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Em 2014, o Setor de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural 

do Município de Varginha realizou o inventário do conjunto 

das obras do historiador varginhense José Roberto Sales, que 

tem por assunto a história de Varginha, em seus mais variados 

aspectos. Surgiu, assim, a Coleção José Roberto Sales que 

integra o acervo de inventário de proteção do patrimônio 

cultural local. Este livro é uma das obras que integram a 

referida Coleção. 

 

José Roberto Sales  
C O L L E C T I O N 

 

In 2014, the Historical Heritage Sector of the Cultural 

Foundation of Varginha Municipality carried out an inventory 

of all the works  historian José Roberto Sales, whose subject is 

Varginha's (Brazil, MG) history in its most varied aspects. Thus 

arose the José Roberto Sales Collection which integrates the 

inventory of protection of the local cultural heritage. This book 

is one of the works that integrate the said Collection. 

 

 

https://i2.wp.com/fundacaoculturaldevarginha.com.br/wp-content/uploads/2018/05/Cole%C3%A7%C3%A3o-Jos%C3%A9-Roberto-Sales.png
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ERRATA 

 
Referência: Varginha (MG) na República Oligárquica: atas da 

Câmara Municipal 1915-1916 (2020, p. 25-26). 

  

O livro anterior, o quarto desta Coleção das Atas da Câmara 

Municipal, intitulado “Varginha (MG) na República Oligárquica: 

atas da Câmara Municipal 1915-1916” (2020) contém dados 

incorretos em dois quadros. São eles: Quadro 2 (p. 25) e Quadro 

3 (p. 26). A seguir, apresentamos os referidos Quadros com os 

dados corretos. As notas abaixo dos quadros também foram 

corrigidas.  
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QUADRO 1 

 

TOTAL DE ATAS DO “LIVRO DE ACTAS 1915-1916 MDCCCCXV” 

[DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA], SEGUNDO O ANO DE 

REGISTRO E RELATORES, NO PERÍODO DE 07/06/1916 A 

11/09/1916 

ANO TOTAL RELATORES ATAS 

 

1915 

 

15 

Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior(1) 

1 a 10 

13 e 14 

José Francisco de Oliveira(2) 11, 12 e 15 

 

 

1916 

 

 

22 

Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior 

16 a 26 e 37 

José Maximiano de Carvalho 27 a 32 

Egydio Dias de Oliveira  33 a 36 

Fonte: Livro de Actas 1915-1916 MDCCCCXV [da Câmara Municipal de 
Varginha]. 
Notas: (1) Secretário da Câmara Municipal. (2) Secretário da Mesa Provisória: 
ata 11; servindo de Secretário: ata 15. (3) Escrivão das Rendas Municipais, 
servindo de Secretário. (4) Secretário interino.  
Observações: a) o total inclui todas as atas das sessões realizadas pela Câmara 
Municipal de Varginha no período: ordinárias, extraordinárias, de sessões de 
continuação das anteriores, eleitorais e de instalação da Câmara Municipal e 
uma ata nula (Ata 16), b) O total de 15 atas do ano de 1915 se refere às atas 
registradas no Livro de Actas 1915-1916. O livro anterior Livro de Actas E. Paiva 
[da Câmara Municipal de Varginha] 1910-1915 contém onze atas no período 
entre 05 de janeiro e 04 de junho de 1915. Portanto, o total de atas de 1915 é 
15 + 11 = 26. 
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QUADRO 2 

 

TOTAL DE ATAS ESCRITAS SEGUNDO CADA RELATOR NO “LIVRO 

DE ACTAS 1915-1916 MDCCCXV” [DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VARGINHA], NO PERÍODO DE 07/06/1915 A 11/09/1916 

RELATOR TOTAL 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior(1) 24 

José Maximiano Franco de Carvalho(2) 6 

Egydio Dias de Oliveira(3) 4 

José Francisco de Oliveira(4) 3 

TOTAL 37 

Fonte: Livro de Actas 1915-1916 MDCCCCXV” [da Câmara Municipal de 
Varginha]. 
Notas: (1) Secretário da Câmara Municipal. (2) Escrivão das Rendas Municipais, 
servindo de Secretário. (3) Secretário interino. (4) Secretário da Mesa Provisória: 
ata 11; servindo de Secretário: ata 15. 
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PREFÁCIO 

 

Vi-me, empenhado, em tamanha responsabilidade ao 

aceitar prefaciar esta obra “VARGINHA (MG) NA REPÚBLICA 

OLIGÁRQUICA: ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL 1916-1920” do 

renomado escritor JOSÉ ROBERTO SALES. 

 Com muito júbilo e entusiasmo que faço a apresentação 

deste livro, em que o autor transcreve integralmente sobre a 

recuperação das atas com atualização ortográfica, assentada no 

Livro de Atas (1916-1920).  

 JOSÉ ROBERTO SALES, além de grande historiador e 

escritor, possui características marcantes nas esferas 

intelectual, social e política.  

 O autor, nesta obra, discorre sobre o período da 

segunda fase da Primeira República, denominada República 

Oligárquica, resgatando os episódios que mostraram a história 

da região. 

 Destaca-se em seu trabalho, entre outros, os principais 

acontecimentos da época em Varginha: publicação do 

regimento da Rede Telefônica (1917); a epidemia da gripe 

espanhola (1918); interdição do Cemitério Paroquial na Praça 

Barão do Rio Branco; inauguração do Cemitério Municipal 

(1918); promulgação do Código de Posturas da Câmara 

Municipal da cidade de Varginha (1918); Estatuto Municipal 

(1919); construção e inauguração da ponte dos Buenos (1919); 

ampliação da Estação Ferroviária Central (1920) e publicação de 

álbuns ilustrados de propaganda do município, de Capri; 

Fonseca & Liberal, e Rubião (1917-1920). 
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 Os escritos reunidos simbolizam uma ação firme no 

registro dos diversos períodos cultural, político e administrativo 

que, efetivamente, marcaram a vida da CÂMARA MUNICIPAL DE 

VARGINHA. 

 Este livro vem abrir novos horizontes pela diversidade 

de contribuição em resgatar documentos valiosos sobre a 

história de Varginha sem, contudo, descuidar da apresentação 

das abordagens metodológicas e do uso e emprego de 

instrumento técnico quando se transcreve sobre a recuperação 

das atas com atualização ortográfica. 

 Salta-nos aos olhos a importância da complexidade na 

elaboração desta grandiosa obra.  

 Já, transcritas e com atualização ortográfica, 

certamente, este livro tem o propósito de possibilitar que os 

textos sejam compreendidos pela classe estudantil de vários 

níveis de ensino, para os políticos em geral, leigos e para todos 

aqueles interessados em haurir conhecimentos sobre as 

histórias inseridas nas atas da CÂMARA MUNICIPAL DE 

VARGINHA (1916-1920). 

 Ao leitor, desejo uma boa interpretação desta magnífica 

obra e uma agradável viagem aos tempos idos da cidade de 

Varginha. 

 

Varginha, em 16 de fevereiro de 2021 

            

MARCO AURÉLIO DA COSTA BENFICA 
Advogado, Professor Universitário,  

Pós-Graduado em Direito Educacional e  

Diretor-Superintendente da Fundação Cultural de Varginha            
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RESUMO 
 

Este livro apresenta a transcrição integral, com atualização 

ortográfica das atas da Câmara Municipal de Varginha, 

assentadas no “Livro de Actas 1916-1920”. A data da primeira 

ata é 17 de julho de 1916 e, a da última, 15 de maio de 1920. O 

período é a segunda fase da Primeira República, denominada 

República Oligárquica. Em Varginha, os principais 

acontecimentos dessa época são: publicação do regulamento da 

Rede Telefônica Varginhense (1917); a epidemia da gripe 

espanhola, causa da morte de 184 varginhenses e de pessoas 

residentes no município (1918); interdição do cemitério 

paroquial na Praça Barão do Rio Branco, regulamentação do 

cemitério municipal no Estatuto Municipal e inauguração do 

cemitério municipal (1918); promulgação do Código de Posturas 

da Câmara Municipal da Cidade de Varginha (Lei nº 357, de 19 

de setembro de 1918) – Estatuto Municipal, publicado em 1919; 

construção e inauguração da ponte dos Buenos (1919), 

ampliação das instalações da Estação Ferroviária central (1920) 

e publicação de álbuns ilustrados de propaganda do município 

de Capri; Fonseca; Liberal; Rubião (1917-1920). A transcrição 

com atualização ortográfica tem o propósito de possibilitar que 

os textos possam ser compreendidos por um público amplo 

constituído por estudantes dos vários níveis de ensino, leigos e 

pessoas interessadas na história de Varginha, e não somente 

por especialistas, pesquisadores e historiadores.  
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Palavras-chaves: Varginha (MG). Primeira República (República 

Oligárquica). Legislação municipal. Gripe espanhola. Cemitério 

paroquial. Cemitério secular. Mercado Municipal. Rede 

Telefônica. Ponte dos Buenos. Políticos varginhenses (séc. XX).   
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SUMMARY 
 

This book presents the full transcript, with orthographic update 

of the minutes of meetings the Varginha City Council, based on 

the “Book of Minutes 1916-1920”. The date of the first minutes 

is July 17, 1916 and the date of the last, May 15, 1920. The 

period is the second phase of the First Republic, called the 

Oligarchic Republic. In Varginha, the main events of that time 

are: telefone network  (1917); the Spanish flu epidemic, which 

caused the death of 184 people (1918); interdiction of the parish 

cemetery (April 1918) at Praça Barão do Rio Branco; enactment 

of Law No. 357, of September 19, 1918, regulating the municipal 

cemetery; inauguration of the municipal cemetery (November 

1918); construction and inauguration of the bridge of Buenos 

(1919); expansion of the facilities of the Railway Station (1920) 

and publication of illustrated advertising albums of the 

municipality of Capri; Fonseca; Liberal; Rubião (1917-1920). The 

transcription with orthographic update has the purpose of 

making it possible for the texts to be understood by a wide 

audience made up of students from various levels of education, 

lay people and people interested in the history of Varginha, and 

not only by specialists, researchers and historians.  

 

Keywords: Varginha (MG). First Republic (Oligarchic Republic). 

Municipal legislation. Spanish flu. Parish cemetery. Secular 

cemetery. Municipal Market. Telephone network. Buenos 

Bridge. Varginha (MG) politicians (20th century). 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Este livro é o quinto volume da Coleção Atas da Câmara 

Municipal de Varginha (MG), que, além das atas da Câmara, 

inclui os livros de atas do Conselho de Intendência (1890-1892) 

e do Conselho Distrital (1893-1894), com os registros das 

sessões durante o curto período em que vigorou a circunscrição 

territorial-administrativa dos distritos e municípios como base 

da organização administrativa do estado. Os títulos publicados 

anteriormente são:  

Atas da Câmara Municipal de Varginha (MG) no Brasil 

Império 1882-1889 (2018);  

Varginha (MG) na República da Espada: atas do 

Conselho de Intendência (1890-1892) e do Conselho Distrital 

(1893-1894) (2018);  

Varginha (MG) na República Oligárquica: atas da 

Câmara Municipal 1910-1915 (2019);  

Varginha (MG) na República Oligárquica: atas da 

Câmara Municipal 1915-1916 (2020).   

 Os livros de atas da Câmara Municipal, do final do século 

XIX e da primeira metade do século XX, estão sob a 

responsabilidade legal e guarda da Prefeitura Municipal de 

Varginha por meio da Fundação Cultural do Município, com 

endereço na Praça Matheus Tavares, nº 121, centro, no edifício 

da antiga Estação Ferroviária.     

 Cada livro publicado da Coleção Atas da Câmara 

Municipal contém a transcrição de um livro de atas, segundo a 

sequência original com que foram organizados na época de sua 

feitura. A exceção é o segundo volume, que contém a 
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transcrição de dois livros de atas: as do Conselho de Intendência 

e as do Conselho Distrital. O motivo da publicação desses dois 

livros de atas em um único volume é que ambos são do período 

imediatamente posterior à Proclamação da República e seus 

conteúdos estão relacionados à mesma forma da então nova 

organização administrativa municipal / distrital, implantada em 

Minas Gerais, regulamentada pela Lei nº 2, de 14 de setembro 

de 1891. 

 O período histórico analisado no presente volume, 

entre 1916 e 1920, faz parte da República Oligárquica, entre 

1894 e 1930. O Quadro 3, abaixo, mostra as divisões dos 

períodos da Primeira República. 

 

   QUADRO 3 

 

DIVISÃO HISTORIOGRÁFICA DA PRIMEIRA REPÚBLICA DOS 

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1889-1930 

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

PRIMEIRA 

REPÚBLICA 

1889-1930 

República da Espada 
1889-1894 

República Oligárquica 
1894-1930 

 

Uma apresentação sucinta da história desse período 

consta dos volumes anteriores desta Coleção. O leitor 

interessado pode consultá-los ou a ampla bibliografia disponível 

sobre o assunto. Entre 1916 e 1920, os principais 

acontecimentos mundiais e que, por consequência, também 

afetaram profundamente a vida das pessoas em Varginha foram 
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a I Guerra Mundial, então denominada Grande Guerra e a 

epidemia da gripe espanhola. Em 1913, artigos publicados no 

Jornal do Commercio (RJ) já alertavam para a possibilidade da 

ocorrência de uma grande guerra na Europa.  

 Os eventos sociais, econômicos, políticos, 

administrativos e de saúde pública, bem como as obras de 

infraestrutura e urbanismo realizadas em Varginha, no período 

em estudo, estão descritos nas atas e analisados nos 

comentários inseridos após a sua transcrição.  
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2 METODOLOGIA 
 

O livro de atas da Câmara Municipal de Varginha, aqui 

transcrito, recebeu de Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

secretário da Câmara e, posteriormente, Diretor da Secretaria, 

o título “Livro de Actas 1916-1920”, manuscrito a bico de pena 

em uma etiqueta de papel colada na capa. O livro possui cem 

folhas tipograficamente numeradas no canto superior direito 

onde foram rubricadas com a rubrica: A.Castro. A rubrica é de 

Affonso de Oliveira Castro, presidente da Câmara Municipal. O 

livro possui as dimensões de 33 x 24 cm e 1,260 gramas de peso. 

De modo geral, o estado de conservação é bom. Embora com 

alguns danos, a encadernação de capa dura está preservada e, 

no miolo, não existem folhas soltas. 
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LIVRO DE ACTAS 1916-1920. Dimensões: 33 x 24 cm. Peso: 1,260 

g. Acervo: Fundação Cultural. Foto: J. R. Sales, 2020. 
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Rubrica de Affonso de Oliveira Castro no Livro de Actas 1916-

1920 (folha 1 frente). 

 

 

 
Assinatura dos vereadores Affonso de Oliveira Castro 

(presidente da Câmara Municipal), Severino Cândido da Silva 

Villela, José Marcellino Teixeira, José Augusto de Paiva, José 

Fortunato de Almeida, José Francisco de Oliveira e Antonio de 

Souza Oliveira.  Fonte: Livro de Actas 1916-1920. Ata 65, de 02 

de abril de 1918, fl. 52 frente.  
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O livro foi totalmente preenchido até o verso da folha 

98. As folhas 99 e 100, frente e verso, estão em branco. O Termo 

de Encerramento foi escrito na folha de guarda no final.   

 Foram assentadas 113 atas no período entre 17 de julho 

de 1916 e 15 de maio de 1920. Os tipos de sessões registradas 

foram ordinárias; extraordinárias; de prestação de contas; de 

instalação da Câmara Municipal para o início do exercício de 

novo triênio administrativo; preparatórias de verificação de 

poderes dos vereadores eleitos; de inauguração da Ponte dos 

Buenos e não especificadas.  

O livro de atas foi preenchido por três relatores: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior (relator principal, Secretário da Câmara 

Municipal que, desde 15 de março de 1919, passou a assinar as 

atas como Diretor da Secretaria), Egydio Dias de Oliveira 

(Secretário interino, nomeado Oficial da Secretaria em 1917, 

contador oficial) e José Justiniano  de Paiva  (relator das atas das 

sessões preparatórias para o reconhecimento de poderes dos 

vereadores eleitos em primeiro de novembro de 1918 e da 

instalação da Câmara para o triênio 1919-1921).  

 O Quadro 4, abaixo, apresenta a sequência das atas 

segundo os anos de registro. 
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QUADRO 4 

 

SEQUÊNCIA E TOTAL DAS ATAS, SEGUNDO OS ANOS DE 

REGISTRO E FOLHAS DO LIVRO DE ACTAS, ENTRE 17/07/1916 E 

15/05/1920 

ANO SEQUÊNCIA  TOTAL FOLHAS 

1916 1 a 12 12 1f. a 8f. 

1917 13 a 52 40 8f. a 37f. 

1918 53 a 87 35 37f. a 66f. 

1919 88 a 106 19 66vº a 91vº 

1920 107 a 113 7 91vº a 98vº 

Fonte: Livro de Actas 1916-1920 [da Câmara Municipal de Varginha]. 

 

O Quadro 5, abaixo, apresenta a quantidade de atas do 

“Livro de Actas 1916-1920”, segundo o ano de registro e os 

relatores, em total absoluto. 
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QUADRO 5 

TOTAL DE ATAS DO “LIVRO DE ACTAS 1916-1920” [DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VARGINHA], SEGUNDO O ANO DE REGISTRO E 

RELATORES, NO PERÍODO DE 17/07/1916 A 15/05/1920 

ANO TOTAL RELATORES ATAS 

 

1916 

 Egydio Dias de Oliveira(1) 1 a 5 

Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior(2) 

6 a 12 

 

1917 

 Evaristo Gomes de Paiva Júnior 13 a 30 

34 a 52 

Egydio Dias de Oliveira  31 a 33 

 

1918 

 Evaristo Gomes de Paiva Júnior 53 a 81 

85 a 87 

José Justiniano de Paiva(3)  82 a 84 

 

1919 

 Evaristo Gomes de Paiva Júnior 89 a 106 

José Justiniano de Paiva(3)  88 

1920  Evaristo Gomes de Paiva Júnior 107 a 

113 

Fonte: Livro de Actas 1916-1920 [da Câmara Municipal de Varginha]. 
Notas do Quadro 5, p. 30: (1) Secretário interino; nomeado Oficial da Secretaria 
em 1917, contador oficial. (2) Secretário da Câmara Municipal. (3) Relator das 
atas das sessões preparatórias para o reconhecimento (ou verificação) de 
poderes dos vereadores eleitos em primeiro de novembro de 1918.  
Observação: o total de doze atas do ano de 1916 se refere às atas do “Livro de 
Actas 1916-1920”. O livro anterior “Livro de Actas 1915-1916 MDCCCCXV” 
contém 23 atas de sessões realizadas entre primeiro de janeiro e 11 de 
setembro de 1916. O total de atas de todo o ano de 1916 é: 23 + 12 = 35 (inclui 
uma ata nula). 
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QUADRO 6 

 

TOTAL DE ATAS ESCRITAS SEGUNDO CADA RELATOR NO “LIVRO 

DE ACTAS 1916-1920” [DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA], 

EM TOTAIS ABSOLUTOS E PERCENTUAIS, NO PERÍODO DE 

17/07/1916 A 15/05/1920 

RELATOR N % 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior(1) 101 89,4 

Egydio Dias de Oliveira(2) 8 7,1 

José Justiniano de Paiva(3)  4 3,5 

TOTAL 113 100 

Fonte: Livro de Actas 1916-1920 [da Câmara Municipal de Varginha]. 
Notas: (1) Secretário da Câmara Municipal. (2) Secretário interino nomeado 
Oficial da Secretaria em 1917.  
Observações: 1) o total de doze atas do ano de 1916 se refere às atas do “Livro 
de Actas 1916-1920”. O livro anterior “Livro de Actas 1915-1916 MDCCCCXV” 
contém 23 atas de sessões realizadas entre primeiro de janeiro e 11 de 
setembro de 1916. O total de atas de todo o ano de 1916 é: 23 + 12 = 35 (inclui 
uma ata nula). 2) os totais percentuais foram arredondados segundo critérios 
estatísticos.  
 
  

 Conforme esclarecemos nos livros anteriores, o relator 
e Secretário da Câmara Municipal, Evaristo Gomes de Paiva 
Júnior, omitia com frequência termos, palavras, sílabas e letras. 
Nessas ocorrências, inserimos entre colchetes os conteúdos que 
faltam para a melhor compreensão do texto. No quadro abaixo, 
fornecemos alguns exemplos: 
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ORIGINAL TRANSCRIÇÃO 

Como nada houvesse a tratar Como nada [mais] houvesse a 
tratar 

Consta as das sessões Consta[m] as [atas] das 
sessões 

na de 6 consta na de 6 [de Abril] consta 

considerando que a 18, a 
Câmara 

considerando que a 18 [de 
Julho], a Câmara 

nulidade da apuração o se o 
fosse 

nulidade da apuração o[u] se 
o fosse. 

ter-se negado a fazê-lo o do 
1º Ofício 

ter-se negado a fazê-lo o 
[tabelião] do 1º Ofício. 

o Snr Presidente lavrar a 
presente ata 

o Snr Presidente [mandou] 
lavrar a presente ata. 

não tendo comparecido, 
ontem, número para sessão 
da Câmara 

não tendo comparecido, 
ontem, número [suficiente] 
para [realizar a] sessão da 
Câmara. 

Foi entregue à Comissão de 
Finanças 

[O requerimento] Foi 
entregue à Comissão de 
Finanças. 

as funções que aqui exerce 
Coletor Federal 

as funções que aqui exerce 
[de] Coletor Federal. 

Cidade Varginha Cidade [de] Varginha 

não excederá de 400$000 
 

não excederá [a quantia] de 
400$000. 

este aumento a contar de 31 
de Março 

 Este aumento [passaria] a 
contar de 31 de Março 

Snr Victo Pizzo Snr Victo [sic] [Victorio] Pizzo 
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Conforme o leitor facilmente deve ter percebido, as 
inserções entre colchetes facilitam bastante a compreensão do 
texto. 

O trabalho de transcrição das atas desse livro foi 

realizado pelo historiador José Roberto Sales em sua residência, 

entre fevereiro e maio de 2020, por meio do acesso ao conteúdo 

documental digitalizado. 

 No livro original, as atas não são numeradas. A 

numeração inserida entre colchetes no início da transcrição de 

cada ata [Ata 1], [Ata 2] etc., atende às finalidades didáticas, de 

pesquisa e de catalogação, o que facilita a consulta e contribui 

para a rápida identificação da cronologia e dos conteúdos. 

A transcrição das atas foi realizada com atualização 

ortográfica e com a correção de erros ortográficos, respeitando 

as maiúsculas, aspas, parênteses, sinais, abreviaturas, 

sublinhados, lacunas e outros elementos do original.  A 

pontuação e as maiúsculas do original foram alteradas nos 

trechos que poderiam comprometer o adequado entendimento 

do conteúdo. Ressaltamos, nunca é demais lembrar, que as 

intervenções realizadas pelo transcritor não interferiram nem 

na estrutura nem na autoria do texto. O propósito delas é tornar 

o texto compreensível para o leitor.  

Nos trechos em que os relatores se referiram às várias 

comissões permanentes da Câmara Municipal como, por 

exemplo, comissão de Legislação e Justiça, optamos pela 

transcrição com todas as iniciais maiúsculas: Comissão de 

Legislação e Justiça etc. Dependendo da ata ou do trecho, os 

relatores escreveram a palavra ‘comissão’, alternadamente, 

com inicial maiúscula e minúscula. Ao utilizarmos a maiúscula 
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em todas as ocorrências, uniformizamos a escrita em nome da 

coerência e da estética do texto.   

Procedemos da mesma forma em relação à palavra 

‘casa’ quando essa se refere à Câmara Municipal: Casa. 

Exemplo: o trecho, “Em seguida, o Snr Presidente disse que 

estando vago o cargo de vice-presidente da Câmara, consultava 

a casa se deveria ser procedida a eleição imediatamente” foi 

transcrito “(...) consultava a Casa se deveria ser procedida a 

eleição imediatamente” (Ata 10, 25 out. 1916, fl. 6f.). 

As anotações entre parênteses são do original e as entre 

colchetes contêm inserções do pesquisador com o objetivo de 

fornecer elementos de significação que facilitem a leitura e a 

compreensão do texto, uma vez que, muitas palavras, termos e 

expressões da época podem ser desconhecidos ou possuem, 

atualmente, sentidos diferentes dos da época em que foram 

empregados.  

Ao trabalhar dessa forma, consideramos que a clareza 

do texto em todos os seus aspectos e elementos é de 

fundamental importância, tanto para o leigo quanto para o 

pesquisador de qualquer área. Da mesma forma, observamos 

esse procedimento para os nomes de todas as pessoas citadas 

nas atas. Assim sendo, tanto quanto possível devido à limitação 

das fontes de pesquisa e à grande dificuldade, por vezes, de 

obter informações, todas as pessoas são citadas pelos seus 

nomes completos.  

Embora a onomástica estabelecida pelo Formulário 

Ortográfico de 1943 da Academia Brasileira de Letras 

recomende a atualização das grafias originais das pessoas 

falecidas para que se respeite as mesmas regras dos 
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substantivos comuns, recomendação reafirmada pelo Acordo 

Ortográfico de 1990, optamos por manter a grafia original dos 

nomes próprios para respeitar o mesmo procedimento adotado 

nos quatro volumes anteriores desta Coleção de Atas da Câmara 

Municipal de Varginha.   

Assim, a transcrição respeitou a ortografia original dos 

nomes próprios de pessoas (prenomes e patronímicos): 

Affonso, Anna, Astolpho, Balthazar, Baptista, Bello, Camillo, 

Carluccio, Christiano, Ciccarino, Egydio, Euphrosino, Gazolla, 

Genny, Guetti, Ignacio, Innocencia, Jacintha, Jacyntho, Luccio, 

Marcellino, Meirelles, Octaviano, Philomena, Pizzo, 

Randolphina, Rebello, Stella, Sylvestre, Theodora, Valladão, 

Vasconcellos, Victorio e Villela. Os nomes e patronímicos Bello, 

Carluccio, Ciccarino, Gazolla, Guetti, Luccio, Pizzo e Victorio são 

de imigrantes italianos estabelecidos em Varginha.  

Em muitos trechos, foi necessária a inserção de vírgulas, 

pois Evaristo Gomes de Paiva Júnior, o principal relator das atas, 

costumava redigir longos períodos utilizando hipérbatos, elipses 

e descrição de situações inter-relacionadas, sem pontuação. 

Também utilizamos a crase nos trechos em que o relator a 

omitiu.  

Os erros, incompletudes, repetições de palavras, 

omissões e estranhezas do original são seguidos por [sic]. 

Exemplos: “a fim de disticutir [sic] [discutir] e aprovar o parecer 

da comissão” (Ata 9, de 24 out. 1916); “propunha que fossem 

declarados vagos os cargos os cargos [sic] de vereador especial” 

(Ata 11, 14 nov. 1916) e “Ficando estabelecido que estabelecido 

[sic] que essa taxa faça parte integrante dos outros impostos” 

(Ata 14, 03 jan. 1917). 
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O relator Egydio Dias de Oliveira, Oficial da Secretaria e 

relator de algumas atas como secretário interino, possuía uma 

caligrafia peculiar, cujas letras minúsculas “r” e “v” são 

praticamente idênticas. Um exemplo é o trecho “que autorizava 

o Presidente da Câmara a entrar em acordo com o Exmo Snr Bispo 

Diocesano” que poderia, também, ser transcrito “que autorizara 

o Presidente da Câmara (...)” (Ata 33, de 03 ago. 2020, fl. 22f., 

15ª linha, grifos nossos). Observe, abaixo, a fotografia da frase 

“autorizava / autorizara o Presidente da Câmara” e compare o 

‘r’ ou ‘v’ utilizados na palavra “autorizava/ra” com o “r” usado 

na palavra “Câmara”: 

 

 
 

Na dúvida, na transcrição, optamos por utilizar a 

conjugação do verbo no pretérito imperfeito, por ser, 

atualmente, mais usual, em vez do pretérito mais-que-perfeito. 

Esse tipo de ocorrência se repetiu em outros trechos de atas 

escritos por esse relator e adotamos o mesmo procedimento 

para a transcrição. Ressaltamos, no entanto, que numa e noutra 

conjugação o conteúdo e o significado do texto original 

pretendidos pelo relator não foram alterados. 
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LIVRO DE ACTAS 1916-1920. Folha 62 frente. Trecho da Ata da primeira 

sessão preparatória para o reconhecimento de poderes dos 

vereadores, de 23 de dezembro de 1918. Relator: José Justiniano de 

Paiva. Assinaturas dos vereadores José Augusto de Paiva (presidente 

da Câmara), Domingos Ribeiro de Rezende, Antonio Christiano de 

Almeida, Estevam Braga Sobrinho, Júlio Alves Teixeira, José Rebello da 

Cunha, Severino Cândido da Silva Villela, Sylvestre Francisco de 

Oliveira (vice-presidente) e José Justiniano de Paiva. 
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Os dados e informações constantes do Livro de Actas 

1916-1920 foram cotejados com os publicados pelo jornal 

varginhense O Momento (edições variadas entre 15 de agosto 

de 1915 e 07 de abril de 1918), pelos jornais Minas Geraes – 

Orgam Official dos Poderes do Estado (edições entre 1893 e 

1898), Jornal do Brazil (edições de 1893), Jornal do Commercio 

(RJ), edições de 1898, A Federação, de Porto Alegre (RS) (1919) 

e pelo Almanak Laemmert (edições entre 1905 e 1920), 

Annuario de Minas Geraes, edição de 1913 e pelos álbuns de 

propaganda ilustrada sobre Varginha: Varginha, de Roberto 

Capri, (1917? 1918?), Álbum da Varginha, de Luiz José Álvares 

Rubião (1919) e Álbum de Varginha, de João Liberal (textos) e 

Sylvestre Fonseca (fotografias), de 1920. 

A eclosão da pandemia da Síndrome Respiratória Aguda 

Grave SARS-Cov-2 COVID-19 (Coronavírus) levou a Prefeitura a 

publicar o Decreto de Situação de Emergência em Saúde Pública 

no município (DECRETO nº 9738, 18 mar. 2020). O decreto 

estabeleceu restrições às atividades laborais e sociais de 

cidadãos varginhenses, a partir da data da sua publicação, o que 

ocorreu no dia 20 de março, para diminuir a circulação e os 

contatos entre as pessoas e, com isso, reduzir o ritmo de 

espalhamento do vírus e de contágio. Devido a essa situação 

excepcional, houve uma pausa obrigatória no trabalho de 

transcrição das atas, pois a Fundação Cultural do Município, 

onde o livro de atas está guardado, não prestou atendimento 

durante várias semanas, o que impediu o acesso ao documento. 

Por uma dramática coincidência, o livro de atas transcrito é o do 

período da epidemia da gripe espanhola.  
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2.1 Atas de 1916: duplicidade de registro 

 

 As atas do ano de 1916 foram registradas em dois livros 

de atas da Câmara Municipal: Livro de Actas 1915-1916 

MDCCCCXV (23 atas) e Livro de Actas 1916-1920 (12 atas), 

perfazendo o total de 35 atas, conforme especificado no Quadro 

7, abaixo.   

 

QUADRO 7 

 

LIVROS DE ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA COM 

REGISTROS DE ATAS DE 1916, QUANTIDADE DE ATAS E DE 

SESSÕES 

LIVROS DE ATAS DE 1916 ATAS SESSÕES 

Livro de 1915-1916 23 23 

Livro de 1916-1920 12 8(1) 

TOTAIS 35 31 

Fontes: Livro de Actas 1915-1916 MDCCCCXV; Livro de Actas 1916-1920. 
Nota: (1) No Livro de Actas 1916-1920, a diferença entre a quantidade de atas 
(12) e de sessões (8) se deve ao fato de que quatro atas com as mesmas datas 
e idêntico conteúdo foram registradas duas vezes, a primeira no Livro de Actas 
1915-1916 MDCCCCXV e a segunda no Livro de Actas 1916-1920: as atas dos 
dias 20, 21 e 23 de agosto (relator: Egydio Dias de Oliveira) e a do dia 11 de 
setembro (relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior). Consideramos o primeiro 
registro feito do Livro de Actas 1915-1916 o original por ser anterior e o do 
Livro de 1916-1920, a cópia.  
 

As 35 atas correspondem ao registro de 31 sessões, pois 

quatro delas, com as mesmas datas, conteúdo e redação foram 

registradas nos dois livros: as dos dias 20, 21 e 23 de agosto, 

pelo relator Egydio Dias de Oliveira, a do dia 11 de setembro 

pelo relator Evaristo Gomes de Paiva Júnior. Trata-se de um 
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equívoco cometido por dois relatores, sendo o último, 

Secretário da Câmara Municipal, que conhecia bem o seu ofício 

e na data em questão já o desempenhara por anos consecutivos.  

 Nos meses de julho, agosto e setembro de 1916, foram 

escritas quatorze atas, por três relatores, na seguinte sequência: 

José Maximiano Franco de Carvalho, Escrivão das Rendas 

Municipais, servindo de Secretário (2 atas); Egydio Dias de 

Oliveira, Secretário interino (9 atas) e Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara Municipal (3 atas).  

Os relatores Egydio Dias de Oliveira e Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior ora registravam as atas no Livro de Actas 1915-

1916, ora no Livro de Actas 1916-1920. Essa particularidade dos 

registros fragmenta as informações e afeta a sequência 

cronológica da narrativa e o encadeamento entre os eventos 

relatados nesse trimestre, por isso, é fundamental que o leitor 

esteja atento, principalmente se for professor ou pesquisador 

de história.  

 O quadro abaixo apresenta a sequência cronológica das 

atas do período entre julho e setembro de 1916, os livros em 

que foram registradas e os relatores: 
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QUADRO 8 

 

ATAS DO TRIMESTRE DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 1916, 

SEGUNDO OS LIVROS DE ATAS DE REGISTRO (LIVRO DE ACTAS 

1915-1916 MDCCCCXV E LIVRO DE ACTAS 1916-1920) E 

RELATORES 

ATA LIVRO DE 

REGISTRO 

RELATORES 

03/07/1916 1915-1916 José Maximiano Franco de 

Carvalho(1) 

04/07/1916 1915-1916 José Maximiano Franco de 

Carvalho 

17/07/1916 1916-1920 Egydio Dias de Oliveira(2) 

18/07/1916 1916-1920 Egydio Dias de Oliveira 

19/07/1916 1915-1916 Egydio Dias de Oliveira 

20/08/1916 1915-1916 Egydio Dias de Oliveira 

20/08/1916 1916-1920 Egydio Dias de Oliveira 

21/08/1916 1915-1916 Egydio Dias de Oliveira 

21/08/1916 1916-1920 Egydio Dias de Oliveira 

23/08/1916 1915-1916 Egydio Dias de Oliveira 

23/08/1916 1916-1920 Egydio Dias de Oliveira 

11/09/1916 1915-1916 Evaristo Gomes de Paiva 

Jr.(3) 

11/09/1916 1916-1920 Evaristo Gomes de Paiva Jr. 

12/09/1916 1916-1920 Evaristo Gomes de Paiva Jr. 

Fontes: Livro de Actas 1915-1916 MDCCCCXV; Livro de Actas 1916-1920. 
Notas: (1) Escrivão das Rendas Municipais, servindo de Secretário. (2) Secretário 
interino. (3) Secretário da Câmara Municipal.  
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 As três atas dos dias 20, 21 e 23 de agosto 1916, 

registradas nos dois Livros de Atas, tratam do mesmo assunto. 

As do dia 20 são quase idênticas em sua redação, salvo a 

diferença entre um termo e outro. As atas do dia 21 e 23 tratam 

do mesmo assunto e possuem redação idêntica. Ambas foram 

escritas pelo mesmo relator: Egydio Dias de Oliveira. Não 

compreendemos o motivo que o levou a fazer o registro duas 

vezes, cada um em um livro. No mês de julho de 1916, o relator 

registrou as atas dos dias 03, 04 e 19 no Livro de Actas 1910-

1915, e as atas dos dias 17 e 18, no Livro de Actas 1915-1920. 

 A primeira ata do Livro de Actas 1916-1920 é a do dia 17 

de julho de 1916. 

 No livro anterior desta Coleção de Atas da Câmara 

Municipal de Varginha, intitulado “Varginha (MG) na República 

Oligárquica: Atas da Câmara Municipal 1915-1916” (SALES, 

2020), os Quadros 2 e 3 (p. 25-26) contêm alguns dados errados. 

Embora esses erros estejam no livro anterior, consideramos 

esta Coleção uma unidade, motivo pelo qual julgamos 

pertinente incluir uma ERRATA no início deste livro para a 

apresentação dos Quadros 2 e 3 com dados corretos. O 

pesquisador de qualquer campo do conhecimento tem uma 

responsabilidade ética e científica consigo mesmo e com o seu 

público, o que, em última instância, significa um compromisso 

com a verdade. E verdade, aqui, é o fato. Informações e dados 

incorretos podem ser utilizados por publicações de terceiros, o 

que replica o erro e permite sua perpetuação. Ao ter 

conhecimento do erro cometido, é obrigação do pesquisador 

admiti-lo, corrigi-lo e se desculpar com o público. Um 
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pesquisador jamais pode ter compromisso com o erro. Seu 

compromisso deve ser com a verdade, sempre.  

 

3 VARGINHA NO PERÍODO 1916-1920 
  

3.1 Varginha no Almanak Laemmert de 1916 

 

 O Almanak Laemmert de 1916 (p. 3258-3259), descreve 

o município de Varginha: 

 Município e comarca de 1ª entrância, ao Sul do estado. 

Compreende os distritos de Espírito Santo da Varginha e Nossa 

Senhora do Carmo da Cachoeira. Limita-se ao Norte com o de 

Lavras; ao Sul com o de Campanha; a Este com o de Três 

Corações; a Oeste com o de Três Pontas e Machado. 

 O clima é salubre e temperado. O principal curso d’água 

do município é o Rio Verde. As lavouras produzem café, feijão e 

milho. O município importa trigo, arroz e tecidos e exporta café 

e gado. A flora é constituída por madeiras de lei. A fauna tem 

veados, capivaras,  macacos, inhambus e perdizes.  

Quanto à religião católica, são citados o padre Leônidas 

João Ferreira (vigário) e os sacristães Azarias de Almeida e 

Antonio Pinto de Barros.  

O município era servido pela Estrada de Ferro Rede Sul-

Mineira com a Estação de Varginha. O cemitério ainda era o 

paroquial.  

Quanto às repartições e serviços públicos federais, a 

cidade possuía uma coletoria federal e correio. A Justiça Federal 

contava com um substituto do Juiz Seccional.  
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 Nas atividades econômicas de comércio, fábricas e 

indústrias, os serviços e as profissões foram citados de modo 

geral: agricultores e lavradores, criadores e capitalistas (pessoas 

abastadas que possuíam capital suficiente para emprestar 

dinheiro e poderiam financiar obras e empreendimentos).  

 Serviços e profissões: Advogados, agrimensor, alfaiates, 

arquitetos, armador funerário, barbeiros, carpinteiros e 

marceneiros, comissários e compradores de café, dentistas, 

engenheiros, exportadores de lenha, exportadores de gado, 

exportadores de madeira, farmacêuticos, ferradores, ferreiros, 

fogueteiros, fotógrafos, funileiros, guarda-livros (serviço de 

contabilidade: contadores), médicos, ourives, pedreiros, 

pintores, professores da instrução pública e particular, 

relojoeiros, sapateiros e vendedores de leite. A única profissão 

feminina citada é a de modista (costureira), embora um homem 

também desempenhasse essa função. A cidade contava com 

alguns hotéis e pensões.  

 Fábricas: de beneficiar arroz; de beneficiar café; de 

aguardente e açúcar; de licores, gasosas e xaropes; de manteiga 

e queijos; de massas alimentícias; de gelo; de moagem (sem 

especificações). Além disso, havia também olarias.  

 Estabelecimentos comerciais: açougues; armarinhos, 

fazendas e ferragens; farmácias; padarias; secos e molhados; 

selarias e arreios; serrarias. 

 Bancos e agências bancárias: Banco Rural e Hipotecário 

do Estado de Minas Gerais.   

 Educação (instrução), cultura e entretenimento:  Teatro 

Municipal, Cinema Brasil, Íris Cinema, duas associações 

musicais: União Varginhense e Santa Cruz; uma casa de bilhar. 
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Havia instrução pública e particular. A única escola citada foi a 

particular Colégio Varginhense.  

 Imprensa: a cidade contava com o jornal O Momento. O 

jornal A Pátria, citado nas atas da Câmara Municipal, não foi 

mencionado no Laemmert. 

 

3.2 Álbuns publicitários fotográficos sobre Varginha 1918-

1920.  

 

 O Dicionário Houaiss (2001, p. 139) apresenta várias 

acepções da palavra álbum. A que se aplica ao nosso propósito 

é: “livro impresso com desenhos, vistas, gráficos etc., aos quais 

se juntam textos explicativos, descrição de lugares etc.”. É desse 

tipo de álbum que trataremos a seguir. 

 Em Minas Gerais, em relação à documentação 

iconográfica associada à textual, as duas primeiras décadas do 

século XX foram marcadas pela publicação de álbuns 

publicitários fotográficos. O momento histórico de 

aprimoramento e expansão das técnicas fotográficas favoreceu 

esse tipo de publicação. Os meios de comunicação de massa 

possibilitaram que as fotografias alcançassem um público 

maior. Nesse período, alguns municípios mineiros tiveram seus 

álbuns publicitários publicados: Varginha, Belo Horizonte, 

Cataguases, Frutal, Guarará, Patos de Minas, Ponte Nova, São 

João Nepomuceno, Uberaba, Uberabinha (atual Uberlândia), 

Vila Platina (atual Ituiutaba) etc.  

Na moda em Minas Gerais, na segunda década do 

século XX, os álbuns ilustrados de propaganda dos municípios 

faziam sucesso. Eles apresentavam grande variedade de 
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informações mesclando principalmente dados estatísticos e 

informações sobre história, geografia, economia, sociedade, 

política, religião, arquitetura e urbanismo, cultura, arte e 

desportos.  

Os álbuns sobre Varginha foram impressos em papel de 

boa qualidade com cuidadosa diagramação. O formato tem as 

dimensões de 21,5 cm de lombada/frente por 32,0 cm de 

pé/cabeça. Além do texto, os álbuns apresentam centenas de 

fotografias, constituindo, por isso, um relevante documento 

iconográfico. 

No período entre 1918 e 1919 foram publicados três 

álbuns publicitários fotográficos sobre Varginha: 

 Álbum de Varginha, de Sylvestre Fonseca e João Liberal, 

de 1920, com 159 páginas, publicado pela Pocai & C., de São 

Paulo, ilustrado com mais de uma centena de fotografias. Esse 

álbum foi finalizado em outubro de 1918, durante a epidemia 

da gripe espanhola. No texto de apresentação “Aos leitores”, os 

autores não explicam os motivos da demora da publicação, mas 

ressaltam que tiveram dificuldades para localizar dados 

estatísticos e informações indispensáveis à execução do 

trabalho.   

Um dos autores / organizadores, João Liberal (1891-

1949), jornalista e poeta varginhense, autor de Sombras 

Femininas, foi redator-chefe e proprietário do jornal O 

Momento fundado em primeiro de maio de 1915, editado e 

publicado em Varginha. Ele foi casado com Ondina Teixeira, filha 

do coronel Manoel Alves Teixeira.  

Uma de suas estrofes do poema Aliança partida: Porém, 

o tempo – o fero operador / Que mata sonhos e destrói porvir, 
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/ fê-la esquecer-me e todo aquele amor / que a mim jurara a um 

outro conferir” (O MOMENTO. Edição nº 35, p. 1. Varginha, 25 

dez. 1915). 

