cia tarde:

Apreseeitação do pareceres cias
commissOes.

Apa'esenttão do projeotos, requo-
rirnentos, indicaOes, interpellaçOeS
on moqOe.

Discusio de requerimentos, mdi-
caçOes, interpellaçOcs on moOes.

Aprprovação de redacçOes uinaes.

Seqirnda parte

AId 4 horas cia tarde:
3. 1 discussão do projecto n. 55,

sobra concessã 0 do reforma aos
dados Francisco Felix de Araujo 0
Joao Baptista do Nasoiimento.

30 do de ii. 46, do Senado, rage-
lando o proess 0 do juigamento dos
recursos civeis, no Estado.

Levania-se a sessão.

471 SESSAO ORIJ1NARIA, EM L°
DE SEEMBR0 DE 1916

Presidencia to cr. Odilon dc An-
divide

SUMMARlO: - Acta. - Expedien-
Ic. - Discussão dos pareceres us.
125 e 126. - 3.° discusso do pr)-

- jncton. 55. - 3.° do do n. 16, d
Senado. - Urgencia. - Rent-
cçOes finaes'. - Officio do Sena-
do. - Ordlem do ha.

Ao moio cia, feita a charnada,
acham-se preselites Os srs. Odilon
do Andrade, Edgardo da Cunh 1,
Leopoldo do Luna, Julio Meire11e,
João Antonio, Betto Junior, Modesti-
no Gonçalves, Moreira da Rocha,
Nelson do Senna, Styilta, Pinto do
Moura, Paulo Pinheiro, Henrique
Portugal, Norberto Lage, Al-yes de
Lemos, Ignacio Murta, Costa Cruz,
Monfeiro do Abreu, Pedro Laborno,
Franklin do Castro, JosO Al-fonso,
Clemente do Faria, Argemiro do Re-
sende, Gabriel dc Andrade, Baeta
Neve, Bernardo Guirnarães, JoSi
Martin-ho e Emilio Jardim. faltandri,
corn causaparticipada, as srs. Gari-
baldi Mello, JosO Maria e Silva For-
tes,,o, Sera ella, os mais senhores.

•\lire-se a sossho.
'Li-da a ada cia antecedonte e nile

havdndo quem sobro ella faa oh-
s1vaç6es, C a mesma dada por ap-
pro va-cia.

'Não -ha expediente, nein p-arec:--
res. projectos, indieaoO-rs, interpol.
laçOds e macfirs a scram apresenta-
dos.

Pai'ecer it. 125

Scm debate C approvado -o parcce
ii. 125, da cornnuissão do Viaeiho
Ohras Publiens, opinando pela ap-
provacão da indicação ii. 2. ---
coiuinissão do Red2cçhio.

Parccor n.
Seni debate ó approvado a p are-

cur it. 126, cia comnaissio do- 0rn-
men a. opinando -polo archiv-amont
it divers-as peqas protocciladas.

Passa-Se 'ci

2.° PAItPP[IJA 0flDIDMDG?,DIA

3.°-discussdo- do projocto n
Lido e pasta eth 3. 1 discussão, C

scm debate approvado a proeeto n.
55, sobro conilessio do roforma aos
soldados-Francispo e1i do Araujo
e Jo6o baptista do Nàscimento.
A eommisão db RedacSo. 	 -

3.° discusscio 'do pro jecta n. 16, ,dh
Senedo

Lido e posto em 3 ciiscussdo, C
sent debate approvado a projeeto ii.
16, do Senado, regulando a proeess
dc' julgamento dos recurs-os civeis
no Estado - A' ,saiicç5o.

Urtjenc ía
0 sr. Paula Pinheiro, pela ordern,

obtendo ftTgrueia, api'esenta, em
norno- ilk clinith-iim,o lie • Redacção
cia-s Leis, as segulnfes redacçOes fi-
il-aes:

Redacdo final cia ind(cacCo n. 2. do
-1911

A eornmissao de Redaeão 'das
Lei, a qlsè foi presCrite a indicacão
ii. 2, do 1911, do parCer quo seja
atjprYv-dda 'co-mo tinii a mesma re-
dacçho cotn cfee lot aprsentada.

Sala das -comnils-tees, 4. do so-
ternhi'o dc 1916. -- Pdhlo Pinheiro
da Silva. _ElOkliIio Jkrdirn.

Redacção final do projecto it. 55

A eominisscio 6 Redacçäo -a pie
f-al presnte - o proj-eeto n. 55 é dc
pat-acer qua- sea -approvada como
final a niOsma rddcão horn pIe
transita no ultimo turno regimen-
tal.

S. S., 1. 1 do seteml& do 1916.—
Paulo 'Pinheiro.—Emilio Jardim.

0 rnesnro sen-hor pede, sendo con-
cedida pela Camora, dispensa das
formalidades rogimentaes para que
sej am discutidas - e vo-tadas 4m-me
diatamente as redacçOes que acaba
do apresentar. -

Submettidas, pois, ci discussão,
su0cesivamejfle, sad sem debate
approvadas as referi-das redaccOés.

A commissito de fledaeçäo do Lois
a que toi presente o proeeto n. 52,
sobre •oi9a'inento, corn as emend as a
cUe o1fereoidas polo Senado e ap-
provadas pela Carnara, tendo em
vista a deliberação do Congresso
pajra se de&taaarem em proposiçOes
distinctas as inaterias extra-ora -
merdprias, , do par-acer quo tiara a
in ateria rèferenle ao ajudante do
sub-'Procurador Geral seja adoptada

• a seguinte redacção final:
0 Coligresso Legislativo do Estado

do Mirias(ieraes decreta:
Art. 1.° An solicitador dos foLios

cia fazenda estadoal, que terá a dc-
noriiinação do ajudante do sub-Pro-
curadGr, além das attribuiOes quo
Ihe cc,.mp etc in (art. 5. ' d a lei n.
556, de 19 dc setembro de 1911), in-
cumho:

1. A cobrança da divida activa
do Eslad no ter.mo da Capital;

• II. 0 patroninlo em qu:alqtier.
tez'rno do Estado, por ineumbeacia
il.o. sub-Procurador, das causas em
quco Estado for auctor, reu on in-
terveator;

111. Funccioriar nas causas em
que fhr , interessado 0 Estado, rio
fOro do terno da Capital, cia-s qiiaes
fOr enearsegado pelo sub-Procura-
clor;

IV. Preiparar OS docurneotos ne-
cessarios (i dcfesä dos direitos do
Estado, nas causas rnenionada.
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O sr. Presidcntc' manda quo so
reinetta as Senado a do projecto
n. 55 e quo quaAnto ao objeoto da
indieação so reprosente ao governo
federal.

Officio

o sr. Edgardo da Cunha, 1.0
cretario, obteiido urgdncia Murn
uffielo do 1.1 Secretarlo do Son-ado,
communicando ter subido a sanoäo
sob n. 334 o proj ecto n. 9, do mes
mo Senado, redigido do aecordo
ebrn as emendas desta Camara.—In
teirada.

Nada mais havendo a tratar, o sr.
Presidente dd para amanh a or-
dein do dia regimental e

Levanta-se a sessão.

43.' SESSAO ORDINARIA, AOS 2
DE SETEMBRO DE 1916

Presidencia do sr. Odilon do An
drade

SUMMARIO: Acta—Ordem do dia.

Ao mcio dia, feita a chamada,
achain-se presentes os srs. Odilon
do Andrade, Edgardo da Cunha
Pauio Pinheiro, João Antonio, Ju-
lio Meirelles, Retto Junior, Jose At-
fonso, •Monteiro do Abron, Fran-
klin do Castro, Pedro Laborne,
Norberto Lage, Moreira da Rocha,
Demosthenos Gezar, Ignacio Murta
Modestino Gonqalves, Honrique Por-
tügal, Gabriel do Andrade , Baeta
Neves, Pinto do Moura e João Mur
iriio, faltanda corn eatsa partici-

pada Os srs. Garibaldi Mello, José
Maria e Silva Fortes e scm ella
os mais senhores.

Abe-se a sessão.
.Lida a acta da antecedente e não

havendo quern sobre ella faQa oh
servaçöes flea a mesma sobre a
mesa par ser approvada quando
haver numeio legal.

Não ha expedionte.
NSo haveodo parceeres das corn

mi'ssôes nom .projontos, requerL
menitos, indbcaçOos, inteiipellaç5es e
mocöes a serom apreseriitadose na
da mais bavendo a tratar, 6 Sr.

Presiden4e diz quo oontiiida paPa
a sessao seguinte a ordom do dia
regimental e

Levarita-so a eessäo.

TERM-0 DE' REUNIAO PARA A 44.'
SESSAO ORDINARIA, AOS 4 BE
SETEMBRO BE 4916.

I'residcncia do sr. Oditon de An-
drade

Ac nieio dia, bits a oliamada,
aeliarn-so prescribes os srs. Oéilon
dc Andrade, Loopoido do Lima,
Jo5o Martin-ho, Modeistino &on9al_
yes, João Antonio, Moreira da Ro_
cha, Baeta Neves, Pedro Lthorne,
Demosthenes Cesar, Norberto Lago,
Jwio Meirelles e Ignacio Murta,
faltando, corn oausa partbcipada, os
srs. Garibaldi Mello, José Maria e
Silva Fortes c, scm ella, os mais
sorih ores.

Nan havendo nuinmo legal, dei_
xa do bayer sesso, polo quo eon-
tinila para amanhä a ordem do dia
jd annunciada.

TERMO 1)E REUNIAO PM3A A 442
SESSAO ORDINARIA, AOS 5 BE
SETEMJIRO BE 1916.

Presidencia do sr. Ocliton do An-
drade

Ao mein dia, feita a chamaila,
achani-se presentes os 515. Odilon
do Andrade, Leopoldo do Luna,
Joo Martinho, Alberto A]varos, Mo-
destino Gonculves, Mo'me4ra da Ro-
eha, Baota Neves, Joan Antonio, Pe-
dro Laborne e Dernostliones Cesar,
faltando corn causa parucipada, os
srs. Garibaldi Mollo, José Maria,
o Silva Fortes e, som ella, os rnajs
Sonhors.

Nan havendo nurnero legal, dci-
xa do haver sessan, pelo quo con-
tinUa para amanhã a ordom do dia
j a annunciada.

TERMO DE REUNIAO PARA A 44.'
SESSAO ORDJNAR1A, ABS 6 BE
SETEMBRO BE 1916.

Presidencia do sr. Odilon do An
drade

AO melo dia, feita a ohamnada,
acham-se prescribes os ars. Odilon

do Andrade, Leopoldo do Luna,
Joan Martiriibo, Alberto Alvares, Mo-
destino Gorialves, Moicir da Ro-
clia, Pedro Laborne, JoSe Antonio
o Tavares do Mello, faltando, coin
causa participada, os srs. Garibal-
di Mello, José Maria e Silva Fortes
e, se-in ella, os mabs sen'hores.