O estabelecimento gráfico de sua propriedade, com 

redação e oficinas, esteve localizado na Rua Direita, nº 7 (atual 

Presidente Antonio Carlos), telefone 32, entre abril de 1915 e 29 

de outubro de 1916, onde foram impressas as edições de nos 1 a 

77, e, posteriormente, na Rua de São Pedro, nº 11 (atual 

Wenceslau Braz), com mesmo número de telefone, onde foram 

impressas as edições a partir do número 78. Além do jornal, a 

oficina da gráfica imprimia livros, blocos de linho, faturas para 

estabelecimentos comerciais, talões de recibo, envelopes, 

cartões de visita e participações em casamentos. Em 1935, João 

Liberal foi diretor da secretaria da Prefeitura Municipal de 

Varginha. 
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O MOMENTO. Primeira página do jornal 

Varginha, 18 de novembro de 1917 
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JOÃO LIBERAL (1891-1949). Jornalista e poeta, redator-chefe e 
proprietário do jornal O Momento, um dos autores do Álbum de 
Varginha (1920). Fotografia. O Momento, ed. nº 155, p. 1. Varginha, 
primeiro maio 1918. 
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Sylvestre Fonseca era fotógrafo e, pelo menos no 

período entre 1916 e 1925, possuía um estúdio de fotografia 

estabelecido em Caxambu, estância hidromineral da região sul-

mineira vizinha a Varginha (ALMANAK LAEMMERT de 1916, ed. 

72, p. 3098; de 1917, ed. 73, p. 2883; de 1918, ed. 74, p. 2884; 

de 1919, ed. 76, p. 2884; de 1921, ed. 77, vol. IV, p. 4183; de 

1922, ed. 79, vol. IV, p. ?; de 1925, vol. IV, p. 227; de 1926, ed. 

82, vol. IV, p. 264). 

Embora essa informação não conste do Álbum de 

Varginha, os textos são de autoria de João Liberal e, a maioria 

das fotografias, de Sylvestre Fonseca.  

Para a publicação do álbum, em 28 de julho de 1917, 

Liberal & Fonseca enviaram à Câmara Municipal um ofício em 

que solicitavam a subvenção ou auxílio de Rs 1:000$000 (um 

conto de réis). O ofício foi publicado no jornal O Momento em 

15 de julho de 1917 e apresentado à Câmara no dia primeiro de 

agosto.  

Dizia o ofício: 

 

Exmo. Sr. / Desejando fazer uma 

propaganda intensa de nossa cidade 

natal, propaganda essa de que lhe advirá 

o conhecimento em outros pontos do 

nosso vasto Estado e, 

concomitantemente, maiores negócios e 

lucros decorrentes, resolvi levar a efeito a 

publicação de um ÁLBUM DA CIDADE DE 

VARGINHA, que leve, no Estado e fora 

dele, o nome de nossa terra à altura que 

merece. / Pretendo fazer uma obra 
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artística, ilustrada com fotografias da 

cidade, fazendas, melhoramentos, 

estabelecimentos industriais e que 

contenha dados estatísticos, históricos e 

comerciais do nosso município. / Conto 

com a colaboração dos melhores 

beletristas patrícios para a parte literária 

desse Álbum que Varginha bem merece. / 

Contando com o vosso apoio para a 

realização desse meu desideratum espero 

o vosso decidido amparo, amparo esse 

que não me negareis, dado o vosso 

empenho em servir à nossa terra que tão 

dignamente e proficuamente representais 

na nossa Câmara Municipal. / Vosso 

patrício e amigo. / J. LIBERAL (O 

MOMENTO. Edição nº 115, p. 2. Varginha, 

15 jul. 1917). 

 

No dia 03 de agosto de 1917, o vereador Roque Rotundo 

apresentou um projeto em que solicitava da Câmara a liberação 

de Rs 500$00 (quinhentos mil-réis) para a publicação do 

referido álbum (Ata 31, primeiro ago. 1917; ata 33, 03 ago. 

1917). 

Apesar de o auxílio financeiro para a publicação do 

álbum ter sido aprovado em três votações na Câmara Municipal, 

em abril de 1918, os autores se queixaram publicamente, em 

nota no jornal O Momento, que o recurso não havia sido 

liberado e criticaram a suposta superficialidade do álbum sobre 

Varginha, publicado por Roberto Capri, por não ser 



 

51 

exclusivamente sobre Varginha, ter muitas fotografias e 

apresentar descrições resumidas: 

 

ÁLBUM DE VARGINHA. / Conforme 

anunciamos, há algum tempo atrás, 

estamos com o firme propósito de levar a 

efeito a execução dessa obra, com que 

muito irá lucrar o nome dessa próspera 

cidade; pois se ainda não demos execução 

a essa ideia foi tão somente por falhar o 

auxílio que a Câmara Municipal nos havia 

prometido, auxílio este que foi discutido e 

autorizado a despender, em reunião 

efetuada pela mesma. / Varginha 

necessita de um Álbum exclusivamente 

seu, pois o que há aí, do sr. Capri, é uma 

coletânea de vistas e fotografias de 

diversas cidades de Minas, com descrições 

muito resumidas, por isso que não pode 

constituir um veículo de propaganda, que 

possa trazer utilidades a um povo. / O 

nosso álbum será de execução um tanto 

morosa, justamente porque queremos 

apresentar ao público um trabalho que 

não desmereça os fins colimados e de que 

possam a nossa indústria, a nossa lavoura 

e o nosso comércio, tirar reais proveitos. / 

O nosso companheiro Sylvestre Fonseca, 

que se encarregará da parte fotográfica, já 

possui uma grande coleção de vistas e 

fotografias que entrarão para o “Álbum”. 

/ A execução desse trabalho depende 
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exclusivamente da boa vontade de nossos 

distintos conterrâneos e contamos certos 

que eles saberão dar braços fortes a um 

empreendimento que redunda em 

proveito de seus próprios interesses. / 

Assim, esperamos que o nosso Álbum 

muito em breve possa marcar mais um 

tour de force nos surtos de progresso que 

tanto elevam nossa terra (O MOMENTO. 

Edição nº 152, p. 4. Álbum de Varginha. 

Varginha, 07 abr. 1918). 

 

 O artigo acima é, com certeza, do jornalista João Liberal, 

autor dos textos do Álbum de Varginha, embora seu nome não 

conste dos créditos.  

Álbum da Varginha, de Luiz José Álvares Rubião, sem 

data da impressão (1919?), com 154 páginas, publicado pela 

Casa Maltese, estabelecimento gráfico varginhense de 

propriedade do imigrante italiano Gaspare Maltese. O álbum é 

ilustrado com 178 fotografias. A edição teve a tiragem de cem 

álbuns, custeados pela Câmara Municipal pelo preço de Rs 

600$000 (seiscentos mil-réis), ou seja, 6$000 (seis mil-réis) cada 

álbum (Ata 92, 15 mar. 1919; ata 93, 17 mar. 1919).   

 Álvares Rubião (1876-?), filho de Francisco Alves de 

Barros Rubião e de Marianna Camomila de Noronha, era natural 

de Carmo do Rio Verde, depois Silvestre Ferraz, atual município 

de Carmo de Minas, então adstrito ao município de Cristina. Em 

1899, aos 23 anos de idade, mudou-se para Varginha, onde 

casou-se com Amélia Augusta de Vasconcelos e trabalhou como 

agrimensor. Escritor, além do Álbum da Varginha, escreveu os 
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livros A pesca no estado Minas (1912) e O leão do mar (1946), 

além de vários artigos para os jornais locais O Momento e 

Arauto do Sul. Alguns desses artigos são assinados com o 

pseudônimo Diabo Azul. Nos artigos publicados em jornais ele 

se revela um escritor crítico, irônico e bem-humorado, 

preocupado com questões políticas e sociais e com o urbanismo 

e a higiene pública. Ele foi pai de Augusto, Josefina e da pintora 

figurativista varginhense Aurélia Rubião (1901-1987). O leitor 

interessado sobre Álvares Rubião pode consultar o capítulo 6 

Análise literária e personalidade de Luiz Álvares Rubião: A pesca 

no estado de Minas (1912) e o Leão do Mar (1946), do livro 

Aurélia Rubião : Vida e Arte (SALES, 2011, p. 66-85). 

 Varginha, de Roberto Capri, publicista-editor, de [1917? 

1918?], com 28 páginas. O álbum, publicado pela Pocai & Cia,  é 

ilustrado com quarenta fotografias. As gravuras foram 

executadas nas oficinas do jornal O Estado de S. Paulo. A página 

20 é dedicada a Elói Mendes, antigo distrito de Varginha, 

emancipado em 1911.  

Em 06 de novembro de 1917, o projeto da produção do 

álbum de Roberto Capri, chamado pelo relator de “publicação 

histórica” em vez de “publicação sobre a história de Varginha” 

contou com solicitação de verba da Câmara Municipal. O relator 

não informou se o vereador propositor fez a proposta por 

iniciativa própria ou atendendo a um pedido do interessado. A 

quantia que constava do projeto era de Rs 1:500$000 (um conto 

e quinhentos mil-réis). O projeto foi enviado à Comissão de 

Finanças para emissão de parecer e, em seguida, na mesma 

sessão, foi aprovado em primeira votação. No dia seguinte, o 

projeto foi aprovado em segunda votação e, com dispensa do 
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interstício, aprovado definitivamente em terceira discussão (Ata 

46, 06 nov. 1917; Ata 47, 07 nov. 1917). 

Do referido álbum, não consta o ano da publicação. A 

dispensa da verba para a sua publicação, foi autorizada pela 

Câmara Municipal em 07 de novembro de 1917. Isso indica, 

muito provavelmente, que o ano de sua impressão deve ter sido 

1918, pois, dificilmente o trabalho gráfico, executado na 

requisitada Casa Pocai & Cia, de São Paulo, ficaria pronto a 

tempo de ser publicado ainda no decorrer de 1917. 

 

3.2.1 Casa Pocai & Cia.  

  

O Álbum de Varginha, de João Liberal e Sylvestre 

Fonseca e o Varginha, de Roberto Capri foram publicados pela 

editora Pocai & Cia, de Elvino Pocai, mestre da tipografia, 

considerado o poeta das artes gráficas brasileiras no período, 

daí a qualidade da impressão e o cuidadoso acabamento 

tipográfico da diagramação e das vinhetas que ilustram os 

álbuns, principalmente o Álbum de Varginha. A Pocai & Cia era 

um estabelecimento gráfico com oficinas de depósito na Rua 

João Adolfo, nº 60, na Consolação, e loja e escritório na Rua 

Anchieta, nº 1, no centro histórico de São Paulo, Capital.  

 

3.2.2 Temas das fotografias 

 

 Quanto ao tema, as fotografias desses três álbuns 

podem ser divididas em seis tipos: pessoas (homens, mulheres, 

adolescentes e crianças), paisagens urbanas e rurais, edificações 
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(fachadas e interiores), fazendas, animais e veículos 

automotores.  

 1 Pessoas: políticos (principalmente, presidentes da 

Câmara Municipal e vereadores), juízes de Direito, juízes de Paz, 

promotores de justiça, delegados, tabeliães, fiscais, coletores 

fiscais, funcionários públicos, agentes dos Correios, industriais, 

comerciantes, fazendeiros e agricultores, construtores de obras, 

padres e cônegos, professores, redatores de jornais e 

jornalistas, escritores e poetas, profissionais liberais (médicos, 

dentistas, farmacêuticos, advogados e acadêmicos de 

engenharia) e crianças e adolescentes do sexo masculino e 

feminino, filhos de alguns retratados. Os cargos ocupados pelos 

retratados mostram as atividades laborais consideradas de mais 

relevância à época.  

 As pessoas também foram retratadas em grupos 

familiares e carnavalescos (Carnaval de 1917) e de associações 

profissionais, escolares, militares, religiosas, desportivas, 

musicais e de agências bancárias: costureiras do Atelier Chic, 

alunas e professoras do Colégio Varginhense, reservistas da 

Linha de Tiro 255, zeladores e zeladoras do Sagrado Coração de 

Jesus, da paróquia do Divino Espírito Santo, divididos em grupos 

masculino e feminino, jogadores do Varginha Sport Club 

(denominados foot-ballers do time de futebol), Banda Santa 

Cruz e empregados da agência local do Banco Hipotecário e 

Agrícola de Minas Gerais 

 2 Paisagens: vistas parciais da cidade, trechos do Rio 

Verde, represa da usina de eletricidade Casa Vivaldi, vista 

panorâmica do edifício da usina produtora de energia elétrica 

da Casa Vivaldi, fazendas, cafezais, Jardim Municipal (atual 
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Praça D. Pedro II, conhecida como Jardim do Sapo), trechos da 

Avenida Barão do Rio Branco (atual Avenida Rio Branco), da Rua 

Direita (atual Presidente Antonio Carlos), da Rua dos 

Comissários, conhecida como Rua do Dinheiro (atual Rua Alves 

e Silva), Rua de São Pedro (antiga Rua da Chapada, atual Rua 

Wenceslau Braz) e Rua de Santa Cruz. Todos os logradouros 

públicos retratados são localizados na região central da cidade. 

 3 Edificações:  

a) Fachadas: Estação Ferroviária da Rede Sul-Mineira, 

Distribuidora de luz (energia elétrica), Casa da Caridade, Centro 

Espírita, sede do Tiro 255, fórum e cadeia (inclusive o da antiga 

cadeia, em 1909), Íris Cinema, teatro municipal (anterior ao 

atual Theatro Capitólio), hotéis Megda e dos Viajantes, Ginásio 

Sagrado Coração de Jesus, estabelecimento gráfico Casa Liberal, 

Casa de Comissões e Consignações de Café, Casa Foresti 

(sortidos em geral), Alfaiataria Central, Alfaiataria Sério e seção 

de funerais, armazéns de secos e molhados de proprietários 

variados, mercado municipal, Bazar das Famílias (loja de 

variados sortimentos), Farmácia do Globo, Farmácia São José, 

Grande Oficina Mecânica Navarra & Irmãos (caldeiraria e 

funilaria), Olympio Tibúrcio & Filho Depósito de Mobílias e 

Oficina Mecânica, A Minerva (fábrica de balas e caramelos); 

Destilaria Vitória (fábrica de licores, xaropes e águas minerais 

artificiais e gasosas), Casa Hard Rand & Comp. (comércio de 

café), fábrica de manteiga, fábrica de banha, padarias, Igreja 

Matriz do Divino Espírito Santo, capela da Fazenda do Tacho, 

agências do Banco do Brasil e do Banco Hipotecário e Agrícola 

de Minas Gerais, Marmoraria Pellini de mármores e esculturas 

para cemitérios, túmulos e mausoléus de várias famílias no 
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recém-inaugurado Cemitério Municipal e residências 

particulares térreas, sobrados e palacetes.  

Distrito de Carmo da Cachoeira: fachadas do Colégio 

Cachoeirense e Igreja Nossa Senhora do Carmo e interior da 

Farmácia Nossa Senhora do Carmo, da Casa Barateza Real e da 

loja de fazendas e armarinhos de José Baptista Sant’Anna.  

b) Interiores: Rede Telefônica Varginhense, de José 

Lisboa de Paiva, na Rua Delfim Moreira, nº 16, turbinas 

produtoras de energia elétrica da Casa Vivaldi, Casa Sério 

(funerária) com mostruário de coroas, Gonçalves & Cia 

representantes da Casa Arens de máquinas para a lavoura, 

depósito de café no Armazém dos Comissários Srs. Alvim & Cia, 

casa comercial A Maison Moderne, Casa Moderna (variedades e 

artigos de luxo), Oficina Mecânica A Varginhense, Alberico 

Gazola Armazém de Mantimentos e Molhados, Farmácia 

Internacional P. Achkar, Navarra & Irmãos (seção de louças e 

seção de variedades), consultórios médicos e odontológicos, 

sala de jantar e sala de visitas do Palacete Vila D. Vica, altar da 

capela da Fazenda dos Tachos, salão da máquina de beneficiar 

café da Fazenda dos Tachos, motores de máquinas de beneficiar 

café, vapor propulsor da máquina de beneficiar café e demais 

maquinários agrícolas e instrumentos agrícolas.  

 4 Fazendas: fachadas de casas de fazendas com seus 

proprietários, lavradores, currais, plantações e animais.  

 5 Animais: os animais retratados individualmente ou em 

grupo pertenciam às fazendas do município: cães de caça, 

cabritos, carros de bois, cavalos da raça mangalarga, cavalos de 

sela e sem especificação de raça, potros, éguas, touros suíços da 

raça simental, importados pelo Brasil a partir de 1904 e 
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excelente para a produção de leite e carne, gado holandês 

(Holstein-Frísia), caracu (raça bovina desenvolvida no Brasil 

Colonial) e zebu (gado doméstico de uma subespécie asiática, 

oriunda da Índia), vacas leiteiras e vacas da raça Junqueira (raça 

de boi taurino oriunda da região Sudeste do Brasil. Com poucos 

exemplares atualmente, encontra-se em risco de extinção).   

 6 Veículos automotores: automóvel com capota aberta 

em estrada de rodagem de terra batida com o motorista e 

passageiros. O único álbum com uma fotografia cujo tema 

principal é o automóvel é o de Roberto Capri. 

Os três álbuns reúnem textos, imagens fotográficas, 

ilustrações e vinhetas e constituem relevante acervo 

documental e fonte de informações sobre Varginha na última 

metade da década de 1910. 

 

3.3 A tragédia da gripe espanhola 1918 

  

 Em Varginha, sem dúvida, o evento mais marcante do 

período 1916-1920 se refere à saúde pública e à medicina: a 

epidemia da gripe espanhola de 1918, que ocasionou uma grave 

crise sanitária e devastação na vida social e das famílias do 

município.  

 A epidemia da gripe espanhola no município foi 

analisada em detalhes no livro “A gripe espanhola em Varginha 

(MG) 1918: memória de uma tragédia”, cuja primeira edição foi 

publicada pelo autor em 2004 (SALES, 2004). A segunda edição, 

com acréscimos, saiu como publicação oficial da Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais, em 2006, por meio do 

Conselho Editorial (SALES, 2006). O lançamento foi realizado na 
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Secretaria de Saúde, em Belo Horizonte. Notas sobre o 

lançamento do livro foram publicadas no site oficial da 

Secretaria com o título “SES lança livro sobre Gripe Espanhola” 

(28/06/2006) e no Minas Gerais – Órgão Oficial dos Poderes do 

Estado, com o título “Gripe Espanhola é tema de pesquisa” 

(MINAS GERAIS. Edição nº 118, p. 04. Belo Horizonte, 27 jun. 

2006). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a publicação 

foi “utilizada como referência bibliográfica no Plano de 

Contingência da Gripe Aviária”, epidemia que, na época, 

alarmava a população e deixava em alerta as autoridades 

sanitárias do Estado (MINAS GERAIS. Edição nº 118, p. 04. Belo 

Horizonte, 27 jun. 2006). 

 No Brasil, a epidemia da gripe espanhola chegou em 

setembro de 1918, a bordo do navio Demerara que, vindo de 

Lisboa com vários passageiros enfermos, fez escalas no Recife, 

em Salvador e no Rio de Janeiro. Em pouco mais de duas 

semanas, o contágio por disseminação comunitária já havia se 

instalado no país. A doença ficou conhecida como gripe 

espanhola não por ter tido origem na Espanha, mas por ter 

ocasionado grande número de mortos nesse país e pela 

imprensa local ter dado destaque à epidemia.    

 Em 1918, o médico americano Norman Roy Grist 

descreveu os sintomas e a morte por gripe espanhola em carta 

enviada a um amigo. Disse ele sobre os pacientes que chegavam 

aos hospitais:  

 

Esses homens começam com o que parece 
ser um ataque de gripe ou influenza e, 
quando levados ao hospital, desenvolvem 
muito rapidamente um tipo de 
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pneumonia viscoso nunca visto. Duas 
horas após o ingresso, eles têm manchas 
vermelhas sobre os ossos das bochechas 
e, algumas horas depois, você pode 
começar a ver a cianose se estendendo de 
suas orelhas e se espalhando por todo o 
rosto, até que seja difícil distinguir os 
homens de cor dos homens brancos. É 
apenas uma questão de algumas horas até 
a morte chegar e é, simplesmente, uma 
luta pelo ar até que eles sufoquem. É 
horrível (GRIST, 1918, tradução nossa). 

 
O estudo epidemiológico da gripe espanhola em 

Varginha foi feito com base no Livro nº 1 do registro dos 

enterramentos no Cemitério Municipal – Prefeitura Municipal 

de Varginha (1918-1919) e no Livro nº 11 dos assentos de óbitos 

da Paróquia de Varginha do ano de 1917-1918 – Bispado da 

Campanha (Paróquia do Divino Espírito Santo da Varginha), 

pois, quando realizei a pesquisa não tive acesso aos dados do 

Serviço Privativo do Registro Civil das Pessoas Naturais da 

Comarca de Varginha (Cartório do Registro Civil). 

Foram considerados óbitos por gripe espanhola as 

causas de morte gripe, pneumonia e broncopneumonia.   

A análise revelou que, no período entre 18 de outubro 

de 1918 e 21 de janeiro de 1919, ocorreram ao menos 184 

óbitos por influenza espanhola no município de Varginha, sendo 

90 (49%) homens e 94 (51%) mulheres. O período de 41 dias 

entre 04 de novembro e 14 de dezembro foi o mais intenso da 

epidemia com a ocorrência de 162 óbitos, o que representa 88% 

do total. Em 1918, segundo Lefort (1950), a população de 

Varginha era de 22.080 habitantes. O autor não cita a fonte 
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pesquisada. Segundo o Almanak Laemmert de 1918 (p. 3021), a 

população era de 36.000 habitantes, dado que optamos por não 

utilizar, pois, provavelmente, está superestimado uma vez que 

o Recenseamento de 1920 registrou um total de 22.457 

habitantes (vol. 4, 1ª parte, p. 451 e 707). Os dados 

populacionais da época são imprecisos e variam segundo a 

fonte consultada. Após a criação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, em 1936, os dados populacionais dos 

municípios brasileiros passaram a ser mais confiáveis.  

A ocorrência da gripe espanhola representou um 

incremento de 63,8% em relação ao coeficiente médio de 

mortalidade geral no período de 1916 a 1918. O resultado não 

deixa dúvidas quanto à gravidade da epidemia numa época em 

que o conhecimento científico sobre os vírus ainda estava no 

início e os recursos médicos, farmacológicos e de acesso às 

informações eram insuficientes para contê-la ou controlá-la.  

 A classe social mais atingida foi a de baixo nível 

socioeconômico, constituída por lavradores e prestadores de 

serviços domésticos. As principais vítimas foram crianças de 

ambos os gêneros, entre menores de um ano e quatro anos de 

idade (45,1%).  

Quanto ao local de sepultamento, as quatorze (7,6%) 

primeiras vítimas foram sepultadas no antigo cemitério 

paroquial, situado na Praça Barão do Rio Branco (atual Praça 

José de Rezende Paiva, conhecida como Praça da Fonte ou da 

Bandeira). As demais 170 (92,4%) foram sepultadas no 

Cemitério Municipal, inaugurado no dia 08 de novembro de 

1918. A data prevista para a inauguração desse cemitério era o 

dia 15 de novembro, para coincidir com a da Proclamação da 
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República, contudo, devido à grande quantidade de mortos pela 

gripe, a inauguração teve que ser antecipada em uma semana.  

 A atitude da Câmara Municipal foi de omissão, 

reconhecida por Affonso de Oliveira Castro, presidente da 

Câmara, em ata da sessão extraordinária realizada em 13 de 

novembro de 1918, à qual compareceram apenas o presidente 

e dois vereadores. Segundo ele, a ausência dos convocados 

atestava o descaso dos vereadores em relação “ao sofrimento 

das classes assoladas pelo terrível mal”. Como o poder público 

municipal não elaborou estratégias efetivas de ações sanitárias 

e de assistência social, o trabalho dos médicos, farmacêuticos e 

voluntários teve fundamental importância na assistência aos 

doentes e às suas famílias. É de se imaginar a perplexidade do 

presidente da Câmara com a atitude omissa dos vereadores, 

pois, sendo ele farmacêutico, percebia com maior clareza a 

gravidade da situação epidêmica e dependia dos vereadores 

para elaborar um plano de ação conjunta de assistência. 

 Álvares Rubião, escritor contemporâneo e residente em 

Varginha à época da epidemia, apresenta uma breve descrição 

da assistência aos doentes:  

 

A pandemia da gripe espanhola que já se 

fazia sentir nesta cidade desde outubro, 

tomou grande incremento no mês de 

Novembro, principalmente entre a classe 

pobre. / Felizmente, espíritos caridosos, 

muito auxiliados pelos Irmãos Maristas, 

puderam, ainda em tempo, organizar 

improvisados socorros, que muito 

aliviariam os sofrimentos dos 
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desprotegidos da sorte, fornecendo-lhes 

alimentos, roupas, recursos médicos e 

medicamentos. / Foi, por isto, organizado, 

no prédio da Casa de Caridade, um 

pequeno hospital, donde, sem medir 

esforços nem olhar perigos, acudiram as 

senhoras varginhenses, exemplo de 

solidariedade humana, para curar os 

atacados da assoladora pandemia 

(RUBIÃO, 1919, p. 53). 

 

 Para termos uma ideia da gravidade da epidemia da 

gripe espanhola em Varginha, em 1918, podemos comparar os 

dados de mortalidade da época calculando-os com base na 

população atual. Em 1918, foram 184 óbitos para uma 

população de 22.080 habitantes, ou seja, 0,83% da população 

faleceu vítima da gripe espanhola. Segundo o IBGE, a estimativa 

populacional para Varginha, em 2020 (a pandemia de Covid-19 

impediu a realização do censo demográfico), era 136.602 de 

habitantes. Se 0,83% dessa população falecesse vítima da gripe, 

teríamos um total de 1.134 óbitos em 85 dias, período que 

durou a epidemia! Dessa forma, com certeza, a epidemia da 

gripe espanhola em Varginha foi a maior tragédia humana que 

aconteceu no município, desde o início da povoação no final do 

século XVIII. Essa realidade justifica o subtítulo dado ao 

trabalho: memória de uma tragédia.  

 O leitor interessado que consultar as duas edições da 

obra citada deve estar atento aos dados das tabelas. Todas as 

tabelas da primeira edição estão completas e com os dados 
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corretos. Na segunda edição (2006), no entanto, infelizmente, 

as tabelas números 1 e 4 foram impressas com alguns erros.  

Os erros das tabelas da segunda edição foram os 

seguintes:    

 Tabela 1: falta a primeira linha com os dados da faixa 

etária 0 |- 1 ano com 16 (8,7%) óbitos masculinos e 14 (7,7%) 

femininos, perfazendo um total de 30 óbitos, o que representa 

16,4% da totalidade dos mortos por gripe espanhola. Na linha 

‘Ignorado’, os dados corretos são: Masculino: total absoluto: - ; 

total percentual: 0,0. Feminino: total absoluto: 1. Total 

percentual: 0,5. Total absoluto de todos os óbitos da categoria 

Ignorados: 1. Total percentual: 0,5.  

 Tabela 4: o total percentual correto dos óbitos 

masculinos, por gripe, no mês de novembro de 1918 é 31% e 

não 3%. O total percentual correto dos óbitos masculinos, por 

gripe, no mês de janeiro de 1919, é 1%. 

 

CHARGE DE SETH SOBRE  

A EPIDEMIA DA GRIPE ESPANHOLA (1918) 

 

 
Fonte: Revista Fon-Fon. Edição nº 44. Rio de Janeiro, 02 nov. 1918. 
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 A charge acima, reproduzida na Revista Fon-Fon, é do 

ilustrador Álvaro Marins (1891-1949), que assinava seus 

trabalhos como Seth. Ela é composta por três quadros 

independentes e inter-relacionados, e se refere à epidemia da 

gripe espanhola, na cidade do Rio de Janeiro. Reproduzimo-la 

aqui porque o autor captou com argúcia e ironia o sentimento e 

o temor da época em relação à epidemia.  

 No primeiro quadro, a gripe espanhola, representada 

por um esqueleto vestido com túnica e portando uma foice, 

avisa ao médico interpelado por ela: “minha visita é de médico”, 

ou seja, “não se incomode, você morrerá tão rapidamente 

quanto o tempo gasto numa visita de médico”. 

 No segundo, um policial ou militar fardado inspeciona a 

abertura de trincheiras tendo ao fundo túmulos e cruzes. O ano 

de 1918 foi o último da I Guerra Mundial, donde o uso da palavra 

trincheiras. A frase “ocupação militar do Caju” não deixa dúvida: 

as “trincheiras” são as covas abertas para o sepultamento dos 

mortos da gripe espanhola e uma referência explícita ao 

Cemitério São Francisco Xavier, conhecido pela população como 

Cemitério do Caju.  

 No terceiro, “Aspecto da cidade. Movimento intenso de 

veículos”, o aspecto da cidade é fúnebre. Na rua deserta vê-se 

apenas um guarda que, da esquina, inspeciona a longa fileira de 

carros funerários rumo ao cemitério, transportando os mortos 

pela gripe espanhola.  

 A seguir, apresentamos as ilustrações das capas da 1ª e 

da 2ª edições do livro “A gripe espanhola em Varginha (MG) 

1918: memória de uma tragédia” (SALES 2004; 2006). 

 



 

66 

 
 

Capa da 1ª edição. Dimensões: 15,3 x 21,2 cm. Varginha, 2004. 

56p. 
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Capa da 2ª edição. Dimensões: 14,3 x 21,2 cm. Belo Horizonte: 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2006.  64p. 

Publicação oficial.  
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 Atualmente, a Organização Mundial da Saúde é 

cautelosa na denominação de vírus e de epidemias, a fim de que 

o nome escolhido não faça referência a uma localização 

geográfica, indivíduos, grupos populacionais ou étnicos (gripe 

espanhola; gripe mexicana; febre do Nilo Ocidental; síndrome 

respiratória do Oriente Médio etc) e animais (gripe suína, gripe 

aviária). Além disso, o nome escolhido deve estar relacionado à 

doença e ser facilmente pronunciável na maioria dos idiomas.  

 À época, a pandemia da gripe de 1918-1919 foi 

denominada espanhola, pois a Espanha não censurava as 

informações sobre a doença, o que levou os jornais a darem 

ampla cobertura. Por isso, embora o epicentro da doença tenha 

sido nos Estados Unidos, foi a denominação gripe espanhola que 

entrou para a história. Desde então, centenas de estudos 

acadêmicos publicados sobre a pandemia utilizam essa 

denominação. Em nosso estudo, portanto, não houve como 

adotar outra nomenclatura, sob pena de causar confusão no 

leitor. A tradição do uso se impõe ainda hoje e permanecerá no 

futuro, apesar de a própria denominação comportar uma 

referência falsa da origem da epidemia.  

 
3.3.1 Polícia sanitária no Código de Posturas Municipal de 

Varginha (1918) 

 

Os vocábulos polícia e política, em sua origem, possuem 

significados correlatos, embora derivados de idiomas 

diferentes. Polícia, do latim polĭtia,ae, se refere à organização 

política, ao governo e ao sistema governativo. Política, do grego 
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politikě, à ciência dos negócios do estado, à administração 

pública (DICIONÁRIO HOUAISS, 2001, p. 2249 e 2253).  

Nas sociedades ocidentais, no decorrer do século XVIII, 

a polícia era algo equivalente à moribus politicis excolere, 

expressão latina cuja tradução aproximada seria “o cultivo da 

moral social”. Assim, polícia era o governo e a administração 

interna da República, principalmente no que dizia respeito às 

comodidades, entendida como limpeza, asseio, fartura de 

víveres, vestuário e segurança dos cidadãos. Por conseguinte, 

policiar era o ato de polir, de policiar uma nação (BLUTEAU, 

1789, vol. II, p. 213).  Essa acepção da palavra se refere ao 

conjunto das atividades atualmente denominadas políticas 

públicas e, com esse sentido, foi utilizada em documentos 

produzidos pelo poder municipal de Varginha até pelo menos o 

final da segunda década do século XX.  

A partir das décadas seguintes, cada vez mais, a palavra 

polícia passou a significar também e, principalmente, o conjunto 

de leis e disposições que asseguram a ordem, a moralidade e a 

segurança de uma sociedade, o que inclui a atividade de vigiar e 

de empregar o uso da força (violência) nos casos em que esse 

procedimento se fizer necessário.  

 Dito isso, podemos agora compreender o significado do 

termo “polícia sanitária”, constante do Código de Posturas da 

Câmara de Varginha – Estatuto Municipal (Lei nº 357, de 19 de 

setembro de 1918): uma política de saúde pública, cujas 

diretrizes foram estabelecidas nos Capítulos XXI – Da Polícia 

Sanitária e das visitas domiciliares (art. 182 a 189, p. 50-52); XXII 

– Das precauções contra as moléstias transmissíveis (art. 190 a 

203, p. 52-55) e XXIII – Da vacinação e revacinação (art. 204 a 
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206, p. 55). Na sequência, o Capítulo XXIV – Dos cemitérios e 

enterramentos (art. 207 a 234, p. 55-61) estabeleceu 

procedimentos relacionados à higiene e à salubridade públicas 

(vide o Anexo 1, com o texto completo da regulamentação). 

O objetivo dessa polícia, ou seja, dessa política de saúde 

pública era prevenir, reprimir e corrigir os abusos que pudessem 

comprometer a salubridade pública.   

A polícia sanitária ou médica de Varginha, no início do 

século XX, tinha a ver com os cuidados de saúde da população 

que, sem dúvida, ainda são pertinentes nos dias atuais: 

salubridade pública, asseio, regras de higiene, saneamento, 

fiscalização de feiras, do mercado, da bebida e da comida, 

limpeza das cidades etc.  

O Código de Posturas de Varginha, de 1918, em seus 

princípios gerais continua contemporâneo: no inciso IX do artigo 

30, a preocupação com a saúde dos munícipes aparece 

vinculada a uma vida de tranquilidade na cidade, o que, em 

última instância, tem a ver com a segurança pública como a 

compreendemos atualmente: um estado de normalidade social 

que permite ao cidadão usufruir direitos e cumprir deveres.  

 O referido Código de Posturas foi aprovado um mês 

antes da eclosão da gripe espanhola na cidade e publicado, em 

formato de livro, em 1919. Ele estabelecia que o médico 

municipal ou qualquer clínico era obrigado a comunicar 

imediatamente ao Agente Executivo Municipal (atual cargo de 

prefeito) o aparecimento de moléstia epidêmica ou 

transmissível e aplicar as medidas higiênicas urgentes para 

evitar a sua propagação. Eram consideradas de notificação 

obrigatória as moléstias contagiosas, também denominadas 
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pestilenciais (febre amarela, cólera e pestes do Oriente), as 

febres exantemáticas epidêmicas (varíola, escarlatina, sarampo 

e varicela), a difteria e a coqueluche. A tuberculose, febres 

infectuosas puerperais, moléstias septicêmicas e beribéri eram 

de notificação facultativa. Era proibido realizar o tratamento de 

moléstias epidêmicas ou transmissíveis em locais com 

aglomeração de pessoas, sendo preconizada a remoção do 

doente para um hospital ou local isolado (Cap. XXII, Das 

precauções contra as moléstias transmissíveis, art. 190, 193 e 

194, p. 52-53).   

 

3.4 Educação 

 

 No período em estudo, a educação escolar ou instrução 

em Varginha era ministrada por estabelecimentos públicos e 

particulares de educação.  

 Nas escolas públicas trabalhavam, em 1917: o inspetor 

Bento Xavier do Prado e as professoras Emília Eugênia Ferreira, 

Randolphina Paiva, Hortência Ferreira, Amélia Braga da Costa e 

Silva, Alcina Ferreira de Carvalho, Maria da Costa e Silva e Alice 

Macedo (ALMANAK LAEMMERT, ed. nº B73, 1917, p. 3039). O 

Almanak não citou os nomes das escolas.  

 O periódico local O Momento, cita os Colégios Luso-

Brasileiro, São Luiz e Varginhense, e, noticia a chegada dos 

Irmãos Maristas a Varginha, em janeiro de 1918, para darem 

início ao funcionamento do Ginásio Coração de Jesus. O São Luiz 

era dirigido pelo farmacêutico Jorge Silveira e, o Varginhense, 

por D. Eliza Cândida da Fonseca, auxiliada pelas senhoritas 

Genny e Edith Fonseca.  
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O Colégio Luso-Brasileiro era uma filial do 

estabelecimento de igual nome de Petrópolis (RJ). A filial 

varginhense mantinha os cursos primário, secundário e de 

preparatórios e aceitava alunos no internato, externato e semi-

internato. O diretor era Antonio Orrico. O corpo docente era 

formado por professores contratados no Rio de Janeiro. O início 

das aulas estava previsto para março de 1916. As previsões de 

funcionamento divulgadas n’O Momento eram essas. Não 

sabemos, no entanto, se o colégio funcionou como estava 

previsto, pois houve uma série de problemas iniciais com a 

contratação de professores de fora da cidade, o que feriu os 

brios locais. Esse tipo de contratação, foi muito criticada pela 

imprensa local, que afirmava a qualidade e a competência dos 

mestres varginhenses. Uma das críticas dizia que a direção do 

colégio fora “confiada a um moço e ainda solteiro” e, após 

semanas de discussões pela imprensa, foi noticiado que “A 

resolução do sr. Antonio Noronha, encerrando, de vez, o 

colégio, que mantinha nessa cidade, foi um movimento tão 

acertado e digno” (O MOMENTO. Edição nº 90, p. 1. Varginha, 

28 jan. 1917). 

O Colégio São Luiz publicava anúncio de sua atividade 

n’O Momento: “Instrução primária e secundária. Educação 

Moral e Cívica. Direção de Jorge Silveira. Rua Dr. Wenceslau 

Braz, 23. Varginha”. A direção era dos professores Jorge Silveira, 

Honório Armond e do segundo-tenente Isaltino de Pinho. O 

estabelecimento estava localizado na Avenida São José. A 

proposta inicial era oferecer os cursos ginasial e normal. O jornal 

cita as disciplinas de Português, Francês, Geografia, Aritmética 

e Álgebra. O Curso Normal funcionou no turno da manhã. 
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Em relação ao Colégio Varginhense são citadas as 

disciplinas de Português, Francês, Geografia, Aritmética, 

História do Brasil, Noções de História Natural, Religião e Música. 

Honório Armond (1891-1958), poeta e escritor, foi 

professor dos Colégios Luso-Brasileiro, São Luiz e Varginhense, 

tendo fixado residência em Varginha no final do primeiro 

semestre de 1916 e residido na cidade durante quase dois anos, 

entre 1916 e 1918. No Colégio Varginhense, ele lecionou 

Português, Francês e Matemática. 

Foi em Varginha que ele publicou Ignotæ Deæ, seu 

primeiro livro de poesias, em julho de 1917. O livro foi impresso 

nas oficinas de O Momento. 

O primeiro poema dele, publicado em O Momento, em 

maio de 1916, foi Versos a um relógio, dedicado a um morador 

de Varginha: “Velho relógio, amigo de outras eras, / esquisito, 

bizarro e original, / no teu ranger isócrono que esperas? / O dia 

de hoje ao de amanhã é igual” (O MOMENTO. Edição nº 56, p. 

1. Varginha, 28 maio 1916). 

A partir dessa data, o periódico passou a publicar vários 

de seus poemas: Memento mori...; In Æternum; Quando a 

sombra desce...; Sic transit...; Soneto; Beijo...; A concha; Culto; 

Invocação; Ressureição; Assim falou...; Has ultra metas 

requiescunt...; Canção de marcha: a bandeira. Honório Armond 

revela especial predileção por títulos em latim e pelas 

reticências. No mesmo periódico, ele também publicou artigos, 

notas e discursos sobre os mais diversos temas, com os títulos: 

Serviço Militar [sobre a Linha de Tiro nº 255 de Varginha]; Em 

torno de uma crítica [sobre crítica literária]; Carta aberta [ao 

deputado Domingos de Figueiredo]; Discurso proferido na 
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inauguração da Sede Social do Tiro 255 [agosto de 1917]; À 

Itália. 

Segundo O Momento, Honório Armond “foi obrigado a 

sair desta cidade por não ter onde lecionar”, tendo-se mudado 

para Muzambinho em fevereiro de 1918. Ele despediu-se de 

Varginha por meio de uma pequena nota publicada na 

imprensa: “DESPEDIDA. / O abaixo-assinando, transferindo de 

Varginha para Muzambinho sua residência, vem, por meio 

deste, apresentar suas despedidas aos amigos varginhenses de 

quem guarda tão gratas recordações. / Varginha, 27-II-918 / 

Honório Armond” (O MOMENTO. Edição nº 147, p. 4. Varginha, 

03 mar. 1918).  

 

Fontes: O MOMENTO. Edição nº 42, p. 3. Varginha, 13 fev. 1916; 

Edição nº 80, p. 3. Varginha, 19 nov. 1916; ed. nº 83, p. 2-3. 

Varginha, 10 dez. 1916; ibidem, ed. nº 84, p. 3. Varginha, 17 dez. 

1916; ibidem, ed. nº 87, p. 3. Varginha, 14 jan. 1917; ibidem, ed. 

nº 91, p. 2. Varginha, 04 fev. 1917; ibidem, ed. nº 93, p. 3. 

Varginha, 18 fev. 1917; ibidem, ed. nº 132, p. 2. Varginha, 11 

nov. 1917; ibidem, ed. 95, nº p. 3. Varginha, 04 mar. 1917; 

ibidem, ed. nº 144, p. 1. Varginha, 10 fev. 1918; ibidem, ed. nº 

147, p. 2 e 4. Varginha, 03 mar. 1918. 

 

3.4.1 Instrução pública: grupo escolar 

       

Até o início do século XX, o Brasil era um país com 

economia agrária cuja maioria da população residia na zona 

rural. As escolas isoladas representavam um modelo de 

escolaridade capaz de atender as zonas rurais dos municípios. A 
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principal característica da escola isolada era a manutenção de 

um professor para ministrar aulas a alunos de séries diferentes 

em uma mesma edificação, geralmente, uma casa ou 

construção simples adaptada para essa finalidade. Além de sua 

atividade principal, a alfabetização, as escolas isoladas 

contribuíam para a socialização de membros pertencentes a 

várias famílias de colonos e agricultores das comunidades das 

zonas rurais vizinhas. Nessa situação, o professor assumia um 

papel especial de liderança cívica, intelectual e afetiva, que 

extrapolava sua atuação profissional e se estendia às atividades 

de lazer, manifestações folclóricas e festividades cívicas e 

religiosas. Essa realidade foi amplamente retratada na 

literatura, no cinema e na teledramaturgia nacionais. 

No Brasil, a criação dos grupos escolares foi o reflexo de 

um novo modelo de organização escolar, no início da República, 

cujo objetivo era a implantação da educação popular. Os 

primeiros grupos escolares foram criados em 1893, no estado 

de São Paulo. Segundo Saviani (2004), esse tipo de escola era 

um fenômeno tipicamente urbano, pois, no meio rural, as 

escolas isoladas ainda predominavam. Em pouco tempo, a 

implantação do modelo de instrução dos grupos escolares 

difundiu-se para o restante do país. 

 Em Minas Gerais, nas publicações da imprensa oficial do 

governo do estado, o termo grupo escolar foi usado pela 

primeira vez, em 1897, em referência à construção de um 

edifício para essa finalidade na nova capital, Belo Horizonte 

(MINAS GERAES, ed. 158, 15 jun. 1897, p. 5). Tratou-se, no 

entanto, de uma aspiração que não foi realizada. Poucos meses 

depois, o mesmo periódico noticiou que, pela força das 
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circunstâncias, devido à falta de prédios, aquele que seria 

destinado para grupo escolar deveria ser utilizado para o 

funcionamento do Externato do Ginásio Mineiro (MINAS 

GERAES, ed. 293, 02 nov. 1897, p. 7). 