NSe havendo numero legal, deL
xa do haver sossão, polo quo on-
tinda para a.rnanhã a ordem do dia
iS anmiiiinciada.

TERMO BE HEUNIAO PARA A 440
SESSAO ORDINARIA AOS 9 DE
SETEMBRO DE 1916.

/,-esjdencfr do Sr. Oclilon de An-
drade

Ao mebo dia, felts a chamada,
achain-se presentes os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo de Luna,
Jodi) Martinho, Alberto Alvares, Mo-
destino Gonçalves, Moreira da Ito-
cha, João Antonio e Pedro Labor-,
no, faltando corn causa participa-
das Os srs. Garibaldi Mello, José
Maria e Silva Fortes, e, scm ella,
Os man senhores.

Ndo havendo numero legal deixa
do haver sessSo polo quo continua
nara arnanliã a ordem do dia id
annunelada.

SESSAO ORDINARIA, AOS 11 BE
TERMO DE REUNIAO PARA A 440

SETEMBRO DE 1916.

Presidencia do sr. Oditon de An-
drade

Ao mob dia, feita a chamada,
aoham-se prosontes os srs. Od,ilon
(10 Andrade, Leopoldo de Luna,
.JoSo Martinho, Alberto Alvaros,
Modestino Gonçalves, Moreira da
Roc-ha, Joan Antonio, Abides Gon-
calves e Pedro Lahorre, faltando
cwii eaimsa participada os srs. Ga-
ribaldi Mello, Joan Maria o S. For-
tes j c, sew ella, os mais senhoros.

iNilo liavend'o niimcro legal deixa
do haver scssao pelo quo continua
para arnanhd a ordem do dia jd an-
nunciada.

TERMO DE REUNIAO PAR  A 440
SESSAO ORDINARIA, AUS 12 BE
SETEMBRO DE 1916.

Piesidencia (10 so. Odilon do .4n-
dracic

Ao meio dia, - felts a chainada,
acharn-se presentes 05 SI-s. Odibon
de Andrade. Leopoldo de Luna,
JoSo Martiiiho, Albrto Alvais, i\lo-
destino Gonçalves, Moreira da Ro-
ohs Jodo Antonio, Pedro Laborne,
Abides Gonçalves e Ignacio Mui-
Ia, faltando corn causa participada
Os srs. Garibaldi Mello, José Maria
o Silva Fortes e, sent ella, os mais
senhores.

Näo havendo miumero legal dci-
xa de haver sessao pelo quo ooutt-
niia pars' arnanh5 a ordem do dia
iii annunciada.

TERMO DE REUNIAO PARA A 44'
SESSAO ORDINARIA, AOS 13 DE
SETEMBRO DE 1916.

Piestdeimcia do so. Odilon do An-
drade

Ao meio dia, feita a oharnada,
achani-se preserites os srs. Odilon
de Andrade, Leopoldo do Luna,
JoSo Martinho, Alberto Alvares, Mo-
destiiio Gonçalvos, Moreira da Ho-
cha, Joan Antonio, Pedro Laborne,
Alcides Gonçalves, Ignacio Murta,
Bernardo GuirnarSes e Demosthenes
Cesar, faltando corn causa partici-
pads os srs. Garibaldi Mello, José
Maria e Silva Fortes, o, scm ella, os
nias senhores.

Nao havendo nunioro legal deixa
do haver sessdo pelo quo continua
paro amanhS a ordem do dia iS
annunciada.

TERMO BE REUNIO PARA A 44'
SESSAO ORDINAHIA, AOS 14 BE
SETEMBRO BE 1916.

1, Yen 	 (10 50. Oditon de An-
drade

Ao mnoio dia, feita a chamada,
achamn-so presentes Os srs. Odilon
do Andrade, Leopoldo do Luna,
Jodo Martinho, Alberto Alvares, Mo-
destino Goncalves, Moreira da Ho-
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clia, João Antonio, Pedro Laborne,
Alcides Goncalves, Ignacio Murta,
Bernardo Guimarãe.s e Demosthenes
Cesar, fallando corn causa partici-
pada as srs. Garibaldi Mello, Joad
Maria e Silva Fortes e, scm ella, os
mais sonhoreg.

NSa havenjo neinero legal deixa
do haver sessSo polo quo continua
Para amanhd a ordeni do dia já
annunciada.

TERMO BE REUNIAO Pr\RA A 14"
SESSAO ORDINARIA, AOS 15 DE
SETEMBRO BE 1916.

Presideneja do sr. Odilon do An-
drade

Ao incio din, foita a chainada,
acham-se presentes os sas. Odiloii
de Andrade, Leopoldo do Luna
Paulo Pinlieiro, Nelson do Senna,
J odo Mart.irtho, Alberto Alvares, Mo-
dost.ino Gonçalves, Moroira da. Ho-
cha, JoSo Antonio, Pedro Laborno.
Alcides Gouqalves, Ignacio Murla,
Be in ardo G ulniarSes e Demosthe-
nes Cesar, faltando corn causa par-
tielpada os srs. Garibaldi Mob,
Jose Maria e Silva Fortes, e, min.
ella. os mais senhores.

NSo havendo nurnero legal doixa
do haver sessSo 1)010 quo continua
iara amanh5 a ordem do din já
annunciada.

44a SESSAO ORDINARIA, AOS to
DE SE'PEMBRO DE 1916

Presidencia do sr. Leopoldo do Luni

SUM11ARI0: -- Acta. - Resumo
dos t.rahalhos da Carnara.—Agra-
decini onto. - ApprovaQSo Ia
acta.
Ao m pio dh, feita a chamada,

acham-so presentes os srs. Leopol-
do do tuna, Paulo Pinheiro, JoSo
i\1 artinho, Alberto Alvares, Modesti-
no GonQalves, Nelson de Sonna, Mo-
reira da Bocha, JoSo Antonio, Pedro
Labbrne, Alcides Gonçalves, Ignacio
Murta, Bernardo GuimarSes, De-
mosthenes Cesar, Cicero Lopes e Ar-
gorniro do Resende, faltando, corn
ca.usa p.articipa.da, as srs. Garibaldi
Mello, JosS Maria e Silva Fortes, o,
sern ella., os mais senhores.

Abre-Se a sessSo.

Lida a arta da antecedente e nSa
ha vendo queni sabre ella faqa oh-
servaçoes, flea a mesma sOhre a
mesa p.ara ser approvada quando
houver •nurnero legal.

NSo ha eXpOdiente.
0 Sr. ]'resident(,, lê e inanda quo

so publiqtie no orgSo official o so-
guinte

RESUMO DOS'FRABALHOS DE
QUE SE OCCIJPOU A CAMARA
DOS DEPUTADOS NA 2.0 SES-
SAO BA 7. LEGISLAcAO, BE
1916.

Pro posicdes de leis enviadas a san-
ccão

Polo Senado:
N. 150, do 191.4. —Estahelecendo

as clivisas do districla da Barra,
nmnicipio do Cabo Verde

(Iniciada na Camara em 4914).
—Sanccionada. Lei ii. 665, do 23
de agosto do 1916.

N. 24, do 4015. —Approvando as
contas do exerciclo do 1914.

(hiiciada na Camara em 1915)
Sanocionada. Lei n. 667, do 28 de
agosto do 1916.

N. 17, do 1915. —Auctorizando
o govorno a transferir da estaçSo
do Tuyuty para outro ponto mais
conveniente, nas praximidades do
Muzainbinho, a feira do gad() eroa-
da pela lei n. 639, do 1.0 de outu-
bra do 1914.

(Iniciacla na Camara, cm 1945.
Sanccionada. Lei n. 667 do 28 do
agosto do 1915.

N. 37, do 1916. —Approvando as
divisas entre as distrieto.s de Born

i Jesus do Galho o Vormolbo Novo,
Lraçadas na lei municipal do Cara-
tinga, n. 226 do 7 do janoiro de
1916.

(iniciada na Camara em 19(6).
—Sancconada. Lei n. 669, do 29
do agosto do 1916.

Dispondo sobro eloiç5es munici-
paes e estadoaes e contendo outras
providencias.

(flesultanto das omondas 4, 5 e 6
aprosentadas pela Camara ao pro-
jecto n. 14, do Senado). —Sancelo
nada Lei n. 671 do 5 do setembro
de 1916.

N. 44, do Senado do 1916. —Dis-
pan do sobre divisSo administrativa
no territorio quo f.ol objeetos do
Iitigio em o Estado do Minas Go-
raes e o do Espirito Santo.

(Inicbai1a no Senado, em 1916)-
Saieeionada. Lei n. 673, do 5 de
setembro do 1916.

N. 9, do Senado, do 1915. —Re-
gulando a exercicbo da profissSo do
pharmaceutloos o dispondo sobre a
concessSo do 1iconias a praticos em
pharmacia.

(Iniciada no Senado em 1915)
Sanccionada. Lei n. 677, do 12 (10
setembro de 1916.

Pela Camara:
N. 11, do Senado, de 1915. —Con

cedendo licença a d. Ercilia Joan-
nita Ferreira do Mesquita, profes-
sora publica do grupo esoolar do
Marianna e a outros funcoionarios
l)uhliGaS.

(Besultante da ernenda n. 3, apre
sentada pola Camara no projecto
n. 5, do Senado). —Sanccionada.
Lei ii. 668, de 29 do agosto do
4916.

N. 10. do Senado, do 1915. —Au-
etorizando a viiiva e hordoiro do
cabo do osquadra Christiaino Jose
do Sousa, a d. Francisca de Assis
Mello Franca e d. Joanna de Al-
meida Rocha, a completarem o pa-
gamenta da coitrihriiçSo do quo
trata a art. 40 da lei P. 565, do
19 do sotombro do 4911.

(Resultante das ernendas ns. 1 e
2, apresentadas pela Camara ao pro
:ecta u. 5. do Senado, do 1915.
Sanccionada: Lei n. 670, do 28 de
agosta do 1915.

N. 36, do 1916. —Concoclendo ao
cidadSo Alysia de Mattos, collector
ostadoal do municipio do Paracatu',
dais annos do liconca para tratar do
saude e horn assirn a diversos fun-
ecionarios publioos.

(Iniciada na Camara em 4916).
—Sal ecionada. Lei n. 672, do 5 do
setenibra do 1916.

Especilicando as attribuiOes do
solicitador dos feitos da Fazenda
Estadoal.

(Resultante da emenda n. 48,
apresentada polo Senado no proj onto
n. 52, sobre orçamonto.—Sancciona-
da. Lei n. 674, do 9 do setembro do
1916,.