 Em 1898, no Congresso Mineiro, o deputado estadual 

Silva Fortes reconheceu que a construção de edifícios para 

grupos escolares era mais econômica do que a construção de 

escolas esparsas (MINAS GERAES, ed. 160, p. 05, 27 jul. 1898). 

 A lei nº 439, de 28 de setembro de 1906, autorizou o 

governo a reformar o ensino primário, normal e superior do 

estado com o propósito de que a escola passasse a ser “um 

instituto de educação intelectual, moral e física”. O ensino 

primário, gratuito e obrigatório, seria ministrado em escolas 

isoladas, grupos escolares e escolas-modelo anexas às escolas 

normais. O governo empregaria os esforços possíveis para a 

difusão do ensino em todas as camadas da população. Nos 

grupos escolares, poderia ser criado o ensino técnico primário. 

Os professores primários poderiam ser efetivos, adjuntos e 

substitutos, sendo os dois primeiros, obrigatoriamente, 

normalistas. Nos municípios onde fossem criados grupos 

escolares, o governo poderia suprimir escolas isoladas (LEI 

MINEIRA nº 439, de 28 set. 1906). 

 Em Varginha, o termo grupo escolar aparece pela 

primeira vez no livro de atas da Câmara Municipal, na ata de 05 

de junho de 1916, quando o vereador João Baptista Braga 

apresentou um projeto de autorização ao presidente da Câmara 

de efetuar o gasto que fosse necessário “para o levantamento 

de uma planta e orçamento de um Prédio para Grupo Escolar” 

na cidade (LIVRO DE ACTAS 1915-1916 MDCCCCXV, p. 53).  
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 Em 08 de março de 1917, um projeto aprovado na 

Câmara Municipal propunha a desativação do Mercado 

Municipal e a cessão do prédio para instalar um grupo escolar, 

o que deveria ser efetivado por meio de um acordo entre a 

Câmara e o governo do estado (Ata 23, 08 mar. 1917).  

Poucos meses depois, no entanto, a Câmara mudou seu 

entendimento e autorizou a reabertura do Mercado Municipal, 

o que inviabilizou a utilização do edifício para finalidades 

educacionais (Ata 31, primeiro ago. 1917; ata 32, 02 ago. 1917; 

ata 33, 03 ago. 1917).   

A proposta da Câmara de ceder o prédio do Mercado 

para nele ser instalado um grupo escolar foi alvo de críticas da 

imprensa local. Afirma J. Peroba, n’O Momento:  

 

um grupo escolar em Varginha precisa ser 

destinado a várias centenas de crianças, 

que nele irão passar a maior parte do dia; 

deve ser colocado em ponto de menor 

comércio, evitando, assim, o 

ensurdecedor e horrível barulho dos 

nossos carros de bois e carroças. / Em se 

tratando da construção de uma escola, em 

primeiro lugar devemos atender às 

condições de higiene da mesma e uma 

escola edificada naquele ponto deixará 

forçosamente muita cousa a desejar. / 

Para começo temos a considerar, como já 

disse, a exiguidade do terreno e, 

consequentemente, a deficiência dos 

pátios para recreios que, no mínimo, 

serão necessários dois, um para meninos, 
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outro para meninas. / Em seguida, 

protesta ainda a higiene contra a poeira 

infernal e finamente triturada que ali 

diariamente revoluteia ao vento, [...] que 

na opinião unânime dos microbiologistas 

constitui perigoso veículo de grande 

número de moléstias (O MOMENTO. Ed. 

nº 112, p. 1. Varginha, 24 jun. 1917). 

 

Em 06 de maio de 1918, a Câmara foi autorizada, por 

unanimidade, a doar ao governo do estado um terreno 

adquirido de José Navarra, para nele ser construído um grupo 

escolar (Ata 69, 06 maio 1918). Da ata não consta a localização 

do terreno.  

Em 02 de setembro de 1918, foi apresentado para 

primeira discussão o projeto de autorização à Câmara de 

despender a quantia de Rs 34:300$996 (trinta e quatro contos, 

trezentos mil e novecentos e noventa e seis réis), além dos trinta 

contos de réis já votados na lei orçamentária do exercício de 

1918, para a construção do prédio do grupo escolar de Varginha. 

O presidente da Câmara ficaria autorizado a realizar as 

operações de crédito que fossem necessárias ao cumprimento 

da lei (Ata 75, 02 set. 1918, fls. 58vº e 59f). Foi autorizado, 

portanto, o gasto total de Rs 64.300$996 (sessenta e quatro 

contos, trezentos mil e novecentos e noventa e seis réis) para a 

construção do prédio.  

Em 15 de março de 1919, foi lido em sessão da Câmara 

Municipal um requerimento de Domingos Luccio, propondo-se 

a construir o Grupo Escolar da cidade, de acordo com a planta 

fornecida pelo governo do Estado. Ele propôs, também, receber 
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o pagamento pelo serviço em três prestações feitas pela Câmara 

no período entre 1919 e 1921. A Câmara ficou de analisar a 

proposta em tempo oportuno (Ata 92, 15 mar. 1919). 

Em junho de 1917, o jornal local O Momento fazia 

críticas à demora da administração municipal em criar um grupo 

escolar na cidade. Em outro artigo assinado por J. Peroba, 

durante a administração de Affonso de Oliveira Castro, dizia o 

articulista:  

 

Os dias vão se passando e nós, como 

sempre, na mesma expectativa, alentados 

por uma esperança que aos poucos vai se 

dissipando em desilusão; debalde 

confiamos nos que se dizem nossos 

dirigentes, aguardando que os mesmos, 

de uma vez por todas, resolvam esta velha 

e decantada história da criação de um 

grupo escolar em Varginha. [...] Dizem que 

nosso Presidente da Câmara vai tratar 

agora carinhosamente deste assunto, 

criando aqui um grupo escolar, ainda na 

sua administração, e, sendo assim, 

antecipamos ao mesmo nosso sincero 

aplauso [...] (O Momento (ed. nº 111, p. 1. 

Varginha, 17 jun. 1917). 

 

 Quando a Câmara, por fim, abandonou a ideia da 

criação de um grupo escolar no prédio do Mercado, “J. Peroba, 

antes de tudo, aproveita a oportunidade para felicitar o nosso 

Presidente pelo fato de haver o mesmo abandonado 
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definitivamente aquela triste ideia de transformar o nosso 

mercado em grupo escolar” (O MOMENTO. Ed. nº 116, p. 1. 

Varginha, 22 jul. 1917). 

No livro de atas aqui transcrito, a criação de um grupo 

escolar em Varginha foi tratada nas atas citadas nas referências 

documentais abaixo. 

Referência documental: Ata 23, 08 mar. 1917, fl. 14vº; 

ata 68, 02 maio 1918, fl. 54f.; ata 69, 06 maio 1918, fl. 54vº; ata 

75, 02 set. 1918, fl. 58vº e 59f.; ata 92, 15 mar. 1919, fl. 70f./vº. 

 

3.4.2 Ginásio Coração de Jesus: Colégio Marista (1917) 

  
 Apesar da grande relevância para a cidade, a construção 
e inauguração do Ginásio Coração de Jesus, em 1917 e o início 
das atividades escolares no ano seguinte, o assunto teve pouco 
destaque no jornal O Momento. 
 Os Irmãos Maristas chegaram a Varginha no dia 03 
janeiro de 1918. Sobre o assunto, O Momento publicou a 
seguinte nota:  
 

Vindos pelo expresso da noite, aqui 
chegaram no dia 3 do corrente os Irmãos 
Maristas, que vêm dirigir o Ginásio 
Coração de Jesus. Recebidos na gare local 
por grande número de cavalheiros e 
famílias, foram os nossos ilustres 
hóspedes levados até a casa do sr. Vigário, 
com grande acompanhamento, música e 
foguetes. / Aí usou da palavra, saudando-
os, o nosso ilustre amigo e colaborador dr. 
José Marcellino de Rezende, que produziu 
uma brilhante oração salientando o papel 
do Clero e das Congregações religiosas no 
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ensino brasileiro. / Respondeu-lhe, 
agradecendo, o Irmão Superior. / Aos 
Irmãos Maristas desejamos prosperidade 
em nossa terra (O MOMENTO. Ed. nº 139, 
p. 1. Varginha, 16 jan. 1918). 

 
 João Liberal, redator-chefe d’O Momento, explicou aos 
leitores a pouca divulgação dada pelo periódico ao Ginásio 
Coração de Jesus: 
 

Reconhecemos, de fato, a importância 
desse melhoramento e louvamos a boa 
iniciativa dos que concorreram para a sua 
consumação. Nós, porém, como únicos 
representantes da imprensa local, fomos, 
infelizmente, esquecidos dos distintos e 
respeitáveis educadores, por isso que o 
nosso humilde jornalzinho não teve a 
honra de receber, oficialmente, nenhum 
comunicado que nos pusesse a par desse 
tão elevado empreendimento (O 
MOMENTO. Edição nº 150, p. 1. Varginha, 
24 mar. 1918). 

 
3.5 Aforamento: Câmara Municipal x Diocese da Campanha 

 

A questão do aforamento foi discutida pelos vereadores 

durante a sessão da Câmara Municipal realizada no dia primeiro 

de agosto de 1917 e registrada no livro de atas. 

O aforamento das terras que compreendiam grande 

parte da atual região central de Varginha teve início quando, em 

1806, a população que residia no antigo arraial adquiriu o 

referido terreno e fez a doação dele para o Bispado de Mariana 

com o objetivo de obter a elevação do povoado à categoria de 
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Curato (a Diocese da Campanha, a qual, atualmente, estão 

adstritas as paróquias de Varginha e dos municípios da região, 

foi criada um século depois, em 1907). O aforamento era um 

instituto jurídico estabelecido no Código Filipino ou Ordenações 

e Leis do Reino de Portugal, um conjunto de leis cuja primeira 

edição data de 1603, em vigor no Brasil mesmo após a 

Proclamação da República. Ao longo da história da cidade, até o 

início do século XX, permanecia a dúvida: no caso de a Igreja ser 

a legítima proprietária, os terrenos seriam do Bispado ou da 

capela, a atual Igreja Matriz do Divino Espírito? A decisão final 

ocorreu somente em 04 de novembro de 1922, quando a 

Fábrica Geral dos Patrimônios da Diocese da Campanha vendeu 

as terras para a Câmara Municipal de Varginha. O fabriqueiro 

geral, representante da Diocese de Campanha, foi Pedro 

Eugênio Cleto e o representante da Câmara Municipal de 

Varginha, José Augusto de Paiva, legalmente autorizado pela Lei 

Municipal nº 459, de 03 de novembro de 1922 (SERVIÇO 

NOTARIAL PRIVATIVO “BRAGA” 1º OFÍCIO. Livro nº 45, fls. Nº 

098-101vº, de Escrituras de Transmissão de Propriedade. 

Varginha, 04 nov. 1922).  

A interdição do Cemitério Paroquial, em 1918, a 

inauguração do Cemitério Municipal (secular), em 08 de 

novembro de 1918 e a aquisição pela Câmara Municipal dos 

terrenos da área central de Varginha, marcam, definitivamente, 

o rompimento com normas do ordenamento jurídico e 

eclesiástico que regia a vida da cidade do final do século XVIII 

até novembro de 1922. Além das consequências práticas 

inequívocas, esse rompimento representa simbolicamente o 

ingresso da cidade no século XX. 
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 Referência documental: Ata 31, primeiro ago. 1917, fl. 

20f.; ata 32, 02 ago. 1917, fl. 21f.; ata 33, 03 ago. 1917, fl. 22f. 

 

3.6 Economia: escassez de mão de obra na lavoura e na 

indústria  

 

 A ata de 26 de outubro de 1917, registra com espantosa 

clareza, a escassez da mão de obra nas lavouras e nas indústrias 

do município. O vereador José Augusto de Paiva apresentou o 

projeto do estabelecimento de pesada multa aos aliciadores de 

mão de obra.  

 A ata fala sobre “lançar um imposto aos aliciadores de 

trabalhadores rurais e operários” e que “Pelo vereador José 

Augusto de Paiva foi apresentado o projeto criando o imposto 

de 5:000$000 (cinco contos de réis) sobre quem, de qualquer 

modo, promover direta ou indiretamente a retirada de 

trabalhadores rurais ou empregados na indústria para fora do 

Estado, ainda que com escala por outros pontos de Minas 

Gerais”. O pagamento desse imposto seria feito imediatamente 

à intimação da pessoa encarregada de cobrá-lo, sob pena de dez 

dias de prisão e multa de cinquenta por cento (50%) sobre o 

valor do imposto. Além disso, o projeto ainda autorizava o 

Presidente da Câmara a nomear até dez fiscais em diversos 

pontos do território do município. Os fiscais seriam incumbidos 

da cobrança do imposto estipulado na lei com direito a 

perceberem 30% da quantia paga (Ata 41, de 26 out. 1917, fls. 

28vº e 29f.; Ata 42, de 27 out. 1917., fl. 29vº).  

 Constata-se, portanto, que, 29 anos após a abolição da 

escravatura, o problema econômico e social da mão de obra 



 

84 

ainda não havia sido solucionado, mesmo com a imigração 

maciça de imigrantes europeus, principalmente de italianos, 

para o município. A I Guerra Mundial 1917-1918, (à época, 

chamada de Grande Guerra), agravou ainda mais essa situação 

com reflexos danosos na economia municipal, 

predominantemente movida pela exportação de café para a 

Europa.  

 Referência documental: Ata 41, de 26 out. 1917, fls. 

28vº e 29f.; Ata 42, de 27 out. 1917., fl. 29vº. 

 

3.7 Abastecimento d’água 

 

 Em 1917, o município contava com o trabalho de um 

zelador das nascentes do abastecimento de água (Ata 32, 02 

ago. 1917; Ata 33, 03 ago. 1917). 

 Referência documental: Ata 32, 02 ago. 1917, fl. 21f.; 

Ata 33, 03 ago. 1917, fl. 22f.). 

 

3.8 Logradouros públicos, bairros e fazendas 

  

3.8.1 Logradouros públicos 

 

 São citados nas atas logradouros públicos da cidade de 

Varginha como ruas, avenidas, praças, becos e largos. São eles: 

 Beco do Pretório; 

 Largo da Matriz; 

 Praça Barão do Rio Branco, Praça da Estação e Praça D. 

Pedro II; 
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 Rua de São Pedro (antiga Rua da Chapada, atual 

Wenceslau Braz), Rua do Carmo (atual Silva Bittencourt), Rua 

Coronel Domingos de Rezende, Rua dos Comissários (atual Alves 

e Silva), Rua Direita (atual Presidente Antonio Carlos), Rua da 

Luz, Rua D. [Dica? Dicá?], Rua Dr. Delfim Moreira, Rua José 

Alves, Rua 13 de Maio, Rua 15 de Novembro; 

 A Rua 13 de Maio foi citada na Ata 92, de 15 de março 

de 1919 (fl. 70f.) com a seguinte especificação de circunstância: 

“Fica o Presidente da Câmara autorizado a mandar orçar e pôr 

em hasta pública o serviço de macadame e sarjetas da Rua 13 

de Maio, da Rua dos Comissários à Rua Direita”. Atualmente, 

não existe Rua 13 de Maio em Varginha. A Rua dos Comissários 

é a atual Alves e Silva, entre a Estação Ferroviária e o Mercado 

Municipal. Trata-se de uma rua curta, com apenas 117,20 

metros de comprimento (SIG, 2020). Conforme consta da ata, 

essa rua receberia calçamento até à Rua Direita, atual 

Presidente Antonio Carlos. A antiga Rua 13 de Maio, portanto, 

somente poderia ser umas das atuais ruas: Deputado Ribeiro de 

Rezende ou São Paulo. 

 Avenida do Colégio, Avenida D. Anna Jacintha de 

Rezende (atual Ana Jacinta) e Avenida São José. 

Em relação à Avenida Ana Jacinta, pode-se estabelecer 

um pequeno histórico: no dia 11 de setembro de 1917, a Câmara 

Municipal tomou conhecimento oficial de um requerimento do 

cidadão José Marcos Xavier Rezende propondo-se a entregar à 

Câmara a abertura da Avenida D. Anna Jacintha de Rezende e 

travessas (vias de acesso) feitas em terrenos de sua 

propriedade. Para tanto, ele solicitou a indenização de Rs 

2:000$000 (dois contos de réis). O projeto foi aprovado em 
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primeira discussão (Ata 34, 11 set. 1917). No dia 14 de 

setembro, o projeto foi apresentado para terceira discussão, 

sendo aprovado. A Câmara foi autorizada a emitir em apólices 

municipais a quantia referente à indenização solicitada e 

aprovada (Ata 37, 14 set. 1917). 

 Referência documental da Avenida Ana Jacinta: Ata 34, 

11 set. 1917, fls. 22vº e 23f.; Ata 35, 12 set. 1917, fl. 24vº; ata 

37, 14 set. 1917, fl. 25f. 

 Em relação à Avenida São José: em 15 de março de 

1919, foi lido, durante sessão da Câmara Municipal, um 

requerimento do capitão José Bernardes de Rezende e de sua 

mulher, oferecendo a venda de um terreno de propriedade de 

ambos, que interceptava o prolongamento da Avenida São José, 

pela quantia de Rs 3:300$000 (três contos e trezentos mil-réis). 

A Câmara manifestou interesse na aquisição e designou dois 

vereadores para entrarem em acordo com os peticionários (Ata 

92, 15 mar. 1919).  

 Referência documental da Avenida São José: Ata 92, 15 

mar. 1919, fl. 70f. 

 

3.8.2 O Bairro Mundo Novo 

  

Conforme esclarecemos no livro “Varginha (MG) na 

República Oligárquica: atas da Câmara Municipal 1910-1915”, 

algumas atas de 1915 se referiam ao bairro Mundo Novo e à 

construção de uma ponte sobre o Rio Verde para acesso ao 

local: “situado próximo à Usina Elétrica da Casa Vivaldi. Para ter 

acesso a esse novo bairro, deveria-se atravessar o Rio Verde, por 

isso, em janeiro de 1915, os vereadores apresentaram a 
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proposta da construção de uma ponte de madeira sobre o rio 

(ata de 18 jan. 1915, fl. 85f.; 19 jan. 1915, 85vº). Não há, 

atualmente, nenhum bairro em Varginha com essa 

denominação e a região da cidade a qual a ata se refere, ainda 

hoje, é de ocupação recente. O nome atual dessa região é 

Penedo. Próximo ao referido Mundo Novo, havia o local Ponte 

Alta, ambos citados no relatório de gestão de 1914: “construção 

de uma ponte que ligasse, por um caminho mais curto, esta 

Cidade a Ponte Alta e ao populoso bairro Mundo Novo”. 

 Da mesma forma que o livro de atas anterior (1910-

1915), as atas do Livro de Actas 1916-1920, que citam o bairro 

Mundo Novo se referem à construção de uma ponte. A Câmara 

Municipal nomeou uma comissão composta por vereadores, 

encarregada “de se entender com o Coronel Silvério Francisco 

de Oliveira, sobre a desapropriação de terrenos para passagem 

da estrada, que desta cidade se dirige para a ponte em 

construção sobre o Rio Verde, ligando este município ao bairro 

do Mundo Novo”. O valor da indenização foi estipulado em 

quatro contos de réis (Rs 4:000$000), emitidos em apólices 

municipais e a Câmara ficou obrigada a fornecer o arame para a 

cerca na referida estrada desapropriada (Ata 103, 17 nov. 1919). 

 Referência documental: Ata 103, 17 nov. 1919; ata 104, 

18 nov. 1919.  

 

3.8.3 Fazendas, reservatórios e correntes de água 

 

As propriedades rurais citadas são:  

Em Varginha: fazenda das Três Barras, de propriedade 

de D. Anna Alexandrina Pinto Teixeira, (Ata 24, 09 abr. 1917; ata 
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27, 12 abr. 1917) e fazenda do Bálsamo, de Joaquim Custódio de 

Souza (Ata 94, 15 maio 1919).   

Em Três Pontas: fazenda Casa Nova, de Antonio Baptista 

dos Reis (Ata 62, 04 mar. 1918; ata 68, 02 maio 1918 e ata 73, 

primeiro ago. 1918). 

Referência documental: Ata 24, 09 abr. 1917, fl. 15vº; 

ata 27, 12 abr. 1917, fl. 17vº; ata 62, 04 mar. 1918, fl. 42vº e 43 

f.; ata 68, 02 maio 1918, fl. 54f e ata 73, primeiro ago. 1918, fl. 

56f). 

 Além das fazendas, foram citados dois locais na zona 

rural onde deveriam ser construídas escolas primárias mistas 

municipais: 

Ribeirão da Cava (Ata 64, primeiro abr. 1918; ata 65, 02 

abr. 1918; ata 66, 03 abr. 1918). 

Bairro do Tacho: provável referência à Fazenda dos 

Tachos, citada como bairro na ata. A solicitação da criação da 

escola foi feita por Emílio Justiniano de Rezende e Silva (Ata 73, 

primeiro ago. 1918; ata 74, 02 ago. 1918). 

 Referência documental: Ata 64, primeiro abr. 1918, fl. 

50f.; ata 65, 02 abr. 1918, fl. 51f.; ata 66, 03 abr. 1918, fl. 53f.; 

ata 73, primeiro ago. 1918, fl. 56f.; ata 74, 02 ago. 1918, fl. 

 Em relação a reservatórios de água, foi citado o Açude 

Doce, que necessitava de reparos e de uma ponte (Ata 89, de 03 

jan. 1919, fl. 69f.; ata 94, 15 maio 1919, fl. 74vº). 

Foram citados os Córrego da Anta e das Pitangueiras, na 

Vargem, na estrada entre Varginha e Três Corações, como locais 

que deveriam receber reparos de obras (Ata 96, 15 jul. 1919, fl. 

77vº). 
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3.9 Mercado Municipal   

 

 A regulamentação de um mercado municipal, no centro 

de Varginha, no decorrer da segunda década do século XX, 

sempre esteve envolta em polêmicas e contradições legislativas 

e populares. Além disso, sua instalação no centro da cidade, 

com acesso principal pela Rua dos Comissários (atual Alves e 

Silva), era alvo constante do ataque da imprensa local.  

Em nota na coluna Melhoramentos Locais, do jornal O 

Momento, sem assinatura e publicada antes da conclusão das 

obras do edifício, o redator critica a escolha do local para a 

construção do mercado, segundo ele, inapropriado para a 

comercialização de gêneros alimentícios, pois o grande trânsito 

de carros de boi levantava nuvens de poeira que iriam 

contaminar os alimentos e dificultar o trânsito de pessoas (O 

MOMENTO, ed. nº 16, p. 1. Varginha, 15 ago. 1915). No mesmo 

periódico, o escritor e agrimensor Álvares Rubião era um crítico 

irônico da criação do mercado e do seu regulamento.  

Após o início das atividades do Mercado, na mesma 

coluna do referido jornal, Álvares Rubião fez duras e ácidas 

críticas. Ele criticou a importação do regulamento do mercado, 

trazido “engarrafado de Itajubá” e implantado em Varginha sem 

as necessárias adaptações às circunstâncias locais, segundo ele, 

para bajular Wenceslau Braz, Presidente da República, natural 

daquela cidade (O MOMENTO, ed. nº 46, p. 1. Varginha, 12 mar. 

1916). 

Apesar de algumas vozes contrárias, o Mercado 

Municipal de Varginha foi regulamentado pela lei nº 314, de 10 

de março de 1916. 
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Um ano depois, em 05 de março de 1917, foi 

apresentado o projeto de revogação da lei nº 314, encaminhado 

à Comissão de Finanças para que esta desse seu parecer (Ata 21, 

05 mar. 1917). 

 Em 08 de março de 1917, o mesmo projeto foi 

apresentado e votado, em segunda e terceira discussões, com 

dispensa do interstício. A Câmara foi autorizada a entrar em 

acordo com o Governo do Estado para efetivar a cessão do 

prédio do Mercado para a instalação de um grupo escolar, 

prevista na Emenda Aditiva nº 1 do referido projeto (Ata 23, 08 

mar. 1917). 

 Em 08 de maio de 1917, a Câmara, baseada em Parecer 

emitido pela Comissão de Finanças, autorizou o pagamento da 

quantia de Rs 100$000 (cem mil-réis) a Antonio Francisco de 

Oliveira pelo levantamento da planta do mercado (Ata 29, 08 

maio 1917). 

As deliberações sobre o Mercado Municipal eram, pois, 

contraditórias. Cinco meses depois, a Câmara mudou 

novamente sua deliberação sobre o estabelecimento: no dia 

primeiro de agosto de 1917, foi apresentado e aprovado em 

primeira votação pela Câmara um projeto autorizando a 

reabertura do Mercado, que passaria a funcionar de acordo com 

o regulamento que seria futuramente aprovado (Ata 31, 

primeiro ago. 1917). Nos dias seguintes, o projeto foi aprovado 

em segunda e terceira discussões (Ata 32, 02 ago. 1917; Ata 33, 

03 ago. 1917).   

 Em 15 de março de 1919, foi apresentado o Projeto nº 

9, de autorização da venda em hasta pública do prédio do 

mercado, tendo sido aprovado em primeira discussão. Os 



 

91 

vereadores Estevão Braga Sobrinho e Sylvestre Francisco de 

Oliveira se manifestaram contrários à venda e fizeram essa 

declaração logo após as suas assinaturas no livro de atas (Ata 

92, 15 mar. 1919). 

Em 17 de março de 1919, o projeto foi posto em 

segunda discussão, sendo aprovado. Novamente, os vereadores 

Sylvestre de Oliveira e Rebello da Cunha se manifestaram contra 

a venda. No mesmo dia, decorridos apenas dois dias da sessão 

anterior, já havia um interessado na aquisição do prédio do 

mercado: Joaquim Eugênio de Araújo, comissário e comprador 

de café, fez a proposta da compra do edifício e mais cinco 

metros nos fundos pelo valor de vinte contos de réis. Além 

disso, solicitou da Câmara que a venda fosse posta em hasta 

pública e pediu, ainda, isenção do pagamento do imposto 

municipal (Ata 93, 17 mar. 1919). 

 Em 15 de maio de 1919, o então o projeto de 

autorização da venda do prédio do Mercado Municipal, foi 

posto em terceira discussão e, em seguida, a votos, sendo, dessa 

vez, rejeitado por unanimidade (Ata 94, de 15 maio 1919).  

  Entre março e maio, provavelmente ocorreu algum tipo 

de pressão sobre os vereadores, o que os levou a mudarem seu 

entendimento sobre a venda do mercado. Da maioria favorável 

à venda, passou-se à unanimidade da rejeição. Essa pressão 

pode ter vindo dos comerciantes que mantinham bancas no 

mercado, de produtores rurais que negociavam seus produtos 

para a venda no estabelecimento e mesmo de parte da 

população, interessada em ter um local apropriado onde 

pudesse fazer a compra de gêneros alimentícios variados para o 

abastecimento doméstico. 
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 Conforme se percebe por este breve histórico, o que 

chama a atenção nas atitudes da Câmara em relação ao 

Mercado Municipal é a incerteza sobre a deliberação definitiva 

a ser tomada. Os relatores de atas não fazem referência aos 

motivos que teriam levado a Câmara a contínuas mudanças de 

entendimento, em um período de tempo tão curto, sobre a 

manutenção do mercado. 

Referência documental: Ata 21, 05 mar. 1917, fl. 13f.; 

Ata 23, 08 mar. 1917, fl. 14vº e 15f; Ata 29, 08 maio 1917, fl. 

19f.; Ata 31, primeiro ago. 1917, fls. 19vº e 20f.; Ata 32, 02 ago. 

1917, fl. 21f.; Ata 33, 03 ago. 1917, fl. 22f.; Ata 92, 15 mar. 1919, 

fls. 71vº e 72f.; Ata 93, 17 mar. 1919, fl. 72vº; Ata 94, 15 maio 

1919, fl. 74vº.  

 

3.10 Planta cadastral da cidade (1917) 

 

 Em primeiro de agosto de 1917, durante uma sessão 

ordinária, o vereador Major Antonio de Souza Oliveira 

interpelou o presidente da Câmara sobre a execução da planta 

cadastral da cidade. Após discussão do assunto, a Câmara 

deliberou pela publicação de editais chamando concorrentes 

para a realização da referida planta (Ata 31, primeiro ago. 1917). 

 Em 12 de Setembro de 1917, foram apresentadas à 

Câmara três propostas para o levantamento da planta cadastral 

da Cidade: 

 Proposta 1: do engenheiro italiano Frizotti Agostini, 

residente em Três Corações, pelo preço de Rs 4:000$5000 

(quatro contos e quinhentos mil-réis), incluindo a planta da rede 

de esgotos. Segundo o Almanak Laemmert, ele manteve 
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escritório de engenharia em Três Corações até 1937. O nome do 

engenheiro foi citado aportuguesado na ata: Frizotti Agostinho.  

 Proposta 2: dos Senhores Antonio Francisco de Oliveira 

e Adélio Justiniano de Rezende e Silva, pelo preço de Rs 500$000 

(quinhentos mil-réis) o quilômetro. Adélio formou-se em 

engenharia civil pela Escola Politécnica de São Paulo e foi 

presidente da Câmara Municipal entre 09 de setembro de 1910 

e 14 de janeiro de 1911, quando renunciou. 

 Proposta 3: dos engenheiros W. Brosemins e J. Moraes 

Filho, sem dúvida a proposta mais detalhada, completa e cara. 

Eles propunham a fazer a planta urbana e suburbana, com a 

representação geral de todas as edificações com suas áreas e 

terrenos, inclusive as casas cobertas de capins, delimitação de 

todos os terrenos pelos seus diferentes proprietários, traçado 

das ruas, praças, jardins, vias, córregos, grotas, estradas de ferro 

e de rodagem e caminhos com a representação da topografia de 

todo o terreno levantado, indicando as curvas de dois em dois 

metros de altura; projetos de novas ruas e quarteirões, de 

acordo com as determinações da Câmara, levando em 

consideração a moderna higiene e condições técnicas. Os dados 

seriam obtidos no terreno por meio do uso de instrumentos de 

alta precisão, fazendo triangulações e correndo linhas 

poligonais fechadas, tirando as seções transversais necessárias. 

Após a realização das medidas topográficas, os engenheiros 

forneceriam a Planta Geral e Cadastral da Cidade em papel 

cartão e uma cópia em tela na escala de 1:1000, em que 

destacariam claramente as áreas urbanas e suburbanas. Eles 

também forneceriam cópia reduzida na escala de 1:4000, que 

serviria para tirar cópias em abundância para o serviço 
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municipal. Segundo os engenheiros, essa planta geral completa 

poderia servir por muitos anos para orientar a execução de 

obras municipais e todos os futuros melhoramentos de 

qualquer espécie. Os engenheiros também se propunham a 

começar os trabalhos imediatamente e a entregar a planta geral 

e das cadernetas de campo originais, cinco meses depois da data 

da assinatura do contrato. O preço do trabalho foi 

significativamente mais caro que os das duas propostas 

anteriores: Rs 15:000$000 (quinze contos).  

 A Câmara considerou a última proposta a melhor dentre 

as apresentadas e deliberou que o presidente se entendesse 

com os proponentes W. Brosemins e J. Moraes Filho sobre o 

preço de sua proposta. 

 Em 1919, o engenheiro Brosemins estabeleceu um 

contrato com o estado de Minas para a introdução de vinte mil 

imigrantes europeus em terras da estrada de ferro Sapucaí. Os 

jornais atacaram o contrato, pois as terras referidas não eram 

“lavoráveis” aos imigrantes (A FEDERAÇÃO. Ed. nº 78, p. 5. Porto 

Alegre, 03? 08? abr. 1919). 

 Referência documental: Ata 31, primeiro ago. 1917, fl. 

20f.; Ata 35, 12 set. 1917, fls. 23vº e 24f. 

 

3.11 Estação Esaú, Fluvial ou Batista de Mello 

 

 A estação ferroviária denominada Esaú, Fluvial ou 

Fluvial do Rio Verde e, por último, Batista de Mello, era uma das 

estações de trem de Varginha, no trecho entre Areado e Três 

Corações e nela estava instalada uma das agências do Correio 

do município.  
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 Em 1892, a Estação Fluvial, ainda em construção, foi 

citada pela primeira vez no Almanak Laemmert (1892, ed. 

B00049, p. 1276): “Nos primeiros meses do ano de 1892, vão ser 

abertas ao tráfego na linha de Três Corações a Estação de 

Varginha e a Estação Fluvial no ponto navegável do Rio Verde”. 

 Do Annuario de Minas Geraes (1913, p. 183), consta: 

“Fluvial, estação, é a antiga estação de Esaú (E. F. 

Muzambinho)”, portanto, em 1913, a denominação Estação 

Fluvial já havia substituído a antiga.  

 O Almanak Laemmert não cita a Estação Esaú e, desde 

1892, se referia a ela como Estação Fluvial ou Estação Fluvial do 

Rio Verde. Nos exemplares consultados, somente a partir de 

1930, consta do referido Almanaque: “estação Baptista de 

Mello, antiga Fluvial” (ALMANAK LAEMMERT 1930, ed. 86, vol. 

IV, p. 302; ibidem, 1931, ed. 87, vol. IV, p. 304). 

 Segundo o Jornal do Brazil (ed. 108, p. 1, 18 abr. 1893), 

o dia 25 de abril de 1893 era o dia previsto para a inauguração 

de uma agência do Correio Geral na Estação de Esaú. 

 Em 1893, a Revista do Interior, seção do Minas Geraes 

Orgam Official dos Poderes do Estado (ed. 149, p. 7), publicou 

uma nota emitida pela Câmara Municipal de Três Pontas, que se 

referia à “condução de malas do correio para esta cidade, vindas 

da estação Fluvial (Esaú)”. Outras citações “estação de Esaú” no 

mesmo periódico: ed. 220, 15 ago. 1893, p. 7; ed. 230, 26 ago. 

1893, p. 5; ed. 233, 29 ago. 1893, p. 7; ed. 242, 7 set. 1893, p. 7; 

ed. 246, 12 set. 1893, p. 7; ed. 253, 19 set. 1893,p. 7; ed. 259, 25 

set. 1893, p. 2; ed. 262, 28 set. 1893, p. 7; ed. 268, 04 out. 1893, 

p. 7; ed. 276, 12 out. 1893, p. 7 etc. Das edições consultadas do 
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mesmo periódico, no período entre 1890 e 1909, não constam 

citações “Estação Baptista de Mello”. 

 As citações oficiais supracitadas são suficientes para 

comprovar a denominação Estação de Esaú.  

 Segundo o Jornal do Commercio (ed. 86, p. 1, 27 mar. 

1898), em 1898, a Estação Fluvial não era apenas uma estação 

de trens, mas um dos povoados pertencentes ao município de 

Varginha. 

 Em 1905, no sentido Areado-Três Corações, as estações 

eram: Areado, Harmonia, Alfenas, Fama, Pontalete, Espera, 

Fluvial, Varginha, Flora e Três Corações. Assim, no sentido 

citado, a Estação Fluvial era a última antes da chegada do trem 

à Estação Ferroviária central, em Varginha (ALMANAK 

LAEMMERT, 1905, p. 847), localizada na Praça Matheus Tavares, 

nº 121, centro.  

 Em 1913, o Annuario de Minas Geraes (p. 183), traz a 

seguinte citação: “Fluvial, estação, é a antiga estação de Esaú (E. 

F. Muzambinho)”.  

 Abaixo, o selo da Estação de Esaú:   

 



 

97 

 
Selo da Estação de Esaú, inaugurada em 1893, posteriormente denominada 

Fluvial ou Fluvial do Rio Verde e, por último, Baptista de Mello. Varginha (MG). 

Fonte da imagem: PROTZNER, Márcio; vide GIESBRECHET, nas Referências 

Bibliográficas). Nota: a data do carimbo é 19 de março de 1896, registrada: 19 

MAR 96. 

 

 Em 1917, a população de Varginha se indignou com a 

decisão da Administração dos Correios de Minas, que suprimiu 

a Agência de Fluvial, “que funcionava há muitos anos, prestando 

relevantes benefícios aos habitantes daquela zona” (O 

MOMENTO. Ed. nº 124, p. 2. Varginha, 16 set. 1917). 

 Ainda em relação à agência dos Correios da Estação 

Fluvial, o jornal O Momento (ed. nº 126, p. 2. Varginha, 30 set. 

1917), ressaltou que “a agência que serve à Estação de Fluvial” 

era “de uma utilidade indiscutível, por ser o meio mais fácil aos 

inúmeros fazendeiros, que habitam as proximidades daquela 

Estação, de obterem suas correspondências”. 
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3.12 Ponte dos Buenos (1919) 

  

No final do século XIX, no Rio Verde, havia o Porto dos 

Buenos, via de acesso entre Varginha e o então distrito da 

Mutuca ou Pontal (atual município de Elói Mendes). O porto 

contava com uma barca e várias canoas sujeitas a vistorias pelo 

poder público municipal. Para a manutenção dessa barca, o 

Conselho de Intendência (1890-1892) autorizava, 

periodicamente, a aquisição de vários tipos de materiais, dentre 

eles, arame, alcatrão, pranchão, pedras, cordões de linho e 

carretel de ferro com acessórios.  

Antes da construção da ponte, a travessia do Rio Verde 

era feita por meio de balsas, que transportavam passageiros e 

cargas (inclusive animais vivos e veículos de tração animal e 

automotores) com destino, principalmente, a Elói Mendes, 

Alfenas, Areado, Paraguaçu, Machado e Poços de Caldas.   

A construção de uma ponte no local, antiga aspiração 

das populações de Varginha e dos municípios vizinhos, facilitaria 

o trânsito de pessoas e de mercadorias, incrementaria o 

comércio local, diminuiria o tempo das viagens e aumentaria a 

segurança dos transportes. 

 Finalmente, em 11 de setembro de 1919, às treze horas, 

foi inaugurada a ponte que, pelo menos até os anos 1960, era 

conhecida como Ponte dos Buenos.  

 A construção dessa ponte foi um marco e um dos 

grandes feitos da administração municipal do triênio 1919-

1921, período em que a Câmara Municipal era presidida por 

José Augusto de Paiva.  
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 O construtor foi Antônio Rodrigues de Souza, que havia 

sido o empreiteiro das obras da Igreja Matriz do Divino Espírito, 

cuja Comissão de Obras foi constituída em 1901, sendo a igreja 

inaugurada em 1908. Embora o construtor assine a ata como 

presente à cerimônia, dela consta que ele foi representado pelo 

Major Evaristo Gomes de Paiva, pai do secretário e diretor da 

Secretaria da Câmara Municipal.  

 Da Câmara Municipal de Varginha, compareceram os 

vereadores: Sylvestre Francisco de Oliveira (vice-presidente), 

José Justiniano de Paiva, José Fortunato de Almeida, Júlio Alves 

Teixeira, Antonio Christiano de Almeida, Estevam Braga 

Sobrinho e José Rebello da Cunha. O jornalista João Liberal, 

redator do jornal varginhense O Momento, também esteve 

presente.  

 Da Câmara Municipal de Elói Mendes, compareceram os 

vereadores: Brazilino Alves Pereira (presidente), Caetano Diniz 

Junqueira Guimarães (vice-presidente), Capitão Domingos José 

Rodrigues, Pedro Augusto Bueno, Joaquim Miguel Nogueira e 

Vicente de Paula Reis. Esteve também presente Cassiano 

Ximenes, secretário da Câmara. 

 A ata cita que, além das autoridades presentes, 

compareceram outras “pessoas gradas”. 

 O Secretário de Agricultura e de Obras Públicas do 

Estado, enviou um ofício que foi lido durante a cerimônia, em 

que ele dizia associar-se à justa homenagem das Câmaras 

Municipais e que aprovava a denominação Delfim Moreira dada 

à ponte. Da placa da ponte lia-se a inscrição: “Ao Dr Delfim 

Moreira, Presidente do Estado e ao Dr Caetano Junqueira, 

Presidente da Câmara Municipal de Elói Mendes”. 
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  O juiz de Direito João Frota falou, representando a 

Câmara de Varginha e terminou congratulando-se pela união de 

ambos os municípios e, em nome da mesma, declarou 

inaugurada a ponte sobre o Rio Verde. 

 Compareceram à cerimônia e assinaram a ata as 

seguintes pessoas: Brazilino Alves Pereira, Caetano Diniz 

Junqueira Guimarães, Joaquim Miguel Nogueira, Domingos José 

Rodrigues, Pedro Augusto Bueno, Vicente de Paula Reis, 

Sylvestre Francisco de Oliveira, Antonio Christiano de Almeida, 

Estevam Braga Sobrinho, José Justiniano de Paiva, Júlio Alves 

Teixeira, José Rebello da Cunha, Matheus Nogueira de Acayaba, 

Valério Máximo dos Reis, Cassiano Ximenes, Joel Reis,Nicolino 

Navarra, João Frota, José Fortunato de Almeida, João Liberal, 

Antonio de Souza Oliveira, Antonio [M......?] de Carvalho, João 

Bueno, Antonio Pinto Bueno, [Antero?] Salles e Evaristo Gomes 

de Paiva. Além desses, duas assinaturas no livro de atas são 

ilegíveis. 

 A cerimônia da inauguração foi registrada em ata da 

Câmara Municipal de Varginha, de 11 de setembro de 1919 (vide 

o texto integral na Ata 99, registrada por Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Diretor da Secretaria da Câmara Municipal, 

transcrita neste livro). 

 

3.13 Associações, instituições e empresas 

 

 As atas citam as seguintes associações, bancos, 

empresas, veículos de comunicação e instituições educacionais, 

religiosas e esportivas do município, da região, do estado e da 

federação: 



 

101 

Do Município 

 

Pátria (jornal diário): ata 3.  

Casa Maltese (estabelecimento gráfico impressor de Varginha): 

ata 29.  

Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais: ata 62. 

Companhia Mercantil e Industrial Casa Vivaldi: atas 20, 25, 29, 

40, 68 e 103. 

Rede Telefônica: ata 44. 

Mercado Municipal: atas 21, 23, 29, 31, 32 e 33.  

Igreja Matriz e Bispado da Campanha: atas 31, 32, 33, 43 e 44. 

Apostolado da Oração: ata 44. 

Cemitério Municipal secular: regulamentação: ata 63; 

interdição do cemitério paroquial: atas 65 e 66. 

Santa Casa de Misericórdia: ata 44. 

Serviço Funerário: ata 44. 

Centro Espírita: ata 65. 

Fábrica de Banha: atas 34, 35, 37, 53 e 54. 

Fábrica de Manteiga S. Villela & Cia: ata 62. 

Ginásio Sagrado Coração de Jesus: atas 59 e 62. 

Sociedade Culto à Ciência: ata 47. 

Varginha Sport Club: atas 39 e 40. 

Linha de Tiro nº 255: atas 44, 62 e 73. 

 

Da Região  

Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas: ata 92. 

Sub-Administração dos Correios de Campanha: ata 103. 
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Do Estado 

Junta Mineira de Defesa Econômica: ata 49. 

Sociedade Mineira de Agricultura: ata 94. 

Companhia União Brasileira de Educação e Ensino: atas 44, 46, 

47 e 49. 

 

Da federação 

Companhia Estradas de Ferro Federais Brasileira: ata 108. 

Diretoria Geral dos Telégrafos: ata 103. 

Diretoria Geral dos Correio: ata 103. 

Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas: ata 100. 

Diretoria Geral dos Telégrafos: ata 103. 

Diretoria Geral dos Correio: ata 103. 