Concodondo dois annos para os oc-
cupantos do terras dovolutas legiti-
marem as suns posses e modifican-
do o processo o condiqOes do logbti -
midado.

(Resultasite do art. 15, dostacado
do projeeto n. 52, sobro oramento.
—Sancionada. Lob n. 675, do 12 do
setembro de 1916.

N. 54 .—Restabelecenda a 2 . 0 ca-
debra do trances do Externato do
Gymnasio do Barbacona e mantendo
a do Externato do Bello Horizonte,
regulando o provimonto do eadoiras
do instrucçSo prirnaria das oscolas
nornaes do Estado e do Gymnasio
Hineiro o contendo outras provideri-
cias.

(Iniciada na Camara, cm 1016).-
Sanecionada. Lob n. 676, de 12 do
setembro do 1916.

N. 46, do Sonado do 1916—Bbs-
panda sabre recursos judiciaries.

(iniciada no Senado em 1916—
Sancionada. Lei ii. 678, do 12 do
sotembro de 1916.

N. 39.—Fixarido a Força Puhilca
do Estado para o futuro exorcicbo
do 1917.

(lniciada na Camara em 4916)
Sanccionada. Lei n. 679, do 12 do
sotembra do 1916.

Mandando proceder no conso ter-
ritorial do Estado o contondo outras
orovidencias.

(Rosultante dos artigos 35, 36, 37,
38 e 39, destacados do projeeto n.
52, sobre oramento. ) —Sanecianada.
Lei n. 680, do 12 do setembro do
1916.

N. 33, do 1015.—Contendo novas
disposiçOos sabre a "Caixa Bonafi-
cente dos Funecionarios Publicos do
Estado do Minas Geraes.

(Iniciada na Camara em 1915)
Sancnianada. Lei n. 681 do 12 do
setembro do 1916.

N. 52.—Orqando receita e fl-
xando a dosposa do Estado para i
futuro exorcbebo do 1917.

(Iniciada na Camara em 1946)
Pendo do sancqSo.

Lei addicional d Constituiào do Es-
tado, promulgada pelo Con gresso
Legislativo.

N. 26, do 1915.—Dispondo sabre
reforma da ConstituiqSo do Estado.



(Iniciada iia Camara em 1915)
Pronuilgada. Lei n. 9, addicional
a tOI1StittIiçt() do Estado -

Resulucão proniulguela peta Camara
em 1916

N. -Resultante da enienda ii. 15,
apreseiitada no plujecto H. 52, soJu
orçaniento, ein 3• discussão . -Pro-
niiilgada. R•esoluçdo n. 22, do 30 do
Sgvsto de 1916.
Piojeclos aiieseii1ados em 1910
N. 35. flando novas denornina-

çOes a divorsus localidaths do Es-
t.ado. - Eriviaclo ao Senado em 10
dc agosto. i'ende do 2.1 discussSo.

N. 36. Concedendo no cidadno
Alyslo do Mattos, collector estadoal
do rnunicipio do Paracatd, dois an-
nos de licena, para tratar do sainte
o hem assirn a diversos funociona
rios publicos. - Enviado no Sena-
do cm 7 de agosto. Sanccioriado.
Lei ii. 672, do 5 do seternhro do
1916.

N. 37. Approvando as divisas on-
Ire os districtos do Born Jesus do
Gallo o \Terrnelllo Novo, traçadas
na lei municipal do Caratinga, n.
226, do 7 do janeiro do corrento an-
rio. - Enviado ao Sonado em 7 do
a gosto. Sancolonado. Lei n. 669, de
29 do agosto.

N. 38. Auctorizando a governo a
conceder tres annos do liceuça, pa-
ra tratarnerto do saude, no cidadão
Francisco do Paula Santos, 1.0
beflido da comarea do Manhuassd, o
It outros fwiceionarjos do justiea.
- 1tofundido no do n. 48.

N. 39. Fixando a Força Publica
do Estailo paia o futuro oxercicio
de 1917. Enviado ao Senado em
16 do agosto. Sanocionaclo. Lei n.
679. do 12 do setembro.

N. 40. Auetorizando o govorno a
admittir a registro. nas repartiçôes
competentes, Os titulos do agrono-
mos conferidos pola Escola do Agro-
nornia do São João d'El-Rej. - En-
viado ao Senado em 23 do agosto.
Pende do votação, em 2. discussão.

N. H. Auctorizando o governo a
conceder urn anna do lieen ç a. ro-
snectivainojite, As profossoras d. 6.
Berehice Vianna Martins e Olinthi
ui Cobra Olyniho, para tratar do
saude. 	 Befirndido no do ii. 48.

N. 42. Regulando a COflCoSso do
subvendes aos estaholecirnontos o
instituiçöes de ensino on edueaçào,
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do caridade on heneficencia. -
l'eiide do 3.1 discussão.

N .43. \uetorizantlo a govorno a
win (lar pagar aos funocionarios do
fdrn da comarca do Serro a impor-
tancia do custas veneidas em pro-
cessos crimes no 3° trimestre do
1914. - Enviado ao Senado em 23
deagosto. Ponde do votação em l.a
liscussao.

N. 44. 1\iandando contar, para of-
feitos da sua refOrrna, o tempo em
uue o capitdo da Brigada Policial,
Francisco Ferreira do Andrade, es-
lando tOrn do servioo dessa corpo-
ração, exercen cargos do nomoação
Jo governo do Estaclo de Minas. -
Potide de L" discussSo.

N. 45. Auctorizando o govorno a
conceder (lois annos do licença, em
prorogacao, p ara tratar do negocios,
no cidadiio .Josd Alexandre do Mo-
racs, cseri vOo do judicial o iiotas da
cornarca do Cambuhy. Beleita-
do. por rst;r a materia incluida no
projecto n. 48.

N. 46. Tornando extensiva aos Se-
rrolarios do Estado o Chefes do Po-
licia. a disposião do art. 19 da lei
n. 588. do 6 do sotembro do 1912. -

Enviado an S-onado, em 28 do,to. Pende do votacäo em 1.
ilisctissao.

N. 47. Auctorizando a mvorno a
)ncoder dots annos do licena no

ctdadaoF ' Roan's da Costa. colle-
ctor esta

,
dil 1 do Prata. - Projudi-

cola. em vista do ten sido a mate-
t-i miliuda no proiecto D. 48.

N. 48. - Concedendo licenca no
cdadão F'ran-cico do Paula Santo,,
I.° tahcilaa th coro q i-ca do ,an
assc'i, o a outros funcci-onarios do
Estado. (Refunde as do us.. 38 e
41) . - En'&do ao Senado cm 1?
do agosto. Voltou 5 Camari corn
livorsas onieiidas. Tondo sido por
esta rojoitada a do n. It, foi o pro-
lecto novamento no Senado, onde
ficou pondonte do diseusão. -

N. 49. - Auctorizando conta-gern.
em - dobro, do tempo em quo estove
eni cornmissSo do governo loden0 1.
no servio tie p roteceSo nos j-dioS,
a tenente la Brigada Poticial Join
Antonio Teixeira Lag-c, para effei-
fis cia sua roforma nesse posto. -
Petido de 2.0 discussão.

N. 50. - Exclnindo do pagamon-
to da taxi do viacão, do true train
a To! n. 661, do 14 do sotomhro do
1915, as cu-stas judiciarias. - '-En-

vtado ao Senhdo cm 26 do agosto. ansio pessado, hem'- comb ad raga-
Pendo do vota650 em l.° dicussão. te do titulos da divida -oxtemna o in-

N. 51. - 1)et.orrni-nando quo a torna. - Eivia-do ao Sonado em
amino lect-ivo do Gymnaslo Minoiro, 26 do agosto. Pendo do votaçao em
em Rollo ilorizonto, torã inicio em 1. 1 diseussão.
1.0 do ahril e tormivarã cm 31 de N. 59. - Auctori'zandO o govomo
dezombro. (Teudo sido supprinii-do a despendem aimualineiito a quail-
o art. 1.0 do projecto e em set' 10- ha do 100 :000 (tile Sorão distrihuii-
gal pastas outras disposijOOs, soria dos 001110 proiTuius em reproducto-
convenieiito ver a let mi. 676 oil on- mes de raa, aos criadores do Estado
tOo a resumo dc-ste mosmo pro,je- quo aproscrital-elil (I minor numoro
eto na opigraphe - ProposiçOes do o os meihores typos do gado hovino
leis enviatlas ii sancçOo .1 - Envia- Oil cavaliar, oht-idos par moio do
do no Senado em 25 do igosto. San- cruzarnorito e solectdo. -Ponde do
ccio-nado. Let n. 676, do 12 do 10- 2 .0 discus-São.
tembro. 	 N. 60. - Crean-do o imposto (10

N. 52. - Orçando a re-cotta e ii- 30$000 por cabeça do novilba on
xando a desesa do Estado para 0 y mca quo for ahati{la paIn X'iliUO
futuro exerc-i-cio do 1917. - Envia- adas c matadouros frigo-rificos. -
do ao Senado em 24 do agosto. Pen- Permdo do 2.' discussão.
- de do saicçOo. 	 N. 61. - - Approvan-do as contas

N. 53. - Admittindo a rogistro do oxercicio do 1915. - Enviado
nas repartiOOes competentos Os ti- an Senado em 26 do agosto. Ponde
tubs dc agrono-mos conforidos peia do votaçOo em 2 .0 discussao.
Escola do Agronomia do Lavras. - 	 N. 62. - Aucto-rizando a ci-enjao
Enviado ao Senado on-i 25 do agos 	 dc 'Postos do mnonta", aId 20, nos
to. Penile do 1." dis-cussão. 	 - municipios mnais collvonieAltos aos
- N. 54. - Auctoriza-ndo a gover seus fi-iis. - Enviado ao Senatlo.
no a despendor aId a quantia do... em 28 de agosto. Pondo do 2.' -dis-
-too :00 0.$000 quo serão distrihuidos cuSSão.
como premios ciii reproductores. N. 63. - Considorando do utili-
aos criat ores quo no Estado so do- dade publica as ligas anti-anaipha-
diquern -a cnmaao do types espe-cia- bolicas do Lavras, da Villa Nepo-
hzados dc cavallos tiara rornonia do muceno- e do Barbacena. - Pen-do
Exercito- o da Brigada Policial do do 1.° discussão.
Estado. - l)esdohrado nos IS. 59 	 N. 64. - Fixando os vencimen-

- . 	 los do chefe da socçOo do sorviço
- N. JO. - Auctorizando a refor- metorootogico, na Secretaria da
ma do sol-dado Francisco I'olmx do Agi-icult-ura. -- Pende do pai-ecor
Araujo, corn todos Os vencirnentos. par-a 2 .0 discussäo 	 -
-- Enviado no Senado em I do 5o 	 - N. 65. - Considera:ndo pain to-
temiro. 1 cirdo do 1.° discnssao. 	 dos as offeitos o dcd-o a data dos-