 

3.14 A Guerra do Paraguai e I Guerra Mundial no Livro de Actas  

 

3.14.1 Veteranos da guerra do Paraguai (1864-1870): a miséria 

dos Voluntários da Pátria Joaquim Francisco Pereira (Joaquim 

Paraguai) e José Pereira Campos 

 

Dentre os trechos mais comoventes do livro de atas, 

destacam-se os que se referem a dois veteranos da guerra do 

Paraguai, residentes em Varginha e que, idosos, doentes, na 

miséria, em estado de quase indigência, se viram obrigados a 

solicitar modesto auxílio à Câmara Municipal: Joaquim Francisco 

Pereira (Joaquim Paraguai) e José Pereira Campos. Eles não 

solicitaram recebimento de proventos, mas isenção de impostos 

a pagar. 
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Consta da ata: “Foi apresentado um requerimento de 

José Pereira Campos pedindo cancelamento de sua dívida com 

a Câmara, pois é um velho veterano do Paraguai e se acha na 

miséria. Deferido” (Ata 94, 15 maio 1919, fl. 74vº). 

O mais conhecido veterano da guerra do Paraguai é, no 

entanto, Joaquim Francisco Pereira, ex-anspeçada, que entrou 

para a história da cidade como Joaquim Paraguai.  

 Sobre ele, consta do livro de atas o seguinte trecho:  

 

Foram apresentados para expediente os 

seguintes requerimentos: de Joaquim 

Francisco Pereira, anspeçada Voluntário 

da Pátria, pedindo ser relevado dos 

impostos que pesam em seu prédio, bem 

assim, perdoar o débito atrasado, 

atendendo sua miserabilidade e moléstia; 

a Câmara tomou em consideração 

mandando que lhe fosse deferido o 

pedido (Livro de Actas 1916-1920, ata 96, 

15 jul. 1919, fl. 76f.).  

 

Anos antes, em 1914, ele solicitara auxílio à Câmara por 

viver na miséria, conforme transcrito no livro “Varginha (MG) na 

República Oligárquica: atas da Câmara Municipal 1910-1915”, 

ata 80, de 03 fev. 1914, fl. 69vº.  

Além deles, residiu em Varginha outro veterano da 

guerra do Paraguai, pertencente a meio social mais abastado: o 

capitão Antonio Caetano da Rocha Braga, condecorado com as 

medalhas de prata e bronze da rendição de Uruguaiana e 

Campanha do Paraguai. Ele era tenente-coronel reformado da 
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Guarda Nacional e foi Diretor da Secretaria da Câmara Municipal 

da Cidade de Varginha no final do século XIX (GAZETA DA 

VARGINHA. Edição nº 36, p. 2. Varginha, 20 out. 1895).  

 

3.14.2 I Guerra Mundial (1914-1918) 

 

Desde a eclosão da então denominada Grande Guerra, 

em julho de 1914, a política externa brasileira durante o conflito 

era de neutralidade. Nos anos finais, no entanto, após ataques 

sofridos em sua frota mercante, o Brasil foi obrigado a mudar de 

posição. Em abril de 1917, a Alemanha havia imposto um 

bloqueio naval à Grã-Bretanha, Itália, França e a toda a região 

mediterrânea oriental. O navio brasileiro Paraná, que navegava 

nas águas bloqueadas, embora transportasse apenas uma carga 

de café e não armas, foi torpedeado por um submarino alemão. 

Esse acontecimento levou o Brasil a romper as relações 

diplomáticas com a Alemanha no dia 11 de abril. 

O torpedeamento do Paraná levou a uma manifestação 

patriótica em Varginha, uma imponente passeata, realizada no 

domingo de 15 de abril, promovida pelo Clube Operário 

Varginhense. “Grande massa de povo percorreu as ruas da 

cidade em delirantes vivas ao Brasil e às nações aliadas, 

acompanhada pela banda musical “União Varginhense” (O 

MOMENTO. Edição nº 103, p. 3. Varginha, 22 abr. 1917). 

 Meses depois, a ata da sessão extraordinária de 27 de 

outubro de 1917 registrou a preocupação da Câmara Municipal 

com os acontecimentos da I Guerra Mundial, nos episódios que 

envolviam diretamente o Brasil e a Alemanha, potência 

beligerante que, então, torpedeara o navio Macau, pertencente 
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ao Lloyd Brasileiro. Esse navio, originalmente, de bandeira 

alemã, fora batizado com o nome de Palatia. Ele foi apreendido 

pelo governo brasileiro em primeiro de junho de 1917, como 

indenização devido aos alemães terem torpedeado o navio 

Paraná. 

Em razão do torpedeamento do Macau, o vereador José 

Francisco de Oliveira apresentou o seguinte requerimento à 

Câmara Municipal: “Requeiro que o Snr Presidente da Câmara 

seja autorizado a manifestar ao Exmo Snr Presidente da 

República, o nosso apoio e solidariedade aos atos por S. Excia 

praticados em razão do torpedeamento do navio mercante 

nacional “Macau”, pela pirataria alemã e consequente 

rompimento [sic] [irrompimento] de hostilidades por parte do 

governo e povo da República Brasileira. Sala das Sessões, 27 de 

Outubro de 1917. José Francisco de Oliveira”. O requerimento 

foi unanimemente aprovado (Ata 42, 27 out. 1917, fl. 30f.). 

A sessão da Câmara Municipal foi realizada no dia 27 de 

outubro de 1917, um dia após o governo brasileiro declarar 

guerra à Alemanha. Esse fato demonstra que os vereadores 

acompanhavam as notícias da guerra, estavam bem informados 

a respeito dos últimos acontecimentos e, no âmbito municipal, 

tomaram a única decisão possível tendo em vista o escopo de 

sua esfera de atuação política: manifestar solidariedade ao 

presidente da República pela decisão tomada.  

Devido à guerra, o presidente da República, Wenceslau 

Braz, enviou comunicado aos governadores em que incentivava 

a contenção de despesas e o incremento da produção agrícola 

para combater a fome. Ele ainda alertava os cidadãos para 

estarem atentos “aos manejos da espionagem, que é 
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multiforme, e emudeçam todas as bocas quando se tratar do 

interesse nacional” (O MOMENTO. Edição nº 132, p. 3. Varginha, 

18 nov. 1917). 

Em novembro de 1917, a imprensa varginhense 

repercutia fatos da cidade relacionados à guerra e à convivência 

da população local com imigrantes de várias procedências 

estabelecidos na cidade. Naquele momento histórico, após a 

declaração de guerra do Brasil à Alemanha, podia ser perigoso a 

um imigrante de qualquer nacionalidade ser identificado com a 

causa alemã ou ser do conhecimento público seu domínio do 

idioma alemão, conforme se constata na nota publicada no 

jornal O Momento, em que o imigrante palestino João Rozental 

se viu obrigado a declarar publicamente que, embora falasse o 

idioma alemão, não era natural da Alemanha e que apoiava o 

Brasil e os Aliados na guerra contra os alemães:  

 

Ao Povo de Varginha. O abaixo-assinado 

declara pela presente que nunca foi 

germanófilo e nem tão pouco é filho da 

Alemanha. Nascido em Palestina, da raça 

de Israel, não pode absolutamente deixar 

de protestar contra a naturalidade alemã 

que se lhe imputa. / Faz essa declaração a 

fim de evitar que o seu nome continue na 

lista negra do germanofilismo. / Talvez o 

povo desta próspera cidade estivesse 

supondo ser ele alemão simplesmente por 

falar aquela língua, não tendo, porém, 

importância esse fato, porque fala não só 

aquela, como muitas outras, como sejam 
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Árabe, Hebraico etc. / A sua simpatia 

sempre foi e será pela causa dos Aliados. 

Viva o Brasil! Vivam os Aliados! / Varginha, 

7-11-917 / João Rozental (O MOMENTO. 

Edição nº 131, p. 3. Varginha, 11 nov. 

1917; ibidem, ed. nº 132, p. 3. Varginha, 

18 nov. 1917). 

 

Para ter sentido a necessidade de publicar essa nota de 

esclarecimento, João Rozental devia ter percebido claramente o 

perigo dos ânimos exaltados pelas dificuldades econômicas, 

pela política e pela ideologia, fatos que, em situação de guerra, 

com frequência assustadora, resultam em xenofobia. Assim, o 

que ele intencionava com a nota era evitar ser alvo de agressões 

físicas e de insultos e, também, de ter sua residência ou local de 

trabalho atacados. 

A firma de balas e caramelos M. Agronoff, dos sócios 

proprietários Miguel Agronoff e Isac Caracik (esse último, judeu 

russo), localizada na Praça Rio Branco, nº 1, no centro de 

Varginha, premida pelas circunstâncias adversas, também se viu 

obrigada a publicar uma nota de esclarecimento: 

 

Ao Público. A firma M. Agronoff & Cia 

declara ao público que o seu associado 

Isac Caracik é cidadão de nacionalidade 

russa e, por consequência, sem relação 

alguma com as nações inimigas dos países 

aliados. / Esta declaração é necessária e 

serve apenas para prevenir pessoas 

dignas que, de qualquer forma, se 
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poderão sugestionar pelas criaturas 

ínfimas que, desejosas sempre de praticar 

o Mal, se valem destes momentos de 

perturbação coletiva para, sem 

responsabilidades, despejarem sobre os 

indefesos os seus ódios sufocados e 

desconhecidos. / A casa M. Agronoff 

conta, pois, com a lealdade sensata do 

verdadeiro povo de Varginha e, a esse, 

está pronta a provar com documentos a 

verdade do que afirma (O MOMENTO. 

Edição nº 131, p. 3. Varginha, 11 nov. 

1917). 

 

Uma semana depois, os temores de Rozental e dos 

proprietários da fábrica de balas e caramelos se concretizaria: a 

fábrica de M. Agronoff & Comp., no centro de Varginha, foi 

atacada com uma dinamite. Em novembro de 1917, O Momento 

noticiou o fato: 

 

ATENTADOS E AMEAÇAS. Com o atual 

estado de beligerância entre o Brasil e a 

Alemanha, os ânimos se exaltaram e tem 

havido por todo o Brasil uma formidável 

reação contra os atentados tudescos e daí 

o ódio latente que avulta no espírito dos 

brasileiros, explodindo em lastimáveis 

depredações contra propriedades e 

elementos dos súditos alemães no Brasil 

[...] Há poucos dias, aqui em Varginha, 

deu-se um atentado, a dinamite, contra o 
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prédio em que funciona a fábrica de balas 

e caramelos dos srs. M. Agronoff & Comp. 

Felizmente, a dinamite, ao explodir, não 

encontrou resistência e, por isso, não 

produziu grandes estragos. Esse atentado, 

de uma perversidade inadmissível não se 

justifica, porquanto a firma M. Agronoff & 

Comp. não é firma alemã. Um dos sócios, 

em que recaíam suspeitas de ordem 

germanófila, fez declaração pelo jornal, 

dizendo-se de nacionalidade russa e se 

compromete a exibir documentos 

comprobatórios dessa afirmativa. / Se 

continuam a suspeitar de seu 

procedimento, cumpre às autoridades 

locais tomarem providências no sentido 

de se apurar até que ponto chega o 

fundamento dessas suspeitas. / O que não 

pode continuar é esse estado de ameaças, 

de cartas anônimas e outras tantas 

covardias, que subvertem a ordem, põem 

em perigo a tranquilidade da família 

varginhense, sacrificando nossos brios de 

povo civilizado e ordeiro (O MOMENTO. 

Ed. nº 132, p. 1. Varginha, 18 nov. 1917). 

 

A nota de esclarecimento do jornal contém uma 

mensagem implícita assustadora: “Esse atentado, de uma 

perversidade inadmissível não se justifica, porquanto a firma M. 

Agronoff & Comp. não é firma alemã”, o que nos leva, 
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logicamente, a deduzir que, caso a firma fosse propriedade de 

alemães, o ataque seria, então, justificado!  

Em dezembro de 1917, a empresa M. Agronoff ainda 

percebeu a necessidade de fazer outro esclarecimento à 

população: declarou em nota pública que não se 

responsabilizava pelos atos de Gustavo Hartmann, súdito 

alemão, que alegava ser sócio da mesma empresa, sendo que 

nela ele “trabalhou como um simples empregado com os seus 

respectivos ordenados” (O MOMENTO. Edição nº 138, p. 2. 

Varginha, 30 dez. 1917). Hartmann, casado com a brasileira 

Elvira Penha de Paiva, até setembro do mesmo ano, era tido 

pelo mesmo periódico como “distinto industrial”. A 

animosidade dos espíritos em guerra, rapidamente, alterou a 

percepção social que dele se tinha. A publicação, n’O Momento, 

dos artigos intitulados “Uma nova imprudência da Alemanha. A 

Alemanha insulta os sul-americanos e os chama de ladrões” e 

“Nova afronta da Alemanha”, contribuía muito para alimentar e 

insuflar a ira dos moradores locais contra os imigrantes tedescos 

(O MOMENTO. Edição nº 128, p. 3. Varginha, 18 out. 1917; 

ibidem, ed. nº 129, p. 3. Varginha, 28 out. 1917). O periódico 

reconheceu que: 

 

Com o atual estado de beligerância entre 

o Brasil e a Alemanha, os ânimos se 

exaltaram e tem havido por todo o Brasil 

uma formidável reação contra os 

atentados tudescos, daí o ódio latente que 

avulta no espírito dos brasileiros, 

explodindo em lastimáveis depredações 

contra propriedades e elementos dos 
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súditos alemães no Brasil (O MOMENTO. 

Edição nº 132, p. 1. Varginha, 18 nov. 

1917). 

 

Em outra nota, publicada em janeiro de 1918, a M. 

Agronoff declarou sobre Gustavo Hartmann que havia 

“despedido o alemão por ser [a empresa] aliada e amiga deste 

hospitaleiro país [isto é, o Brasil]” e que a firma “não poderia 

consentir que um alemão fosse chefe da cozinha, para a venda 

de um artigo de consumo público, mormente para as crianças” 

(O MOMENTO. Edição nº 140, p. 4. Varginha, 13 jan. 1918). As 

notas publicadas pela empresa podem ser compreendidas como 

tentativas de conter a xenofobia contra os alemães (no caso, 

supostos alemães). Elas revelam a necessidade que a empresa 

tinha de dissociar sua imagem pública da Alemanha, o que 

poderia ser um risco à vida dos seus sócios e trabalhadores e à 

integridade de suas propriedades. A xenofobia tem origem no 

sentimento paranoico, combustível para confabulações de 

tramas fantasiosas persecutórias que poderiam, na realidade, 

levar a vários tipos de agressões contra os imigrantes. 

Durante a guerra, a correspondência enviada pelos 

Correios sofreu censura e, a partir de 13 de dezembro de 1918, 

conforme estabelecido na Circular nº 42/2ª, somente poderiam 

circular as correspondências escritas em português, inglês, 

francês, italiano, espanhol e japonês, com exceção das 

endereçadas aos consulados reconhecidos pelo governo. Os 

jornais e impressos escritos em outros idiomas deveriam ser 

remetidos à Administração dos Correios (O MOMENTO. Edição 

nº 139, p. 2. Varginha, 06 jan. 1918).  
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No início de 1918, dois varginhenses se alistaram como 

voluntários no 55º Batalhão de Caçadores, “com parada no Rio, 

demonstrando assim o seu amor e seu devotamento à Pátria”. 

Eram eles José Teixeira e Tancredo Ferreira (O MOMENTO. 

Edição nº 140, p. 3. Varginha, 13 jan. 1918).  

 A I Guerra Mundial afetou a produção e o comércio do 

café produzido em Varginha para a Europa. Afirma Rubião 

(1919, p. 37): “(...) repentina alta do preço do café que, com a 

conclusão do armistício entre os beligerantes, achou-se livre da 

corrente que, durante quatro longos anos, tão obstinadamente 

o prendeu nos armazéns dos nossos portos paralisados e 

congestionados.” Os quatro longos anos, a que se refere o 

autor, é o período de duração da Guerra: de 1914 a 1918. 

4 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA 1916-1920 
 

4.1 Local das sessões 

 

 Todas as sessões da Câmara Municipal de Varginha, no 

período estudado, foram realizadas “em o Paço da Câmara 

Municipal”, localizado no mesmo edifício do Fórum e Cadeia 

Pública. Paço é o edifício público, sede do governo do município. 

O relator Egydio Dias de Oliveira, secretário interino servindo de 

secretário e, posteriormente, nomeado Oficial da Secretaria, 

informou, mais especificamente, que as sessões eram realizadas 

“em a Secretaria da Câmara Municipal desta Cidade da 

Varginha” (Ata 31, de primeiro ago. 1917).  

O endereço, não registrado pelos relatores, era na Praça 

João Gonzaga, centro, logradouro público que mantém a 
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mesma denominação nos dias atuais. Atualmente, o número é 

91. Não foi possível identificar se essa numeração correspondia 

à da época.  

 

4.2 Vereadores    

    

 Os seguintes cidadãos foram citados como vereadores 

da Câmara Municipal, em Varginha, entre 1916 e 1920: 

 1916: Affonso de Oliveira Castro (presidente), Capitão 

João Baptista Braga (vice-presidente), Domingos Ribeiro de 

Rezende, Major Antonio de Souza Oliveira, Manoel Joaquim da 

Silva Bittencourt e Roque Rotundo. 

 Affonso de Oliveira Castro foi presidente até 31 de 

dezembro de 1918, tendo ocupado o cargo durante o período 

mais trágico de toda a história de Varginha devido à epidemia 

da gripe espanhola.  

 João Baptista Braga e Roque Rotundo foram 

reconhecidos vereadores eleitos em 25 de outubro de 1916, 

que, nessa data, prestaram juramento e tomaram posse de seus 

cargos. No mesmo dia, João Baptista Braga foi eleito vice-

presidente.  

 Foram citados como vereadores eleitos e reconhecidos 

pela Resolução nº 21, da Junta de Recursos Eleitorais, de 26 de 

julho de 1916, mas que, embora convocados oficialmente por 

três vezes, não compareceram e não tomaram posse: Dr. 

Arlindo Carneiro e Joaquim Eugênio de Araújo, vereadores 

gerais e Amaro Rodrigues de Souza Prado, vereador especial 

pelo distrito da cidade (Ata 5, de 22 ago. 1916).  
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 Arlindo Carneiro era advogado e delegado de polícia 

(ALMANAK LAEMMERT, 1916, p. 3258). 

 Domingos Ribeiro de Rezende era um dos vereadores 

que mais faltavam às sessões, conforme pode ser constatado 

pela leitura das atas.  

O Major Antonio de Souza Oliveira, com 38 anos em 

1917, era comissário, negociante de café e presidente do time 

de futebol Varginha Sport Club. Em suas proposições feitas à 

Câmara, Souza Oliveira demonstrava ser uma pessoa com visão 

ampla. Os projetos sugeridos ou apresentados por ele 

revelavam preocupação com o desenvolvimento da cidade no 

longo prazo, com a urbanização, higiene e saúde pública. Foram 

de sua autoria os projetos da planta cadastral com o 

mapeamento da cidade, da criação e regulamentação do 

Cemitério Municipal secular e do salário do zelador das 

nascentes dos cursos d’água do município responsáveis pelo 

abastecimento da cidade.  

 1917: Affonso de Oliveira Castro (presidente), Major 

Antonio de Souza Oliveira, Domingos Ribeiro de Rezende, 

Capitão João Baptista Braga e Roque Rotundo. Em 03 de março 

de 1917, foram reconhecidos legalmente como vereadores, 

prestaram juramento e tomaram posse: José Fortunato de 

Almeida, vereador geral e José Augusto de Paiva, vereador 

especial pelo distrito da cidade. Em 05 de março, tomou posse 

como vereador geral Severino Cândido da Silva Villela.  

 José Fortunato de Almeida era comerciante e anunciava 

seu estabelecimento comercial, localizado na Rua 21 de abril, 

como “o maior empório comercial em Varginha”, que efetuava 

compra, venda e exportação em grande escala de gêneros do 
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país. O estabelecimento possuía grandes armazéns e depósitos 

de farinha de trigo, arroz, açúcar, cal, cervejas das melhores 

marcas, águas minerais, licores e secos e molhados sortidos 

(CAPRI, 1917, p. 22). 

 José Augusto de Paiva foi o 1º Juiz de Paz de Varginha 

entre 1911 e 1913 e vendedor de leite (ALMANAK LAEMMERT, 

1911, 1913, 1917, 1918 e 1919). 

A Resolução nº 50, da Junta de Recursos Eleitorais, 

datada de 04 de setembro de 1917, tomou duas deliberações 

que alteraram a composição da Câmara em 1917:  

1) deu provimento a um requerimento de eleitor do 

município e reconheceu José Francisco de Oliveira e José 

Marcellino Teixeira como vereadores da Câmara. Eles haviam 

sido exonerados em 19 de julho de 1916, por faltarem a três 

sessões consecutivas (seis sessões individuais) nos meses de 

maio, junho e julho de 1916. Devido à reassunção a seus cargos, 

os vereadores substitutos João Baptista Braga e Roque Rotundo 

deixaram a Câmara. 

 2) com a saída de João Baptista Braga, o cargo de vice-

presidente foi declarado vago. Na sessão realizada em 04 de 

setembro, José Augusto de Paiva foi eleito vice-presidente e, ato 

contínuo, tomou posse do cargo.  

 1918:  

 O Código de Posturas da Câmara Municipal da Cidade 

de Varginha – Estatuto Municipal, publicado em 1919, 

apresenta a seguinte composição da Câmara Municipal para o 

ano de 1918 (página inicial, sem numeração no original): 

Presidente e Agente Executivo: Affonso de Oliveira Castro. 
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Vice-Presidente e Vereador Especial do Distrito da Cidade: José 

Augusto de Paiva. 

Vereador Especial do Distrito do Carmo da Cachoeira: Coronel 

Domingos Ribeiro de Rezende.  

Vereadores Gerais: Major Antonio de Souza Oliveira, Capitão 

Severino Cândido da Silva Villela, Coronel José Marcellino 

Teixeira, José Fortunato de Almeida e José Francisco de Oliveira. 

Advogado e Consultor Jurídico: Dr. Joaquim Baptista de Mello 

Filho. 

Procurador: Marcírio José de Andrade. 

Secretário: Evaristo Gomes de Paiva Júnior. 

Oficial da Secretaria: Egydio Dias de Oliveira. 

 

Segundo o Livro de Actas, nesse ano, foram vereadores: 

Affonso de Oliveira Castro (presidente), Antonio de Souza 

Oliveira (renunciou em primeiro de agosto), Domingos Ribeiro 

de Rezende, José Augusto de Paiva, José Fortunato de Almeida, 

José Francisco de Oliveira, José Marcellino Teixeira e Severino 

Cândido da Silva Villela. 

 Em 03 de abril, foi aprovado, após a terceira discussão, 

o projeto que elevava a nove o número o número de vereadores 

da Câmara Municipal para o triênio de 1919-1921, sendo sete 

gerais e dois especiais: um do distrito da cidade, outro do 

distrito de Carmo da Cachoeira. O projeto estava assinado por 

todos os vereadores, por isso, a Comissão de Instrução e 

Redação de Leis deu parecer para que fosse convertido em lei 

com a mesma redação (Ata 66, 03 abr. 1918). 
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1919:  

 O Código de Posturas da Câmara Municipal da Cidade 

de Varginha – Estatuto Municipal, publicado em 1919, 

apresenta a seguinte composição da Câmara Municipal para o 

triênio de 1919 a 1921 (página inicial, sem numeração no 

original): 

 

Presidente e Agente Executivo: José Augusto de Paiva. 

Vice-Presidente: Sylvestre Francisco de Oliveira. 

Vereador Especial do Distrito da Cidade: Júlio Alves Teixeira. 

Vereador Especial do Distrito do Carmo da Cachoeira: Domingos 

Ribeiro de Rezende. 

Vereadores Gerais: José Rebello da Cunha, José Justiniano de 

Paiva, Estevam Braga Sobrinho, Antonio Christiano de Almeida, 

Capitão Severino Cândido da Silva Villela. 

Procurador-tesoureiro: Gaspar Octaviano Ferreira. 

Oficial contador: Egydio Dias de Oliveira. 

Diretor da Secretaria: Evaristo Gomes de Paiva Júnior.  

  

Segundo o Livro de Actas, assumiram seus mandatos e 

tomaram posse no dia primeiro de janeiro de 1919 os seguintes 

vereadores: Antonio Christiano de Almeida, Domingos Ribeiro 

de Rezende, Estevão Braga Sobrinho, José Augusto de Paiva 

(presidente), José Rebello da Cunha, Júlio Alves Teixeira, 

Severino Cândido da Silva Villela e Sylvestre Francisco de 

Oliveira (vice-presidente) (Ata 88, de instalação da Câmara 

Municipal, primeiro jan. 1919). O nome Estevão foi escrito 

Estevam pelos relatores e assinado Estevão ou Estevam, pelo 

próprio, ao final das atas.  
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 O vice-presidente Sylvestre Francisco de Oliveira foi 

citado no Almanak Laemmert como criador, no município de 

Três Pontas, entre 1910 e 1914. O Almanak não especificou o 

tipo de criação (ALMANAK LAEMMERT, edições de 1910, 1911, 

1913 e 1914). 

 José Rebello da Cunha era sócio-proprietário da Rebello 

& Cia, um armazém e depósito localizado na Rua dos Comissários 

(atual Alves e Silva), nº 6. O armazém de comissões e 

consignações de gêneros do país e estrangeiros vendia por 

atacado e a varejo e comercializava sal, querosene, arroz, 

açúcar, farinha etc., sendo especializado em vinhos portugueses 

(CAPRI, 1917, p. 23). Rebello era tesoureiro do time de futebol 

Varginha Sport Club (O MOMENTO, ed. 111, p. 5. Varginha, 17 

jun. 1917). 

1920: 

A ata de 15 de janeiro de 1920, a primeira desse ano, 

cita como vereadores José Augusto de Paiva (presidente), 

Antonio Christiano de Almeida, Domingos Ribeiro de Rezende, 

Estevam Braga Sobrinho, José Justiniano de Paiva, José Rebello 

da Cunha, Júlio Alves Teixeira, Severino Cândido da Silva Villela 

e Sylvestre Francisco de Oliveira (vice-presidente).  

 

4.3 Compromisso legal dos vereadores: juramento do estilo ou 

fórmula  

 

A ata de 03 de março de 1917 apresenta o cerimonial e 

o protocolo de posse dos vereadores eleitos, denominado nas 

atas de juramento do estilo. O texto do juramento é também 

chamado de fórmula:  
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Achando-se no recinto os vereadores 
eleitos e reconhecidos José Fortunato de 
Almeida e José Augusto de Paiva, o Snr 
Presidente nomeou uma comissão para 
recebê-los e convidou-os a tomar o 
compromisso legal, o que foi feito pondo 
as mãos direitas na do Presidente, 
repetindo com ele a fórmula “Prometo 
cumprir lealmente o dever de vereador da 
Câmara Municipal desta cidade, 
promovendo, quanto em mim couber, seu 
bem estar e prosperidade”, que sendo 
feito, tomaram assento entre seus pares 
(Ata 20, de 03 mar. 1917). 
 

A ata seguinte, de 05 de março de 1917, apresenta o 

mesmo ritual em relação ao vereador Severino Cândido da Silva 

Villela, que tomou posse naquela ocasião. 

 Conforme esclarecemos no livro “Varginha (MG) na 

República Oligárquica: Atas da Câmara Municipal 1910-1915”, 

em todas as passagens em que o relator Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior transcreveu no livro de atas o juramento prestado 

pelos vereadores, cometeu um erro de regência verbal, pois o 

verbo caber na construção supracitada é transitivo direto e 

indireto. Portanto, salvo melhor juízo, o sentido que o relator 

pretendia transmitir era:  

“Prometo cumprir lealmente o dever de vereador da 

Câmara Municipal desta cidade, promovendo o quanto a mim 

couber, seu bem estar e prosperidade” (grifo nosso).  

Ou seja, o quanto a mim couber a parcela dessa 

responsabilidade.  



 

120 

Tais foram as ponderações por mim feitas na obra 

supracitada e aqui retomadas. Convém ressaltar, no entanto, 

que o termo “quanto em mim couber” foi usado na Constituição 

Política do Império do Brasil, Carta da Lei de 25 de março de 

1824. Estabeleceu o artigo 103, que trata dos poderes do 

Imperador: 

Art. 103. O Imperador antes de ser 

aclamado prestará nas mãos do 

Presidente do Senado, reunidas as duas 

Câmaras, o seguinte Juramento – Juro 

manter a Religião Católica Apostólica 

Romana, a integridade, e indivisibilidade 

do Império; observar, e fazer observar a 

Constituição Política da Nação Brasileira, e 

mais Leis do Império, e prover ao bem 

geral do Brasil, quanto em mim couber 

(CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO 

BRAZIL, 1824, p. 77, transcrição com 

atualização ortográfica; grifo nosso). 

 

Assim, essa construção linguística que causa estranheza 

no leitor contemporâneo, era usual em documentos oficiais 

brasileiros do século XIX e, em Varginha, constou das atas da 

Câmara Municipal até ao menos a segunda década do século XX. 

Para interpretar esse termo é necessário, portanto, levar em 

conta o contexto histórico e cultural em que foi realizado o 

registro escrito que se analisa.  

 

4.4 Conceito de sessões: unidade e conjunto 
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 Conforme esclarecemos nos volumes anteriores dessa 

Coleção de Atas da Câmara Municipal, a palavra sessão utilizada 

na época para se referir às sessões da Câmara, tinha um duplo 

significado: 1) o conjunto das sessões realizadas em cada 

trimestre e 2) cada reunião dos vereadores em um dia da 

semana. 

 A ata 9, de 24 de outubro de 1916, não deixa dúvidas 

quanto à duplicidade desse uso no seguinte trecho:  

 

(...) considerando que os aludidos ex-
vereadores, como se verifica do mesmo 
livro de atas da Câmara Municipal, 
deixaram de comparecer sem 
participação às sessões dos dias cinco e 
seis de Maio, dos dias cinco e seis de 
Junho e dos dias três e quatro de Julho, 
faltando, assim, a três sessões ordinárias 
consecutivas, pois que foram as realizadas 
nos citados dias as únicas dos meses de 
Maio, Junho e Julho (Ata 9, 24 out. 1916). 

 

 Assim sendo, os ex-vereadores aos quais se refere o 

texto, faltaram a três sessões (considerando o trimestre como 

um todo), o que, no caso específico, correspondeu a seis sessões 

individuais.  

  

4.4.1 Horário das sessões 

 

 Na maioria das atas, os relatores informaram que as 

sessões da Câmara Municipal eram realizadas à hora 

regimental. Algumas, no entanto, trazem o horário: meio-dia 



 

122 

(vide as atas 3, 4 e 5 dos dias 20, 21 e 23 de agosto de 1916). 

Lembramos que, no período em estudo, as pessoas se 

levantavam muito cedo, ao raiar do dia e almoçavam cedo, 

entre dez e onze horas, portanto, meio-dia era depois do 

almoço.  

 

4.5 Local de afixação de editais 

 

 Na maioria das atas os relatores afirmam “conforme o 

edital afixado no lugar do costume”, sem identificar o local. 

Durante o século XIX, antes da elevação de Varginha à categoria 

de cidade e de município, os editais eram afixados na porta 

principal da Igreja Matriz do Divino Espírito.  

Uma das atas registrou o local: “de conformidade com a 

lei, foi afixado na porta do edifício o edital avisando da reunião 

da comissão” (Ata 19, de 03 mar. 1917). Deduz-se que o edifício 

citado dessa maneira somente poderia ser o da Câmara 

Municipal, onde também estava instalado o Fórum Municipal.  

 

4.6 Comissões Permanentes e Comissões Provisórias 

 

4.6.1 Comissões Permanentes 

 

Em 03 de março de 1917 (Ata 20) foram criadas seis 

Comissões Permanentes e eleitos os vereadores para a sua 

composição. Eram elas: 

1) Comissão de Finanças. 

2) Comissão de Obras Públicas, Colonização e 

Agricultura. A colonização se referia, principalmente, ao 
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assentamento de imigrantes europeus como colonos em 

fazendas. Esses imigrantes eram, majoritariamente, italianos, 

mas havia também açorianos.  

3) Comissão de Instrução Pública e Redação de Leis. 

4) Comissão de Estatística e Saúde Pública. 

5) Comissão de Comércio, Indústria e Arte.  

6) Comissão de Legislação e Justiça. 

Em 03 de janeiro de 1918, procedeu-se à nova eleição 

para os membros dessas Comissões Permanentes. Os 

vereadores João Baptista Braga e Roque Rotundo, membros de 

algumas comissões, perderam seus mandatos após José 

Francisco de Oliveira e José Marcellino Teixeira terem 

recuperado os seus devido a uma deliberação da Junta de 

Recursos Eleitorais. 

O Código de Posturas da Câmara Municipal da Cidade 

Varginha – Estatuto Municipal (Lei nº 357, de 19 de setembro 

de 1918) (art. 30, p. 10), estabeleceu as seguintes Comissões 

Permanentes: 

1ª de Polícia; 

2ª de Finanças; 

3ª de Obras Públicas, Colonização e Agricultura; 

4ª de Instrução Pública; 

5ª de Saúde Pública e Estatística; 

6ª de Redação de Leis; 

7ª de Legislação e Justiça.  

 

As Comissões Permanentes revelam os eixos 

estruturantes em torno dos quais gravitavam a administração 

pública municipal (poder executivo), os poderes legislativo e 
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judiciário e a assistência social: economia; agricultura; obras, 

educação e saúde públicas; comércio; indústria; justiça e 

legislação; cadastro (estatística e planejamento) e atividades 

artísticas e de entretenimento.  

 A função dessas comissões era auxiliar os vereadores 

na tomada de decisões durante a realização das sessões da 

Câmara. Os membros das comissões poderiam visitar 

estabelecimentos públicos e particulares, urbanos e rurais, 

inspecionar logradouros públicos, realizar vistorias técnicas, 

analisar documentos contábeis e técnicos e tomar as 

providências que fossem necessárias para embasar análises de 

situações cujas conclusões seriam emitidas em pareceres.  

De modo geral, o presidente convocava as comissões a 

darem seus pareceres após a Câmara ter sido provocada a se 

posicionar em relação a um fato qualquer por meio de 

requerimento, petição, proposta ou de abaixo-assinados 

enviados a ela por cidadãos em particular, grupos de cidadãos 

ou de entidades de classe (empresarial, comerciantes, 

fazendeiros, pescadores, residentes em determinado 

logradouro público etc).  

As Comissões Permanentes desse período tinham a 

particularidade de serem permanentes em suas atribuições 

(mesmo com ligeira alteração de denominação entre um triênio 

administrativo e outro); o mesmo não se aplicava à sua 

composição, conforme se verifica na ata de 05 de março de 

1917, cujos membros da Comissão de Obras Públicas, 

Colonização e Agricultura não estavam presentes à sessão. Na 

ocasião, o presidente da Câmara necessitava de um parecer, 
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assim, na mesma sessão nomeou outros vereadores para 

compô-la, conforme consta da ata:  

 

[As propostas] foram enviadas à Comissão 
de Obras Públicas, como não se achassem 
presentes os membros efetivos [os] 
vereadores Domingos Ribeiro de Rezende 
e Major Antonio de Souza Oliveira, o Snr 
Presidente nomeou os vereadores José 
Fortunato de Almeida e Roque Rotundo 
para substituí-los na mesma Comissão de 
Obras Públicas, Colonização e Agricultura 
(Ata 21, de 05 mar. 1917).  

 
4.6.2 Comissões Provisórias 

 

Caso a questão a ser resolvida pela Câmara Municipal 

por demanda dos munícipes ou de outros agentes não fosse da 

competência de nenhuma das Comissões Permanentes citadas 

acima, o presidente da Câmara Municipal poderia nomear 

Comissões Provisórias para analisar e emitir parecer sobre o 

assunto demandado.  

Um exemplo encontra-se na ata 19, de 02 de março de 

1917: 

“O Snr Presidente nomeou uma comissão composta dos 

vereadores Capm João Baptista Braga, Roque Rotundo e Major 

Souza Oliveira para verificação de poderes dos vereadores 

eleitos” (Ata 19, 02 mar. 1917). 

 Após a comissão finalizar seu parecer, era 

automaticamente dissolvida por falta de objeto. 
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4.7 Estatuto Municipal de 1918  

 

 
Capa do Código de Posturas da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha ou Estatuto Municipal (Lei Nº 357, de 19 de setembro 

de 1918), publicado em 1919. 
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 O Estatuto Municipal ou Código de Posturas da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha (Lei Nº 357, de 19 de setembro 

de 1918) é um documento com 132 páginas, dividido em duas 

partes, com 52 capítulos e 513 artigos, cujos títulos são 

apresentados a seguir:  

 

PARTE PRIMEIRA 

Cap. 1 Da organização do município. 

Cap. 2 Do poder deliberativo. 

Cap. 3 Das atribuições da Câmara Municipal. 

Cap. 4 Das leis, decretos e resoluções. 

Cap. 5 Do poder executivo. 

Cap. 6 Das atribuições do Presidente da Câmara e Agente 

Executivo. 

Cap. 7 Da responsabilidade do Presidente da Câmara. 

Cap. 8 Dos empregados municipais. 

Cap. 9 Da fazenda municipal. 

Cap. 10 Do orçamento municipal. 

Cap. 11 Da arrecadação da renda. 

Cap. 12 Disposições gerais. 

PARTE SEGUNDA 

Disposições preliminares [continuação do Capítulo 12, embora 

inseridas na Parte Segunda. O texto não apresenta o Capítulo 

13. O último artigo das Disposições Gerais é o 109; o primeiro 

das Disposições Preliminares é o 110. Não faltam páginas no 

documento original, ele foi dividido em partes tal como consta 

citado aqui]. 

Cap. 14 Da higiene municipal. Higiene nas vias públicas. 

Cap. 15 Higiene das habitações. 
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Cap. 16 Das habitações insalubres. 

Cap. 17 Higiene da alimentação. 

Cap. 18 Do matadouro. 

Cap. 19 Do mercado municipal. 

Cap. 20 Das cocheiras e estábulos. 

Cap. 21 Da Polícia Sanitária e das visitas domiciliares. 

Cap. 22 Das precauções contra as moléstias transmissíveis. 

Cap. 23 Da vacinação e revacinação. 

Cap. 24 Dos cemitérios e enterramentos.  

Cap. 25 Das aferições de pesos e medidas. 

Cap. 26 Das vias e logradouros públicos. 

Cap. 27 Das licenças para a edificações e reconstruções 

 Das edificações em geral. 

 Terrenos e alicerces. 

 Soleiras. 

 Soalhos. 

 Porões. 

 Alturas dos pés-direitos. 

 Portas, janelas e portões. 

 Vergas e portadas. 

 Sacadas e gradis. 

 Cimalhas e platibandas. 

 Paredes. 

 Cobertas e telhados. 

 Chaminés. 

 Corredores e escadas. 

 Canalização de águas. 

 Latrinas, lixo e águas servidas. 

Cap. 28 Das edificações em particular. Das habitações. 
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 Das casas coletivas. 

 Das casas comerciais. 

 Dos teatros e salas de reuniões públicas. 

 Das edificações e construções especiais. 

Cap. 29 Das licenças. 

Cap. 30 Do diretor da Secretaria [da Câmara Municipal] 

Cap. 31 Do oficial contador. 

 Do procurador tesoureiro. 

 Do advogado e consultor jurídico. 

Cap. 32 Dos guardas municipais. 

Cap. 33 Disposições comuns aos empregados. 

Cap. 34 Da instrução pública. 

Cap. 35 Da escrituração escolar. 

Cap. 36 Do professor. 

Cap. 37 Do ensino, sistema disciplinar e férias. 

 Dos exames escolares. 

Cap. 38 Disposições gerais. 

Cap. 39 Taxas de requerimentos. 

Cap. 40 Exposição anual. 

Cap. 41 Dos bens municipais. 

Cap. 42 Do arrendamento. 

Cap. 43 Do aforamento. 

Cap. 44 Da desapropriação. 

Cap. 45 Dos privilégios. 

Cap. 46 Disposições gerais. 

Cap. 47 Limpeza pública. 

Cap. 48 Das tabuletas, placas e letreiros de anúncios. 

Cap. 49 Das penas-de-água. 

Cap. 50 Dos mendigos. 
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Cap. 51 Da pesca e caça. 

Cap. 52 Dos explosivos e inflamáveis. 

  

O Estatuto Municipal afirmava que o município de 

Varginha era composto pelos distritos da cidade de Varginha e 

de Carmo da Cachoeira e estabeleceu: 

Art. 3º A administração do município compete à Câmara 

e ao Agente Executivo Municipal, cujas atribuições são as 

determinadas na lei orgânica das municipalidades.  

 Art. 4º A Câmara Municipal se comporá de sete a quinze 

membros, com a denominação de vereadores, com mandato 

trienal e com direito à reeleição. 

 Parágrafo único. Cada distrito será nela representado 

por um vereador, pelo menos, com o título especial. 

 (...) 

 Artº 6º A Câmara Municipal delibera, por meio de leis 

ou resoluções, quer referindo-se a pessoas, quer à coletividade. 

 I – Delibera por meio de leis quando se tratar de se 

estabelecer regras gerais sobre polícia e economia do 

Município; 

II – Por meio de resoluções quando se tratar de 

questões isoladas ou de interpretar leis ou posturas em relação 

a um caso especial ou anormal.   
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4.8 Relatores de atas 

 

 No período entre 17 de julho de 1916 e 15 de maio de 

1920, foram relatores de atas da Câmara Municipal:  

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  

Egydio Dias de Oliveira, Oficial da Secretaria da Câmara, 

servindo de secretário interino. Posteriormente, pelo menos no 

período entre 1924 e 1926, ele também foi guarda-livros 

(contador) da Câmara. 

 Na abertura das atas, os relatores usaram a expressão 

“cidade de Varginha” ou “cidade da Varginha”, sendo a primeira 

a mais utilizada. 
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5 TRANSCRIÇÃO DAS ATAS 1916-1920 

 

 Este capítulo apresenta a transcrição integral das atas 

assentadas no Livro de Actas 1916-1920 [da Câmara Municipal 

de Varginha], conforme os critérios especificados na 

Metodologia.  

 

[início da transcrição] 

 

[Folha de Guarda] 

 

Termo de abertura 

 

Servirá este livro para serem lavradas as atas das sessões da 

Câmara Municipal, contendo 100 folhas, que vão por mim 

devidamente rubricadas com a rubrica que uso A.Castro. 

Varginha 7 de Julho de 1916 

Affonso de Oliveira Castro 

 

[fim da transcrição do Termo de abertura] 
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≈1916≈ 
 

[Ata 1] 

Ata 

Ata da sessão extraordinária de 17 de Julho de 1916. 

Presidência do Sr João Baptista Braga, Vice-Presidente. 

Secretário interino Egydio Dias d’Oliveira.   

Aos dezessete dias do mês de Julho do ano de mil novecentos e 

dezesseis, em o Paço da Câmara Municipal, à hora regimental, 

aí presentes os Vereadores Capm João Baptista Braga, Roque 

Rotundo e Domingos Ribeiro de Rezende, tendo faltado os 

demais vereadores; depois de feita a chamada verificou o 

Senhor Presidente não haver número legal [de vereadores 

presentes] para a sessão, convocada pelo Senhor Presidente a 

fim de que a Câmara tomasse conhecimento e deliberasse sobre 

o fato de terem faltado sem participação a três reuniões 

ordinárias consecutivas os vereadores José Marcellino Teixeira 

e José Francisco de Oliveira, que assim incorreram na perda de 

seus mandatos. Não havendo número, o Senhor Presidente 

marcou uma sessão para o dia imediato e para os mesmos fins 

desta, convocando os vereadores para que a ela compareçam. 

E nada mais havendo a tratar-se na presente sessão, foi a 

mesma encerrada. Eu, Egydio Dias d’Oliveira, Secretário 

interino, a escrevi. (a) João Baptista Braga, Vice-Presidente. 