1'. 56. - Auctorizando o gover- ta bol, corno funccionario effectivo
no a conceder ao- 2. 1 notarmo puhilm- do Estado, o Sr. Eugenio Guada-
co d-a comar-ca do Campanha, JosO nin scm modifica" in il	

°Luiz Pompeu da Silva, urn anno do ctuns vcncimcnto-s. - Pedo
liconça, em prorogaqao, para tratar par-ocor para 2. discussão.
do saude. - Envj,ado ao Senado em
26 do agosto. Pondo do votaqOo em 	 N. 66. - Auc.izando o paga-
2.1 discussão. 	 mento do custas °uo-s funocionarios

N.- 57. - Tracando as divisas do do fôro da comarca de Santa Bar-
dtst-ricto do paz - do Juhahy, antigo bara, vencidas em 1914. - Pendo
Ihatd, municipio do Conquista, 	 do 2.° dmcussao.
o districto da side do mesmo mu- 	 N. 67. -Dispontlp quo 0 Estado
-nicipio. - Pentlo do parocer pana nOn- potterS, contrahir nenhuma di-
2.1 discussão. 	 vmda nova scm quc na pcumpria id
- N. 5$. - Creando urn fu-ndo es- (mo a auciorize sej-arn consigmados
pociai, dostinado ao cuteio dos c -i- rediinentos cc-rtos quo hastom As
-cargos resultantos -do accordo ti- dospesas de SemiS juros o arnortiza-
rianePiro, re-alizado - polo Estado o ção.
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(Dostacado do projceto n. 58)
Pende do 3. 1 discusso.

N. 68. —Recolihecondo como in-
stitui5o do utilidado publica a
"Sociedado Mirioira Protecto pa dos
Animaos" coin s&:le em Bello Flo-

,.rizoiite. --PenIe de 2.a discusso.
Pro jectos de winos anteriores e quc

tiveran andainento u2n 1916
N. 9, do 1893. —Yodando as Ca-

maras Mu'nieipaes o lancamento do
impostos sobre funccionaris pu-
blicos, federaes ou estadoaes.
Rejoitado, em 3. 1 discussão, em 24
do agosto.

N. 48, de 1900. —Prohibindo, no
Estado, a venda do vinhos artifi-
eiaes e falsificados. —Rejeitado, em
2. a discussão, em 24 de agosto.

N. 121, do 1910. —Instituindo no
Etado o registro faeultativo dos
animaes cavallares e muares. —Re
jeitado, em 2. 1 discussäo, em 24 do
agosto.

N. 137, de 4914. —Dispono so-
bro a. fundacão do usinas do pro-
parar o berificiar assucar. —Rejoi-
ado em 3. 1 discussão, em 3 do

agosto.
Al . 450, do 4914. —Estabeleen-

do as divisas do distrieto da Barra,
munieipio do. Cabo Verde. - En-
viado ao Senado. em 'l.° de agos-
to. Sanocionado. he! n. 665, do 23
do agosto do 1916.

N. 460, do 4914. —Creando has
comarcas do 2.0 e 3a ontrancias, 0
cargo privativo do official do ro-
gistro goral. —Rejeitado, em 2.
discussão, em 24 do agosto.

N. 1, do 1915. —Approvando o
dec. n. 4.304, oxpedido polo po-
der oxocutivo ad-referendum, do
Congresso. —Rojoitado, em 2 . 1 'dis-
cussão, em 29 de agosto.

N. 12, do 4945. —Coriceden'de 1!-
cena em prorogaqäo, ao cidadão
Joaquim Thoodoro Gomes, conta-
dor, partidor e distrihuidor da cc-
maroa do Aldm Parahyb. '—En-
viodo ao Senado em 28 do juiho.

Em 3.a discussão foi esta athada
átd quo venham as informaiôes quo
a respeito do mosmo foram solicita-
das do governo.

N. 17, de 1915. - Auctorizando
o governo a transferir da estação
de Tuyuty para outro ponto conve-

-nierite, nas proximidades de Mu-
zambinho, a feira ' do gado croada
pela lei n. 639, do 1 .o de outubro
do 1914. - Enviado ao Sonado em
28 do juiho. Sariccionada. Lei n.
667, de 29 do agosto.

N. 26. do 1945. - Dispondo so-
bro reforma constitucional (em 2.°
lurno) - Promulgado. Lei n. 9,
de 1.0 do agosto do 1916, addicional
a Constituição do Estado.

N. 32, do 1915. - Auctorizando
o govorno a ma.ndar restituir ao ox..
collector do UK a importancia do
432$000, quo iho fol subtrahida em
estamplihas. - Pende do parecer
para 30 discussão.

N. 33, do 1915. - Dispondo so-
bre a Caixa Beneficente dos Func-
cionarios Publicos. - Sanccionado.
Lei ii. 681, do 12 do setembro.

Projectos do Senaclo enviados a
Camara em 1916

N. 14, do 1916. - Dispondo so-
"re divisão aani.-------tiv,a do tern-
torio que fol i1t'""
Minas e Espirito Santo. -- Devolvi-
do ao Senado em 28 do agosto.

Sariccionado. Lei n. 673, do 5 do
setoinbro do 1916.

N.. 15, do 1916. - Doterminando
quo a partir do 1.° de janeiro do
1917 os officiaos da 1.0 ciasse das
officinas do pautação e encaderna-
çäo da Imprensa Official do Esta-
do, terão o voncin onto annual do
1:800$000. - Pendo do parecer pa-
ra 30 discnssão.

N. 16 , do 1916. - Regulando o
processo do julgamentos dos recur-
SOS civeis no Estado. - Sancciona_
do. Lei n. 678, do 12 de setembro
do 1916.

Prjeetos do Senado, de annos an-
teriores e que tiveramn andamnento
em 1946.

N. 4, do 1915. - Auctorizando o
governo a contractar a construcção
do uma estrada do ferro corn o en-
genheiro José Gonalves Barbosa
ou coin a companhia quo organizar.
- Rejoitado em 29 do agosto.

N. 6, do 1915. - Negando pro-
vimento ao recurso interposto . per

Domingos Ribeiro do Rezende, do
urn acto da Camara Municipal do
Varginha. -- Penile do votação em
30 discussão.

N. 9, do 1945. - Regulando o
exercicio da profissão do pharrna-
ceutico. - Devolvido ao Senado
em 23 do agosto. Sanecionado. Lei
n. 677, do 12 do setembro.

N. 10, do 1915. - Auctonizando a
viuva e herdeiro do cabo de esqua-
dra Chnistino José de Sousa, a d.
Francisca do Assis Mello Franco o
U. Joanna do Almeida Rocha, a
completarein o pagamento da eon-
tribuiçao do quo trata o. art. 4•0
da lei n. 565, do 19 de setembro do
1911.

(Resultanto das ornondas n. I e
2, apresontadas pela Camara ao pro
jooto n. 5, do Senado, em 1915).
—Sanccionado. he! n. 670, do 28
do agosto de 1916.

N. 11, do 1915. - Concedendo 1i_
cença é. d. Encilia Joannita Ferr y

-ra do Mosquita, professora publica
do grupo escolar do Marianna e a
outros funccJonarios publicos.

(Resultante da ernenda n. 3,
apresentada pela Camara, ao proje-
eto n. 5 , do Sonado).. - Saneclo-
nado. Lei n. 668, do 29 do agosto
do 1916.

Pareceres apresentados em 1916
N. 81 . —Pa oommissão do Petiçes,

opinando quo so peçam inforinaçOes
ao govorno sobre o requerimento
oil quo a viuva do cidadão Julio
Cesar do Almeida Senna pede role-
vação do aicance verificado em silas
contas, quando geniu a colloctoria
de Minas Novas.—Approvado em 25
de juiho.

N. 82.—Pa mesma commissäo,
opinando polo archivarnento do ro-
quorirnento do d. Maria da Silveira,
profesora do gruipo oscolar do
Pom'ha, 	 solicitanclo 	 seis 	 mezes
do licença para tratar do suade,
feito em 48 de agosto do anno pas-
sado, por ton perdido a opportuni-
dade.—Approvado em 25 de juiho.

N. 83.—Da mesma eornrnissão, so-
licitanido quo seja enviado a corn-
missão do Orqamento a peticäo do's
srs. Otto Moflér e H. Elvir Moller,
relativaniente a reducido do impos-

to sobre 0 xarque.—Approvado em
25 do juihe.

N. 84.—Da mesBia oommissão, en
viando a eonimissão do Oramonto
o requenirnento do Honrique Elvic
Holler, sobro reducqão do imp.ostos.
—Approvailo em 25 do julho.

N. 85.. —Da oornmissão do Legisla-
çao e Justiqa, indeferindo urna poti-

o do soldado Mamede Mendos, ro-
tativarnente a sua reforma.—Appro-
vado em 26 de juiho.

N. 86.—Pa mesma comrnissäo,
mandanido archivar urna p.ethão da
Camara Municipal da Villa Claudio,
solicitando a sua olevaqao a termo
judiciario . —Approvaclo. em 26 do
jiiflio.

N. 87.—Pa mesma eommissão,
opinando quo seja ouvida a do Or-
çamouto sobre os requerimentos do
Lemos & Comp. e de Roidão Pereira
o. Sousa.—Aprovado em 25 do j u-
Iho.

N. 88.—Pa commissão do Instru -
eção Pubilca, opinando quo seja re-
mettido ao governo, afim do aguar-
dan futuras remodolaöes do ensino
pnimario, um officio do director do
grupo eoo1ar do Carmo do Rio Cla-
ro, sobre a obrigatoriedado do en-
slab 0 eutras mo:iid.i ('UI reput.
salutares em born da instrucqão pu-
blica.—Aprovado em 27 de juiho.

N. 89. —Da cominisso do Petiçöes,
pedindo kiformacOe .o governo corn
rolaço ao requerimento do profes-
sor Manoel Ambrosio Alves do Oli-
veira, sobre pagameuto do vencimen-
tos e eontagem de tempo para effoi-
toe do sua aposontadoria.—Appro-
vado em 27 do juiho.

N. 90.—Pa mesina comrnissão,
opinando pelo arehivarnonto do urn
requonimento da Companhia Leopol-
dma, podindo doação de terronos do
propriedado do Estado, situados en-
tre os kilometros 13.881 e 18.364.10,
corn a area de 87.$30,m2, corno da
aguada quo abasto a caixa da esta
çao "Estovão Pinto".— Approvado
em 29 do juiho.

N. 91.—Pa mosma cornmissão,
opinando polo arehivamonto das pe-
as protocolladas, sob n. 224 o das

cue fazern objeeto do parecor ii. 60,
do anno passado.—Approvado em 28
do juiho.

N. 02.—Pa comrnis,so do Camaras
Hninici'paes, mandando aguardar op-
portunidadë uma representaão do
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Direc.torio Politico do Rio Dtm su-
bre roctifieaçao (10 divisas.— Appro-
vado cm 28 do jullio.

ix. 93.. -lila coiil yr dssfio (Ij Obrs
Publicas, requorendo-que se .rernet-
ta ao governo urna petiçao do dr. Al-
Ilorto Carlos da Rocha, relativamon-
to a concossao do priviloglo para
constru.eçdo do uma estrada para
autornovois oiitre S. Gonçalo do Sa-
p ucaliy o Ciipaui1ia . —Al)provado
em 3 do agosto.

N. 94. —Da mesma cornrnissão,
solicitando informaçOos ac Socre-
.tario da Agricultura sobro a oiicam
paqdo do urn provileglo concoclido
ao eidadão Balduino Affonso do
Castro, pala a construcção do uma
pOflte sobro o rio Quohi Angol, a
quo faa refrencia urn officio da
Camara Municipal do Patrocinio
Approvado cm 3 do agosto.

N. 95. —Do mosma comrnissão,
podindo inforrnaçdos no governo
corn .re1aç5io a urn officio do agon-
to oxocutivo municipal do Caho Ver
do, solieitandc a decretaçao do ama
lot €1110 mando ahiir urna ostrada
do iodag'orn quo liguc aquella ci-
dade a estaçao do Pali-16a, da ii-
nba Mogyana, no rnunicipio do Mu-
zarnhinlio. —Approvado cm 3 do
agosto.

N. 96. —Da rnesrna commissão,
soltcitand o in forniaçdes ac govorno
rolativarnento ao req norimonto dos
qrs. Kahalan Bernian e. Elias Ca-
ram, sohee linha do carros olectri-
co's ontre Belle Horizonte e Lafa-
yette, passando per outras localida-
dos. —Approvado em 3 do agos-
to.

N. 97. —Pa comrnissão do PeR-
çdos, nsanda.ndo quo so envio ao go
\'ern(), pals ser inforniado, o roquo
rimento do cidadSo João B. Guter-
ros, proondo a compra das sobras
do teironos dovolutos existentos na
sorra do Cabral. —Approvado em
4 do agusto.

N. 98. —Pa mesma commssão,
mandan do archivar urn a petião de
ci. Maria da Silvoira, professora
pulilica da cidade do Pomba, sobre
concessSo de licenla. —Approvado
em 4 do agosto.

N. 99. —Da mosma commis-
são, indeforinclo urn rocluerirnen-
to do ei-tononte da Brigada Poli-
cial, Mat.heus Hiheiro da Silva, so-

licitando sua ierntograqao flOSSO
pbsto. —Approvado ciii .4 do agos-
to.

N. 100 —Da cornrnissdo do Or-
çainonto opinan ic quo voltein L
cwnmissdo clii Logislação Os iarlois
do quo trata o parocer ii. 87, do 24
do inca p. fiiido. —Appiovado em
5 do agosto.

N. 104. —Da commissijo do Poti-
çöos, ouviando ao governo para sei
inforinad a o roqucrimento em quo
o c dadSo Agostinho Josii do Paulo
\Tiard pedo eqniparacãu do vend-
iuiontos. - ,Pprovado em 4 do
agosto.

N. 102. —Pa mosina comrnissão,
inandand.o quo so eflVio ao governo
para 501 compotento lie nto informa
(10, urn requerimontos do cidadão
Eugenic Guadagnini, podiiido . re-
vorsdo ao quadro dos funccioriarios
offoctivos do Estado. —Approvado
cm 4 do agosto.

N. 403.— Da cornrnissão do Or-
amen to, opmand o polo archiva-

inetito do uma potiçdo (to Stanislau
Severino Scares, industrial rosi-
dente cia Uheraha, pcdiiido isenqão
do impostos para a farinha do mi-
iho do sea fabrico. - Approvado
cm 7 do agosto.

N. 104. —Da cornmissäo do Pc-
tiçOes, mdefcrindo 0 pedido do pa
gamontu do vencirnentos 	 foito
poi d . izaiiel Batos, pro-
fessora do 2.0 grupo oscolar do
1 nix do FOra. —Approvado cm It)
do agosto.

N. 105. —Da cornmissão de Or-
çamcnto, podindo informaiOes ao
govorno corn iolaçSo a urn reque-
rimento do cithudSo Francisco do
Castro Ribeiro, socrctario da Junta
Commercial do Estado. —Approva-
do em 10 do agosto.

N. 106 —Da comrnissSo do Obras
Piiblicas, solicitarido inforrnaçOeS
ac governo corn rolação ao pedido
do concesslo do uma estraida (10
ferro, foito polo engenlioiro civil
FianciscoA. C. do Araujo Feio.
—Approvado em It do agosto.

N. 107. —Da commissSo do Pc-
li900s, mandairdo archivai a poa
poofocoflada sob n. 249. —Apro-
vado em 14 de agosto.

N. 408. —Da mosma coimisSao,
onviando ao governo para ser ll-
formado, urn requorimento do sr.

José Figuoira do Almoida, podirido
privilegio por 25 arnios para ox-
ploraqdo do fibras toxtis no Esta-
do. —pprovado cm 14 do agosto.

N. 109. - Da somiesão do Forqa
Publica, rnandaaìdo archivar as p0-

qas protocoiladas sob us. 2 o 4.
Approvado em 16 do agosto.

N. 110. - Da comissão do Just!-
ca l mandando archivar as peças
protocolladas sob ns. 16, 17, 110,
455, 490, 1.498 o 1.450, do annos
anterioroS. - Approvado em 17 do
agosto. 	 -

N. 111. Da mesma comrnissao,
opinando polo arehivarnonto das
pocas protocolladas sob. ns. 273,
328, 1.156, 2.243 e 2.287. - Ap-
provado em 25 do agosto.

N. 112. - Da oornmissão do Ca-
ma ras Maiucipiaes, mandandlo quo
a reprosentaç5o da Camara Muni-
cipal do Bamhuliy, sobre divisas
corn o Piumby, fique aguaidancio
opportunidade. -- Appruvado cmi
25 do agosto.

N. 113. Pa mesma comiissão,
ophiando ciuc as POçSS protocolla-
das sob no. 40 o 41 seam euviadar
ao Senado. - Approvado cm 25
do agosto.

N. M. - Pa cornmissão do Or-
çameuto, opinando polo archiva-
mento das pecas protocolladas soli
us. 241, 265, 272, 349, 325, 326, 329,
341, 346 o 351 . - Approvado em 26
do agosto.

N. 415. - Da commissão de Pc-
tiçOos, indeferindo urn requorimen-
to do zelador do Forum desta Ca-
pital, solicitando augmeuth do von-
cirnentos. - Approvado em 28 do
agosto.

N. 116. - Da cornmissSo do Or-
çaniento, opinando polo archiva-
meito de urna representação da
#Associaqão cia Cruz Vermelha do
Minas Geraes, solieutaiido auxilio
para a eonstrueção do urn predio
para scta sdde. - Approvado em
30 do agosto.

N. 117. —Da comniissdo do Agri-
cullu ra, opinan do pela a pp rovaçao
da indieaqao a. 3. - Approvado
em 30 do agosto.

N. 418. - Da commisoão de Ohms
Publicas, indefori ado os pedidos
foitos polo " B ristisch Manufactu-
rers". Approvado cm 30 do agos to.

N. 419. - Da mosina commissilo,
indeferindo o pedido feito por Ka-

balan Damian o Elias Caram, rela-
tivarnento a construcqão do nina ii-
nba circular olcetrica entie Bello
Horizonte e Ponto Nova. - Appro-
vado em 30 do agorto.

N. 120. - Da mesma eornmissão
pedindo inforrnaçöes ao govorno
corn rolaçSo a urn requorirneiito do
Militão Rodrigues do Monc1onçy
Chaves _e outro, i'olativarnente a
concossao do privilegio pars uma
estrada do forro quo, partindo do
rarnal do Aguas Saiitas, na H. F.
Oéote do Minas, vd a sdde do dis-
tricto de S. Francisco Xavier, no
inunicipio do Prados. - Approva-
do em 30 do agosto.

N. 424. Da cornfliissão do Lo-
gis1ação, opinando quo sojani ro-
mottidos ao govorno os requori-
mentos dc João , Nunes Cardoso,
funccionario dci Secrotaria do Agri-
cultura, e do Joan Bento cia Silva e
(oniado l\lncnry da Silva, visto ha-
'or lei expressa corn roJa5o aos
pedidos dos requorontes. - \ppro-
vado em 30 do agosto.

N. 422. - Da eornmissSo do In-
sirucçSo Publics, opmandu polo ar-
cliivamento de unit potiçao do ci-
dadão Donato flonati, pedindo a
creaão do nina cadeira da lingua
italiana no Gyrnnasio Miioiro C na
Escola Normal da Capital. - Ap-
prova{]o cm 31 do agosto.

N. 123. - Da comnlissão do Or-
çamento, opinando polo hideferi-
menlo do diversas represen taçdos
subreaugnienlo do dosposas. —Ap-
pruvadi On 31 do agosto

N. 124. - Da cornmissSo (Ic Le-
gislaçäo e Jusflça, opinanclo polo ar
chivamoiito da peça protocoflad a
sob a. 112. - Approvado em 31 do
agosto.

N. 125. - Da commissao do Via-
çae o Obras Publicas, opinanclo pela
approvaçao da iudie,ado u. 2, do
1911. -- Appruvndo el.° do seteni-
boo.

N. 126. - Pa ConiniiSsão do Or-
çarnentn, opiiandu 1)010 arehiva-
menlo das pes protocolladas sob
us. 185, 258, :362 e 370. - Appro-
i'ado cm 1.0 do seternbro.

Pcueceics de ctnno.c aolcriore.s e que
1ivenam anciaui edo cm 4916

N. 80, do 1915. - Pa commissãO
do Logisla3fo opinaiido pela ap
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provao da indioaçäo ii. 4. - Ap-
provado em 25 de Juiho.

N. 79, do 1915. - Da eominissSo
do Carnaras Municipacs, mandando
arohivar os papeis referentos a
divisas de S. João do Manhuassij'.
- Approvado em 29 do agosto.
lndicaçOes apresentarjas em winos

ariteriores
N. 2, de 1911. —Do sr. A. Spyer,

indicando quo a Camara dos Depu
tados represente aos poderes puhui
cos da •Urdão no sentido do ser con-
struida uma linha telographica da
cidade de Monies Claros a. séde do
distiicto de Conceião de Jesus. -
Approvada em 1. ,, do setembro.