 (aa) Domingos Ribeiro de Rezende  

 Roque Rotundo  
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 [Ata 2] 

Ata da sessão extraordinária de dezoito de Julho de 1916. 

Presidente Affonso de Oliveira Castro 

Secretário interino Egydio Dias d’Oliveira 

Aos dezoito dias do mês de Julho do ano de mil novecentos e 

dezesseis, em o Paço da Câmara Municipal, à hora regimental, 

aí presentes os vereadores Affonso de Oliveira Castro, Manoel 

Joaquim da Silva Bittencourt, João Baptista Braga, Roque 

Rotundo e Domingos Ribeiro de Rezende, verificou o Senhor 

Presidente haver número [fim da transcrição da folha 1 frente] 

legal, declarando aberta a sessão e disse que o motivo da 

presente sessão extraordinária era para que a Câmara 

deliberasse e tomasse conhecimento sobre o fato de terem 

faltado a três reuniões ordinárias consecutivas os vereadores 

José Marcellino Teixeira e José Francisco d’Oliveira, que assim 

perderam, digo, incorreram na perda de seus respectivos 

lugares de vereadores. Pelo vereador João Baptista Braga foi 

apresentada a seguinte indicação: “que os vereadores José 

Marcellino Teixeira e José Francisco d’Oliveira, tendo deixado de 

comparecer a três sessões da Câmara, ordinárias e consecutivas, 

nos meses de Maio, Junho e Julho, perderam ipso facto, os seus 

lugares, pelo que propunha que a Câmara declare vagos seus 

lugares, na forma do § 6º, do Artigo 17,  da lei nº 2, de 14 de 

Setembro de 1891 e mande proceder à nova eleição para 

preenchimento dessas vagas”. E, sendo posta a votos, foi 

aprovada por unanimidade, que os ditos vereadores perderam 

os seus lugares. E, sendo este o único assunto sobre o qual tinha 

a Câmara de se pronunciar na presente sessão, deu o Senhor 
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Presidente por encerrada. Eu, Egydio Dias d’Oliveira, secretário 

interino, a escrevi. (a) Affonso de Oliveira Castro. 

 (aa) Domingos Ribeiro [de] Rezende 

 Roque Rotundo 

 João Baptista Braga 

 Manoel Joaquim da Silva Bittencourt 

 

Nota: 

O trecho de encerramento “E, sendo este o único assunto sobre 

o qual tinha a Câmara de se pronunciar na presente sessão, deu 

o Senhor Presidente por encerrada” seria melhor compreendido 

com a seguinte redação: “E, sendo este o único assunto sobre o 

qual tinha a Câmara de se pronunciar, o Senhor Presidente deu 

a sessão por encerrada” ou “...o Senhor Presidente declarou 

encerrada a sessão”.  

 

Nota: a ata do dia 19 de julho de 1916, que faz parte do 

conjunto das atas da Câmara Municipal desse ano, deveria vir 

na sequência, logo após a transcrição da ata acima, no 

entanto, ela foi registrada pelo relator Egydio Dias de Oliveira 

nas páginas 57 e 58, do Livro de Actas 1910-1915 MDCCCCXV. 

A transcrição dessa ata consta do livro “Varginha (MG) na 

República Oligárquica: Atas da Câmara Municipal 1915-1916” 

(p. 144-145). 
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[Ata 3] 

Ata 

Ata da sessão extraordinária de 20 de Agosto de 1916. 

Presidente Affonso d’Oliveira Castro 

Secretário interino Egydio Dias d’Oliveira 

Aos vinte dias do mês de Agosto de mil novecentos e dezesseis, 

ao meio-dia, aí compareceu o vereador Affonso d’Oliveira 

Castro, Presidente; faltando, sem participação, os demais 

vereadores. Depois de feita a chamada, verificou o Senhor 

Presidente não haver número legal e deixou de abrir a sessão, 

declarando que, conforme o edital afixado no lugar do costume, 

a um do corrente mês de Agosto e convite feito aos vereadores, 

era a presente sessão para o fim de serem [fim da transcrição 

da folha 1 verso] empossados os vereadores reconhecidos pela 

resolução Nº 21, de 26 de Julho de 1916, da Junta de Recursos 

Eleitorais e como não tenham comparecido, determinou o 

Senhor Presidente que fossem, de novo, convidados para o dia 

21 do corrente mês, ao meio-dia. Declarou mais, que o convite 

seria feito só por edital, porque o único Jornal diário existente 

nesta Cidade é a “Pátria”, que não se publica no dia de hoje. 

Nada mais havendo a tratar-se na presente sessão, o Senhor 

Presidente mandou lavrar a presente ata, que vai assinada. Eu, 

Egydio Dias d’Oliveira, Secretário interino, a escrevi. (a) Affonso 

de Oliveira Castro.  

 

Nota:  

O primeiro registro dessa ata, tal como transcrito acima, consta 

do Livro de Actas 1910-1915 MDCCCCXV. A ata foi transcrita no 

livro Varginha (MG) na República Oligárquica: Atas da Câmara 
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Municipal 1915-1916, escrita pelo mesmo relator. O conteúdo é 

idêntico. Não foi possível compreender porque o relator fez esse 

duplo registro. 

 

[Ata 4] 

Ata 

Ata da sessão extraordinária de 21 de Agosto de 1916 

Presidente Affonso de Oliveira Castro 

Secretário interino Egydio Dias d’Oliveira. 

Aos vinte e um dias do mês de Agosto de mil novecentos e 

dezesseis, em o Paço da Câmara Municipal, ao meio-dia, aí 

compareceu o vereador Affonso de Oliveira Castro, Presidente, 

faltando os demais vereadores. Depois de feita a chamada, 

verificou o Senhor Presidente não haver número legal, deixando 

de abrir a sessão e declarou que, conforme edital afixado no 

lugar de costume, a vinte do corrente mês e convite feito aos 

vereadores reconhecidos pela resolução Nº 21, de 26 de Julho 

de 1916, da Junta de Recursos Eleitorais e como não tenham 

comparecido, determinou o Senhor Presidente que fossem, de 

novo, convidados pela terceira e última vez, devendo o convite 

ser feito por edital, afixado no lugar de costume e publicado pela 

imprensa local para, no dia 23 do corrente mês, serem 

empossados, ao meio-dia. Nada mais havendo a tratar-se na 

presente sessão extraordinária, mandou o Senhor Presidente 

lavrar a presente ata, que sendo lida e achada conforme, vai 

assinada. Eu, Egydio Dias d’Oliveira, Secretário interino, a 

escrevi. (a) Affonso de Oliveira Castro. 
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Nota:  

O primeiro registro dessa ata, tal como foi transcrito acima, 

consta do Livro de Actas 1910-1915 MDCCCCXV. A ata foi 

transcrita no livro Varginha (MG) na República Oligárquica: Atas 

da Câmara Municipal 1915-1916, escrita pelo mesmo relator. O 

conteúdo é idêntico. Não foi possível compreender porque o 

relator fez esse duplo registro. 

  

[Ata 5]  

Ata da sessão extraordinária de 23 de Agosto de 1916. [fim da 

transcrição da folha 2 frente] 

Presidente Affonso de Oliveira Castro 

Secretário interino: Egydio Dias d’Oliveira. 

Aos vinte e três dias do mês de Agosto de mil novecentos e 

dezesseis, em o Paço da Câmara Municipal, ao meio-dia, aí 

compareceu o vereador Affonso de Oliveira Castro, Presidente, 

faltando os demais vereadores. Depois de feita a chamada, 

verificou o Senhor Presidente não haver número legal e deixou 

de abrir a sessão, declarando que, conforme edital afixado no 

lugar do costume e publicado pela imprensa, a vinte [e] dois do 

corrente mês, o fim da presente sessão extraordinária era para 

dar posse aos vereadores Dr Arlindo Carneiro, Joaquim Eugênio 

de Araújo e Amaro Rodrigues de Souza Prado, reconhecidos pela 

resolução Nº 21, da Junta de Recursos Eleitorais, de 26 de Julho 

do corrente ano e como não tenham comparecido e sendo esta 

a terceira e última convocação, o Senhor Presidente declarou 

que iria proceder de acordo com a lei. Nada mais havendo a 

tratar-se, [o Senhor Presidente] deu por encerrada a presente 

sessão extraordinária. Sendo esta lida e achada conforme, vai 
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assinada. Eu, Egydio Dias d’Oliveira, secretário interino, a 

escrevi. (a) Affonso de Oliveira Castro.  

 

Nota: 

No trecho de encerramento, “Nada mais havendo a tratar-se, 

deu por encerrada a presente sessão extraordinária” é evidente 

que foi o presidente da Câmara que deu por encerrada a sessão 

e, por atribuição legal, somente ele possuía o poder para tomar 

essa deliberação. Para maior clareza do texto, portanto, 

optamos pela transcrição “Nada mais havendo a tratar-se, [o 

Senhor Presidente] deu por encerrada a presente sessão 

extraordinária”. 

 

[Ata 6] 

Ata 

Ata da sessão ordinária de 11 de Setembro de 1916 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos onze dias do mês de Setembro de mil novecentos e 

dezesseis, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

Affonso de Oliveira Castro, Major Antonio de Souza Oliveira, 

faltando com causa participada o vereador Domingos Ribeiro de 

Rezende. Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente 

não haver número legal e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura do orçamento da receita e despesa para o 

exercício de 1917, que [ele] apresentou, conforme preceitua o 

artigo 39, §4º, da lei nº 2, de 14 de Setembro de 1891. O [fim da 

transcrição da folha 2 verso] que sendo feito não foi o mesmo 
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posto em discussão por não haver número legal. Este projeto 

orça a receita e despesa em 84.200000 [Rs 84.200$000] (oitenta 

e quatro contos e duzentos mil-réis) e acompanha a tabela de 

impostos a cobrar-se no referido exercício. Em seguida, o Snr 

Presidente designou o dia de amanhã para nova sessão. E, para 

constar, mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata que vai 

assinada pelos vereadores presentes. Eu, Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, secretário, a escrevi. (a) Affonso de Oliveira Castro. 

(a) Antonio de S. Oliveira  

 

Notas: 

1 O relator Evaristo Gomes de Paiva Júnior registrou essa 

mesma ata no Livro de Actas 1915-1916 MDCCCCXV, transcrita 

no livro Varginha (MG) na República Oligárquica: Atas da 

Câmara Municipal 1915-1916 (p. 149-150). O conteúdo é 

idêntico. Não foi possível compreender porque o relator fez esse 

duplo registro. 

2 O artigo 39, §4º, da Lei Mineira Nº 2, de 14 de Setembro de 

1891, citado pelo relator, estabelecia: “Art. 39. Ao agente 

executivo municipal compete: (...)§4º Formular e apresentar à 

Câmara na primeira quinzena do mês de setembro de cada ano 

o projeto de orçamento da receita e despesa municipais, para o 

ano seguinte, acompanhando-o de todos os esclarecimentos 

necessários”. 
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[Ata 7] 

Ata 

Ata da sessão ordinária de 12 de Setembro de 1916 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos doze dias do mês de Setembro de mil novecentos e 

dezesseis, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

Affonso de Oliveira Castro, Major Antonio de Souza Oliveira, 

faltando com causa participada o vereador Domingos Ribeiro de 

Rezende. Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente 

não haver número legal e deixou de abrir a sessão. E, para 

constar, mandou lavrar a presente ata que vai assinada pelos 

vereadores presentes. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

secretário, a escrevi. (a) Affonso de Oliveira Castro.  

(a) Antonio Souza de Oliveira  

 

[Ata 8] 

Ata 

Ata da sessão extraordinária de 23 de Outubro de 1916 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e três dias do mês de Outubro de 1916 (mil 

novecentos e dezesseis), em o Paço da Câmara Municipal da 

Cidade de Varginha, à hora regimental, aí compareceram os ve- 

[fim da transcrição da folha 3 frente] –readores Affonso de 

Oliveira Castro, Major Antonio de Souza Oliveira e Domingos 

Ribeiro de Rezende. Depois de feita a chamada, declarou o Snr 

Presidente que o motivo da presente sessão era o 
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reconhecimento dos poderes dos vereadores gerais eleitos e já 

diplomados pela Junta Apuradora e como a Câmara se compõe 

de três únicos membros, ficou a cargo dos mesmos darem seu 

parecer que será lido, amanhã, em sessão e ordenou a mim, 

secretário, que afixasse no lugar do costume os editais para 

conhecimento dos interessados como preceitua o Dec. nº 4.476 

artº 166. Lei nº 204 artº 12. Em seguida, como nada [mais] 

houvesse a tratar, [o Senhor Presidente] mandou lavrar a 

presente ata, que vai assinada pelos vereadores presentes. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. (a) Affonso 

de Oliveira Castro. 

 (aa) Domingos Ribeiro Rezende 

 Antonio de Souza Oliveira 

 

Nota: 

O trecho “como preceitua o Dec. nº 4.476 artº 166. Lei nº 204 

artº 12” foi transcrito tal como consta do original. 

 

[Ata 9] 

Ata da sessão extraordinária de 24 de Outubro de 1916 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro de mil novecentos e 

dezesseis, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

Affonso de Oliveira Castro, Major Antonio de Souza Oliveira e 

Domingos Ribeiro de Rezende. Depois de feita a chamada, a 

comissão apresentou o parecer sobre o reconhecimento de 

poderes dos vereadores eleitos em vinte e cinco de Setembro, 
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do teor seguinte: “Parecer. A Comissão incumbida de dar 

parecer sobre os diplomas apresentados em sessão 

extraordinária da Câmara, pelos cidadãos Roque Rotundo e João 

Baptista Braga, após detido exame dos documentos que lhe 

foram afetos e 1º) considerando que do livro de atas [fim da 

transcrição da folha 3 verso] da Câmara Municipal, consta[m] as 

[atas] das sessões realizadas nos dias 5 e 6 de Abril do corrente 

ano, sendo que na ata de 5 [de Abril] consta ter sido votado e 

aprovado em 1ª discussão o projeto de restabelecimento do 

artigo 38 e seus parágrafos, do Regimento Interno da mesma 

Câmara, pelo qual as sessões ordinárias seriam mensais, 

realizadas nos primeiros dias de cada mês; que na de 6 [de Abril] 

consta, outrossim, a aprovação do mesmo projeto em 2ª 

discussão e, após ter sido dispensado o interstício regimental, 

foi ele aprovado em 3ª discussão e convertido em dispositivo 

legal, obrigando, assim, os vereadores a comparecerem às 

sessões ordinárias mensais; 2º) considerando que tal disposição 

do regimento interno não ofende preceitos constitucionais e 

enquadra-se, por isso mesmo, na lei de organização municipal 

do Estado e demais leis em vigor e que foi espírito do legislador 

municipal decretando as sessões mensais, tornar o vereador 

que a elas não comparecesse, incurso nas penas estabelecidas 

no art. 17 e seus parágrafos, da lei nº 2, de 14 de Setembro de 

1891; 3º) considerando que o projeto de restabelecimento das 

sessões mensais foi objeto de debates aos quais estiveram 

presentes os ex-vereadores José Marcellino Teixeira e José 

Francisco de Oliveira; 4º) considerando que os aludidos ex-

vereadores, como se verifica do mesmo livro de atas da Câmara 

Municipal, deixaram de comparecer sem participação às 
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sessões dos dias cinco e seis de Maio, dos dias cinco e seis de 

Junho e dos dias três e quatro de Julho, faltando, assim, a três 

sessões ordinárias consecutivas, pois que foram as realizadas 

nos citados dias as únicas dos meses de Maio, Junho e Julho; [o 

relator omitiu o registro do 5º considerando e o incluiu no Em 

tempo, no final desta ata] 6º) considerando que o presidente da 

Câmara convocou os vereadores para uma sessão 

extraordinária a realizar-se no dia 17 de Julho, para o fim 

especificado na convocação, de declarar a Câmara vagos os 

lugares de dois vereadores gerais com a perda de mandato dos 

[fim de transcrição da folha 4 frente] ex-vereadores José 

Marcellino Teixeira e José Francisco de Oliveira; 7º) 

considerando que a 17 de Julho não houve sessão plena por 

terem a ela comparecido somente três vereadores, havendo o 

vice-presidente João Baptista Braga, que a presidiu, marcado 

nova sessão para o dia seguinte e para os mesmos fins da que, 

então, não se realizou; 8º) considerando que a 18 [de Julho], a 

Câmara, por maioria absoluta de votos de seus membros 

presentes decretou a perda de mandatos dos supracitados ex-

vereadores gerais; 9º) considerando que o presidente da 

Câmara agiu de acordo com a lei, oficiando aos primeiros juízes 

de Paz dos distritos da Cidade e de Carmo da Cachoeira, em 

tempo hábil, comunicando-lhes haver marcado para 25 de 

Setembro a eleição para preenchimento das duas vagas e 

afixado editais declarando terem os cidadãos José Marcellino 

Teixeira e José Francisco de Oliveira perdido os seus mandatos 

de vereadores gerais ex-vi do artº 17 §6º, da lei nº 2, de 14 de 

Setembro de 1891; 10º) considerando que as comunicações aos 

Juízes de Paz dos dois distritos, únicos de que se compõe o 
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município, foram feitas nos termos da lei, dentro de 15 dias, 

contados de 18 de Julho; 11º) considerando que os referidos 

Juízes de Paz convocaram o eleitorado para a referida eleição 

trinta dias antes da sua realização; 12º) considerando que as 

mesas das seis seções eleitorais do distrito da cidade e as mesas 

das duas seções do distrito de Carmo da Cachoeira foram 

nomeadas de acordo com os dispositivos contidos no Título II, 

Cap II, Seção II, do Reg. baixado com o decreto nº 4.476, de 26 

de Outubro de 1915; 13º) considerando que a eleição realizou-

se no dia 25 de Setembro com absoluta liberdade, sem ofensa 

dos artigos e parágrafos do Tit. II, Cap. II, Seção III do Reg. citado; 

14º) considerando [que] a mesma eleição realizada nas 1ª, 2ª e 

3ª seções do distrito da cidade e nas 1ª e 2ª seções do distrito 

de Carmo da Cachoeira, não pode ser invalidada ou declarada 

nula, porquanto foi feita a) em [fim da transcrição da folha 4 

verso] dia designado pelo poder competente –  b) em hora 

determinada por lei – c) em lugar previamente designado pelo 

Juiz – d) perante mesa constituída pela forma designada em lei 

– e) por não ter sido recebido englobadamente voto algum que 

poderia ter sido recebido em separado, se esse voto influísse no 

resultado da eleição – f) por não ter sido recusado o 

recebimento de voto algum que pudesse influir no resultado da 

eleição – g) por não ter havido fraude que prejudicasse o 

resultado verdadeiro da eleição – h) por se ter observado todo 

o processo prescrito no Tit. 2º, Cap. 2º, Seção 3ª do Reg nº 4.476 

– i) por terem sido admitidos fiscais regularmente constituídos 

conforme a comissão verificou nas autênticas de todas das 

seções; 15º) considerando que as mesas eleitorais, após a 

eleição, cumpriram todas as determinações legais, sendo as atas 
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imediatamente transcritas, dado boletins etc.; 16º) 

considerando que a apuração da eleição efetuou-se no dia 15 

do corrente, vinte dias após a eleição, por uma junta legal, 

composta do 1º e 2º Juízes de Paz do distrito da cidade e de 

quatro eleitores por eles nomeados, de conformidade com o 

art. 36, §§ 1º e 2º do Reg. nº 4.476; 17º) considerando que a 

Junta apurou as autênticas das 1ª, 2ª e 3ª seções do distrito da 

cidade e das 1ª e 2ª seções do distrito de Carmo da Cachoeira, 

de acordo com as disposições da lei e regulamento vigentes, 

como a comissão parece pelo confronto que fez das atas que 

foram remetidas à Câmara e lhe foram presentes com os 

resultados da eleição que se verificou pelos diplomas 

apresentados; 18º) considerando que a ata de apuração foi 

transcrita no livro de protocolo do escrivão Bernardino José 

Paulino, em virtude de se achar ausente da cidade o tabelião do 

2º Ofício, a quem competia a referida transcrição e ter-se 

negado a fazê-lo o [tabelião] do 1º Ofício – e tal fato não parece 

à comissão transgredimento da lei nem motivo ponderável para 

[declarar a] nulidade da apuração o[u] se o fosse a Comissão 

julgá-lo-ia improcedente; 19º) con- [fim da transcrição da folha 

5 frente] –siderando que a Junta entregou dentro [do prazo] de 

oito dias aos candidatos João Baptista Braga e Roque Rotundo, 

cópias da ata de apuração e expediu à Câmara uma dessas 

cópias; 20º) considerando que a Câmara Municipal compõe-se, 

atualmente, de três vereadores, justamente os membros desta 

Comissão, porque dois outros, os cidadãos José Marcellino 

Teixeira e José Francisco de Oliveira perderam os seus mandatos 

e os três vereadores providos cidadãos Dr Arlindo Carneiro, 

Joaquim Eugênio de Araújo e Amaro Rodrigues de Souza Prado 



 

147 

não tomaram posse de seus cargos até esta data e, assim, nos 

competia aos três vereadores formar a comissão de que trata a 

lei nº 204, de 1896 e regulamentos dela decorrentes; 21º) 

considerando que nestes termos a comissão está legalmente 

investida de atribuições legítimas; 22º) considerando que foram 

afixados editais marcando as horas de suas reuniões a que não 

compareceu nenhum interessado nem lhe foram presentes 

protestos ou reclamações, a comissão é de parecer que sejam 

aprovadas as eleições e proclamados vereadores gerais à 

Câmara Municipal os cidadãos Roque Rotundo e João Baptista 

Braga, cujos diplomas são legais. Sala das Comissões, em o Paço 

Municipal, aos 24 de Outubro de 1916. (aa) Affonso de Oliveira 

Castro – Presidente. Domingos Ribeiro de Rezende. Relator. 

Antonio de Souza Oliveira”. Em tempo – Por engano, fez-se 

omissão do 5º considerando que é do teor seguinte que para 

aqui se transcreve: “considerando que essas faltas são punidas 

pela lei com a perda de mandato”. Em seguida, o Snr Presidente 

convocou os vereadores para uma sessão, amanhã, a fim de 

disticutir [sic] [discutir] e aprovar o parecer da comissão. E, nada 

mais havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar a 

presente ata, que vai por todos os presentes assinada. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. (a) Affonso 

de Oliveira Castro. 

 (aa) Antonio de Souza Oliveira 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 

[fim da transcrição da folha 5 verso] 
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Notas:  

1 No documento original, o nome do vereador Domingos Ribeiro 

de Rezende foi acrescentado após da finalização da ata, acima 

do trecho onde se lê “Depois de feita” a chamada.  

2 O trecho “considerando que o presidente da Câmara 

convocou os vereadores para uma sessão extraordinária a 

realizar-se no dia 17 de Julho,” a sucessão dos eventos em 

relação ao tempo seria mais facilmente compreendida se o 

relator tivesse escrito “considerando que o presidente da 

Câmara convocou os vereadores para uma sessão 

extraordinária que foi realizada no dia 17 de Julho,” uma vez que 

o fato citado já havia ocorrido, entretanto, na transcrição 

optamos por manter o texto conforme consta do original. 

3 No trecho, “perdido os seus mandatos de vereadores gerais 

ex-vi do artº 17 §6º, da lei nº 2, de 14 de Setembro de 1891”, 

ex-vi é um termo jurídico que significa por efeito de, por força 

de, por determinação de, por via de. 

4 O relator cria dois neologismos nessa ata: englobadamente 

(na totalidade) e transgredimento (transgressão). Essas palavras 

não constam do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, 

editado pela Academia Brasileira de Letras (5ª ed., 2009) e do 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (1ª ed., 2001). 

5 O trecho “considerando que foram afixados editais marcando 

as horas de suas reuniões a que não compareceu nenhum 

interessado nem lhe foram presentes protestos ou 

reclamações” significa “considerando que foram afixados 

editais marcando as horas de suas reuniões a que não 

compareceu nenhum interessado nem lhe foram apresentados 

protestos ou reclamações”. (grifo nosso). Ou seja, os ex-
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vereadores não apresentaram protestos ou reclamações para a 

Comissão.  

6 O relator utilizou os termos “consta na ata” que, na 

transcrição, mantivemos tal como no original. O correto é 

“consta da ata”, “consta do livro”. 

7 A redação do 17º considerando, bastante confusa, torna 

incompreensível esse trecho do parecer.  

 

[Ata 10] 

Ata da sessão extraordinária de 25 de Outubro de 1916 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro  

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro de mil novecentos e 

dezesseis, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

Affonso de Oliveira Castro, Major Antonio de Souza Oliveira e 

Domingos Ribeiro de Rezende. Depois de feita a chamada, o Snr 

Presidente declarou aberta a sessão e, em seguida, submeteu à 

discussão o parecer da comissão de verificação dos poderes. 

Não havendo quem sobre ele pedisse a palavra foi à votação e 

unanimemente aprovado. O Snr Presidente proclamou eleitos 

os vereadores à Câmara Municipal, para preencherem as duas 

vagas existentes, os cidadãos Roque Rotundo e João Baptista 

Braga. Achando-se os mesmos no recinto foram convidados a 

prestar o juramento do estilo e tomar posse de seus cargos, o 

que fizeram, de acordo com a lei e com o regimento interno da 

Câmara, tomando, em seguida, assento entre seus pares. Em 

seguida, o Snr Presidente disse que estando vago o cargo de 

vice-presidente da Câmara, consultava a casa se deveria ser 
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procedida a eleição imediatamente. O que foi feito pela forma 

legal [e] deu o seguinte resultado – Para vice-presidente da 

Câmara: João Baptista Braga: 4 (quatro) votos; Roque Rotundo 

1 (um) voto. Sendo proclamado vice-presidente da Câmara o 

cidadão João Baptista Braga. Nada mais havendo a tratar, o Snr 

presidente encerrou a sessão e, para constar, mandou lavrar a 

presente ata, que vai assinada pelos vereadores presentes. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. (a) Affonso 

de Oliveira Castro. 

[fim da transcrição da folha 6 frente] 

 (aa) Domingos Ribeiro Rezende 

 João Baptista Braga 

 Roque Rotundo 

 

Nota: 

No trecho, “Achando-se os mesmos no recinto foram 

convidados a prestar o juramento do estilo e tomar posse de 

seus cargos” o termo “prestar o juramento do estilo” significa 

prestar o juramento segundo o protocolo / cerimonial adotado 

na época.  

 

[Ata 11] 

Ata da sessão extraordinária de 14 de Novembro de 1916 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quatorze dias do mês de Novembro do ano de mil 

novecentos e dezesseis, em o Paço da Câmara Municipal da 

Cidade de Varginha, à hora regimental, aí presentes os 

vereadores Affonso de Oliveira Castro, Capm João Baptista 
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Braga, Major Antonio de Souza Oliveira, Domingos Ribeiro de 

Rezende e Roque Rotundo. Depois de feita a chamada, verificou 

o Snr Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão. 

O Snr Presidente abrindo a sessão declarou que a presente 

reunião, conforme os termos da convocação, tinha por fim 

deliberar a Câmara sobre a situação anormal em que se viam os 

vereadores providos pela Junta de recursos, que, convidados a 

tomar posse de seus cargos não o haviam feito dentro dos 90 

dias preceituados por lei. Pediu a palavra o vereador Domingos 

Ribeiro de Rezende e disse que os vereadores gerais [os] 

cidadãos Dr Arlindo Carneiro e Joaquim Eugênio de Araújo e o 

vereador especial pelo distrito da cidade, Amaro Rodrigues de 

Souza Prado, providos pela resolução nº 21, de 26 de Julho do 

corrente ano, da Junta de Recursos de que trata o artº 162 e 

seus parágrafos do dec. Nº 4.476, de 26 de Outubro de 1915, 

não tomaram posse de seus cargos até esta data; que a posse 

só poderia ter sido dada pelo presidente da Câmara, ex-vi do 

artº 40 § 3º, da lei nº 2, de 14 de Setembro de 1891 e que o 

presidente, de acordo com o artº 23 § 1º, da lei nº 204, de 16 de 

Setembro de 1896, convidou-os respectivos, digo, repetidas 

vezes para tomarem posse, já por editais convocando [fim da 

transcrição da folha 6 verso] sessões da Câmara, realizadas para 

esse fim; que em vista de já se ter esgotado o prazo de noventa 

dias para as referidas posses, ex-vi do art. 164, §§ 1º, 2º e 3º, do 

Cap V, Seção VIII, do citado Reg.to nº 4.476, propunha que 

fossem declarados vagos os cargos os cargos [sic] de vereador 

especial pelo distrito da cidade e dois [cargos de] vereadores 

gerais. Não havendo quem sobre essa indicação pedisse a 

palavra, foi submetida à votação e unanimemente aprovada. O 
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Snr Presidente, à vista da declaração das vagas, disse que como 

lhe cumpria, ia fazer as comunicações devidas, mandando afixar 

editais nesse sentido e que marcava a eleição para 

preenchimento de um lugar de vereador especial pela cidade e 

de dois vereadores gerais, de acordo com o art. 1º, § 1º, da lei 

nº 204 e art. 107, § único do Reg. 4.476, para o dia 24 de 

Dezembro do corrente ano. O Snr Presidente suspendeu a 

sessão por meia hora a fim de ser lavrada esta [ata]. Reaberta a 

sessão, lida e achada conforme a presente ata, foi ela aprovada. 

Nada mais havendo a tratar-se, [o Snr Presidente] mandou 

lavrar a presente ata, que vai assinada por todos. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 Roque Rotundo 

 Antonio de Souza Oliveira 

 

Notas: 

1 Nessa ata, o relator incluiu a expressão “do ano” no termo 

inicial da abertura. 

2 No trecho, “a posse só poderia ter sido dada pelo presidente 

da Câmara, ex-vi do artº 40 § 3º, da lei nº 2, de 14 de Setembro 

de 1891”, ex-vi é um termo jurídico que significa por efeito de, 

por força de, por determinação de, por via de. 

 

[Ata 12] 

Ata da sessão extraordinária de 26 de Dezembro de 1916 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 
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Aos vinte e seis dias do mês de Dezembro de mil novecentos e 

dezesseis, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí presentes os vereadores Affonso 

de Oliveira Castro, Major Antonio de Souza Oliveira, Capitão 

João Bap- [fim da transcrição da folha 7 frente] –tista Braga, 

Roque Rotundo, Cel Domingos [Ribeiro] de Rezende. Depois de 

feita a chamada verificou o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão. O Snr Presidente expôs que o fim da 

presente sessão extraordinária era para tratar a Câmara da lei 

orçamentária, cuja proposta fora por ele apresentada na 

primeira quinzena de Setembro, de acordo com o § 4, do art. 33, 

dos Estatutos Municipal [sic]. Pediu a palavra a Snr vereador 

Domingos Ribeiro de Rezende e disse que, de acordo com o § 1º 

, do artº 17 dos mesmos Estatutos o orçamento ano da receita 

e despesa municipal deveria ser votado na última quinzena de 

Setembro e como nessa época, apesar de terem sido marcadas 

sessões da Câmara a elas não compareceram vereadores em 

número suficiente e, não sendo legal que a discussão e votação 

do orçamento fosse feita [sic] agora, em Dezembro, indicava 

que ficasse o orçamento atual prorrogado para o exercício de 

1917, bem como as respectivas tabelas. Submetida à discussão 

e votação a referida indicação, foi a mesma aprovada por 

unanimidade de votos. O Snr vereador João Baptista Braga 

submeteu à consideração da Casa uma indicação no sentido de 

serem manifestadas ao Snr Presidente do Estado os 

agradecimentos desta Edilidade, em nome do povo deste 

município, pelo fato auspicioso da construção da ponte sobre o 

Rio Verde ligando Varginha a Elói Mendes, construção essa que 

acaba de ser decretada pelo governo do preclaro administrador. 
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O Snr Presidente disse que interpretando a vontade dos seus 

pares, oficiaria ao eminente Dr Delphim Moreira, no sentido de 

[sic] [da] indicação que acabava de ser formulada. E, nada mais 

havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar a presente 

ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por 

todos. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. 

(a) Affonso de Oliveira Castro. 

(aa) Domingos Ribeiro de Rezende  

 

[fim da transcrição da folha 7 verso] 

 

 Roque Rotundo 

 Antonio de Souza Oliveira 

 João Baptista Braga 

 

Notas: 

1 Na ata anterior, da sessão realizada no dia 14 de novembro, o 

relator informou que o presidente havia convocado a próxima 

sessão para o dia 24 de dezembro. No entanto, conforme se 

constata, a sessão foi realizada no dia 26 de dezembro.  

2 O trecho “não sendo legal que a discussão e votação do 

orçamento fosse feita agora, em Dezembro, indicava que ficasse 

o orçamento atual prorrogado para o exercício de 1917, bem 

como as respectivas tabelas” ficaria mais claro com a seguinte 

redação: “não sendo legal que a discussão e votação do 

orçamento fossem feitas agora, em Dezembro, indicava que 

ficasse o orçamento atual prorrogado para o exercício de 1917, 

bem como as respectivas tabelas de impostos a cobrar-se no 

referido exercício”. 
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≈1917≈ 
 

[Ata 13]  

Ata da sessão ordinária (da sessão ordinária) de 2 de Janeiro de 

1917. 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de mil novecentos e 

dezessete, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí presentes os vereadores: 

Affonso de Oliveira Castro, Capm João Baptista Braga, Major 

[Antonio de] Souza Oliveira, Roque Rotundo, Domingos Ribeiro 

de Rezende. Depois de feita a chamada, verificou o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e, 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata anterior; 

o que sendo feita, foi a mesma aprovada. Pelo vereador 

Domingos de Rezende foi apresentado um projeto de lei 

revogando o artº 39, do Cap VIII, da lei nº 188, de 17 de Agosto 

de 1908, que diz: “A taxa anual de cada pena-d’água será de 

36$000 [trinta e seis mil-réis], pagável em prestações 

trimestrais”. Ficando estabelecido que essa taxa faça parte 

integrante dos outros impostos, sujeitando-se o contribuinte às 

penas dos artº 6 e 7 e 47 da referida lei: Sendo julgado objeto 

de deliberação foi posto a votos e aprovado em primeira 

discussão. Nada mais havendo a tratar-se, o Snr Presidente 

[mandou] lavrar a presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Antonio de Souza Oliveira 



 

156 

 Roque Rotundo 

 João Baptista Braga 

 Domingos Ribeiro Rezende 

 

[fim da transcrição da folha 8 frente] 

 

Notas:  

1 No título da ata, o relator escreveu: “Ata da sessão ordinária 

(da sessão ordinária) de 2 de Janeiro de 1917”. Ele repetiu “da 

sessão ordinária” entre parênteses, embora os termos do título 

sejam perfeitamente legíveis e não haja erros nem rasuras na 

redação. Esse tipo de repetição, conforme analisamos nas obras 

anteriores era uma característica desse relator.  

2 No trecho “lei nº 188, de 17 de Agosto de 1908, que diz:” 

acima da palavra ‘que’ está escrito: 321. O relator não 

esclareceu o significado dessa inserção.  

3 No trecho, “Ficando estabelecido que essa taxa faça parte 

integrante dos outros impostos sujeitando-se o contribuinte às 

penas dos artº 6 e 7 e 47 da referida lei” os numerais 6 e 7 estão 

borrados de tinta, rasurados e ilegíveis no original, no entanto, 

o relator faz a mesma citação na ata seguinte, datada de 03 de 

janeiro de 1917, o que permitiu a sua leitura.  

4 O trecho de encerramento da ata consta do original: “Nada 

mais havendo a tratar-se, o Snr Presidente lavrar a presente 

ata”. O relator omitiu “mandou”, que incluímos entre colchetes: 

“Nada mais havendo a tratar-se, o Snr Presidente [mandou] 

lavrar a presente ata”. O relator cometia esse tipo de lapso com 

frequência.  
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[Ata 14] 

Ata da sessão ordinária de 3 de Janeiro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos três [dias] do mês de Janeiro do ano de mil novecentos e 

dezessete, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí presentes os vereadores: 

Affonso de Oliveira Castro, Capm João Baptista Braga, Major 

[Antonio de] Souza Oliveira, Roque Rotundo e Domingos Ribeiro 

de Rezende. Depois de feita a chamada, verificou o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita foi a mesma aprovada. Em seguida 

foi apresentado para segunda discussão o projeto que revoga 

[o] artº 39, do Cap VIII, da lei nº 188, de 17 de Agosto de 1908, 

que diz: “A taxa de pena-d’água será anual: digo “A taxa de cada 

pena-d’água anual será de 36$000 [trinta e seis mil-réis], 

pagável em prestações trimestrais”. Ficando estabelecido que 

estabelecido [sic] que essa taxa faça parte integrante dos outros 

impostos, sujeitando-se o contribuinte às penas dos art.os 6 e 7 

e 47, da referida lei, foi aprovado. Tendo o vereador Domingos 

de Rezende pedido dispensa do interstício, sendo-lhe 

concedido, foi posto em terceira discussão e convertido em lei. 

Nada mais havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar 

a presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, 

a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Antonio de Souza Oliveira 

 Roque Rotundo 
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 João Baptista Braga 

 Domingos Ribeiro de Rezende  

 

Notas: 

1 No trecho, “Ficando estabelecido que estabelecido [sic] que 

essa taxa faça parte integrante dos outros impostos” parece que 

o relator não percebeu a repetição da palavra ‘estabelecido’, 

pois não a grifou, conforme costume dele em atas anteriores, 

quando ele percebia o erro.  

2 No trecho, “Tendo o vereador Domingos de Rezende pedido 

dispensa do interstício, sendo-lhe concedido, foi posto em 

terceira discussão e convertido em lei” o relator deixou 

subentendido que após a terceira discussão, o projeto foi 

votado e aprovado sendo, portanto, convertido em lei. A 

redação mais clara seria: “Tendo o vereador Domingos de 

Rezende pedido dispensa do interstício, sendo-lhe concedido, 

foi posto em terceira discussão, sendo aprovado e convertido 

em lei.” 

3 O trecho “A taxa de cada pena-d’água anual será de 36$000 

[trinta e seis mil-réis], pagável em prestações trimestrais”, 

evidentemente, significa “A taxa anual de cada pena-d’água será 

de 36$000 [trinta e seis mil-réis], pagável em prestações 

trimestrais”, pois anual era a taxa cobrada pela pena-d’água.  

 

[Ata 15] 

Ata da sessão ordinária para prestação de contas da Câmara 

Municipal em 15 de Janeiro de 1917 

[fim da transcrição da folha 8 verso] 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 
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Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quinze dias do mês de Janeiro de 1917, em o Paço da 

Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

presente o vereador Affonso de Oliveira Castro, Presidente da 

Câmara. Depois de feita [a] chamada, verificou o Snr Presidente 

a ausência dos demais vereadores, alguns com causa 

participada e outros por se acharem ausentes do município. 

Disse que havia convocado a presente sessão em obediência ao 

que preceitua a lei nº 2, de 14 de Setembro de 1891, artº 39, § 

8º, para nela prestar conta de sua gestão no exercício de 1916, 

como não pudesse ter lugar por falta de número, deixava de o 

fazer e aguardava a primeira sessão subsequente para esse e 

outros fins. E, para constar, mandou lavrar a presente ata, que 

vai por ele assinada. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário, a escrevi. (a) Affonso de Oliveira Castro.  

 

Nota: 

No trecho, “para nela prestar conta de sua gestão no exercício 

de 1916, como não pudesse ter lugar por falta de número, 

deixava de o fazer e aguardava a primeira sessão subsequente 

para esse e outros fins” os termos “ter lugar” significa 

acontecer, ser realizada e “falta de número” significa falta de 

quórum (os vereadores convocados não compareceram à 

sessão, apenas o presidente da Câmara), ou seja, outras 

redações possíveis desse trecho poderiam ser: não pudesse 

acontecer por falta de quórum; não pudesse ser realizada por 

falta de quórum. O trecho final fica mais claro com a seguinte 

redação: “para nela prestar conta de sua gestão no exercício de 

1916, como não pudesse ter lugar por falta de número, deixava 



 

160 

de fazê-lo e aguardava a primeira sessão subsequente para esse 

e outros fins”. 

 

[Ata 16] 

Ata da sessão ordinária para prestação de contas da Câmara 

Municipal em 16 de Janeiro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezesseis dias do mês de Janeiro de 1917, em o Paço da 

Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

presente o vereador Affonso de Oliveira Castro, Presidente da 

Câmara. Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente a 

ausência dos demais vereadores, alguns com causa participada 

e outros por se acharem ausentes do município. Disse que não 

tendo comparecido, ontem, número [suficiente] para [realizar 

a] sessão da Câmara, tinha adiado para hoje e como ainda não 

tenha sido possível abrir a sessão para prestar suas contas como 

preceitua a lei [fim da transcrição da folha 9 frente] nº 2, de 14 

de Setembro de 1891, artº 39, § 8º, aguardava a sessão 

ordinária do próximo mês de Fevereiro, convocada de acordo 

com o Regimento Interno, Cap V, artº 38. Para constar, mandou 

lavrar a presente ata, que vai por ele assinada. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. (a) Affonso de 

Oliveira Castro.  

 

[Ata 17] 

Ata da sessão ordinária de 5 de Fevereiro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 
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Aos cinco dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e 

dezessete, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí presente o vereador Affonso de 

Oliveira Castro, Presidente da Câmara. Depois de feita a 

chamada, verificou o Snr Presidente a ausência dos demais 

vereadores, uns por se acharem ausentes do município e outros 

com causa justificada, por isso, deixava de abrir a presente 

sessão por falta de número. Para constar, mandou lavrar a 

presente ata, que vai por ele assinada. Eu, Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. (a) Affonso de Oliveira Castro. 

 

[Ata 18] 

Ata da sessão ordinária de 6 de Fevereiro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos seis dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e 

dezessete, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, o vereador Affonso de Oliveira 

Castro, digo, aí presente o vereador Affonso de Oliveira Castro, 

Presidente da Câmara. Depois de feita a chamada, verificou o 

Snr Presidente a ausência dos demais vereadores, uns [fim da 

transcrição da folha 9 verso] com causa participada, outros por 

se acharem ausentes do município, por isso, deixava de abrir a 

presente sessão por falta de número. Para constar, mandou 

lavrar a presente ata, que vai por ele assinada. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. (a) Affonso de 

Oliveira Castro.  
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[Ata 19] 

Ata da sessão ordinária de 2 de Março de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dois dias do mês de Março de mil novecentos e dezessete, 

em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí presentes os vereadores Affonso de Oliveira 

Castro, Capm João Baptista Braga, Roque Rotundo, Major 

Antonio de Souza Oliveira e Cel Domingos Ribeiro de Rezende. 

Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente haver 

número legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, 

Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que 

sendo feita foi a mesma aprovada. O Snr Presidente nomeou 

uma comissão composta dos vereadores Capm João Baptista 

Braga, Roque Rotundo e Major Souza Oliveira para verificação 

de poderes dos vereadores eleitos: vereador especial pelo 

distrito da Cidade José Augusto de Paiva, vereadores gerais José 

Fortunato de Almeida e Severino Cândido da Silva Villela, para 

darem parecer sobre os diplomas apresentados e, de 

conformidade com a lei, foi afixado na porta do edifício o edital 

avisando da reunião da comissão. E, nada mais havendo a tratar-

se, mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. (a) Affonso de 

Oliveira Castro 

 (aa) Domingos Ribeiro de Rezende  

 

[fim da transcrição da folha 10 frente] 

 

João Baptista Braga 
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 Antonio de Souza Oliveira 

 Roque Rotundo 

 

Nota: 

O trecho final da ata especifica, que o edital que comunicava a 

data da reunião da comissão para a verificação dos poderes dos 

vereadores eleitos, foi afixado na porta do edifício. O edifício 

era, evidentemente, o da Câmara Municipal, onde funcionava 

também o Fórum. 