N. 1, de 1915. - 1)o sr. Elias
Theotoñio, solicitando do C ongres
SO National providencias sol)re a
eoi1\eniencia de so attribuii aos
suppleutes dos substitutos do jui-
es seceionaes, conipetencia para

propOr todos os feitos CiVeis, pro-
lorinda despacho interlocLrtorios
ante a nova inteipretaçao dada ao
art. 60, lettra —d-- da Constituj_
Po Federal. - Approvada em 25

tie julho.
Indicacdes apresentadas em

N. 2. - Do so. Norberto Lage,
solinitando providencias coin
ção a construcção de urna ponte
solire o rio Paraopeba, no distrieto
do Furtuna. - Pende do parecer
par diseuso.

N. 3. - Do sr. Alberto Alvares
e outros, indicando a ne,cessidade
do so ropresentar ao Congresso Na-
ciunal sobre a necessidade do so
converter em lei o projeeto do Co-
digo Florestal do Brash. - Ap.
provada em 30 de agosto.
Requerirnentos apresentados em

4916
N. 2.— Solicitando informaSes

ao governo solme urn pedido do sub-
venão feito pelo cidadão Fernando
Villela, coin relaçao ci Companhia
Mineira Auto-Viacio Internacional,
de que trata o dec. n. 4.605, de 8
do julho do corronte anno. - Ap_
prova4o em 3 de agosto

N. 3. - Do so. Argemiro de Re-
zende, pedind.o . quo so rometta ao
Seiiado urn telegramma tie eleitores

do Rio de Pedras, em Estrella do
Sul, protostajido contra a mudança
do nomo claquelle districto. - Ap-
provado. em 14 do agosto.

Directoria do Serviço das SessOes,
16 do setembro do 1916— 0 dire-
ctor, Alexandre de Sousa Coutinho.

0 sr. Presidente, depois do agra-
(lecef it Camara, em sea norne o no
do seus collegas do Mesa, a concurso
a esta prestado Pelos senhores do-
putados, Para a horn andamento do
Irabaihos leghslativos, convida aos
eus collegas presentes Para a en-

rerrarnento do Congresso depois do
amanlici, a ama liora da tarde, son
to, em seguida, na i'Orma do art. 72,
paragra.pho uniio do Regimen H,
Ii da e approvada a piesenie acta

Levauta-so a sessito.

ACTA DA SESSAO SOLEi\[NE IDI
EN'CERRLMENT.O DA 2. SES-
SAO BA 7 LEGISLATUR\ 1)0
CONGRESSO DO ESTADO DH
MINAS GERAiS, AOS 18 Dli Sli-
TEMBRO BE 1910.

Prasideneja do sr. Lee indo Lopes
A urna hora da tarde, feita a clia-

inada, acharn-se presentes as si's.
Levindo Lopes, Leopoldo do Luna,
Pedro D rummond, Paulo Pinheiro,
Joito Martinho, Alberta Alvares, Mo-
destino Gonçalves, Moreira cia Ho-
cha, Joito Antonio, Pedro Laborne,
Alcides Goncalves, Tgnacio Murta,
Pomnardo Guimarães, Demosthenes
Cesar, Nelson do Senna Cicero Li-
pes, Argerniro de Resende, Camille
do Brito, Mello Franco

'
 Gabriel San-

los, Matta Machado, Sousa Vianna e
Edmundo Blum, faltando, corn cau-
sa participada, 05 si's. Garibaldi
Mello, Josd Maria. o Silva Fortes, e.
scm ella, as mais senhores.

Abre-se a sessito.
0 sr. Presidente declara quo C'

tim da presente sessico d a encerra-
mento dos trabaihos do Congresso.
pilo que, panda-se tie pd, no quo I'
acompanliacla par todos os presell
los, pmoclarna encerrada a 2 sessa
da 7.'legislatura do Congresso Mi
reiro.

Em soguida, na fOrrna do art. t
do Bogimento commum, é lida e ap-
provada a preseuto aeta; e

Levanta-Se a sessão.
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da Camara ....................................• ...........- 	
'78
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rectoriO politico do Abbadia do Born Succeso........................, 	 78
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.
78

sobre divisas.................. .... 	 .....hornenagenS da........
- Do sr. major Castorino Magalhaes agradecerid

.o as 	 ., . -
Camara 3. mornoria do ciesernbarga4or AuroliailO Magalli3,CS...... 	 78

- Do presidente Ca camara municipal da Villa Rio José P 	 coedro, rn-..
municando a installaqáo do termo judiciario . ..................... ..

Pires, cornrnunicafldo a ns 	 qS.	
..... Fl

- Do Altivo Rodrigues 	 itallao do temo, 	 ,t
judiciariO do Santo Antonio do Rio José Pedro..................... 	 81

Do secretariO da Camara, dos DoputadOs do Estado do Goyaz, cons-, -
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vraceo ......... .................................. 	

94
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pinto Santo, Rio do Janeiro, Bahia e Santa Caihanina, agradecen' 	 95
do a cornrnunica(I ' 0 da iustallac3O do CongresSo ................. ...

- Do sr. 1 0 secretario Ca Camara dos Deputados do S. Paulo, sobre
o mesmo assumpto ..................... .
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........112
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enviando congratulatoe s pela rnslallacaO do CongressO....... 	 197

- Do 1. 0 secretanlo da Assembles. LegislatiVa do Estado do'CoarC, 240communicando a installatCo Ca mosma ....... ................
— Da sociedade Assi5tencia aos DesvalidoS>', do Januaria, coffisnuni- 257cando a eloiçCo do sua nova dii'ectoria...........................
- Do Presidente do Estado do Maranhäo, agradpcendo a coinrnuniçao

da installaqaO do Congnes0 ......281- Do 1.0 secretariO Ca AssernblCa LegislatiVa do Estado .10 AnsazO-
nas, communicando a instaliaCLo daquella Assemblea e constitul-
ceo da respectiVa Mesa....................... 	 R............299

— Do 1.0 secrets-riO Ca AssembléA Legisiativa do Estado do io, corn- 307municando a eieiqäo da respectiva Mesa........................... 
- Do bacharel Arhndo CarneirO, con'imunicando siaa eleiq3.0 e posse

do cargo do presidente da Camara Municipal do Varginha....... ... .468
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nado . ..................... ............ . ............... ...............
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Do Sr. Presidente do Estado
- Enviando a mensagorn acoinpanhada da proposta de orçamento para

o exercicio do 1917.................................................
Do sr. Secretario do Interior

— Enviando urn requerirnento ?dcapitaoFrancisco Ferreirade An-
drade...... 	 .. ..as. p..........rofessoras. d. ........ E......... .Enviando requerimentos 	 . ayrnunda Evangelistado Couto e .d. trcilia de .Mosquita............................. ....

- Enviando a mensagern do sr. Frosidente do Eslado sobre fixacao
da força publica para o futuro exercicio ............................

- Enviando inensagern do sr. Presidente do Estado rolativamente a
urn auxilio para a erecfSo dourn'Thionuinento na colhna do Ypi-
ranga.............. ...........................................

Rornettendo requorirnentos de d. 0. Berenice Vianna Martins e
Olintina Cobra O1into .. .. ............ ............................

Enviando urn requerinionto de d. Georgiiia ii 4hering ................
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da Capital...........................................................
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Pedro............................................................
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Do sr. Secretario das Finanças:
- Enviaisdo urn requei'irnento do (Ilaldino Augusto da Luz ............
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de 1915..............................................................

Do Sr. Secretario da AgHiiit1ura
— flevo1vondo, informado, U[il requerinfento da
- Devolvendo, inforrnados,'os papeis de one trata o parecer , n. 43, doannopassado ................................ ............. ............ .

Devolvendo, infornsado, rim requerirnento do Eugonio Quadagain.
- Derolvendo, inforniado, urn requerisnents. deKaba1an Damian.....
- I'restando infoi'iiiaçOcs coin re1aqo ao pedido do subvénçeo"fljjto

pela sCompanhia Mineira Auto Viaao 1nter-rnunicipa1 .............
De divrsos

- Do escriv3o do 2.0 officio dc'Estrella .do Sul, enviando copia do t3r-
mo da audiencia em quo foi lanado nos protocollos urn voto de
pesar pelo. fallecimento do deputado Elias Theotonio .............
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Da Camara Municipal de.Villla Comes, protestando contra a mudan-
a de nome dessa Villa.........................................

Da Camara Municipal e do directorio politico do Areado, protestando
contra a rnudadça de nome ......... .. ... ....................... .

Do coronel Affonso Ferreira de Souza, protostando contra o imposto
sobre matana de vaccas ........................................

De José Villela e outros, protestando contra o imposto sobre rnatança
degado ....... ................................. ...................

De Thornd Machado e outros, pedindo verba para a restauraco da
comarca do Santa Rita de Cassia...............................

De José Caetano e outros, fazendo identico pedido corn rela9ao a co-
marca de Monte Alegre .........................................

Pedindo restauraqcio das comarcas de Santa Rita do Cassia e Monte
Alegre..............................................................

IndicacOes
-- 	 -..o1lclrauuo......................S rnmiSstO do Orcarnonto sobro

N. 83— que ej ....................- 	 -.
uma reclarnaçciO dos srs.,Otto Moller e 11. Elvir holler, pag. 104,Hs
114 0 ...................................do...Orea.....so......

N. 84— Solicitando quo seja ouvida a concrniss o 	 monto bro -
urn requerimonto de Henrique Elvir Moller, pags. 104, 114 e......

N. 89 - Solicitando informaçöeS do go ,erno sobre urn roquorirnouto
do professor Ivianoel Ambrosio Alves do Oliveira, peg. 120 o .....

N. 90 - Opinando polo archiyarnento do uma peiiç0.o cia ((The Loopol-
dma Railway Company Limited", pags. 120, 131. 0 ...............

N. 91— Opinando polo archivarnofltO do papeis prtocollados, pag.
124 0 ............................... urn................ ..

N. 97— Opinando quo se remetta ao govcrno 	 requerirnento do Joao
B. Gutorres, peg. 198. e ..................................

N. 98 - Opinando polo archivaniento do nin.a potcio cia profossora
effective do grupo escolar do Pomba, pag. lOS o .................

N. 99 - Indeferindo urn roquermrnonfo do extononto cia fo:Oa ppi1lica,
Matheus Riboiro cia Silva, peg. 198 o .. .............................

N. 101 - Requorond° informa0005 do governo sobre nina potiçS.O do
Agostinho José Paulo Viard, pag. 227 o ... .......... .. .....' ..

N. 102— ReqilorendO informa0OeSd0 governo sobro nina peticiO do
Eugoilio Guadanin, peg 227 0 . .................. 	 .........

N. 1 4 - Opinando pelo archivai0011to do urna peliç0o de d Isabel
Bastos. pag. 241, 257 ° .......................................