 

[Ata 20] 

Ata da Sessão ordinária de 3 de Março de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos três dias do mês de Março de mil novecentos e dezessete, 

em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí presentes os vereadores: Affonso de Oliveira 

Castro, Capm João Baptista Braga, Domingos Ribeiro de Rezende, 

Roque Rotundo e Major Antonio de Souza Oliveira. Depois de 

feita a chamada, verificou o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita foi 

a mesma aprovada. Em seguida, a comissão encarregada da 

verificação de poderes por seu relator Major Antonio de Souza 

Oliveira, apresentou o seguinte parecer: “Parecer nº 1. A 

Comissão de verificação de Poderes, a que foram presentes os 

diplomas dos vereadores gerais cidadãos José Fortunato de 

Almeida e Severino Cândido da Silva Villela e do vereador 

especial do distrito da cidade, cidadão José Augusto de Paiva, 
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examinando as atas das eleições procedidas em 24 de 

Dezembro de 1916 e verificando que o pleito correu 

regularmente e que não foi apresentada contestação alguma e 

bem assim que a apuração foi feita de acordo com os 

dispositivos contidos no Cap V, Seção I, do Reg. nº 4476, de 26 

de Outubro de 1915, é de parecer que sejam reconhecidos e 

proclamados vereadores a esta, digo, vereadores gerais a esta 

Câmara Municipal os mesmos cidadãos José Fortunato de 

Almeida e Severino Cândido da Silva Villela e vereador especial 

do distrito da Cidade o cidadão José Augusto de Paiva. Sala das 

Comissões, 3 de Março de 1917. João [fim da transcrição da 

folha 10 verso] Baptista Braga – presidente. Antonio de Souza 

Oliveira – relator. Roque Rotundo”. Em seguida, foi posto o 

parecer em discussão e, em seguida, a votos, foi o mesmo 

aprovado. Achando-se no recinto os vereadores eleitos e 

reconhecidos José Fortunato de Almeida e José Augusto de 

Paiva, o Snr Presidente nomeou uma comissão para recebê-los 

e convidou-os a tomar o compromisso legal, o que foi feito 

pondo as mãos direitas na do Presidente, repetindo com ele a 

fórmula “Prometo cumprir lealmente o dever de vereador da 

Câmara Municipal desta cidade, promovendo, quanto em mim 

couber, seu bem estar e prosperidade”, que sendo feito, 

tomaram assento entre seus pares. De conformidade com [os] 

art. 117 e 118, do Cap. X, do Reg. Interno da Câmara, foram 

eleitas as comissões permanentes para servir neste exercício 

[que] ficaram assim compostas: Comissão de Finanças: João 

Baptista Braga, Roque Rotundo, José Augusto de Paiva e 

Domingos Ribeiro de Rezende. Comissão de Obras Públicas, 

Colonização e Agricultura: Domingos Ribeiro de Rezende, Major 
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Antonio de Souza Oliveira. Instrução Pública e Redação de Leis: 

João Baptista Braga e Severino Cândido da Silva Villela. 

Estatística e Saúde Pública: José Fortunato de Almeida e José 

Augusto de Paiva. Comércio, Indústria e Arte: Major Antonio de 

Souza Oliveira e Severino Cândido da Silva Villela. Legislação e 

Justiça: Domingos Ribeiro de Rezende, Roque Rotundo e João 

Baptista Braga. Em ato contínuo, o Snr Presidente apresentou a 

conta de sua gestão no exercício de 1916 e mandou ler um 

sucinto relatório dando esclarecimento das mesmas. Foram 

entregues à Comissão de Finanças para dar parecer. Pelo 

cidadão José Navarra foi apresen- [fim da transcrição da folha 

11 frente] –tado um requerimento solicitando ser aliviado de 

multas por falta de pagamento de seus impostos nos exercícios 

de 1915 e 1916 e pede também providência para o fato de 

permanecerem junto a seu estabelecimento doceiros 

ambulantes. [O requerimento] Foi entregue à Comissão de 

Finanças para dar parecer. Pelo vereador Domingos Ribeiro de 

Rezende foi apresentado o seguinte: “Projeto de lei: Art. 1º - 

Fica criado o lugar de advogado e consultor jurídico da Câmara 

Municipal, cujas atribuições, cujas [sic] são as desta lei e com o 

ordenado anual de um conto e oitocentos mil-réis (1:800.000) 

[Rs 1:800$000]. Artº 2º Ao advogado e consultor jurídico, de 

nomeação do Presidente da Câmara, incumbe n’esta Câmara: § 

1º Promover as ações que a Câmara houver de propor e 

defender os direitos desta nas ações que forem movidas. § 2º 

Emitir parecer sobre todos os negócios da Câmara, cujos papéis 

lhe forem enviados para consulta. § 3º Formular e apresentar ao 

Presidente um projeto de consolidação das leis municipais. § 4º 

Preparar os regulamentos e instruções para a execução das leis 
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relativas aos negócios subordinados à Câmara. Artº 3º O 

advogado e consultor jurídico, além do ordenado terá direito a 

perceber: § 1º Pela cobrança amigável da dívida da Câmara 20% 

sobre o líquido arrecadado. § 2º Pela cobrança promovida e 

efetuada judicialmente, além de todas as custas que em juízo 

lhe forem contadas como advogado nesses feitos e, além dos 

20% do parágrafo antecedente, mais a multa de 30% a que se 

refere o parágrafo único do artº 8º, da lei nº 188, de 17 de 

Agosto de 1908. Artº 4º Fica o Presidente da Câmara autorizado 

a abrir os créditos necessários para execução desta lei. Artº 5º 

Revogam-se as disposições em contrário. Domingos Ribeiro de 

Rezende. Varginha, 3 de Março de 917”. Parecer da “Comissão 

de Finanças. A Comissão incumbida de dar parecer [fim da 

transcrição da folha 11 verso] sobre este projeto é de parecer 

que o mesmo seja submetido à aprovação e discutido em 

primeira discussão. Sala das Sessões, 3 de Março de 1917. João 

Baptista Braga, Domingos Ribeiro de Rezende, Roque Rotundo, 

José Augusto de Paiva. A Comissão de Legislação e Justiça é de 

parecer que o presente projeto seja submetido à discussão e 

aprovação. Sala das Sessões, 3 de Março de 1917. Roque 

Rotundo. João Baptista Braga. Domingos Ribeiro de Rezende. 

Sendo posto em primeira discussão e, em seguida, a votos, foi o 

mesmo aprovado. Pelo vereador Major Souza Oliveira foi 

apresentada à Câmara a seguinte indicação: “Indico que o 

Presidente da Câmara, com a urgência indispensável, dirija-se 

ao Presidente da Cia Mercantil e Industrial Casa Vivaldi no 

sentido de obrigá-la ao cumprimento exato do contrato de 

privilégio e cláusulas do mesmo, visto como a referida Cia está 

aumentando, a seu talante, os preços do fornecimento de força 
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motriz. Sala das Sessões, 3 de Março de 1917. Antonio de Souza 

Oliveira”. Sendo posta em [primeira] discussão, foi aprovada. 

Nada mais havendo a tratar, o Snr Presidente deu a seguinte 

ordem do dia para [a] próxima sessão: primeira parte, a 

regimental; segunda parte – segunda discussão do projeto 

criando o cargo de advogado e consultor jurídico da Câmara, 

marcando a próxima sessão para o dia 5 do corrente. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. (a) Affonso 

de Oliveira Castro. 

 (aa) José Fortunato de Almeida 

 Severino C. da Silva Villela 

 Roque Rotundo 

 José Augusto de Paiva 

 João Baptista Braga 

 

[fim da transcrição da folha 12 frente] 

 

Notas: 

1 O trecho “Em ato contínuo, o Snr Presidente apresentou a 

conta de sua gestão no exercício de 1916 e mandou ler um 

sucinto relatório dando esclarecimento das mesmas. Foram 

entregues à Comissão de Finanças para dar parecer”, que consta 

do original, ficaria mais claro com essa redação: “Em ato 

contínuo, o Snr Presidente apresentou as contas de sua gestão 

no exercício de 1916 e mandou ler um sucinto relatório dando 

esclarecimento das mesmas. As referidas contas foram 

entregues à Comissão de Finanças para dar parecer”. 

2 O trecho “Pelo cidadão José Navarra foi apresentado um 

requerimento solicitando ser aliviado de multas por falta de 
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pagamento de seus impostos nos exercícios de 1915 e 1916” 

revela uma curiosa solicitação. Evidentemente, a cobrança dos 

impostos, estabelecida por leis municipais, valia para todos os 

cidadãos. Caso a Câmara abrisse uma exceção concedendo o 

“alívio de multas” (perdão da dívida), cometeria uma injustiça 

ao ferir o preceito estabelecido na Constituição de 1891, em 

vigor à época, de que todos são iguais perante a lei 

(CONSTITUIÇÃO DE 1891, art. 72 § 2º). Mesmo assim, a Câmara 

não deliberou em plenário: encaminhou o requerimento à 

Comissão de Finanças para dar parecer. O resultado da análise 

consta da Ata 21, de 05 de março de 1917: “Foi apresentado 

pelo mesmo vereador João Braga o parecer da Comissão de 

Finanças contrário a pretensão do contribuinte José Navarra 

solicitando relevação da multa para o pagamento de impostos 

devidos de exercícios já vencidos. Sendo o mesmo posto a votos, 

foi aprovado”.  

3 Conforme vimos no livro de atas anterior, o relator Evaristo 

Paiva tinha predileção especial por construir frases com 

hipérbatos (sentido inverso), o que torna a leitura do texto mais 

difícil. Um exemplo é o trecho “pede também providência para 

o fato de permanecerem junto a seu estabelecimento doceiros 

ambulantes”, que seria mais bem compreendido com a redação 

na ordem direta: “pede também providência para o fato de 

doceiros ambulantes permanecerem junto a seu 

estabelecimento”. 

4 Na finalização do projeto de lei do vereador Domingos Ribeiro 

de Rezende: “Varginha, 3 de Março de 917”, o relator Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior escreve a data usando apenas a centena. 

Como se trata de uma transcrição entre aspas do projeto 
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apresentado, deve ter sido essa forma que constava do 

documento original apresentado a ele pelo relator da Comissão. 

Evaristo Paiva não utilizava essa forma resumida de datação. 

5 O trecho “visto como a referida Cia está aumentando, a seu 

talante, os preços do fornecimento de força motriz” significa: 

“visto como a referida Companhia está aumentando, segundo 

apenas a sua vontade, os preços do fornecimento da energia 

elétrica”.  A população estava insatisfeita com a Companhia. 

Essa insatisfação servia até mesmo de inspiração literária, 

conforme se vê no trecho de uma crônica publicada em jornal: 

“O piar tétrico d’uma coruja dava à rua pessimamente iluminada 

pelas lâmpadas do Vivaldi, um aspecto deveras macabro” (O 

MOMENTO. Edição nº 105, p. 2. Varginha, 06 maio 1917). 

6 O relator não cita o vereador Severino Cândido da Silva Villela 

como um dos presentes à sessão nem o nomeia na relação dos 

que tomaram posse nesse dia, no entanto, ele assinou a ata.  

 

[Ata 21] 

Ata da sessão ordinária de 5 de Março de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos cinco dias do mês de Março de 1917, em o Paço da Câmara 

Municipal da Cidade da Varginha, à hora regimental, aí 

compareceram os vereadores Affonso de Oliveira Castro, Capm 

João Baptista Braga, Roque Rotundo, José Augusto de Paiva, 

José Fortunato de Almeida, faltando com causa participada os 

vereadores Major [Antonio de] Souza Oliveira e Domingos 

[Ribeiro] de Rezende. Depois de feita a chamada, verificou o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 
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ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi a mesma posta em discussão, foi 

a mesma aprovada. Estando no recinto o vereador eleito e já 

reconhecido, o cidadão Severino Cândido da Silva Villela, o Snr 

Presidente nomeou uma comissão composta dos vereadores 

José Augusto de Paiva e Roque Rotundo para recebê-lo e 

convidou-o a tomar o compromisso legal, o que foi feito pondo 

sua mão direita na do Presidente, repetindo com ele a seguinte 

afirmação: “Prometo cumprir lealmente o dever de vereador da 

Câmara Municipal desta Cidade, promovendo, quanto em mim 

couber, seu bem-estar e prosperidade”. Em seguida, tomou 

assento entre seus pares. Expediente – Foi lida uma petição de 

José Baptista Drummond pedindo à Câmara um auxílio para 

tratamento de sua saúde, foi esse requerimento enviado à 

Comissão de Finanças para dar parecer. Foram apresentadas à 

Câmara três propostas para o calçamento a macadame, meio-

fio e sarjetas da Rua 15 de Novembro e Largo da Matriz, sendo 

dos Snrs Antonio Alves Ribeiro, Luiz Tabacco & Cia e Antonio 

Rodrigues de Souza e, em seguida, foram enviadas à Comissão 

de Obras Públicas, como [fim da transcrição da folha 12 verso] 

não se achassem presentes os membros efetivos [os] 

vereadores Domingos Ribeiro de Rezende e Major Antonio de 

Souza Oliveira, o Snr Presidente nomeou os vereadores José 

Fortunato de Almeida e Roque Rotundo para substituí-los na 

mesma Comissão de Obras Públicas, Colonização e Agricultura. 

Pelo vereador Capm João Baptista Braga, relator da Comissão de 

Finanças, foi requerido o prazo de quarenta e oito horas para a 

mesma dar parecer sobre as contas do Snr Presidente e Agente 

Executivo, sendo consultada a casa, foi concedido. Foi 
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apresentado pelo mesmo vereador João Braga o parecer da 

Comissão de Finanças contrário a pretensão do contribuinte 

José Navarra solicitando relevação da multa para o pagamento 

de impostos devidos de exercícios já vencidos. Sendo o mesmo 

posto a votos, foi aprovado. Pelo vereador José Fortunato de 

Almeida foi apresentado um projeto revogando a lei nº 314, de 

10 de Março de 1916, sobre o Mercado Municipal: foi o mesmo 

projeto enviado à Comissão de Finanças para dar parecer. 

Segunda Parte – Foi apresentado para segunda discussão o 

projeto que cria o lugar de advogado e consultor jurídico da 

Câmara, sendo discutido artigo por artigo, sendo posto a votos 

foi aprovado por unanimidade. Pelo vereador Capm João Braga 

foi requerida dispensa do interstício, lhe sendo concedido foi o 

mesmo projeto posto em terceira discussão e à votação, foi 

aprovado. A Comissão de Redação de Leis. O Snr Severino Villela 

pela Comissão de Redação requer urgência para apresentar um 

parecer. Submetido a votos esse requerimento, é o mesmo 

aprovado. Pelo Snr Severino foi apresentado o seguinte parecer: 

“A Comissão de Redação de Leis é de parecer que o presente 

projeto seja traduzido em lei pela forma nele enunciado. Sala 

das Sessões, 5 de Março de 1917. João Baptista Bra- [fim da 

transcrição da folha 13f] –ga. Severino C. da Silva Villela. 

Requerendo fosse o mesmo fosse [sic] submetido a discussão e 

votação. Posto em discussão o parecer e não havendo quem 

sobre ele peça a palavra e submetido a votação e aprovado. 

Subiu o projeto à sanção. Nada mais havendo a tratar, o Snr 

Presidente dá a seguinte ordem do dia para [a] sessão seguinte 

a regimental. E nada mais havendo a tratar, mandou o Snr 
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Presidente lavrar a presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário a escrevi.   

(a) Affonso de Oliveira Castro 

João Baptista Braga 

 José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 Roque Rotundo 

 

Notas: 

1 Na abertura dessa ata, o relator escreveu “Paço da Câmara 

Municipal da Cidade da Varginha” em vez de “...Cidade de 

Varginha”, como vinha fazendo até então. 

2 Em relação à petição de José Baptista Drummond (Drumond, 

no original), pedindo à Câmara um auxílio para tratamento de 

sua saúde: na época, não havia serviço de saúde pública da 

federação, dos estados e dos municípios. Os enfermos das 

classes sociais de baixa renda que necessitavam de consultas 

médicas, de tratamento e de medicação contavam apenas com 

a boa-vontade dos médicos e farmacêuticos caridosos, das 

irmãs de caridade de instituições religiosas, de irmandades 

religiosas e com a solidariedade da população. Em 1916, o 

Almanak Laemmert cita José Drummond como dono de um 

estabelecimento de bilhar na cidade (ALMANAK LAEMMERT, 

1916, p. 3258). Não sabemos se se trata da mesma pessoa.  

3 Em relação a realização de obras públicas na cidade 

(calçamento de vias), percebe-se que algumas pessoas e 

empresas não especializadas costumavam oferecer seus 

serviços para realizá-las. Assim é que a empresa de produtos 

para fumantes Luiz Tabacco & Cia candidatou-se à execução dos 
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serviços. Antonio Rodrigues de Souza, um dos propositores, era 

arquiteto, exportador de madeira e proprietário de olaria em 

Varginha (ALMANAK LAEMMERT, 1916, p. 3258-3259). 

4 O trecho “Foram apresentadas à Câmara três propostas para 

o calçamento a macadame” consta do original com erro de 

concordância verbal: “Foi apresentada à Câmara três propostas 

para o calçamento a macadame...”. Macadame é um processo 

de revestimento de ruas e estradas que consiste numa mistura 

de pedras britadas, breu e areia, submetida à forte compressão 

(DICIONÁRIO HOUAISS, 2001, p. 1799). 

5 No trecho, “parecer da Comissão de Finanças contrário a 

pretensão do contribuinte José Navarra solicitando relevação da 

multa para o pagamento de impostos devidos de exercícios já 

vencidos” relevação da multa significa perdão da multa. 

Perdoar, aliviar, não levar em conta são algumas acepções do 

verbo relevar. A Comissão de Finanças não aprovou o perdão da 

dívida. Na época, não era incomum que alguns cidadãos 

enviassem à Câmara pedidos para o perdão de dívidas de 

impostos, fato que, evidentemente, era contrário à legislação 

municipal vigente e, caso o perdão fosse concedido, seria 

injusto com os demais cidadãos contribuintes.  

6 O trecho “O Snr Severino Villela pela Comissão de Redação 

requer urgência para apresentar um parecer. Submetido a votos 

esse requerimento, é o mesmo aprovado. Pelo Snr Severino foi 

apresentado o seguinte parecer: “A Comissão de Redação de 

Leis é de parecer que o presente projeto seja traduzido em lei 

pela forma nele enunciado” revela uma omissão do relator: ele 

registra que um parecer foi apresentado, submetido a votos e 

aprovado para ser lei, sem revelar o conteúdo tratado.  
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7 Em dois trechos finais dessa ata, o relator utiliza os verbos no 

presente do indicativo para se referir a fatos ocorridos: “O Snr 

Severino Villela pela Comissão de Redação requer urgência para 

apresentar um parecer. Submetido a votos esse requerimento, 

é o mesmo aprovado”; “Posto em discussão o parecer e não 

havendo quem sobre ele peça a palavra e submetido a votação 

e aprovado”. Na última frase, o relator quis dizer “...não 

havendo quem sobre ele pedisse a palavra...”. 

8 O vereador José Fortunato de Almeida apresentou um projeto 

de revogação da lei nº 314, de 10 de março de 1916, sobre o 

Mercado Municipal. O relator não apresentou os motivos de tal 

solicitação. O livro “Varginha (MG) na República Oligárquica: 

Atas da Câmara Municipal 1915-1916” (2020) apresenta a 

transcrição integral da referida lei (p. 211-217). A lei era 

composta por dezesseis artigos e uma tabela de gêneros 

comercializados no mercado subdivididos em oito categorias de 

A a H. O texto da lei foi originalmente publicado no jornal 

varginhense O Momento, edição nº 47, p. 5, de Varginha, 19 de 

março de 1916. 

9 No trecho, “Subiu o projeto à sanção” o relator escreveu o 

número 322 após a sílaba “pro” e acima da linha. Ele não 

esclareceu sobre o que se refere essa numeração. 

10 O trecho final da ata possui uma redação que dificulta a 

compreensão do conteúdo. 

11 Após a publicação da lei que criava o cargo de advogado e 

consultor jurídico, a Câmara Municipal contratou para ocupar a 

vaga o Dr. Joaquim Baptista de Mello Filho, casado com Zezé 

Moss de Mello (?-1918). Ele era filho de Joaquim Baptista de 

Mello (1861-1920), senador estadual e agricultor em Varginha e 
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neto de Joaquim Eloy Mendes (1826-1913), o Barão da 

Varginha. Em 1910, foi nomeado funcionário do Ministério da 

Agricultura, tendo trabalhado na Inspetoria do Serviço de 

Inspeção e Defesa Agrícola de Minas Gerais. Em 1913, foi 

nomeado inspetor agrícola do Ministério da Agricultura na 

Bahia (JORNAL DO COMMERCIO, Rio de Janeiro, ed. 141, 21 

maio 1912, p. 4; ed. 243, 1? 4? set. 1913, p. 3;  ed. 8, 08 jan. 

1914, p. 1 e 3; ed. 334, 02 dez. 1919, p. 17; JORNAL DO BRASIL, 

Rio de Janeiro, ed. 1, primeiro jan. 1910, p. 4; ALMANAK 

LAEMMERT 1911, ed. 68, p.580 e 3030; ano 1913, ed. 69, p. 673 

e 2918;  ano 1914, ed. 70, p. 700; ano 1915, ed. 71, p. 801; 

ANNUARIO DE MINAS GERAES, 1913, p. 83). 

 

[Ata 22]  

Ata da sessão ordinária de 7 de Março de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos sete dias do mês de Março de 1917, em o Paço da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

presentes os vereadores: Affonso de Oliveira Castro, Capm João 

Baptista Braga, Roque Rotundo, José Fortunato de Almeida, 

Severino [Cândido da Silva] Villela e José Augusto de Paiva, 

faltando com causa participada os vereadores Major [Antonio 

de] Souza Oliveira e Domingos [Ribeiro] de Rezende. Depois de 

feita a chamada, verificou o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão antecedente, o que sendo feita, 

foi a mesma aprovada. Expediente. Pela Comissão de Finanças 

foi apresentado um parecer contra a pretensão do cidadão João 
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Baptista Drummond. Foi apresentado o parecer da Comissão de 

Finanças favorável para 1ª discussão e aprovação do projeto 

revogando a lei nº 314, de 10 de Março de 1916. Pelos 

vereadores João Baptista Braga, José Augusto de Paiva, [fim da 

transcrição da folha 13 verso] Severino Villela, Roque Rotundo, 

José Fortunato de Almeida foi apresentado um projeto de 

mandando [sic] proceder a macadamização e sarjeteamento da 

rua de S. Pedro, abrindo para tais serviços a concorrência 

pública e os créditos necessários. Sendo posto em primeira 

discussão, foi o mesmo aprovado. A comissão de finança [sic] 

apresentou o parecer sobre as contas da gestão do Snr 

Presidente no exercício de 1916, terminando pela seguinte 

proposição: “Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do exercício de 

1916, apresentadas pelo Snr Affonso de Oliveira Castro, 

Presidente e Agente Executivo Municipal emendando-se o erro 

não culposo na importância de 500$000 quinhentos mil 

[quinhentos mil-réis] escriturado no documento nº 221. Artº 2º 

Revogam-se as disposições em contrário”. Sendo julgado objeto 

de deliberação, foi aprovado em primeira discussão. Foi 

suspensa a sessão por dez minutos para, nos termos do artº 136, 

do Regimento, ser obrigado a sair da sala um espectador que se 

portava inconveniente, perturbando a sessão. Reaberta esta, o 

Snr vereador Severino C. da Silva Villela protestou contra a 

insólita agressão de que fora vítima o Snr Presidente e a Câmara, 

por parte do espectador inconveniente, requerendo que na ata 

constasse o seu nome, Thomaz José da Silva e as funções que 

aqui exerce [de] Coletor Federal e que fosse remetida ao Exmo 

Snr Ministro da Fazenda uma cópia desta ata. Submetida à 

discussão e votação este requerimento, foi o mesmo aprovado, 
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abstendo-se de votá-lo o Snr vereador José Augusto de Paiva, 

que se declarou impedido. Nada mais havendo a tratar-se, o Snr 

Presidente deu a seguinte ordem do dia para a próxima sessão: 

1ª Parte. Regimental. 2ª Parte. Discussão e votação dos projetos 

em andamento. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, 

a escrevi. [fim da transcrição da folha 14 frente] 

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 João Baptista Braga 

 Severino Villela 

 Roque Rotundo 

 José Fortunato de Almeida 

 José Augusto de Paiva 

 

Notas: 

1 Sobre o trecho, “Pela Comissão de Finanças foi apresentado 

um parecer contra a pretensão do cidadão João Baptista 

Drummond”: esse cidadão havia solicitado auxílio para 

tratamento de saúde (vide Ata 21, de 05 mar. 2017 e notas). 

2 Nas duas vezes em que o relator escreveu a palavra 

inconveniente, cometeu erro de ortografia: incoveniente.  

3 Rua de São Pedro, antiga Rua da Chapada: atual Rua 

Wenceslau Braz, que recebeu essa denominação no dia 12 de 

abril de 1914, quando Wenceslau Braz, presidente da República, 

esteve em Varginha para a inauguração da luz elétrica. O uso da 

antiga denominação em texto oficial da Câmara Municipal 

mostra que, três anos depois, os munícipes ainda continuavam 

a se referir ao logradouro pela sua antiga denominação. 

4 O relator nada falou a respeito dos motivos que teriam levado 

Thomaz José da Silva, coletor federal, à “insólita agressão” a 
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Affonso de Oliveira Castro, presidente da Câmara, nem 

esclareceu se a agressão feita foi física, verbal ou ambas. Esse 

episódio, no entanto, revela que as sessões eram abertas ao 

público ou a convidados cujos nomes não eram citados nas atas.  

5 O relator cria o neologismo sarjeteamento (fazer sarjetas nas 

calçadas).  

6 José Augusto de Paiva se declarou impedido de votar na 

deliberação da Câmara Municipal de enviar ofício ao Ministro da 

Fazenda, dando ciência da agressão feita ao presidente da 

Câmara Municipal pelo coletor federal Thomaz José da Silva. As 

declarações de impedimento ocorrem quando o votante possui 

algum tipo de relação (amizade, inimizade, parentesco, 

sociedade comercial etc) com a pessoa sobre a qual recai 

suspeita. 

 

[Ata 23] 

Ata da sessão ordinária de 8 de Março de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos oito dias do mês de Março de 1917, em o Paço da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

presentes os vereadores: Affonso de Oliveira Castro, Capm João 

Baptista Braga, Severino [Cândido da Silva] Villela, Roque 

Rotundo, José Fortunado de Almeida e José Augusto de Paiva, 

faltando com causa participada os vereadores Domingos Ribeiro 

de Rezende e Major Antonio de Souza Oliveira. Depois de feita 

a chamada, verificou o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi 
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a mesma aprovada. Foi apresentado em ordem do dia o parecer 

da Comissão de contas para segunda discussão, sendo posto em 

segunda discussão, foi aprovado. Pelo vereador Capm João 

Baptista Braga foi pedido dispensa do interstício para que o 

mesmo projeto entrasse em terceira discussão, lhe sendo 

concedido, em seguida, foi o mesmo aprovado. Foi apresentado 

para segunda discussão o projeto que revoga a lei nº 314, de 10 

de Março de 1916, com emenda nº 1 fazendo a emenda aditiva 

“Artº 2º Fica o Presidente da Câmara autorizado a entrar em 

acordo com o Governo do Estado para cessão do prédio do 

Mercado com o fim de nele ser instalado um grupo escolar”, 

sendo aprovado. O vereador José Fortunato de Almeida pediu 

dispensa do interstício, foi-lhe concedido, foi o mesmo 

aprovado em ter- [fim da transcrição da folha 14 verso] –ceira 

discussão. O Snr vereador Villela apresentou o parecer de 

redação final, sendo submetido a votos foi o mesmo aprovado 

e subiu à sanção. Foi posto em segunda discussão o projeto que 

manda proceder o sarjeteamento e macadamização da rua de 

S. Pedro, foi o mesmo aprovado. Pelo vereador José Fortunato 

de Almeida foi requerida a dispensa do interstício, lhe sendo 

concedida foi o mesmo posto em terceira discussão, sendo 

aprovado. Foi aprovada a proposta do Snr Antonio Rodrigues de 

Souza para macadamizar a Rua 15 de Novembro e Largo da 

Matriz e respectivas sarjetas e meios-fios. E nada mais havendo 

a tratar-se, o Snr Presidente declarou encerrada a presente 

sessão ordinária, agradecendo aos Snrs Vereadores o seu 

comparecimento à mesma, levantando a sessão de hoje. Para 

constar, lavrei a presente ata, que submetida à discussão e 

votação foi aprovada.  Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 
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Secretário, a escrevi, sendo assinada de acordo com o artº 35, 

da Resolução vigente nº 1, de 24 de Março de 1892, pelo 

Presidente e por mim, Secretário.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Evaristo Gomes de Paiva Jor.  

 

[Ata 24] 

Ata da sessão ordinária de 9 de Abril de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos nove dias do mês de Abril de 1917, em o Paço da Câmara 

Municipal da Cidade [de] Varginha, à hora regimental, aí 

presentes os vereadores: Affonso de Oliveira Castro, João 

Baptista Braga, Major Antonio de Souza Oliveira, José Fortunato 

de Almeida e José Augusto de Paiva, faltando os vereadores 

Domingos Ribeiro de Rezende e Roque Rotundo. Depois [de 

feita] a chamada, verificou o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e declarou, digo, ordenou a mim, 

Secretário, que fizes- [fim da transcrição da folha 15 frente] –se 

a leitura da ata da sessão anterior, que sendo feita, foi a mesma 

posta em discussão, sendo aprovada. Depois da leitura da ata, 

compareceu o vereador Roque Rotundo, que tomou assento. 

Foi lido em expediente um requerimento do Cel Manoel Alves 

Teixeira, pedindo levantar o depósito de 386$400 (trezentos e 

oitenta e seis mil e quatrocentos réis) que, em nome da Exma Snra 

D. Anna Alexandrina Pinto Teixeira houvera depositado na 

Procuradoria Municipal por constar ter a mesma Snra dever 

imposto, pois não é exato em vista da mesma nada dever, em 

vista da doação que fez das terras que tinha neste município, 
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em 1914, a seus filhos. Foi [encaminhado] à Comissão de 

Finanças. Foi apresentado um requerimento assinado por todos 

os vereadores presentes, que da ata da sessão de hoje constasse 

o profundo pesar desta Câmara pelo falecimento de Dona 

Philomena da Silva Paiva, senhora de raras virtudes, esposa 

exemplar e mãe amantíssima de conterrâneos ilustres e que se 

nomeasse uma comissão para dar pêsames ao Snr Cel Antonio 

Justiniano de Paiva e sua família em nome da Edilidade 

Varginhense; sendo também suspensa a sessão por tão lutuoso 

acontecimento. O Snr Presidente deferiu esse requerimento, 

disse que a Câmara encorparada devia ir desempenhar esse 

encargo. Em tempo: faltou o vereador Capm Severino [Cândido 

da Silva] Villela com causa participada. E nada mais havendo a 

tratar-se, o Snr Presidente convocou os Snrs [vereadores] para 

uma sessão, para amanhã, às mesmas horas e ordenou a mim, 

Secretário, que lavrasse a presente ata, que vai assinada pelo 

Snr Presidente e Vereadores. Eu, Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 João Baptista Braga 

 Antonio de Souza Oliveira 

 

[fim da transcrição da folha 15 verso] 

 

 Roque Rotundo 

 José Fortunato de Almeida 

 Severino Villela 

 José Augusto de Paiva 
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Notas: 

1 Nos trechos, “em o Paço da Câmara Municipal da Cidade [de] 

Varginha” e “Depois [de feita] a chamada” tem-se outra 

demonstração de ocorrência frequente desse relator: o 

cometimento de lapsos e omissões de palavras. As palavras 

omitidas foram inseridas entre colchetes. 

2 No trecho, “disse que a Câmara encorparada devia ir 

desempenhar esse encargo” o relator usa o neologismo 

“encorparada”. Ele quis dizer que todos os vereadores da 

Câmara Municipal (o corpo da Câmara), deveriam estar 

presentes na visita de pêsames ao coronel Antonio Justiniano de 

Paiva.  

 

[Ata 25]  

Ata da Sessão ordinária de 10 de Abril de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dez [dias do mês] de Abril do ano de 1917, em o Paço da 

Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

presentes os vereadores: Affonso de Oliveira Castro, Capm João 

Baptista Braga, José Augusto de Paiva, Major [Antonio de] Souza 

Oliveira, José Fortunato de Almeida, Capm Severino Cândido da 

Silva Villela, Roque Rotundo, faltando o vereador Domingos 

Ribeiro de Rezende sem causa participada. Depois de feita a 

chamada, verificou o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi 

a mesma posta em discussão, sendo aprovada. Foi apresentado 

um projeto de lei assinado por todos [os] vereadores presentes 
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autorizando o Presidente da Câmara a alugar um prédio ou sala 

para nela funcionar a Câmara e Secretaria, cujo aluguel não 

excederá [a quantia] de 400$000 [quatrocentos mil-réis] anuais, 

sendo julgado objeto de deliberação, foi posto em primeira 

discussão, sendo aprovado. Foi apresentado um projeto de lei 

assinado por todos os vereadores presentes criando o cargo de 

oficial da Secretaria com o vencimento de 1:200$000 [um conto 

e duzentos mil-réis] anual, correndo as despesas pela verba de 

zelador e auxiliar do mercado, aumentando os vencimentos dos 

Fiscais do distrito da Cidade a 1:200$000, este aumento 

[passaria] a contar de 31 de Março, pelas verbas eventuais. Pelo 

vereador Antonio Rotundo foi apresentado à Câmara um 

projeto de lei autorizando o Presidente da Câmara a entrar em 

acordo com o Snr Victo [sic] [Victorio] Pizzo para desapropriação 

de terrenos para o alargamento do [fim da transcrição da folha 

16 frente] Beco do Pretório e, para isto, fica o mesmo autorizado 

a emitir até 2:500$000 [dois contos e quinhentos mil-réis] em 

apólices. Sendo julgado objeto de deliberação, foi aprovado em 

primeira discussão. Foi presente à Câmara uma representação 

do Snr Antonio Rodrigues de Souza, para compelir a Companhia 

Vivaldi a cobrar a força de acordo com o contrato. Esta 

representação foi enviada à Comissão de Legislação e Justiça 

para dar parecer. Nada mais havendo a tratar-se, o Snr 

Presidente marcou para [a] ordem do dia de amanhã os projetos 

em andamento e mandou lavrar a presente ata. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 João Baptista Braga 

 Antonio de Souza Oliveira 
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 José Fortunato de Almeida  

 Severino Villela  

 José Augusto de Paiva 

 

Nota: 

No trecho, “Foi presente à Câmara uma representação do Snr 

Antonio Rodrigues de Souza, para compelir a Companhia Vivaldi 

a cobrar a força de acordo com o contrato” cobrar a força 

significa cobrar pelo fornecimento da energia elétrica aos 

cidadãos e empresas do município. Tal como foi redigido pelo 

relator, o leitor poderia interpretar incorretamente esse trecho 

como “cobrar à força”. A redação mais clara seria: “Foi presente 

à Câmara uma representação do Snr Antonio Rodrigues de 

Souza para compelir a Companhia Vivaldi a cobrar pelo 

fornecimento de energia elétrica de acordo com o contrato”. A 

Companhia Vivaldi era a empresa que gerava e distribuía a 

energia elétrica em Varginha. Muitas pessoas chamam, ainda 

hoje, a energia elétrica de força, o que significa força motriz.  

 

[Ata 26] 

Ata [da] Sessão ordinária de 11 de Abril de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos onze dias do mês de Abril de 1917, em o Paço da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

presentes os vereadores: Affonso de Oliveira Castro, Capm João 

Baptista Braga e José Augusto de Paiva, faltando os vereadores: 

Major [Antonio de] Souza Oliveira, José Fortunato de Almeida, 

Domingos Ribeiro de Rezende, Capm Severino [Cândido da Silva] 
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Villela e Roque Rotundo, sem causa participada. Depois de feita 

a chamada, verificou o Snr Presidente não haver número legal 

para funcionar, convidou os Snrs vereadores para, amanhã, às 

mesmas horas, para continuar os trabalhos, ficando, pois, 

adiada a sessão. E, para constar, mandou o Snr Presidente lavrar 

a presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, 

a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 

[fim da transcrição da folha 16 verso] 

 José Augusto de Paiva 

 João Baptista Braga 

 

[Ata 27] 

Ata da sessão ordinária de 12 de Abril de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos doze dias do mês de Abril de 1917, em o Paço da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

presentes os vereadores: Affonso de Oliveira Castro, Capm João 

Baptista Braga, José Augusto de Paiva, Major [Antonio de] Souza 

Oliveira, José Fortunato de Almeida, Capm Severino [Cândido da 

Silva] Villela, faltando sem causa participada os vereadores 

Roque Rotundo e Domingos Ribeiro de Rezende. Depois de feita 

a chamada, verificou o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi 

a mesma aprovada. Foi apresentado para segunda discussão o 

projeto que cria o cargo de oficial da Secretaria da Câmara, cujas 
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atribuições e deveres serão os constantes do regulamento que 

o Governo Municipal expedir e com os vencimentos anuais de 

1:200$000 [um conto e duzentos mil-réis], correndo as despesas 

para pagamento do oficial, no presente exercício, correrão pela 

verba “Zelador do Mercado e auxiliar” do orçamento em vigor, 

foi aprovado. Pelo vereador Major Souza Oliveira foi requerido 

a dispensa do interstício, lhe sendo concedido, foi o mesmo 

aprovado em 3ª discussão. Foi presente à Câmara para ser 

submetido à segunda discussão o projeto autorizando o 

Presidente da Câmara a alugar um prédio ou sala para nela 

funcionar a Câmara e Secretaria, cujo aluguel não excederá [a 

quantia] de 400$000 [quatrocentos mil-réis] anuais, correndo as 

despesas desse aluguel pela verba “Eventuais”, foi aprovado em 

segunda discussão. Sendo concedido dispensa do interstício a 

requerimento do vereador Capm Severino Villela, foi posto em 

terceira discussão, sendo aprovado. Foi posto [fim da 

transcrição da folha 17 frente] em segunda discussão o projeto 

que autoriza o Presidente da Câmara a desapropriar para 

alargamento de rua, uma parte da casa e respectivo terreno do 

cidadão Victorio Pizzo, sito à Praça D. Pedro 2º, Beco do 

Pretório, despendendo para tal fim a quantia de 2:500$000 

[dois contos e quinhentos mil-réis] em apólices municipais, foi 

aprovado e pelo vereador Roque Rotundo foi pedida a dispensa 

do interstício, lhe sendo concedido, foi o mesmo posto em 

terceira discussão, sendo aprovado. Foi aprovado em 2ª 

discussão [o projeto] que eleva a 1:200$000 anuais os 

ordenados dos fiscais da Cidade, correndo estas despesas pela 

verba “Eventuais”, foi pelo vereador João Braga foi [sic] 

requerido dispensa [do interstício], sendo concedido, foi o 
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mesmo aprovado em terceira discussão. Pelo vereador João 

Braga foi apresentada a seguinte emenda, que também foi 

aprovada: “Artº 1. É o Presidente da Câmara autorizado: a 

mandar declarar sem efeito os lançamentos do nome de Anna 

Alexandrina Pinto Teixeira (Teixeira) [sic] como contribuinte dos 

cofres públicos municipais nos exercícios de 1914, 1915, 1916 e 

1917: a tornar efetiva a substituição desse nome nos livros de 

inscrição dos contribuintes dos cofres municipais pelos dos 

donatários da fazenda das Três Barras e suas benfeitorias, ex-vi 

da escritura de doação, de 20 de Fevereiro de 1914, lavrada em 

livros do tabelião Souza Bellos [sic] [Bello], de Três Corações do 

Rio Verde: a promover a cobrança da quantia de 386$000 

[trezentos e oitenta e seis mil-réis] de dívida desses donatários 

e mandar restituir a[o] cidadão Manoel Alves Teixeira igual 

importância que depositou na Procuradoria da Câmara, em 

nome de Dona Anna Alexandrina Pinto Teixeira. Estes projetos 

foram enviados à Comissão da Redação de Leis. Pelo Snr Capm 

Severino Villela foi requerido o levantamento da sessão por dez 

minutos. Submetido este requerimento a votos, foi aprovado. 

Reaberta a sessão, o Snr vereador Capm Severino Villela, pela 

Comissão de Redação [de Leis] apresentou a redação fi- [fim da 

transcrição da folha 17 verso] –nal dos projetos aprovados em 

terceira discussão, unificando-os em um só. Submetida a votos, 

a redação final foi aprovada, subindo o projeto à sanção. Nada 

mais havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar a 

presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a 

escrevi. 

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 João Baptista Braga 
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 Severino Villela 

 José Augusto de Paiva 

 Roque Rotundo 

 

Notas: 

1 O trecho “correndo as despesas para pagamento do oficial, no 

presente exercício, correrão pela verba “Zelador do Mercado e 

auxiliar” do orçamento em vigor” foi transcrito tal como consta 

do original. O relator quis dizer: “correndo as despesas para 

pagamento do oficial, no presente exercício, pela verba 

“Zelador do Mercado e auxiliar”.  

2 No trecho, “declarar sem efeito os lançamentos do nome de 

Anna Alexandrina Pinto Teixeira (Teixeira) como contribuinte...” 

o relator repete o sobrenome Teixeira entre parênteses, pois a 

primeira escrita está rasurada.  

3 Três Corações do Rio Verde: atual município vizinho de Três 

Corações, referido pelo antigo topônimo.  

 

[Ata 28]  

Ata da Sessão ordinária de 7 de Maio de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos sete dias do mês de Maio de 1917, em o Paço da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

presentes os vereadores: Affonso de Oliveira Castro, Capm João 

Baptista Braga, José Augusto de Paiva, Capm Severino [Cândido 

da Silva] Villela, Roque Rotundo, faltando sem causa participada 

os vereadores José Fortunato de Almeida, Major [Antonio de] 

Souza Oliveira e Domingos Ribeiro de Rezende. Depois de feita 
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a chamada, verificou o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior que, sendo lida, foi 

aprovada. Foi lido em expediente um requerimento do Snr João 

Taranto propondo-se a instalar luz e força elétrica no distrito de 

Carmo da Cachoeira, foi o mesmo enviado à Comissão de 

Legislação e Justiça. Pelo Snr Presidente foi apresentado [sic] 

uma conta do Snr Antonio Francisco de Oliveira, sendo a mesma 

enviada à Comissão de Finanças. O [sic] [Pelo] vereador Capm 

João Braga foi requerido à Câmara que se inserisse na ata um 

voto de pesar pelo falecimento do Capm Joaquim Gonçalves 

Ferreira, chefe exemplar de numerosa família e pela morte 

heróica do Snr [fim da transcrição da folha 18 frente] Vicente 

Rotundo que sucumbiu defendendo a Pátria. E nada mais 

havendo a tratar, mandou o Snr Presidente lavrar a presente 

ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 João Baptista Braga 

 José Fortunato de Almeida 

 Severino Villela 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 José Augusto de Paiva  

 Roque Rotundo 

 

Notas: 

1 No trecho, “O vereador Capm João Braga foi requerido à 

Câmara que se inserisse na ata um voto de pesar...”, 

evidentemente, a redação correta é “Pelo vereador Capm João 
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Braga foi requerido...”, daí a inserção entre colchetes: “O [sic] 

[Pelo] vereador....”. 