N. 107 - Requorondo o archivarnento do papeisprotocollados, peg.
305 e .......... ..............rn	

...... ...... ...............
N. 108 - Solicitando infor atOoS do govo.no sobre. urn requerumento

do José Figueira do .Alrneida, pag. 105 e ....... .............
N. 115 - Requorendo o archivarneflto do nina potiqcio do Antonio To-

lesphoro da Silveira, peg. 551 e......... ....

118

126

135

128
239

239
239
238

238

287

318

318

563
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Ha Comrnisso de Camaias Municipaes
N. 92 - Mandando aguardar oppotunidade urna representaao do di-rectorio politico de Rio Doce, pag. 125 e ...........................
N. 112— Mandando aguardar opportunidade urna representaçao do mu-

nicipio de Bambuhy, pag. 533 e ................................
N.;113 - Requerendo quo sejam enviadas ao Senado 	 sadivers peçasprotocolladas, pag. 534 e ...............................N. 79, do 1915 - Mandando archiv.r 4apeis referentes a...di.

vi......
sas deS. Joflo do ManhuassU .................... ..........................

- Ha Comniisso deAgricultura Industrias:
N. 117—Opinando pela 	 nnoad

	

approvaçao da Indicaçao n. 3, este 	 ,pag . 563 e .....................................................
Ha Comniissâo de Obras Piiblicas e Viaçio:

N. 93 - Opinando quo so rernetta ao goyerno urn 	 r.requerimento do dAlberto Carlos da Rocha, pag. 197 e ....................... .. ...........N. 94— Solicitando inforrnaçOes do governo relativaimento 6 encarn-
paç8o do urn privilegio concedido a 	 odBalduino Affonso 	 Castro,pag. 197 e ...................................................

N. 95 -- Solicitando informaçOes do governo sobre urn officio do agente
executivo municipal de Cabo Verde, pag. 197 e....................

N. 96 - Opinando que se rernetta ao governo urn reqilerimento de
Kabalan Damian o Elias Cararn, pag. 198 e .....................

N. 106— Solicitando inforrnaçOes do governo sobre urn requerirnento
do engenheiro Francisco de Araujo F'eio, pags. 285, 300 e .........

N. 118 - Indeferindo u rn pedido da aBitish Manufacturers ssocia- 	 -tiona, pag. 565 e ........... .........-.... '... .'.:..- .. 	 . . . 	 ......N. 119— Indeferindo urn requerirnento do Kabalan 	 EliasEenDarnia
Cararn. pag. 566 e.................................................

N. 120—Solicitando informaçoes do governo sohre.urn requerirnento
de Milit6o Rodrigues de Mendonça Chag 	 lm do Menas e José Anseo 	 -donça chaves, pag. 566 e. ......... ...................... .......

N. 125 — Opinando pela approvao da Indicaçflo n 2, do 	 1, pag.582e ........................... 	
.

......................... 	
191

.............
Ha Cominisso de Instrucção Publica:

N. 88— Opinando que seja romettido ao governo urn officio do dire-
ctor do grupo escolar do Carrno do Rio Claro, pag. 117 e ..........

N. 122— Indeferindo urn requerimento do Donato Donati, pag. 566 e.

Projectos da Camara

DE 1916

N. 35— (Mudando a denorninaa.o do diversas 1oc1idades do Estado)
Apresentaçao ..........................................................
1. discusso, pag. 101 e................................................2	 pags. 120; 136, 177 e .....................................3. 	 a	 pag. 199 e .....................................................
Redacç4o final, pags. 261, 277 e .........................................
N. 36 - (Auciorizando a concess5o de licenças)
Apresentaçao .................... ............ 	 . ... .....1. discussflo, pag 	 .101 e ................................................2. a	 pag. 125e..................................................3. a	 pag. 184e........ 	 .....................................
Redacçao final, pag. 241 e....................................................
Ernendas do Senado, pag. 550 e .........................................
Redp.cfio fin1..... ............................................ .

N. 37— (Approvando as divisas entre Os districtos do Born Jesus do
Gaiho e Verrnelho Novo) : 	 ••	 -

Aprosentaco............................................................
1. 	 discussão ..................... ......... .......... . ............. .
2 a	 pags 	 127, •176 e ..........................................

a	 pag 	 215 e................................................
Redaccflo final........................................................
N. 38— (Auctorizando a concessflo de liconqas)
Apresenta7ao ........... ........................ ........ .. ........ ....
l.	 discussao ................................. ......... .... ...........Refundidono do n. 48.................................................
N. 39 - (Fixando a fora publica do Estaclo pa p a o futuro cxerciciO

do 1917):
ApresentacaQ.... ....... .... . ...................... ............... ......
1. discussao.......................................................
2. a	 pag 	 226e ..............................................

a	 pags. 185, 318 0 ..........................................
Redacç&o final..........................................................

Jdo Senado, pag. 558e........................................
1!saccão final, pag; 588 0 ............................... .............
N. 40 - (Auctorizando o registro dos titu1s de agronornos expedidos

pola Escola do Agronornia de S. Joäo dEl-Roy)
Apresontaço ............. ...........................................
1. 	 discussao ....... ......................... ....... .......... ............

a	 pags. 242, 256 e ................................... .........
3.	 a	 pag. 317 e .................................................
Redacfio final, pag. 505 e ............... ......... ................. .....
N. 41 - (Auctorizaodo a concessäo do 1icenas):
Apresentaao............... ................ ...........................
1. discusso.. ..... ......... ............... ........................
Rofundidono de n. 48....................................................
N. 42— (Regn1and a concossão de . suyençOes aos. estabelecirnentos

- ,e instituiqOo do onsino on educapao. , do caridade on bonofi-
concia) : 	 -	 - 	 -

Apresentaçao...........................................................
1. , discusso, pag. 128 e ................................................
2. a	 pag. 356 e .................................................
3..a
N. 43 - (Auctorizando o govorno a mandar pagar aos funccionariOs

do fdro da cornarca do Sorro a importancia de custas vencidas em
processos crimes no 3 0 trinieStre do 1914)

Apresentacfto...........................................................
1. a discusso, pag. 131 e ............. .... ... . .......... 	 .............
2.	 a 	 pag 	 184 e................................................
3.	 a	 pag. 431 e .......... .............................. ......
RedacqJO final, pag. 503 e ........ 	 ............. ............ .........
N. 44 - (Contando ternpo ao capito Francisco Ferreira do Andrade)
ApresontacäO .............. . .......................... ......... ........
N. 45— (Aictorizando a concessao do licenqa)
ApresontaçäO.... ...... ............... . ......................... .....
l.a discussl.o .........................................................
2. a 	A.pag. 184 0 ........................... . 	 Che

	

........... 	 ......
N. 46 - (Tornando extensiv doa aos Secretarios stado 0 fes do

Policia a disposifio do art. 19 da lei n 5S8, do 6 de setembro
do 1912)

Apresentaq5o ...........................................................
1.	 discusso, pag. 224 e ...............................................

a	 pags. 242, 258 0 ............... ..... ......................-
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573

227

227
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572

572
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607

126
585

86
118
185
248
287

94
118
135
228
248
571
582

96
121
184;
239
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96
121
171

104
118
246
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116
126
287
455
506

116
126
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117
135
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121
135
228
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124
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138
237

170
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287 -
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PAGINAS

237
287
570
607
607

257
287
455
551
555

276
304

286
306
473
547
563

314

314

315
454
517
551
551

338
432
539
552
563

408

533
570

533

3. discussao, pag. 324 e................
Redacço final, pag. 559 e ............................................
N. 47—(Auctorizando a concessao do licenqa)
Apresentaçao............................................................1. discussão ..................................................................................
J'rejudicado po; ter sido incluida a materia do mesmo no projecton. 48 ..........................................................
N. 48—(Auctorjzando a conessão de licenças).

—Refunde os de vs. 38 e 41—
2. 1 discussão, pags 	 171, 224 e .........................................

pags. 242, 258 e .........................................
Redacçao final ...............................................
Emendas do Senado, pags. 574 e ............................ ................
N. 49 —(Auctorizanclo o governo a mandar contar tempo ao tenonte

Joao Antonio Teixeira Lagos).
Apresentaqo .......... .................... ...........................1. , discussao pap. 224 e ...............................................2..
N. 50—(Dis pondo qua a taxa de viaQao instituida polo art. 1 0 da lein. 661, de 14 de setembro de 1915, n&o comprehonle as custas ju-diciarias).
Apresentaqo.................. .......... ..............................l.	 discusso, pags. 22 e..............................................2. ,pags. 425e ............................................•	 , pags. 504, 543 e..........................................
Redacqo final, pags. 551 e....................... .......................
N. 51—(Dispondo sobre o periodo lectivo do Gytnnasio Mineiro, emBello Horizonte).
Apresentaçfio........ 	 ..................................................1. 	 discusso.................... ............................

..
................pags, 242, 249 e ................ 	 ....................pags. 430 e ............. .................................

Redacçao final, pags. 503 e ............................................
Emendas do Senado, pags. 578 e......................................
Redacqs.o final.........................................................
N. 52-(Orqando a receita e fixando' a despesa do Estalo para o fu-

turo exeFcicio do 1917).
Apresentacao..........................................................1. , discusso ............... .. ........ .................................a	 , Pap. 333, 311, 357, Bile..............................
3.' discussao, pags. 44 e .....................................
Redacqoes finaes,pag. 521 e .......... ............. ....................Emendas do Senado, pags 574 e .................... ..................
RedacOes IThaca, paga. 595, 605 e ..................................
N. 53—(Auctorizando o governo a mandar registrar os titulos de agro-

nomos conferidos pela Escola Agricola de Lavras).
Apresentaqo .......................................... ...............l.a discussao, pags 258 e ......................................2.. 	 , pas 315, 425 e ..... ............... ............... ......pags472  .......................... ..........

.........
.......RedacqAo final................................................

N. 54—(Instituindo premios destinados aoscriadores e piohibindo a
matança do novilhas 00 vaccas).

Apresentaao........................................ .................
1.	 discussao, pags. 277 e ................. ...................... ..........2.
Desdobrad.o nos de us. 59 e 60 ............. ................. ......

PAGINAS

552
56.3

171
224

228

228
287
306
585

5'..	 179

2 13

173
228
185
551
555

216
239
300
473
501
585
587

217
246
408
5C6
532
582
606

243
287
431
536
546

215
287
313
313

N. 55—(Auctorizando o poder executivo a conceder reforma ao soldado
Francisco Felix de Araujo).

Apresentaqão............................................................
l.	 discussito ...........................................................
2.	 "	 , pags. 306, 561 e ............... ...................... ....
3.. , pags. 581e............................................
Redacçofinal ......................................................
N. 56—(Auctorizando a concessAo do licenqas).
Apresenta65.o ........................................................
1 	 discussao .................................. .......... ..............
2.	 a 	 , pags. 324 e ................. ............................
3 a , pap. 532 e ................................. .............
Redacqo final, pags. 551 e .................... .... ... .... ..........
N. 57—(Estabelecendo as divisas do districto do Jubahy, no municipio

de Conquista).
Apresentaao............................. .............................
1. 	 discussà.o .............. .................... ...... .................

58—(Creando o fundo especial de resgate).
Apresentaçao......... .............................. ............ ....
1. discussao ...........................................................

a	 , pags. 313, 458 e ...................... ............. ...
3.. 	 a	 , pags. 534, 536 e ............. .............. ......... ....
Redacqao final, pags. 562 e ..........................................
N. 59—(InstituindO prernios destinados aos criadores).

—Resultante do 'projecto a. 54 -
2. discussao...........................................................
N. 60—(Creando 0 imposto de 30$000, por cabeç t do novilha on vacca

que for abatida para xarqueadas e matadouros frigorificos).
—Resultante do projecto a. 54-

2, 	 discussào ...... ....................................................
N. 61—(Approvando as contas do exercicio de 1915).
Apresentaçäo................................ . ................ ......
I.,

a 	 , pags. 472................................................
3.. 	 , pags. 521...............................................
Redacçàofinal .......................................................
7. 62—(Auctorizando 0 governo a crear aPostos do Monta").

Apresentaqao..................................................... ......
1. discussao ............................... ........... .... ....... .
2. a	 , pags. 454,486 e ..................................... ...

a 	 , pags. 543 e .... ............................... ...........
Redacqo final, pags. 559 e ............... ............................
N. 63—(Considerando do utilidade publica as ligas anti-anaiphabeticas

do Lavras, da Villa Nepomuceno e de Barbacena).
Apresentaqão..........................................................
N. 64—(Fixando os vencirnentos do chefe do secqao do Servico Meteo-

rologico na Secretaria da Agricultura).
Apresentação.... ... ... ..... . ......................... ... ...........
1. 1 discussào,pags. 563 a ..............................................
N. 65—(ConsiderandO como fnnccionario effect ivo do Estado o sr. Eu-

genio €+uadagnin).
Apresentaqão .............. ........ . ....... . ..... ............... ......
Ldiscussäo, pags. 564 e ............................• 	 .

I



PAGINAS
Redacçao final.........................................................
N. 32, de 1915 -(Auciorizando a governo a mandar restituir ac, ex-

513 	 collector do Ubá a quantia do 423$000, quo iho foi suhrahida em
570	 otampi1has). 	 .
580 	 1	 discussAo........................-: .....................................

2.' 	 pags. 545, 564e............................................
N. 33, de 1915 - (Dispoudo sobre a Caixa Beneficente dos Funccio-

narios Pub1icos) 	 .
Emendas do Sonado pags. 405 e ........................................

519 	 RodacqAo final...........................................................

Projeëtos do Senado

N -. 4- (Ai?torizand-o o governo a contractar a construcçäo do uma
estrada do ferro corn a ongonheiro José Gonqalves Barbosa on
corn a empresa quo a rnesrno organizar);

l.' discussSo pags. 531 e ......... ..................................
1. 9 - Dispondo sabre concessso do liconus a praticos do phar-

- 	 macia). 	 .. 	 .	 .	 -
I.' discussao pags. 173 e ............. .................................
2. pags. 257, 287e .. ....................................
3.' 	 pags. 34e............................... ..................
Ernendas oflot-ecidas pela Camara.....................................
N. 10 -- (Auctorizando a governo a permittir quo os hordeiros do

cabo Christiano José de Souza complotem a pagarnento das contri-
buiqOes nocessarias Para gosareru dos favOres da Caixa Benefi-
cerite Militar) : -

Einenda do Senado pags. 427 e.........................................
Redacçao final pgs. 503 e ................................ .............
N. 11 - (Auctorizando a concessao do licenCas).
Emenda do Senado pags. 427 . 0 .......................................
Redacçao final.........................................................
N. 14 - (Dispondo sobre a divisAo administractiva do territorio quo

foi objecto do litigio entre Minas e Espirito Santo).
Recebimonto poth. Camara..............................................
1.' discussao ............................................................

pa.gs. 472 o .................................. ....... .......
3.' 	 . pig. 545 a .............. ..................................
Redacç9.o final pa p . 561 0 ...........................................
N. 15- Determinand3 as vencirnentos dos officiaes de I - * classe das

officinas de pautaçao e encadernaçdo da Imprensa Official, a partir
do [.° do janeiro do 1917).-

Recebiniento pela Camara .... .................... . ........ ............
1.' discuss8.o pags. 563 e ......................... ..................
2.' >' 	 pags. 580 0 .............................................
N. 16 - (Regulando 0 processo do julgarnento dos recursos civeis no

Estado). 	 -
Recebimento pela Camara . ............. ..................................-
1. 	 discuss5o ............................................................
2. ' 	pags. 5730	 ..................................-. ............
3.' 	 >> 	 pags. 585 e ....................... ... .......... ................

Requerimentos ..

N. 2 - Solicitando informaqOos do govorna sobre urna petiçflo do
Fernando Villola, pags. 216 a. .......... ...........................

563
573
580

536
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-536

.228
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118
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.1
118
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118
126
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N. 66 -(Auctorjzando o pagawento de custas aos funccionai .ios dofOro da cornarca de Santa Barbara).
,Aesentaço.....................................:.:. .. ........
2 .pr discusso, pags. 53 e................................................	 djscusso 	 ..........................................................................N. 67-(Doterflhjfland

..
 o que o Estado não Poderá contra

.
lijrdivida nova sew clue na propria lei quo a a 	 nenliuma

uctoj1se sejam consi-gnados rendimentos certos (Iue bastein as despesas de sons jurose amornzaçao)
Destacado 'do' - to piojec n 58
N. 6$-(Re conhlecendo corno insLitujlode utiljdade de ulilidadepu-blica a oSocjedade Mjneira Protectora dos Anirnaes, corn sédeem Bello Rorizonto)
1Apresentaçao...................................................
2. discusso..................................................

..........

(De anuos anteriores)
N. 9, de 1893 (Vedando as Caniaras Municipacs 0 lantaniento do 1w-postos sobre fanccionarjos publjos fedoraes on estacloaes
3.discuss9o,iDags 	 357e...................................................N. 48, de 1900 -(Prohjbindo no Estajo, a vend4 de vinhos artificjaes efalsificados)
2. discusso, pags. 356 e ..................................N; 121, de 191O (Instjtujndo no

... 
.Estado,
. 	

.. o.reg.stro. . facultatj . v
. .
o deanimaes cavallares e m uares).2. discussao pags. 356 e.............................................

N. 137, do 1914. (Concodondo favores Para a fundaqao do usinas deproparar e beneficja i. assucar).
3a discussao pags. 185 e.... ....... ............... ............... ...N. 150, do 1914 - (Estbelr 	 as diviásdd duiti1to daBaira,rnunicipio de Cabo Verde).
3. discusso...........................................................Redacça.o final pa.gs 172 	 ............................................
N. 160, de 1914 - (Creando nas cornarcas de 2. e 3.' dotrancias, ocatgo P rivativo . de, official do registro geral).2.	 discussao, pags. 	 ....................................
N. 1, do 1915 - (Approvando a decreto . n . 4.304, expedido

. . .	

polo

. . pod

. erexecutivo ad referenduni do 000gresso).2.1 discussao pags. 520. 	 ..e...............................
N. 12, do 1915 - (Auctorizando o go . v . er . . ..no a concede

.	 . . i
. pro ro. . . gaçao dolicena ao cidac10 Joaquim Theodor() Gornes).

R
3.	 discusso pags. 	 , 101 	 ..........................................edacqao final ...........................................................
N. 17, de 1915 - (Auctorizando a gov.. . erno a t ransferjr da estaqo doTuyuty Para outro ponto convenionte, nas proximidades do Mu-9arnbinho, a feira do gado crSäda pela lein'GjO, do 1 ° do outu-bro do 1914).
3. , discussao pags. 93 e.................................................Redacçao final 	 .......................

	 .....................N. 26, 	 .... .
do 1915 - (Roformando a Constjtuiço .do Estado no Sontido doso rover a cliviso adniinistratj ya do territorio quo foi objecto dolitigio corn o Estado do Espirito 'Santo).

21.' discusso pags. 92 ° ...............................................
3
.' 	 pags. .121 o............................................' 	 pags 126 	 .......................................... ......
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610

586
618

N. 3 - Pedindo que seja rernettido ao Senado urn telegramma de elei-
tores do districto de Rio de Podras, ern Estrella do Sul...........

Resoluçao

Resultante da emenda n. 15, destacada do projecto n. 52, sobre orça-monto, em terceira discussao.
Redacqao final pags..532 e .................................................

• Resumo

Resumo dos trabaihos da Camara.............................

Ses es

Sessdes preparatorias pags. 3 a .............................. .........
Sessao de installaqao do Congrosso.................................
SessOes nocturnas, pags. 371, 573 e ...................................
Sessao de encerrarnento do Congresso. ............................

—Concessäo de licença ao escrivão do judicial e notas da conlarca do
Cambuhy .............................................

—DivisGo. administvativa do territw io que 101 objeeto. do. litigio e.tre
Minas e Espirito Santo pags. 534 e................................

Argemiro de Rezende:
.....Concossão de favôres para a fundato do ilsinas do preparar o he-

neuiciar assucar pag. 191 e ......................................
—Oramonto do Estado pags. 319 o .....nt...........................
—Enviando 6. Mesa mu documento reforee a unia pet - 	do so-

Agostinho Cardoso SobrinhO, e uma representac8.o da Camara Mu-
nicipal do Santa Rita do Cassia..............................

—Concessao do liconQas a praticos do pharmacia......................

Baeta Neves:
--.Mudana da denominaçäo do diversas localidades do Estado .... ...

.- —Concossto do IavOros para a fundaçao do usinas de preparar o be-
noficiar assucar) ................................................

'	 Bernardo Guimarães:
.—Voto do pesar polo fallecimento do dosembargador Aureliano Mo-

roirado Magalhos.................................................
—Concessão de liconas a praticos de pharmacia .... ..................
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318
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237

555

231
373

407
455

160.
228

71
458

79
82

112
179

188
290
296

0
395
586

351
511

407

428

468

474

483

570

377

69
132
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176

Oradores
Alberto Alvares:

—Veto de pesar polo fallecimonto do dr. Affonso Arinos ....... ......
--Concessao de subvençoes aos estabelecjrnentos de ensino e educaçao,

do caridade e do benefjcencjca...............

	

Mudancadadenomjnaçao de diversas 	 ...................
— localidades do Estado........
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