2 Os vereadores José Fortunato de Almeida e Domingos Ribeiro 

de Rezende, que assinaram a ata, chegaram após o início da 

sessão, pois do início da ata consta que estavam ausentes. 

3 A inauguração da energia elétrica na cidade de Varginha 

ocorreu no dia 12 de abril de 1914. O “requerimento do Snr João 

Taranto propondo-se a instalar luz e força elétrica no distrito de 

Carmo da Cachoeira” evidencia que, três anos depois da 

inauguração em Varginha, o distrito da cidade ainda não 

contava com esse tipo de serviço. 

4 Vicente (Vincenzo) Rotundo era um imigrante italiano 

radicado em Varginha. Em julho de 1915, ele seguiu para a 

guerra na Europa, aonde veio a falecer em combate (O 

MOMENTO, 25 jul. 1915, p. 2.). O Álbum da Varginha (1919), de 

Luiz José Álvares Rubião, apresenta o artigo “Ai Mani di 

Vincenzo Rotundo, soldato della libertá” [Nas mãos de Vincenzo 

Rotundo, soldado da liberdade], em homenagem ao 

combatente falecido. O artigo é assinado pelo italiano Gaspare 

Maltese, proprietário do estabelecimento gráfico Casa Maltese, 

de Varginha, responsável pela publicação do álbum. Além do 

referido álbum, o livro “Imigração em italiana em Varginha (MG) 

1887-1927” (SALES, 2018), apresenta a transcrição completa 

desse artigo escrito em idioma italiano (p. 106-108). 
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VICENTE (VINCENZO) ROTUNDO. Imigrante italiano radicado em 

Varginha, falecido em combate na I Guerra Mundial, em 1917. 

Fonte: RUBIÃO, José Luiz Álvares. Álbum da Varginha. Varginha 

: Casa Maltese, 1919, p. 66. 
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[Ata 29] 

Ata da Sessão ordinária de 8 de Maio de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos oito dias do mês de Maio de 1917, em o Paço da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

compareceram os vereadores: Affonso de Oliveira Castro, Capm 

João Baptista Braga, José Augusto de Paiva, Capm Severino 

[Cândido da Silva] Villela, Roque Rotundo, José Fortunato de 

Almeida e Cel Domingos Ribeiro de Rezende, faltando sem causa 

participada o vereador Major [Antonio de] Souza Oliveira. 

Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente haver 

número legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, 

Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que 

sendo feita, foi a mesma aprovada. Expediente. Foi presente da 

[sic] Comissão de Legislação e Justiça um parecer do teor 

seguinte: “Parecer. A Comissão de Legislação e Justiça a que foi 

presente o requerimento do cidadão Antonio Rodrigues de 

Souza, pedindo que a Câmara agisse contra a Companhia 

Industrial e Mercantil Casa Vivaldi pela falta de cumprimento 

por parte desta, de cláusulas contratuais estipuladas no 

documento de privilégio de Fevereiro de 1912, atendendo às 

razões apresentadas pelo requerente e à magnitude do assun- 

[fim da transcrição da folha 18 verso] –to e a) considerando que 

a questão versa sobre uma matéria técnica que escapa à 

competência da Comissão por quanto o cotejo da tabela da 

Companhia, pela qual ela estipula preços para fornecimento de 

energia enérgica [sic] [elétrica] às indústrias e aos industriais 

com a cláusula do referido contrato, só poderá ser feito com 
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precisão e sabedoria, por por [sic] profissionais competentes, 

mais b) considerando que [somente] após o laudo do 

profissional ou profissionais competentes é que a matéria 

poderia ser assunto da técnica Jurídica, não convindo à Câmara 

[mover] uma ação ou ações que ferissem direitos ou 

acarretassem possíveis prejuízos ou ilegalidades praticadas pelo 

poder municipal, c) considerando a necessidade urgente de 

aclarar a situação municipal com a Companhia privilegiada, para 

evitar as reclamações públicas e da imprensa contra possíveis 

enganos de parte a parte e com o fim de salvaguardar a Câmara, 

é a Comissão de parecer que o Snr Presidente fique autorizado 

a agir com plenos poderes para garantia do contrato de 

privilégio e seu exato cumprimento, podendo, para esse fim, 

fazer as consultas necessárias e intentar ação ou ações que 

culminem o fim desejado, correndo as despesas por conta de 

um crédito especial, que será aberto sob proposta da Comissão 

de Finanças. Sala das Sessões, 8 de Maio de 1917. João Baptista 

Braga, Roque Rotundo Domingos Ribeiro de Rezende”. Sendo 

posto à votação, foi o mesmo aprovado. A Comissão de Finanças 

deu parecer para que a Câmara pagasse ao Snr Antonio 

Francisco de Oliveira a quantia de 100$000 [cem mil-réis] pelo 

levantamento da planta do mercado. Foi aprovado. Foi 

apresentado um requerimento do Snr Gaspare Malteze [sic] 

[Maltese] para a Câmara subven- [fim da transcrição da folha 19 

frente] –cionar o órgão oficial para publicar todos os trabalhos 

da Câmara, bem assim todos os editais com a quantia de 

300$000 [trezentos mil-réis] anuais; foi deferido. Em tempo: 

Declaro que não é subvenção, mas, sim, pagamento anual de 

acordo com a proposta feita. Nada mais havendo a tratar-se, 
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mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. 

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 João Baptista Braga 

 Roque Rotundo 

 Severino Villela 

 José Augusto de Paiva  

 Roque Rotundo 

 

Notas: 

1 No trecho, “Foi presente da [sic] Comissão de Legislação e 

Justiça um parecer do teor seguinte”, o relator quis dizer: “Foi 

apresentado pela Comissão de Legislação e Justiça um parecer 

do teor seguinte”. Para não interferir na autoria do texto, 

optamos por manter a transcrição tal como consta do original. 

Da mesma forma, o trecho “A Comissão de Legislação e Justiça 

a que foi presente o requerimento do cidadão” quer dizer “A 

Comissão de Legislação e Justiça a que foi apresentada o 

requerimento do cidadão”. 

2 “cláusulas contratuais estipuladas no documento de 

privilégio”: cláusulas contratuais estipuladas no contrato de 

concessão estabelecido entre a Câmara Municipal e a 

Companhia Industrial e Mercantil Casa Vivaldi, para produção e 

fornecimento de energia elétrica e iluminação pública ao 

município de Varginha.  

3 “Energia enérgica”: termo curioso e um tanto cômico que a 

Comissão de Legislação e Justiça teria usado para se referir à 

energia elétrica, caso o relator tenha transcrito o texto segundo 

o original a ele apresentado. Pode ser, no entanto, que se trate 
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de um lapso de linguagem do relator no momento da 

transcrição do texto do Parecer na ata. Nesse caso, o texto que 

constaria do referido Parecer seria: “preços para fornecimento 

de energia elétrica às indústrias e aos industriais”. 

4 No trecho, “só poderá ser feito com precisão e sabedoria, por 

por [sic] profissionais competentes” o relator repetiu a palavra 

por. Ao perceber o erro, ele sublinhou a primeira.  

5 “Companhia privilegiada”: companhia, empresa com a qual a 

Câmara Municipal estabeleceu contrato.  

6 Gaspare Maltese: imigrante italiano residente em Varginha, 

proprietário do estabelecimento gráfico Casa Maltese.  

 

[Ata 30] 

Ata da Sessão ordinária de 9 de Maio de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos nove dias do mês de Maio de 1917, em o Paço da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

compareceram os vereadores Affonso de Oliveira Castro, Capm 

João Baptista Braga, Roque Rotundo, Capm Severino [Cândido da 

Silva] Villela e José Augusto de Paiva, faltando sem causa 

participada os vereadores José Fortunato de Almeida, Cel 

Domingos Ribeiro de Rezende e Major [Antonio de] Souza 

Oliveira. Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente 

haver número legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, 

Secretário, que fizesse a leitura da ata anterior, o que sendo 

feita, foi a mesma aprovada. Nada houve para expediente, 

mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, Evaristo 
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Gomes de Paiva Jor, Secretário, a escrevi. (a) Affonso de Oliveira 

Castro. 

 (aa) João Baptista Braga 

 José Augusto de Paiva 

 José Fortunato de Almeida 

 Roque Rotundo 

 Antonio de Souza Oliveira 

 

[Ata 31] 

Ata da Sessão ordinária em um Agosto de 1917. 

[fim da transcrição da folha 19 verso]  

Presidente = Affonso de Oliveira Castro 

Secretário interino = Egydio Dias d’Oliveira 

Ao dia primeiro do mês de Agosto do ano de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal desta Cidade 

da Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Vereadores 

Affonso de Oliveira Castro, João Baptista Braga, José Augusto de 

Paiva, Roque Rotundo, Severino Cândido da Silva Villela e 

Antonio de Souza Oliveira, faltando com causa participada os 

vereadores José Fortunato de Almeida e Domingos Ribeiro de 

Rezende. Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente 

haver número legal e declarou aberta a sessão. O expediente 

constou da apresentação de um ofício do Reverendo Vigário 

desta Paróquia, autorizado pelo Exmo Snr Bispo da Diocese, 

propondo a renovação do contrato para aforamento do terreno 

patrimonial da Igreja, em idênticas condições do contrato 

firmado em 1907; de um outro ofício dos Snrs João Liberal e 

Sylvestre Fonseca, pedindo uma subvenção ou auxílio da 

quantia de um conto de réis, para publicação de um Álbum 
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deste Município, que os mesmos se propõem a publicar. Pelo 

vereador Antonio de Souza Oliveira foi interpelado o Sr 

Presidente sobre a planta cadastral da Cidade, tendo sido 

deliberada a publicação de editais chamando concorrentes para 

o levantamento da referida planta. Pelo vereador João Baptista 

Braga foi apresentado projeto autorizando o Presidente da 

Câmara a entrar em acordo com o Exmo Bispo da Diocese ou seu 

procurador para a renovação do contrato da arrecadação do 

aforamento da Igreja, digo, do patrimônio da Igreja. Pelo 

vereador Roque Rotundo foi apresentado um projeto 

autorizando o Presidente desta Câmara a auxiliar com a quantia 

de quinhentos mil-réis os Snrs João Liberal e Sylvestre Fonseca 

para execução de um Álbum que se comprometem a fazer de 

acordo com o ofício dirigido a esta Câmara em 28 de Julho do 

corrente ano. Pelo vereador Severino Cândido da Silva Villela, 

foi apresentado projeto autorizando o [fim da transcrição da 

folha 20 frente] Presidente da Câmara a reabrir o Mercado 

municipal de acordo com o regulamento que será aprovado. 

Submetido à discussão, todos os três projetos apresentados 

pelos vereadores João Baptista Braga, Roque Rotundo e 

Severino Cândido da Silva Villela, foram cada um de per si 

aprovados em primeira discussão. E sendo a hora adiantada e 

nada mais haver a tratar por hoje, o Snr Presidente levantou a 

sessão, solicitando dos Snrs Vereadores seu comparecimento, 

amanhã, para continuação dos trabalhos e mandou lavrar a 

presente ata. Eu, Egydio Dias d’Oliveira, Oficial da Secretaria, 

servindo de secretário interino, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 
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Antonio de Souza Oliveira 

 Roque Rotundo 

 João Baptista Braga 

 José Augusto de Paiva 

 

Notas: 

1 O relator usou alternadamente os termos “foi apresentado 

projeto” e “foi apresentado um projeto”. A transcrição foi feita 

tal como consta do original.  

2 Os nomes do vigário e do bispo da Diocese da Campanha não 

foram citados na ata. Segundo Lefort (1950), o vigário da 

Paróquia do Divino Espírito Santo de Varginha era Leônidas João 

Ferreira. Ele foi ordenado em 1907, sendo vigário no período 

entre 1913 e 1926. O bispo da Diocese da Campanha era D. João 

de Almeida Ferrão (1909-1935) (LEFORT, 1950; 1993). 

3 A questão referente ao aforamento foi tratada no capítulo 

“Varginha no período 1916-1920” deste livro (vide). 

  

[Ata 32] 

Ata da Sessão ordinária em dois de Agosto de 1917. 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário interino – Egydio Dias d’Oliveira 

Aos dous [sic] dias do mês de Agosto do ano de mil novecentos 

e dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal desta Cidade 

da Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Vereadores 

Affonso de Oliveira Castro, João Baptista Braga, José Augusto de 

Paiva, Antonio de Souza Oliveira e Roque Rotundo, faltando os 

Vereadores Severino Cândido da Silva Villela, José Fortunato de 

Almeida e Domingos Ribeiro de Rezende, que participaram o 
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seu não comparecimento. Depois de feita a chamada, verificou 

o Snr Presidente haver número legal, declarando aberta a 

sessão e ordenou a mim, Secretário, que procedesse à leitura da 

ata anterior, o que feito, foi a mesma aprovada. Passando-se ao 

expediente, foi apresentado um projeto assinado pelos 

Vereadores: João Baptista Braga, Roque Rotundo, José Augusto 

de Paiva, Antonio de Souza Oliveira, constando de oito artigos e 

parágrafos, taxando e regularizando a cobrança de impostos 

sobre construtores de obras e operários, o qual [fim da 

transcrição da folha 20 verso] projeto sendo submetido à 

discussão, foi aprovado em primeira discussão. Postos em 

discussão os projetos apresentados em a sessão de um do 

corrente mês, pelos Vereadores João Baptista Braga, Roque 

Rotundo e Severino Cândido da Silva Villela, que constava o do 

primeiro destes Snrs da autorização ao Snr Presidente da 

Câmara a entrar em acordo com o Exmo Sr Bispo Diocesano para 

renovação do contrato de aforamento dos terrenos 

pertencentes à Matriz desta Cidade; o do segundo, Snr Roque 

Rotundo, que autorizava o Sr Presidente a conceder a quantia 

de quinhentos mil-réis aos Snrs João Liberal e Sylvestre Fonseca 

como auxílio para publicação de um Álbum deste Município, de 

acordo com a proposta daqueles Snrs em seu ofício de 28 de 

Julho deste ano e do terceiro, Snr Severino Cândido da Silva 

Villela, que autorizava a reabertura do Mercado Municipal, 

conforme regulamento que será aprovado; foram todos estes 

três projetos aprovados em segunda discussão. E nada mais 

havendo a tratar-se por hoje, o Snr Presidente deu por 

encerrada a sessão presente, convidando os Snrs Vereadores a 

comparecerem, amanhã, para continuação dos trabalhos desta 
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Câmara. Eu, Egydio Dias d’Oliveira, Oficial da Secretaria, 

servindo de Secretário interino, o escrevi. Aditamento: por 

omissão, deixou de ser consignada na presente ata a 

apresentação do projeto que autorizava o Sr Presidente a 

despender a quantia de cento e oitenta mil-réis, 180$000, 

anuais com o zelador das nascentes do abastecimento de água 

desta Cidade, o qual projeto foi apresentado pelo Vereador 

Antonio de Souza Oliveira e posto em discussão, foi aprovado 

por todos os Snrs Vereadores presentes em 1ª discussão. Eu, 

Egydio Dias de Oliveira, Oficial da Secretaria, servindo de 

Secretário interino, o escrevi. (a) Affonso de Oliveira Castro. 

 (aa) Severino Villela  

 Antonio de Souza Oliveira 

 Roque Rotundo 

 José Augusto de Paiva] 

 

[fim da transcrição da folha 21 frente] 

 

 João Baptista Braga  

 

Nota: 

Esse relator prefere não fazer a contração da preposição “em” 

com o artigo “a”. São exemplos: “em a Secretaria” e “projetos 

apresentados em a sessão de um do corrente mês”. 

 

[Ata 33]  

Ata da Sessão ordinária de três, 3, de Agosto de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário interino – Egydio Dias d’Oliveira 



 

201 

Aos três, 3, dias do mês de Agosto do ano de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal desta Cidade 

da Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Senhores 

vereadores Affonso de Oliveira Castro, João Baptista Braga, José 

Augusto de Paiva, Antonio de Souza Oliveira, Roque Rotundo e 

Severino Cândido da Silva Villela, faltando os Snrs vereadores 

José Fortunato de Almeida e Domingos Ribeiro de Rezende que 

com motivo justificado, deixaram de comparecer. Feita a 

chamada, verificou o Snr Presidente haver número legal, 

declarando aberta a sessão e ordenou-me que procedesse à 

leitura da ata anterior, o que feito, foi posta em discussão, 

sendo a mesma ata aprovada por todos os Snrs Vereadores 

presentes. Passando-se a tratar do expediente, foi apresentado 

à discussão o projeto dos Snrs Vereadores João Baptista Braga, 

Roque Rotundo, José Augusto de Paiva e Antonio de Souza 

Oliveira, apresentado e aprovado em 1ª discussão na sessão de 

ontem, o qual projeto, constando de oito artigos e parágrafos, 

taxava e regularizava a cobrança de impostos sobre 

construtores de obras e operários; submetido à segunda 

discussão foi o mesmo projeto aprovado com supressão dos 

Artigos 4º, 5º e 6º e parágrafos. Pelo vereador Antonio de Souza 

Oliveira foi pedido dispensa do interstício e submetido à 3ª 

discussão, foi o mesmo aprovado e enviado à Comissão de 

Redação, que o devolveu assim redigido: Art. 1º Os construtores 

ou empreiteiros de obras, estabelecidos no Município com 

oficinas próprias e tendo depósito de materiais com stock 

superior a dous contos de réis, pagarão o imposto de cento e 

cinquenta mil-réis anuais; Art 2º Os demais construtores 

residentes no Município, pagarão o imposto anual de cem mil-
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réis na 1ª classe, cinquenta mil-réis na 2ª classe e de vinte e 

cinco mil-réis, na 3ª classe; Art. 3º Os construtores ou emprei- 

[fim da transcrição da folha 21 verso] –teiros de obras de fora 

do Município e neste exercendo a sua indústria e profissão, 

pagarão de uma só vez o imposto anual de cento e cinquenta 

mil-réis; Art º 4º Em igualdade de condições profissionais e 

preço das obras, a Câmara dará preferência aos construtores 

estabelecidos no Município para todo e qualquer serviço que a 

Municipalidade executar; Art 5º Revogam-se as disposições em 

contrário. Submetida à 2ª discussão o projeto apresentado pelo 

Vereador Souza Oliveira, que autorizava a despender com o 

Zelador das nascentes do abastecimento d’água desta Cidade a 

quantia de cento e oitenta mil-réis, 180$000, anuais foi o 

mesmo projeto aprovado, tendo o referido vereador Souza 

Oliveira requerido dispensa de interstício, que lhe foi concedida, 

foi em seguida posto em 3ª discussão, sendo unanimemente 

aprovado. [Foram] Apresentados e submetidos à 3ª discussão 

os projetos seguintes: do vereador João Baptista Braga, que 

autorizava o Presidente da Câmara a entrar em acordo com o 

Exmo Snr Bispo Diocesano ou [com o] seu procurador, para 

renovação do contrato para arrecadação do aforamento dos 

terrenos pertencentes à Matriz desta Cidade; do vereador 

Roque Rotundo, que autorizava o Presidente da Câmara a 

auxiliar com a quantia de quinhentos mil-réis os Snrs João 

Liberal e Sylvestre Fonseca para formação de um Álbum que os 

mesmos acima se propõem a publicar de acordo com seu ofício 

de 28 de Julho do corrente ano; do vereador Severino Villela, 

autorizando o Presidente da Câmara a reabrir o Mercado 

Municipal desta Cidade de acordo com o Regulamento que será 
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feito e aprovado, foram todos os três projetos acima 

especificados unanimemente aprovados por todos os 

vereadores presentes. Pelo vereador Souza Oliveira foi pedida a 

nomeação de uma Comissão para examinar e dar parecer sobre 

o modo pelo qual estava sendo executado o serviço de 

sarjeteamento, digo, sarjeteamento e passeio da rua Quinze de 

Novembro desta Cidade; tendo o Sr Presidente convidado a 

Câmara a externar seu parecer, foi a mesma de inteiro acordo 

com o que estava sendo executado, reclamando o mesmo 

vereador Souza Oliveira, que se constatasse [sic] [constasse] na 

presente ata a sua [fim da transcrição da folha 22 frente] não 

aprovação quanto ao modo de execução dos referidos serviços. 

Nada mais havendo a tratar-se, declarou o Snr Presidente 

encerrada a presente sessão e mandou lavrar esta ata. Eu, 

Egydio Dias de Oliveira, Oficial da Secretaria, servindo de 

Secretário interino, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário 

 

Notas: 

1 Estoque: na acepção de quantidade armazenada de qualquer 

produto, a etimologia da palavra é o inglês stock, o inglês antigo 

stocc, o francês antigo stoc ao que tudo indica derivados do 

étimo remoto teutônico stukkjo – “peça”, embora com evolução 

semântica autônoma (DICIONÁRIO HOUAISS, 2001, p. 1258). Na 

ata, o uso em inglês revela que, no período em estudo, nos 

documentos oficiais da Câmara Municipal, essa palavra ainda 

não havia sido aportuguesada: estoque. No caso em questão, o 

relator se refere a product stock.   
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2 “exercendo a sua indústria”: exercendo sua profissão, seu 

trabalho, seus conhecimentos.  

3 No trecho, “foram todos os três projetos acima especificados 

unanimemente aprovados”, o relator utilizou a forma arcaica 

mais comum na primeira metade do século XIX, na escrita da 

conjugação de verbos no pretérito perfeito do indicativo: “forão 

todos os três projetos...”.  

4 No trecho, “sarjeteamento e passeio da rua Quinze de 

Novembro desta Cidade” a afirmativa do relator “desta Cidade” 

não se trata de uma redundância, pois a Câmara Municipal 

podia deliberar sobre a execução do mesmo tipo de serviço em 

logradouros públicos do distrito de Carmo da Cachoeira. 

5 O relator não esclareceu na ata os motivos que levaram o 

vereador Major Antonio de Souza Oliveira a expressar sua 

discordância sobre o modo pelo qual estavam sendo executados 

os serviços de sarjetas e de passeios na Rua Quinze de 

Novembro.  

6 No trecho, “dar parecer sobre o modo pelo qual estava sendo 

executado o serviço de sarjeteamento, digo, sarjeteamento e 

passeio da rua Quinze de Novembro desta Cidade” o uso do 

termo “digo” seria dispensável, pois o relator não cometeu erro 

anterior, uma vez que o que ele quis dizer era “sarjeteamento e 

passeio”.  

7 No trecho, “que se constatasse [sic] na presente ata a sua não 

aprovação”, evidentemente, o relator quis dizer “que se 

constasse da presente ata...”. 

8 Após o encerramento da ata, não constam as assinaturas de 

todos os vereadores presentes à sessão, mas apenas a do 

presidente da Câmara e de Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 



 

205 

Secretário. Trata-se de uma ocorrência incomum, pois a ata foi 

redigida pelo relator Egydio Dias de Oliveira, fato comprovado 

pela identificação dele no início da ata e por sua caligrafia. O 

Secretário Evaristo não assinava as atas, portanto, não nos foi 

possível compreender porque ele assinou essa ata mesmo sem 

ter sido o seu relator.  

 

[Ata 34] 

Ata da Sessão Ordinária em três, em onze de Setembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos onze dias do mês de Setembro do ano de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal desta Cidade 

de Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Senhores 

vereadores Affonso de Oliveira Castro, Domingos Ribeiro de 

Rezende, Severino Cândido da Silva Villela, José Fortunato de 

Almeida e José Augusto de Paiva, faltando sem causa 

participada o vereador Major Antonio de Souza Oliveira e os 

vereadores providos pela resolução Nº 50, da Junta de Recursos 

Eleitorais, Cel José Marcellino Teixeira e José Fortunato de 

Almeida, digo, José Francisco de Oliveira. Feita a chamada, 

verificou o Snr Presidente haver número legal, declarando 

aberta a sessão e ordenou-me que procedesse à leitura da ata 

anterior, o que foi feito, foi posta em discussão, sendo a mesma 

ata aprovada por todos os Snrs Vereadores presentes. Passando-

se ao expediente, foi lido um requerimento do Snr Dr José 

Marcos Xavier [de] R.e [Rezende] propondo-se a entregar à 

Câmara a Avenida D. Anna Jacintha de Rezende e travessas por 

ele abertas em terrenos de sua propriedade, mediante a 
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indenização de 2:000$000 (dois contos de réis): sendo pelo 

vereador Snr Severino Villela apresentado o projeto que autoriza 

o Presidente da Câmara a entrar em acordo com o Dr Marcos de 

Rezende sobre a indenização e a emitir até dois [fim da 

transcrição da folha 22 verso] contos de réis para essa 

transação, foi julgado objeto de deliberação, foi posto em 

discussão e, em seguida, a votos, foi aprovado em primeira 

[discussão] por três votos contra dois. Pelo Coronel Joaquim 

Otaviano Mendes foi dirigido à Câmara uma petição pedindo 

favores da Municipalidade para uma fábrica de banha e 

produtos similares a instalar-se nesta Cidade. A Câmara, 

tomando conhecimento desta petição, foi pelo vereador Snr 

Domingos de Rezende submetido à aprovação o projeto 

seguinte: “Art. 1º Fica o Presidente autorizado a isentar de todos 

os impostos e taxas municipais a fábrica de banha de 

propriedade do Coronel Joaquim Otaviano Mendes, pelo prazo 

de três anos. Artº 2º Com relação à indústria por ele explorada 

atualmente e a explorar na fábrica: Primeira – Terá desde já a 

isenção de imposto sobre os porcos abatidos e destinados à 

fábrica, sendo feito o serviço de matança na própria fábrica por 

pessoal do concessionário, sem ônus algum para a Câmara. O 

qual serviço se realizará no matadouro logo que o mesmo exista, 

observando-se seu regulamento. § Único. Esta isenção será 

também pelo prazo de três anos. Segunda: O concessionário 

pagará o imposto anual de cento e cinquenta mil-réis por toda 

e qualquer quantidade de carne e de miúdos que venda nesta 

Cidade. Terceira: O concessionário ficará sujeito ao pagamento 

do imposto cobrado aos negociantes e particulares pelos porcos 

inteiros ou bandas que vender na Cidade. Artº 3º As disposições 
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da presente lei se reduzirão a contrato, que será lavrado dentro 

de noventa dias após sua promulgação. Artº 4º Revogam-se as 

disposições em contrário. Sendo julgado objeto de deliberação, 

foi aprovado em primeira discussão. Pelo Snr Presidente foi 

apresentado o projeto de lei que orça a receita para [fim da 

transcrição da folha 23 frente] o exercício de 1918 em cem 

contos e duzentos mil-réis [Rs 100:200$000] e a despesa em 

cento e trinta contos e duzentos mil-réis [Rs 130:200$000], 

autoriza as operações de crédito necessárias para execução do 

orçamento e promulga a tabela de impostos. Sendo julgado 

objeto de deliberação, foi posto em discussão artigo por artigo, 

sendo aprovado em primeira. Nada mais havendo a tratar-se, 

declarou o Snr Presidente encerrada a presente sessão e 

mandou lavrar a presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário, o escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário 

 

Notas: 

1 No título da ata, o relator escreveu “Ata da Sessão Ordinária 

em três, em onze de Setembro de 1917”, cometendo um 

equívoco em relação ao dia. A data correta é reafirmada no 

trecho de abertura “Aos onze dias do mês de Setembro do ano 

de mil novecentos e dezessete...”. 

2 Os vereadores José Marcellino Teixeira e José Francisco de 

Oliveira, exonerados em 19 de julho de 1916, por faltas 

consecutivas às sessões da Câmara Municipal, reassumiram 

seus mandatos por força da resolução Nº 50, da Junta de 

Recursos Eleitorais, de 04 de setembro de 1917. Após a 
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reassunção, no entanto, continuaram a faltar às sessões sem 

apresentar justificativas. 

3 Joaquim Otaviano Mendes era agricultor, lavrador e capitalista 

em Varginha (ALMANAK LAEMMERT de 1911, ed. 68, p. 3237; 

ibidem, 1913, ed. 69, p. 3136; ibidem, 1914, ed. 70, p. 3427; 

ibidem, 1915, ed. 71, p. 3277). Em 1917, ele era capitalista e 

vereador da cidade de Elói Mendes, que foi distrito de Varginha 

até 30 de agosto de 1911 (ALMANAK LAEMMERT de 1917, ed. 

73, p. 2895; ibidem, 1918, ed. 74, p. 2893 e 2894).  

4 Devido à caligrafia do relator, o trecho “porcos inteiros ou 

bandas” poderia suscitar dúvida quanto à correta transcrição: 

banhas ou bandas? O relator escreveu bandas (partes), pelo que 

entendemos: porcos inteiros ou em pedaços. A dúvida se 

justifica, pois a fábrica era de banha.  

5 Não constam as assinaturas dos vereadores presentes.  

 

[Ata 35]  

Ata da Sessão Ordinária de 12 de Setembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos doze dias do mês de Setembro do ano de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal desta Cidade 

de Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Senhores 

vereadores Affonso de Oliveira [Castro], Domingos Ribeiro de 

Rezende, Severino Cândido da Silva Villela, José Fortunato de 

Almeida, José Augusto de Paiva e Major Antonio de Souza 

Oliveira, faltando sem causa participada os Senhores Cel José 

Marcellino Teixeira e José Francisco de Oliveira. Feita a 

chamada, verificou o Snr Presidente haver número legal, 
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declarando aberta a sessão e ordenou-me que procedesse à 

leitura da ata anterior, o que feito, foi posta em discussão, 

sendo a mesma ata aprovada por todos os Snrs Vereadores 

presentes. Foi lido o expediente que constava de três propostas 

para o levantamento da planta cadastral da Cidade, sendo uma 

do Senhor Frizotti Agostinho [Agostini], residente em Três 

Corações, pelo preço de quatro contos e quintos [sic] 

[quinhentos] mil-réis [Rs 4:000$500], incluindo a planta da rede 

de esgotos; outra dos Senhores Antonio Francisco de Oliveira e 

Dr  Adélio Justinia- [fim da transcrição da folha 23 verso] –no de 

Rezende e Silva, propondo a fazer o levantamento da planta a 

quinhentos mil-réis [Rs 500$000] o quilômetro e outra dos 

Engenheiros W. Brosemins e J. Moraes Filho propondo-se a 

fazer a planta urbana e suburbana, representando na planta 

geral todas as edificações, suas áreas e seus terrenos, inclusive 

as casas cobertas de capins, delimitando todos os terrenos pelos 

seus diferentes proprietários, fazendo o traçado das ruas, 

praças, jardins, vias, córregos, grotas, estradas de ferro e de 

rodagem, caminhos etc. etc., representação da topografia em 

todo o terreno levantado, indicando as curvas de 2 em 2 metros 

de altura; projetos de novas ruas e quarteirões, de acordo com 

os desejos da Câmara, tomando em consideração a moderna 

higiene e condições técnicas; os dados serão obtidos no terreno, 

empregando instrumentos de alta precisão, fazendo 

triangulações e correndo linhas poligonais fechadas, tirando as 

seções transversais necessárias; fornecimento da Planta Geral e 

Cadastral da Cidade em papel cartão e uma cópia da mesma em 

tela na escala de 1:1000, destacando-se claramente as áreas 

urbanas e suburbanas; fornecimento de cópia reduzida na 
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escala de 1:4000, que servirá para tirar cópias Ferro prussiato 

[ferroprussiato] em abundância para o serviço municipal. Esta 

planta geral será completa e servirá toda vida para os misteres 

municipais e todos os futuros melhoramentos de qualquer 

espécie. Entrega de planta geral e das cadernetas de campo 

originais, cinco meses depois da data da assinatura do contrato. 

Preço da obra: Rs 15:000$000 (quinze contos), começando os 

trabalhos imediatamente. A Câmara tomando conhecimento 

delas [isto é, das três propostas] foi de opinião que o Presidente 

se entendesse os proponentes Drs W. Brosemins e J. Moraes 

Filho sobre o preço de sua proposta. Em segui- [fim da 

transcrição da folha 24 frente] –da foi apresentado para 

segunda discussão o projeto que autoriza o Presidente a 

indenizar o Dr José Marcos Xavier de Rezende pela abertura da 

avenida D. Anna Jacintha de Rezende com a quantia de dois 

contos de réis (2:000$000) e para isto fica também autorizado a 

emitir em apólices essa quantia, sendo posto a votos, foi o 

mesmo aprovado. Foi apresentado para segunda discussão o 

projeto que autoriza o Presidente a isentar de todos os impostos 

e taxas municipais a fábrica de manteiga, digo, fábrica de banha 

de propriedade do Cel Joaquim Otaviano Mendes pelo prazo de 

de [sic] três anos, sendo aprovado. Para segunda discussão foi 

apresentado o projeto que orça a despesa para [o] exercício de 

mil novecentos e dezoito em cento e trinta contos e duzentos 

mil-réis [Rs 130:200$000] e a receita em cem contos e duzentos 

mil-réis [Rs 100:200$000] e autoriza o Presidente a fazer as as 

[sic] operações de crédito necessárias para a execução dela e 

promulga a tabela de impostos para o referido exercício, sendo 

discutido artigo por artigo, foi o mesmo aprovado. Nada mais 
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havendo a tratar-se, declarou o Snr Presidente encerrada a 

presente sessão e mandou lavrar a presente ata. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (a) Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

 

Notas: 

1 O nome do engenheiro italiano era Frizzoti Agostini, citado na 

ata com o sobrenome aportuguesado Agostinho. No livro 

“Imigração italiana em Varginha (MG) 1887-1927” (SALES, 

2018), o item “3.8 Nomes italianos: aportuguesamento”, do 

capítulo 3, analisamos com detalhes a questão do 

aportuguesamento, principalmente, dos nomes e patronímicos 

italianos (p. 123-129).  

2 Os trechos “pelo prazo de de [sic] três anos” e “a fazer as as 

[sic] operações” são outras amostras de repetição de palavras 

cometidos com frequência por esse relator. No segundo 

exemplo, o relator percebeu a repetição, pois a sublinhou. 

3 Essa ata revela que, à época, ainda havia no município várias 

“casas cobertas de capins”. A cobertura por capim era utilizada 

como teto e telhado nas casas mais simples.  

4 Cópias ferroprussiato, citado como Ferro prussiato pelo 

relator: trata-se da cianotipia ou blueprint, processo de cópia 

fotográfica de desenhos, plantas, mapas etc. sobre papel 

tratado com sais de ferro, os quais se transformam, sob a ação 

da luz, em azul-da-prússia [Preußisch Blau ou Berliner 

Blau - azul berlinês]; cópia azul (DICIONÁRIO HOUAISS, 2001, p. 

711). Foi um dos primeiros processos de impressão fotográfica 

em papel. Não é um negativo fotográfico, mas cópia em papel. 

5 A ata foi assinada somente pelo Secretário da Câmara.  
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[Ata 36] 

Ata da Sessão Ordinária de 13 de Setembro de 1917 

[O relator não incluiu abaixo do título da ata as citações dos 

nomes e dos cargos do presidente Affonso de Oliveira Castro e 

do secretário Evaristo Gomes de Paiva Júnior, conforme 

procedimento adotado por ele em todas as atas anteriores] 

Aos treze dias do mês de Setembro do ano de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal desta Cidade 

de Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

Major Antonio de Souza Oliveira, José Fortunato de Almeida, 

José Augusto de Paiva e Severino [Cândido da Silva] Vilella, 

faltando com causa participada os Senhores Affonso de Oliveira 

Castro e Domingos Ribeiro de Rezende e sem elas os Senhores 

Cel José Marcellino Teixei- [fim da transcrição da folha 24 verso] 

-xeira e José Francisco de Oliveira. Não havendo número legal, 

ficou a sessão adiada para amanhã. E para constar, lavrei a 

presente ata que assino. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário, a escrevi. 

 (a) Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

 

Nota: 

A sessão não pôde ser realizada por falta de quórum. Foi a 

primeira ausência do presidente Affonso de Oliveira Castro, que 

apresentou justificativa. 

 

[Ata 37] 

Ata da Sessão ordinária de 14 de Setembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 
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Aos quatorze dias do mês de Setembro de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal desta Cidade 

de Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Senhores 

Vereadores Affonso de Oliveira Castro, Domingos Ribeiro de 

Rezende, Major Antonio de Souza Oliveira, José Fortunato de 

Almeida, Severino Cândido da Silva Villela e José Augusto de 

Paiva, faltando sem causa participada os vereadores Coronel 

José Marcellino Teixeira e José Francisco de Oliveira. Feita a 

chamada, verificou o Snr Presidente haver número legal, 

declarando aberta a sessão e ordenou-me que procedesse à 

leitura da ata anterior, o que foi feito, foi posta em discussão, 

sendo a mesma aprovada por todos os vereadores presentes. 

Passando-se ao expediente foi apresentado para terceira 

discussão o projeto que autoriza o Presidente da Câmara a 

indenizar o Dr José Marcos Xavier de Rezende pela abertura da 

Avenida D. Anna Jacintha de Rezende com a quantia de dois 

contos de réis (2:000$000) e, para isto, fica também autorizado 

a emitir em apólices essa quantia, sendo posto a votos foi o 

mesmo aprovado. Foi apresentado para segunda, digo, para 

terceira discussão o projeto que autoriza o Presidente a isentar 

de todos os impostos e taxas municipais a fábrica de banha de 

propriedade do Coro- [fim da transcrição da folha 25 frente] -

nel Joaquim Otaviano Mendes pelo prazo de três anos, foi 

aprovado. Foi posto em terceira discussão o projeto do 

orçamento da receita e despesa para 1918, orçando a receita 

em cem contos e duzentos mil-réis [Rs 100:200$000] e a 

despesa em cento e trinta e dois contos, digo, cento e trinta 

contos e duzentos mil-réis [Rs 130:200$000], autoriza o 

Presidente a fazer operação de crédito para sua executação [sic] 
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[execução] e promulga a tabela de impostos a vigorar no mesmo 

exercício, sendo discutido artigo por artigo, foi aprovado em 

terceira e última discussão. Dispensadas pela Câmara as demais 

formalidades regimentais, subiu o mesmo à sanção. E nada mais 

havendo a tratar-se, declarou o Snr Presidente encerrada a 

presente sessão e mandou lavrar a presente ata. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi: (a) Affonso de 

Oliveira Castro 

 Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

  

Notas:  

1 O trecho “Dispensadas pela Câmara as demais formalidades 

regimentais, subiu o mesmo à sanção” foi escrito entrelinhas 

acima da frase “discussão. E nada mais havendo a”.   

2 O secretário Evaristo Gomes de Paiva Júnior assinou a ata 

deixando uma linha em branco entre a assinatura dele e a do 

presidente da Câmara.  

 

[Ata 38]  

Ata da Sessão extraordinária de 24 de Setembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro do ano de mil 

novecentos e dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal 

desta Cidade de Varginha, à hora regimental, aí compareceram 

os vereadores Affonso de Oliveira Castro, Major Antonio de 

Souza Oliveira, José Augusto de Paiva, José Fortunato de 

Almeida, Severino Cândido da Silva Vilella, faltando sem causa 

participada os vereadores Coronel José Marcellino Teixeira e 
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José Francisco de Oliveira e, sem ela, o vereador Domingos 

Ribeiro de Rezende. Depois de feita a chamada, verificou o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e disse 

que o fim da presente sessão era para se proceder à eleição do 

cargo de Vice-Presidente da Câmara, vago por efeito da 

resolução nº 50, de 4 de Setembro do corrente, da Junta de 

Recursos Eleitorais. Em seguida, procedendo-se à eleição do 

Vice-Presidente foram recebidas cinco cédulas as quais 

apuradas, deu o resultado seguinte: José Augusto de Paiva [fim 

da transcrição da folha 25 verso] quatro votos e Antonio de 

Souza Oliveira um voto. Sendo eleito e proclamado Vice-

Presidente o cidadão José Augusto de Paiva, que convidado a 

tomar posse prestou o compromisso nas mãos do Presidente 

repetindo com ele a fórmula: “Prometo cumprir lealmente o 

dever de vice-presidente da Câmara Municipal desta Cidade, 

promovendo, quanto em mim couber, seu bem-estar e 

prosperidade”. Nada mais havendo a tratar-se, declarou o Snr 

Presidente, encerrada a presente sessão e mandou lavrar a 

presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a 

escrever: (a) Affonso de Oliveira Castro 

 Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

 

[Ata 39] 

Ata da Sessão ordinária de 8 de Outubro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos oito dias do mês de Outubro de mil novecentos e dezessete, 

em a Secretaria da Câmara Municipal desta Cidade de Varginha, 

à hora regimental, aí compareceram os vereadores Affonso de 
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Oliveira Castro, Severino Cândido da Silva Vilella, Coronel José 

Marcellino Teixeira, José Francisco de Oliveira, Major [Antonio 

de] Souza Oliveira, faltando com causa participada os 

vereadores Domingos Ribeiro de Rezende e José Augusto de 

Paiva. Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente 

haver número legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, 

Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que 

sendo feita, foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em 

tempo: faltou com causa participada o vereador José Fortunato 

de Almeida. O Snr Presidente disse que louva [sic] e agradecia 

ao mesmo tempo a boa vontade no comparecimento dos 

vereadores Coronel José Marcellino Teixeira e José Francisco de 

Oliveira, satisfazendo assim assim [sic] os de- [fim da transcrição 

da folha 26 frente] –sejos da Câmara e do Presidente do Estado. 

Em seguida, o mesmo Snr Presidente propôs um voto de louvor 

ao Exmo Snr Dr Antonio Pinto de Oliveira, Juiz de Direito da 

Comarca pela ação pacífica e conciliadora com que se houve na 

questão havidade [sic] [havida] na municipalidade, o que sendo 

posto a votos, foi aprovado por unanimidade. Pelo Major Souza 

Oliveira foi apresentado um projeto de lei seguinte: Artº 1º Fica 

expressamente proibido o trânsito de carros de bois pelas ruas 

macadamizadas desta Cidade. Artº 2º Será imposta a multa de 

20$000 [vinte mil-réis] pela inobservância do artº 1º. Artº 3º 

Revogam-se as disposições em contrário. Sendo julgado objeto 

de deliberação, foi posto em discussão, em seguida, [foi posto] 

a votos, foi aprovado em primeira. Pelo mesmo vereador Major 

Souza Oliveira foi apresentado um projeto autorizando o 

Presidente a despender a quantia de duzentos mil-réis como 

auxílio para o aluguel do campo para o Varginha Sport Club no 
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exercício de 1918 e autoriza também [o Presidente] a despender 

quantia de trezentos mil-réis para o fecho do campo; sendo 

julgado objeto de deliberação, foi posto em discussão, sendo 

posto a votos, foi aprovado em primeira. Nada mais havendo a 

tratar-se, mandou lavrar a presente ata, que vai assinada. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (a) Affonso de Oliveira Castro – Presidente  

 Antonio de Souza Oliveira 

 Severino Vilella 

 

[A anotação transcrita a seguir foi feita após a assinatura de 

Severino Vilella]  

 

Comparecendo à primeira sessão desta Câmara, depois de 

mantido pela resolução nº 50, de 4 de Setembro do corrente 

ano, da Junta de Recursos, protesto contra todas as ilegalidades 

da atual Câmara [fim da transcrição da folha 26 verso]   

 (a) José Francisco de Oliveira 

 

[A anotação transcrita a seguir foi feita após a assinatura de José 

Francisco de Oliveira] 

 

 Concordo com a declaração que fez o Sr José Francisco 

de Oliveira. 

 (a) José Marcellino Teixeira 

 

Notas: 

1 No trecho, “O Snr Presidente disse que louva e agradecia ao 

mesmo tempo a boa vontade no comparecimento dos 
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vereadores” o relator utilizou os verbos louvar e agradecer com 

conjugações diferentes: louvar, no presente do indicativo e, 

agradecer, no pretérito imperfeito do indicativo. É provável que 

ele tenha omitido a última sílaba do primeiro verbo, assim, a 

transcrição correta desse trecho seria: “O Snr Presidente disse 

que louvava e agradecia ao mesmo tempo...”. 

2 Os vereadores José Francisco de Oliveira e José Marcellino 

Teixeira, manifestaram no final da ata, com registros do próprio 

punho, suas discordâncias em relação à exoneração de ambos, 

ocorrida por deliberação da Câmara Municipal em 19 de julho 

de 1916. Eles perderam seus mandatos por terem faltado sem 

justificativas a três reuniões ordinárias consecutivas entre os 

meses de maio (dias 05 e 06), junho (dias 05 e 06) e julho (dias 

03 e 04), o que correspondeu a seis sessões individuais. Na 

ocasião, o plenário da Câmara aplicou as disposições 

estabelecidas na Lei e aprovou por unanimidade a perda dos 

respectivos mandatos. Segundo a Lei Mineira nº 2, de 14 de 

setembro de 1891, que contém a organização municipal após a 

Proclamação da República: “Art. 17. Perde o cargo de vereador, 

de agente executivo municipal ou de membro do Conselho 

Distrital: [...] §6º O que faltar, sem participação, a três reuniões 

ordinárias consecutivas”. Um ano depois, a resolução nº 50, de 

04 de setembro de 1917, da Junta de Recursos Eleitorais, 

determinou que os referidos vereadores reassumissem seus 

mandatos, o que causa estranheza, uma vez que tal deliberação 

foi tomada claramente à revelia da lei. A Câmara Municipal não 

cometeu, portanto, nenhuma ilegalidade ao exonerá-los, 

conforme alegou José Francisco de Oliveira. Também causa 

estranheza os referidos vereadores terem aceitado reassumir 
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seus mandatos, uma vez que ambos mais faltavam que 

compareciam às sessões da Câmara.  

3 Sobre a quantia de duzentos mil-réis como auxílio para o 

aluguel do campo para o Varginha Sport Club no exercício de 

1918 e a autorização do gasto de trezentos mil-réis para o fecho 

do campo: o vereador Major Antonio de Souza Oliveira era o 

presidente do Varginha Sport Club. Em 1919, outro vereador 

eleito, José Rebello da Cunha, era o tesoureiro do Clube.  

 

[Ata 40] 

Ata da Sessão ordinária de 9 de Outubro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos nove dias do mês de Outubro do ano de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Senhores 

Vereadores Affonso de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, 

José Marcellino Teixeira, José Fortunato de Almeida, Major 

[Antonio de] Souza Oliveira, Severino [Cândido da Silva] Vilella, 

José Francisco de Oliveira, faltando com causa participada o 

vereador Domingos Ribeiro de Rezende. Depois de feita a 

chamada, verificando o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou-me que fizesse a leitura da 

ata anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada por todos 

os vereadores presentes. Passando-se ao expediente, foi lida 

uma representação do povo contra a Companhia Mercantil 

Industrial “Casa Vivaldi”. Esta representação, disse o Snr 

Presidente, teria destino conveniente. O Snr Presidente expôs à 

Casa que o dispositivo claro do artº 3º, da lei nº 396, de 23 de 



 

220 

Dezembro de 1904, determina proceder-se à nova eleição de 

Presidente da Câmara sempre que do recurso sobre verificação 

de poderes resultar a substituição de qualquer membro da 

Câmara. Ora, a resolução nº 50, da Junta de Recursos 

[Eleitorais], dando provimento ao requerido por eleitor, digo 

por um eleitor deste município e reconhecendo, assim, 

vereadores desta Câmara os honrados colegas Snr José 

Francisco de O- [fim da transcrição da folha 27 frente] -liveira e 

José Marcellino Teixeira, substituiu por estes os ex-vereadores 

João Baptista Braga e Roque Rotundo. Havendo, assim, a 

substituição que cogita a lei, resolve que se proceda à eleição de 

Presidente da Câmara e mais pelo motivo do comparecimento 

dos dois honrados vereadores providos à presente sessão. Passa 

à presidência o vice-presidente José Augusto de Paiva, que a 

assume imediatamente mandando proceder à eleição para 

Presidente da Câmara, na forma da lei e do regimento interno. 

Recebidas as cédulas em número de sete, procedeu-se a 

apuração cujo resultado foi o seguinte: Para Presidente da 

Câmara, Affonso de Oliveira Castro cinco votos; Antonio de 

Souza Oliveira um voto; e uma cédula com a seguinte 

declaração: “Pa [Para] Presidente: voto em branco. José 

Marcellino Teixeira”. À vista do resultado da eleição, foi 

proclamado Presidente da Câmara o Snr Affonso de Oliveira 

Castro, que prestando o compromisso legal, reassumiu a 

presidência agradecendo a seus pares a prova de confiança e 

apoio que lhe acabavam de prestar. Disse, em seguida, que, 

achando-se as comissões de Finanças, Legislação e Instrução 

Pública desfalcadas dos respectivos membros pela perda de 

mandatos dos ex-vereadores João Baptista Braga e Roque 
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Rotundo, determinava que se procedesse na forma da lei às 

eleições para seus substitutos. Procedidas estas e apuradas cada 

uma de per si, foram proclamados eleitos: para a Comissão de 

Finanças os Snrs Antonio de Souza Oliveira e José Fortunato de 

Almeida, que obtiveram cinco votos cada um, sendo também 

votados os Snrs Severino Vilella com três sufrágios e José 

Francisco de Oliveira com um; para [a] Comissão de Instrução 

Pública e Re- [fim da transcrição da folha 27 verso] –dação de 

Leis o Snr José Marcellino Teixeira, que obteve seis votos, tendo 

o Snr José Fortunato obtido um; para a Comissão de Legislação 

e Justiça, os Snrs José Francisco de Oliveira e Severino Cândido 

da Silva Vilella, que obtiveram seis votos cada um, sendo 

sufragados com um voto respectivamente os Snrs José 

Fortunato de Almeida e Antonio de Souza Oliveira. Passando-se 

à ordem do dia, foi submetido à discussão o projeto que proíbe 

o trânsito de carros de bois pelas ruas macadamizadas, sob pena 

de multa de 20$000 (vinte mil-réis), não havendo quem sobre o 

mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado, 

artigo por artigo. Pelo vereador Major Antonio de Souza 

Oliveira, foi requerido dispensa do interstício, lhe sendo 

concedido, foi o mesmo posto em discussão, sendo discutido 

artigo por artigo, foi posto a votos, sendo aprovado em terceira. 

Foi apresentado para segunda discussão o projeto que autoriza 

o Presidente a despender a quantia de duzentos mil-réis no 

exercício de 1918, para auxiliar para o aluguel do campo para o 

Varginha Sport Club e trezentos mil-réis como auxílio para o 

fecho do referido campo, não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi o mesmo submetido a votos, artigo por 

artigo, foi aprovado. Pelo vereador Major Antonio de Souza 
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Oliveira, foi requerida a dispensa do interstício regimental, lhe 

sendo concedido, foi posto em terceira discussão e votação, 

sendo aprovado. Nada mais havendo a tratar-se, o Snr 

Presidente suspendeu a sessão por uma hora a fim de ser 

lavrada a presente ata. Reaberta com a presença dos mesmos 

vereadores, foi lida e aprovada a presente ata, que vai por todos 

as- [fim da transcrição da folha 28 frente] –sinada. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi: (a) Affonso de 

Oliveira Castro. 

 (aa) José Fortunato de Almeida 

 Antonio de Souza Oliveira 

 Severino Vilella 

 José Augusto de Paiva 

 José Francisco de Oliveira 

 Votou em branco por considerar ilegal a eleição para 

presidente da Câmara: 

 José Marcellino Teixeira 

 

Notas: 

1 O trecho “Passando-se à ordem do dia, foi submetido à 

discussão o projeto que proíbe o trânsito de carros de bois pelas 

ruas macadamizadas, sob pena de multa de 20$000 (vinte mil-

réis), não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi 

posto a votos, sendo aprovado artigo por artigo” ficaria mais 

claro com a seguinte pontuação: “Passando-se à ordem do dia, 

foi submetido à discussão o projeto que proíbe o trânsito de 

carros de bois pelas ruas macadamizadas, sob pena de multa de 

20$000 (vinte mil-réis). Não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado artigo por 
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artigo”. Na transcrição, optamos por manter a pontuação do 

original. 

2 A redação mais adequada do trecho “Pelo Major Souza 

Oliveira foi apresentado um projeto de lei seguinte:” seria “Pelo 

Major Souza Oliveira foi apresentado o projeto de lei seguinte:”.  

3 A “representação do povo contra a Companhia Mercantil 

Industrial “Casa Vivaldi”, um abaixo-assinado com longo texto, 

foi reproduzida na íntegra pelo jornal local O Momento (ed. nº 

125, p. 1 e 2. Varginha, 23 set. 1917), antes de ser encaminhada 

para a Câmara Municipal, com o título “As manobras do Vivaldi 

insinuam no espírito do povo o firme propósito de reagir. 

Abaixo-assinado dirigido pelo povo à Câmara Municipal”. A Casa 

Vivaldi, antes ainda do abaixo-assinado popular ir à Câmara, 

apresentou ao público as suas justificativas para a cobrança das 

instalações elétricas, por meio de publicação de nota no mesmo 

periódico nos meses de setembro, outubro e novembro de 

1917: “A Companhia Mercantil e Industrial CASA VIVALDI, para 

evitar mal entendidos, faz público que, pela escassez e elevação 

de preços de todo material, só fará gratuitamente as 

instalações, de acordo com o contrato, a todos aqueles que 

pagarem o consumo mensal pela tabela do mesmo contrato, 

isto é: por mês e lâmpada: até 16 velas, 250 rs por vela; de mais 

de 16 a 32 [velas], 200 rs por vela; de mais de 32 a 50 [velas], 

170 rs por vela e assim por diante”. Nestor Dias assinou a nota 

em nome da Companhia, em setembro de 1917 (O MOMENTO. 

Ed. nº 126, p. 3. Varginha, 30 set. 1917; ibidem, ed. nº 127, p. 3. 

Varginha, 07 out. 1917; ibidem, ed. nº 128, p. 5. Varginha, 18 

out. 1917; ibidem, ed. nº 129, p. 5. Varginha, 28 out. 1917; 

ibidem, ed. nº 130, p. 3. Varginha, 04 nov. 1917). 
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4 Após o final da ata, o trecho entre as assinaturas “Votou em 

branco por considerar ilegal a eleição para presidente da 

Câmara: José Marcellino Teixeira” foi pelo escrito pelo próprio 

vereador, quando o livro de atas lhe foi entregue para que 

assinasse a ata. Sua caligrafia possui um traçado grosso, 

irregular, trêmulo e carregado de tinta, compatível com a de 

uma pessoa idosa e pouco habituada ao uso da pena para a 

escrita. Além disso, a ortografia revela um autor com baixo nível 

de escolaridade.  

 

[Ata 41] 

Ata da sessão extraordinária de 26 de Outubro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Snrs 

vereadores Affonso de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, 

José Fortunato de Almeida, José Francisco de Oliveira, Coronel 

José Marcellino Teixeira, faltando sem causa participada os Snrs 

Coronel Domingos Ribeiro de Rezende, Major Antonio de Souza 

Oliveira e Severino Cândido da Silva Vilella. Depois de feita a 

chamada, verificando o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão, dizendo ter esta por fim tratar a 

Câmara de lançar um imposto aos aliciadores de trabalhadores 

rurais e operários. Pelo vereador José Augusto de Paiva foi 

apresentado o projeto criando o imposto de 5:000$000 (cinco 

contos de réis) sobre quem de qualquer modo promover direta 

ou indiretamente a retirada de trabalhadores rurais ou 
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empregados na indústria para fora do Estado, [fim da 

transcrição da folha 28 verso] ainda que com escala por outros 

pontos de Minas Gerais. O pagamento desse imposto será feito 

imediatamente à intimação da pessoa encarregada de cobrá-lo, 

sob pena de dez dias de prisão e multa de cinquenta por cento 

(50%) sobre o mesmo; autoriza o Presidente da Câmara a 

nomear até dez fiscais em diversos pontos do território do 

município aos quais incumbirão a cobrança do imposto desta lei 

com direito a perceber 30% do que receberem; o Presidente da 

Câmara fica autorizado a regulamentar a presente lei, que 

entrará em vigor desde a data de sua promulgação. Foi remetido 

este projeto às comissões de Finança[s], Legislação e 

Agricultura. Pelo Snr José Francisco de Oliveira, em nome de 

seus colegas das referidas comissões, pediu que consultasse a 

Casa sobre o levantamento da sessão por uma hora, a fim de 

que estudassem e oferecessem parecer sobre o mesmo projeto.  

Posto a votos este requerimento, foi o mesmo aprovado, sendo 

suspensa a sessão. Reaberta esta, foi pelo vereador José 

Augusto de Paiva, em nome das comissões de Finança[s], 

Legislação e Agricultura, apresentado o parecer opinando para 

que o projeto seja submetido imediatamente à primeira 

discussão e aprovado. Estando o parecer assinado por todos os 

vereadores presentes, o Snr Presidente submeteu à primeira 

discussão, artigo por artigo, o mesmo projeto. Não havendo 

quem sobre ele pedisse a palavra, foi o mesmo submetido à 

votação (foi o mesmo una), digo, e unanimemente aprovado. 

Nada mais havendo a tratar-se, o Snr Presidente suspendeu a 

sessão, mar- [fim da transcrição da folha 29 frente] –cando nova 

para amanhã, com a seguinte ordem do dia: segunda discussão 
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do projeto sobre aliciadores de operários. Eu, Evaristo Gomes 

de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (a) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

 José Fortunato de Almeida 

 José Marcellino Teixeira 

 José Francisco de Oliveira  

  

Nota: 

O trecho “O pagamento desse imposto será feito 

imediatamente à intimação da pessoa encarregada de cobrá-

lo...” ficaria mais claro com essa redação: “O pagamento desse 

imposto será feito imediatamente após o aliciador ser intimado 

pela pessoa encarregada de cobrá-lo...” ou, ainda: “O 

pagamento desse imposto será feito imediatamente após o 

aliciador ser intimado pelo fiscal encarregado de cobrá-lo...”.  

 

[Ata 42]  

Ata da Sessão extraordinária de 27 de Outubro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e sete dias do mês de (Novembro), digo, de Outubro 

de mil novecentos e dezessete, em a Secretaria da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

compareceram os Senhores vereadores Affonso de Oliveira 

Castro, José Augusto de Paiva, Coronel José Marcellino Teixeira, 

Severino [Cândido da Silva] Vilella e José Francisco de Oliveira, 

faltando sem causa participada os demais vereadores. Depois 

de feita a chamada, verificando o Snr Presidente haver número 
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legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

procedesse à leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, 

foi a mesma aprovada pelos Snrs Vereadores presentes. Foi 

apresentado para segunda discussão o projeto de lei que cria o 

imposto de 5:000$000 (cinco contos de réis) sobre quem, de 

qualquer modo, promover direta ou indiretamente a retirada de 

trabalhadores rurais ou empregados na indústria, para fora do 

Estado, ainda que com escala por outros pontos de Minas 

Gerais. O pagamento desse imposto imediatamente à intimação 

da pessoa encarregada de cobrá-lo, sob pena de dez dias de 

prisão e multa de cinquenta por cento (50%), sobre o mesmo; 

auto- [fim da transcrição da folha 29 verso] –riza o Presidente 

da Câmara a nomear até dez fiscais em diversos pontos do 

território do município aos quais incumbirão a cobrança do 

imposto desta lei com direito a perceber 30% (trinta) do que 

receberem, o Presidente fica autorizado a regulamentar a 

presente lei que entrará em vigor desde a data de sua 

promulgação. Sendo discutido artigo por artigo e não havendo 

que[m] sobre o mesmo pedisse a palavra, foi submetido à 

votação e unanimemente aprovado e enviado à Comissão de 

Legislação e Justiça. Foi lida perante a Câmara a seguinte 

indicação assinada por todos os vereadores presentes: 

“Indicamos que o Snr Presidente da Câmara, em nosso nome, 

oficie aos Snrs Arthur da Silva Bernardes e senador Eduardo 

Carlos Campos do Amaral [sic] [Eduardo Carlos Vilhena do 

Amaral] felicitando SS. Ex.cias pela feliz e patriótica escolha de 

seus honrados nomes para Presidente e Vice-Presidente do 

Estado, no próximo quatriênio, hipotecando-lhes todo o nosso 

apoio. Sala das Sessões, 27 de Outubro de 1917. José Francisco 
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de Oliveira, José Augusto de Paiva, Severino C. da Silva Vilella, 

José Marcellino Teixeira”. Pelo vereador José Francisco de 

Oliveira foi apresentado o seguinte requerimento: “Requeiro 

que o Snr Presidente da Câmara seja autorizado a manifestar ao 

Exmo Snr Presidente da República, o nosso apoio e solidariedade 

aos atos por S. Excia praticados em razão do torpedeamento do 

navio mercante nacional “Macau”, pela pirataria alemã e 

consequente rompimento [sic] de hostilidades por parte do 

governo e povo da República Brasileira. Sala das Sessões, 27 de 

Outubro de 1917. José Francisco de Oliveira”. Foi esse 

requerimento unanimemente aprovado. Pelo vereador José 

Augusto de Paiva foi apresentado o requerimento seguinte: 

“Requeiro que a Câmara, por intermédio do Snr Presidente, 

delegue poderes ao Snr Deputado [fim da transcrição da folha 

30 frente] Dr Domingos de Figueiredo para felicitar, em nosso 

nome, o Exmo Snr Dr Francisco de Paula Rodrigues Alves, 

candidato nacional à presidência da Nação no próximo 

quatriênio pela apresentação de seu programa administrativo e 

político, cujos dizeres exprimem as mais palpitantes 

necessidades públicas e cujas promessas são o penhor seguro 

de sua elevada visão de estadista, sempre ao serviço da pátria e 

da República, a quem tem servido com inexcedível dedicação e 

competência. Sala das Sessões, 27 de Outubro de 1917. José 

Augusto de Paiva”. Foi unanimemente aprovado. Posto em 

discussão pelo vereador José Francisco de Oliveira foi pedido 

que se retificasse o nome do Snr Senador Eduardo C. Vilhena do 

Amaral. Nada mais havendo a tratar-se, o Snr Presidente 

suspendeu a sessão dando a seguinte ordem do dia para a 

próxima: terceira discussão do projeto nº 1, criando impostos 
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sobre aliciadores de trabalhadores rurais e operários. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

 Severino Vilella 

 José Fortunato de Almeida 

 José Francisco de Oliveira 

 

Notas: 

1 O trecho “O pagamento desse imposto imediatamente à 

intimação da pessoa encarregada de cobrá-lo, sob pena de dez 

dias de prisão e multa de cinquenta por cento (50%), sobre o 

mesmo” fica mais claro com a seguinte redação: “O pagamento 

desse imposto será feito imediatamente à intimação da pessoa 

encarregada de cobrá-lo, sob pena de dez dias de prisão e multa 

de cinquenta por cento (50%), sobre o mesmo” ou “O 

pagamento desse imposto deverá ser feito imediatamente à 

intimação da pessoa encarregada de cobrá-lo, sob pena de dez 

dias de prisão e multa de cinquenta por cento (50%), sobre o 

mesmo”. Vide nota após a transcrição a Ata 41. 

2 Eduardo Carlos Vilhena do Amaral (1857-1938) foi vice-

presidente do estado de Minas Gerais no período entre 1918 e 

1922 e ocupou o mesmo cargo durante a presidência de Artur 

Bernardes. Quando Bernardes lançou sua candidatura à 

presidência da República, assumiu o governo do estado pelo 

período de dois meses, de 16 de fevereiro a 16 de abril de 1922 

(FGV. CPDOC). 

3 No trecho, “em razão do torpedeamento do navio mercante 

nacional “Macau”, pela pirataria alemã e consequente 
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rompimento [sic] de hostilidades por parte do governo e povo 

da República Brasileira”, evidentemente, o relator quis dizer 

“em razão do torpedeamento do navio mercante nacional 

“Macau”, pela pirataria alemã e consequente irrompimento de 

hostilidades por parte do governo e povo da República 

Brasileira.” (grifos nossos).  

 

[Ata 43] 

Ata da Sessão extraordinária de 29 de Outubro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e nove dias do mês de Outubro de 1917, em a 

Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí compareceram os Senhores vereadores Affonso 

de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, José Francisco de 

Oliveira, José Fortunato de Almeida, José Marcellino Teixeira, 

[fim da transcrição da folha 30 verso] Severino [Cândido da 

Silva] Villela, faltando sem causa participada o vereador Major 

[Antonio de] Souza Oliveira e com ela o vereador Coronel 

Domingos [Ribeiro] de Rezende. Depois de feita a chamada, 

verificando o Snr Presidente haver número legal, declarou 

aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que procedesse à 

leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi a mesma 

aprovada por todos os Senhores vereadores presentes. Foi lido 

em expediente um ofício do Snr Roque Rotundo pedindo à 

Câmara mandar proceder uma vistoria na torre da Igreja Matriz 

que, segundo informações que o mesmo Snr teve, está 

ameaçando ruir e pede providências; a Câmara, tomando 

conhecimento, o Snr Presidente nomeou os vereadores 
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Severino Villela e José Francisco de Oliveira [para] darem 

parecer. Passando-se à ordem do dia, foi posto em terceira e 

última discussão o projeto vindo da Comissão de Legislação e 

Justiça, que cria o imposto de 5:000$000 (cinco contos de réis) 

sobre os aliciadores de trabalhadores rurais e empregados nas 

indústrias para fora do Estado; não havendo quem sobre o 

mesmo pedisse a palavra, foi posto em discussão, artigo por 

artigo, foi aprovado e convertido em lei. E nada mais havendo a 

tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (a) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 José Fortunato de Almeida 

 José Francisco de Oliveira 

 

Nota: 

Do trecho, “uma vistoria na torre da Igreja Matriz” consta 

“Egreja”.  

 

[Ata 44] 

Ata da Sessão ordinária de 3 de Novembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos três dias do mês de Novembro de mil novecentos e dez- [fim 

da transcrição da folha 31 frente] -essete, em a Secretaria da 

Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

compareceram os Senhores vereadores: Affonso de Oliveira 

Castro, José Augusto de Paiva, José Francisco de Oliveira, José 
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Fortunato de Almeida, José Marcellino Teixeira e Severino 

[Cândido da Silva] Villela, faltando sem causa participada o 

vereador Major [Antonio de] Souza Oliveira e com ela o 

vereador Domingos [Ribeiro] de Rezende. Depois de feita a 

chamada, verificando o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi 

a mesma aprovada por todos os vereadores presentes. A 

Comissão a que foi afeta uma representação do cidadão Roque 

Rotundo pedindo uma vistoria na torre da Igreja Matriz desta 

Cidade para dizer sobre a solidez da mesma, apresentou o 

seguinte parecer: “Os abaixo-assinados nomeados para 

substituir os membros da Comissão de Obras Públicas, foram à 

torre e, de fato, verificaram existir abatimentos na mesma, são 

de parecer que o Presidente contrate um Engenheiro para 

verificar se a mesma está em perigo de cair. Sala das sessões da 

Câmara Municipal da Cidade de Varginha, 3 de Novembro de 

1917. José Francisco de Oliveira, Severino Villela”. Foi presente 

à Câmara um requerimento do cidadão José Lisboa de Paiva, 

empresário da Rede Telefônica, solicitando cessão da casa do 

antigo gasômetro para nela estabelecer a Estação Central, pois 

o suppe. alega o direito de optar por um dos [prédios] próprios 

municipais, o gasômetro ou a caixa d’água, tendo a Câmara 

cedido este à Linha de Tiro, resta ao suppe. utilizar [o] do 

gasômetro, prédio pequeno que, atento ao grande 

desenvolvimento de suas linhas [de telefone], não se presta e 

terá de ser edificado um novo e, para isto, pede cessão gratuita 

sem direito de [fim da transcrição da folha 31 verso] findo o 

prazo do privilégio, voltar à Câmara. Tomando a mesma 
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conhecimento desse requerimento, deliberou fazer a entrega 

do prédio do gasômetro de acordo com a cláusula segunda do 

contrato celebrado em 13 de Julho de 1913. Foi presente à 

Câmara uma petição da Diretoria local do Apostolado da 

Oração, que tendo tomado a si o encargo de levantar a Santa 

Casa de Misericórdia, implorando um auxílio de um conto de 

réis [Rs 1:000$000] anuais, em títulos municipais, à futura 

instituição; sendo tomado em consideração a Câmara resolveu 

a deliberar oportunamente. Pelo Snr Joaquim Zeferino Sério foi 

requerido privilégio para si ou empresa que organizar para o 

serviço funerário; a Câmara, em tempo oportuno, deliberará. 

Foi apresentado o projeto seguinte assinado por todos os 

vereadores: “Projeto nº 1. Artº 1º Ficam cedidos à Companhia 

“União Brasileira de Educação e Ensino” todos os direitos que a 

Câmara Municipal tem no prédio construído nesta cidade, à 

Avenida do Colégio e respectivo terreno. Artº 2º É o Presidente 

da Câmara autorizado a fazer esta cessão de direitos à 

outorgada mediante as seguintes condições: I – A Companhia 

“União Brasileira de Educação e Ensino” fundará e manterá 

naquele prédio um colégio para o sexo masculino, modelado 

pelo Ginásio Nacional e com o mesmo programa de ensino 

deste; II – Obrigar-se-á a utilizar-se do prédio somente para 

colégio, aceitando alunos pobres, designados pela Câmara 

Municipal, na proporção de cinco por cento sobre os 

matriculados. III – É obrigada a abrir o colégio até Março de 

1918; Artº 3º A Câmara Municipal fornecerá, gratuitamente, a 

água necessária ao abastecimento do colégio, do qual não 

cobrará imposto algum. Artº 4º Revogam-se as disposições em 

contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal da Cidade de 
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Varginha, 3 de Novembro de 1917. José Francisco de Oliveira, 

José Augus- [fim da transcrição da folha 32 frente] -to de Paiva, 

Severino Villela, José Fortunato de Almeida, José Marcellino 

Teixeira”. Foi enviado à Comissão de Legislação e Justiça. Pelo 

vereador José Francisco de Oliveira, em nome de seu colega de 

comissão, pediu que consultasse a Casa sobre o levantamento 

da sessão por uma hora a fim de que estudassem e oferecessem 

parecer sobre o mesmo projeto. Posto a votos foi este 

requerimento aprovado, sendo suspensa a sessão. Reaberta 

esta foi pelo vereador José Francisco de Oliveira foi [sic] lido o 

parecer da Comissão de Legislação e Justiça: “Como membros 

da Comissão de Legislação e Justiça, achamos que o mesmo 

deve ser aprovado em primeira discussão com a emenda 

seguinte ao 3º Artº - A Câmara Municipal fornecerá, 

gratuitamente, 5 penas-d’água para o abastecimento do colégio 

do qual não cobrará imposto algum. Sala das sessões da Câmara 

Municipal da Varginha, 3 de Novembro de 1917. José Francisco 

de Oliveira, Severino Villela”. Sendo pelo Snr Presidente 

submetido, imediatamente, à primeira discussão artigo por 

artigo, não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi 

submetido à votação, sendo unanimemente aprovado. Em 

seguida, o Snr Presidente suspendeu a sessão e marcou nova 

para depois d’amanhã, visto amanhã ser domingo, com a 

seguinte ordem do dia: segunda discussão do projeto sobre o 

contrato do colégio. E nada mais havendo a tratar-se, lavrei a 

presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a 

escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Francisco de Oliveira 
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 José Marcellino Teixeira 

 Domingos Ribeiro de Rezende  

 José Fortunato de Almeida 

 José Augusto de Paiva 

 

[fim da transcrição da folha 32 verso] 

 

Notas: 

1 No trecho inicial da abertura da ata, ao mudar de folha, o 

relator separou a sílaba da palavra dezessete de modo 

incomum: dez- essete: “Aos três dias do mês de Novembro de 

mil novecentos e dez- [fim da transcrição da folha 31 frente] -

essete...”. 

2 Da mesma forma que na ata anterior, Igreja Matriz consta 

como “Egreja Matriz”. 

3 Do original, Comissão de Obras Públicas consta com as iniciais 

minúsculas. 

4 No trecho, “solicitando cessão da casa do antigo gasômetro 

para nela estabelecer a Estação Central, pois o suppe. alega o 

direito de optar por um dos [prédios] próprios municipais, o 

gasômetro ou a caixa d’água” o relator deixou subentendida a 

palavra “prédios”, que incluímos entre colchetes. A omissão de 

palavras por julgar que estavam subentendidas ou por distração 

é uma das características de redação desse relator.  

5 Na segunda citação, “Sala das sessões da Câmara Municipal da 

Varginha” o relator saltou uma palavra: “Sala das sessões da 

Câmara Municipal da Cidade de Varginha”. 

6 No trecho, “Foi presente à Câmara uma petição da Diretoria 

local do Apostolado da Oração, que tendo tomado a si o encargo 
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de levantar a Santa Casa de Misericórdia, implorando um auxílio 

de um conto de réis [Rs 1:000$000] anuais, em títulos 

municipais, à futura instituição” em vez de usar o verbo implorar 

no gerúndio, a redação ficaria mais clara com o verbo no 

pretérito imperfeito do indicativo “....implorava o auxílio de um 

conto de réis...”.  

7 No trecho, “o Snr Presidente suspendeu a sessão e marcou 

nova para depois d’amanhã” o relator usou de forma inabitual 

o verbo suspender para se referir ao encerramento da sessão. 

Nas ocorrências anteriores deste livro de atas e dos anteriores, 

suspender a sessão significava interrompê-la por alguns 

minutos ou por uma hora, por algum motivo relevante, para 

retomá-la logo após.  

8 Percebe-se, nessa ata, o interesse da Câmara Municipal com a 

educação: os vereadores aprovaram o projeto de criação de 

uma escola de ensino fundamental para meninos, por meio da 

cessão gratuita para a “União Brasileira de Educação e Ensino” 

dos direitos que a Câmara Municipal possuía em um prédio na 

Rua do Colégio (atual Avenida Rui Barbosa). Segundo uma 

cláusula contratual, cinco por cento das vagas seriam destinadas 

aos meninos pobres. Além de abastecimento d’água gratuito 

feito com a instalação de cinco penas-d’água, a escola ficaria 

isenta do pagamento de impostos municipais. A educação para 

meninas, no entanto, não foi mencionada pelos vereadores.  

9 O Ginásio Nacional, citado na ata, é o atual Colégio Pedro II, 

na cidade do Rio de Janeiro, então Capital da República. O 

colégio foi criado pelo governo imperial em 1837. 
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[Ata 45] 

Ata da Sessão ordinária de 5 de Novembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos cinco dias do mês de Novembro de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Snrs 

Vereadores: Affonso de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, 

José Fortunato de Almeida e José Francisco de Oliveira, faltando 

sem causa participada os vereadores Major [Antonio de] Souza 

Oliveira, Domingos Ribeiro de Rezende, José Marcellino de 

Rezende e, com ela, o vereador Severino [Cândido da Silva] 

Villela. Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente 

não haver número legal, suspendeu a sessão, marcando nova 

para amanhã. E nada mais havendo [a tratar-se], mandou o Snr 

Presidente lavrar a presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

 

Nota: 

Da mesma forma que na ata anterior, no trecho “verificou o Snr 

Presidente não haver número legal, suspendeu a sessão, 

marcando nova para amanhã”, o relator usa o verbo suspender 

de modo inabitual, tendo em vista os registros anteriores feitos 

pelo mesmo relator. Aqui, no entanto, o uso desse verbo está 

equivocado. O presidente da Câmara não poderia ter 

suspendido a sessão uma vez que, por falta de quórum, ela não 

chegou a ser aberta. Na ata de 26 de agosto de 1916, por 
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exemplo, o registro foi “Depois de feita a chamada, verificou o 

Senhor Presidente não haver número legal e deixou de abrir a 

sessão”. 

 

[Ata 46] 

Ata da Sessão ordinária de 6 de Novembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos seis dias do mês de Novembro de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Snrs 

Vereadores: Affonso de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, 

José Fortunato de Almeida, Domingos Ribeiro de Rezende, José 

Marcellino Teixeira e José Francisco de Oliveira; faltando com 

causa participada o vereador Snr Severino [Cândido da Silva] 

Villela e sem ela o vereador Major [Antonio de] Souza Oliveira. 

Depois de feita a chamada, verificando o Snr Presidente haver 

número legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, 

Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que 

sendo feita, foi a mesma [fim da transcrição da folha 33 verso] 

aprovada por todos os vereadores presentes. Passando-se à 

ordem do dia, foi apresentado para ser submetido à segunda 

discussão o projeto que faz cessão à companhia “União 

Brasileira de Educação e Ensino” dos direitos que a Câmara 

Municipal tem no prédio construído nesta cidade, à Avenida do 

Colégio e respectivo terreno. Sendo posto em discussão artigo 

por artigo, o vereador José Francisco de Oliveira pediu a palavra 

pela ordem e apresentou a emenda seguinte ao artº 3º: “Ao artº 

3º acrescente-se: § Único – O fornecimento de água será feito 
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sem prejuízo do abastecimento público e de acordo com as 

penas [penas-d’água] disponíveis. Sala das sessões, 6 de 

Novembro de 1917. José Francisco de Oliveira”. Sendo posto em 

discussão e, em seguida, a votos, foi a referida emenda 

aprovada. Não havendo mais quem sobre o mesmo projeto 

pedisse a palavra foi submetido à votação, sendo aprovado. 

Pelo vereador José Augusto de Paiva foi apresentado o seguinte 

projeto: Artº 1º Fica o Presidente da Câmara autorizado a abrir 

o crédito necessário para o cumprimento do disposto nos 

artigos 160, 161 e 162, do Regulamento expedido com o decreto 

nº 4877, do governo do Estado, para execução da lei nº 708, de 

19 de Setembro de 1917. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. Sala das sessões, 5 de Novembro de 1917. José 

Augusto de Paiva. Foi enviado à Comissão de Finanças para dar 

parecer. Pelo mesmo vereador José Augusto de Paiva foi 

apresentado o projeto seguinte: “Artº 1º Fica o Presidente da 

Câmara autorizado a entrar em acordo com o cidadão Roberto 

Capri para a publicação histórica do município em seu álbum do 

Estado de Minas Gerais, despendendo para tal fim a quantia de 

um conto e quinhentos mil-réis (1:500$000). Artº 2º Revogam-

se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 6 de Novembro 

de 1917. José Augusto de Paiva”. Foi também enviado à 

Comissão de Finanças para dar parecer. [fim da transcrição da 

folha 33 verso] Pelo vereador Domingos de Rezende, em nome 

de seus colegas da comissão, pediu para que consultasse a Casa 

sobre o levantamento da sessão por uma hora a fim de que 

estudassem e oferecessem pareceres sobre os projetos que lhes 

estavam afetos. Posto a votos foi esse requerimento aprovado, 

sendo suspensa a sessão. Reaberta esta, foram pelo vereador 
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Domingos de Rezende lidos os pareceres da Comissão opinando 

para que fossem os projetos aprovados em primeira discussão. 

Foi submetido à primeira discussão o projeto que autoriza o 

Presidente da Câmara a abrir o crédito necessário para o 

cumprimento do disposto nos artigos 160, 161 e 162, do 

Regulamento expedido com o decreto nº 4877, de 19 de 

Setembro de 1917, discutido artigo por artigo e não havendo 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi aprovado. Pelo 

vereador Domingos de Rezende foi pedida a dispensa do 

interstício regimental para ser o projeto submetido em segunda 

discussão, sendo consultada a Câmara, foi concedida a dispensa 

pedida, foi, em seguida, submetido à discussão e, não havendo 

quem pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado em 

segunda discussão. Foi submetido em primeira discussão o 

projeto que autoriza o Presidente da Câmara a entrar em acordo 

com o Snr Roberto Capri para a publicação histórica do 

município em seu álbum do Estado de Minas Gerais, 

despendendo para tal fim a quantia de um conto e quinhentos 

mil-réis (1:000$500). Não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra foi submetido à votação, sendo aprovado. 

Pelo vereador José Fortunato de Almeida foi pedido que se 

inserisse na ata que a Câmara não deveria consentir súditos 

alemães como professores no colégio que a companhia “União 

Brasileira de Educação e Ensino” vai [fim da transcrição da folha 

34 frente] fundar nesta Cidade, isto enquanto durar o estado de 

guerra entre o Brasil e Alemanha, foi aprovado. Nada mais 

havendo a tratar-se, suspendeu o Snr Presidente a presente 

sessão e convocou os Snrs vereadores para nova sessão, 

amanhã, com a seguinte ordem do dia: Terceira discussão dos 
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projetos sobre a cessão do Colégio à sociedade “União Brasileira 

de Educação e Ensino” e autorização da abertura do crédito 

necessário para o cumprimento dos artos  160, 161 e 162, do 

Regulamento expedido com o decreto nº 4877, do governo do 

Estado, para execução da Lei nº 708, de 19 de Setembro de 

1917; e para segunda [discussão] do projeto que autoriza [o 

Presidente da Câmara] a entrar em acordo com o cidadão 

Roberto Capri para a publicação histórica do município em seu 

álbum do Estado de Minas Gerais. E para constar lavrei a 

presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a 

escrevi. 

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 José Marcellino Teixeira 

 José Francisco de Oliveira 

 José Augusto de Paiva 

 Antonio de Souza Oliveira 

 José Fortunato de Almeida 

 

Notas: 

1 No trecho, “direitos que a Câmara Municipal tem no prédio 

construído nesta cidade, à Avenida do Colégio e respectivo 

terreno” a compreensão do texto fica mais clara com a seguinte 

redação: “direitos que a Câmara Municipal tem no prédio 

construído e respectivo terreno, nesta cidade, na Avenida do 

Colégio”. 

2 No trecho, “Fica o Presidente da Câmara autorizado a entrar 

em acordo com o cidadão Roberto Capri para a publicação 

histórica do município em seu álbum do Estado de Minas 
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Gerais”, em relação ao termo “publicação histórica”, o que o 

relator quis dizer foi: publicação sobre a história do município.  

3 Legislação: a ata cita a lei Nº 708, de 19 de setembro de 1917 

e o decreto Nº 4877, de 22 de setembro de 1917, que aprovou 

o regulamento eleitoral expedido para a execução da referida 

lei Nº 708/1917.  

 

[Ata 47] 

Ata da Sessão ordinária de 7 de Novembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos sete dias do mês de Novembro de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Senhores 

vereadores: Affonso de Oliveira Castro, Domingos Ribeiro de 

Rezende, Cel José Marcellino Teixeira, José Francisco de Oliveira, 

José Augusto de Paiva, Major Antonio de Souza Oliveira e José 

Fortunato de Almeida; faltando com causa participada o Senhor 

vereador Severino [fim da transcrição da folha 34 verso] 

[Cândido da Silva] Vilella. Depois de feita a chamada, verificando 

o Snr Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão 

e ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da 

sessão anterior, que sendo feita, foi a mesma aprovada por 

todos os vereadores presentes. Pelo Secretário, foi a Câmara 

ciente do agradecimento do Exmo Snr Senador Eduardo do 

Amaral fez da moção votada pela mesma Câmara em sessão 

extraordinária de 27 de Outubro próximo passado. Passando-se 

à ordem do dia, foi posto em terceira discussão o projeto pelo 

qual a Câmara fez cessão dos direitos que tinha sobre o prédio 
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edificado pela Sociedade “Culto à Ciência”, nesta Cidade, à 

sociedade “União Brasileira de Educação e Ensino”; sendo 

discutido artigo por artigo, foi aprovado; e como preceitua a lei 

o Snr Snr [sic] Presidente ordenou que fosse, de novo, discutido 

na sessão seguinte. Foi posto em terceira discussão o projeto 

que autoriza o Presidente abrir os créditos necessários para 

cumprimento dos artigos 160, 161 e 162, do Regulamento 

expedido com o decreto nº 4877, do governo do Estado, para 

execução da lei nº 708, de 19 de Setembro de 1917, sendo 

discutido artigo por artigo, foi aprovado e, em seguida, enviado 

à Comissão de Redação de Leis, foi essa de parecer que fosse 

convertido em lei, conforme se achava redigido. Foi posto em 

segunda discussão o projeto que autoriza o Presidente da 

Câmara a entrar em acordo com o cidadão Roberto Capri para a 

publicação histórica do município em seu álbum do Estado de 

Minas Gerais que, sendo discutido artigo por artigo, foi 

aprovado. Pelo vereador Domingos de Rezende foi pedida a 

dispensa do interstício regimental, lhe sendo concedida, foi o 

mesmo posto em terceira discussão e discutido artigo por 

artigo, foi aprovado. Em seguida, foi o mesmo enviado à 

Comissão de Redação de Leis, sendo esta [sic] de parecer que 

fosse convertido em lei, conforme se achava redigido. E na- [fim 

da transcrição da folha 35 frente] –da mais havendo a tratar-se, 

mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata e convidou os 

Snrs vereadores para [a] sessão ordinária de 1 de Dezembro 

próximo, marcando para [a] ordem do dia o seguinte: discussão 

do projeto que autoriza o Presidente a fazer [a] cessão do prédio 

construído pela Sociedade “Culto à Ciência” à “Sociedade União 
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Brasileira de Educação e Ensino”. Eu, Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro  

 José Francisco de Oliveira 

 José Augusto de Paiva 

 Antonio de Souza Oliveira 

 Severino Villela  

 

Notas: 

1 O trecho “Pelo Secretário, foi a Câmara ciente do 

agradecimento do Exmo Snr Senador Eduardo do Amaral fez da 

moção votada pela mesma Câmara em sessão extraordinária de 

27 de Outubro próximo passado” ficaria mais claro com a 

seguinte redação: “Pelo Secretário, a Câmara tomou ciência do 

agradecimento feito pelo Exmo Snr Senador Eduardo do Amaral 

pela moção de apoio votada pela mesma Câmara em sessão 

extraordinária de 27 de Outubro próximo passado”. 

2 No trecho, “como preceitua a lei o Snr Snr [sic] Presidente 

ordenou” temos outra repetição de palavras, ocorrência 

bastante comum nos textos escritos pelo Secretário Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior.  

3 O trecho “foi essa de parecer que fosse”, um exemplo entre 

tantos, mostra que a preocupação principal do relator, 

Secretário da Câmara, era com o registro dos fatos ocorridos 

durante as sessões sem levar em conta os aspectos literário e 

estético dos textos.  

4 O álbum do publicista-editor Roberto Capri sobre “Varginha” 

(p. 1-28) foi impresso em 1917? 1918?, no estabelecimento 
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gráfico Pocai & Cia, de Elvino Pocai, em São Paulo, com gravuras 

executadas nas oficinas de “O Estado de S. Paulo”.   

 

[Ata 48] 

Ata da sessão ordinária de 1 de Dezembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Ao primeiro dia do mês de Dezembro de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceu o Exmo Snr Dr 

Affonso de Oliveira Castro, Presidente e Agente Executivo 

Municipal, faltando os demais vereadores. Pelo Snr Presidente 

foi dito que não havendo número dos Snrs vereadores para a 

presente sessão, designava o dia três do entrante para nova. E 

para constar, mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Evaristo Gomes de Paiva Júnior  

 

Notas:  

1 A ausência de todos os vereadores a essa sessão é somente 

mais uma demonstração da impressionante falta de 

compromisso dos vereadores eleitos para com os seus 

mandatos de representantes do povo.  

2 O trecho “Pelo Snr Presidente foi dito que não havendo 

número dos Snrs vereadores para a presente sessão, designava 

o dia três do entrante para nova” ficaria mais claro com a 

seguinte redação: “Pelo Snr Presidente foi dito que não havendo 

número legal dos Snrs vereadores para realizar a presente 
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sessão, designava o dia três do entrante para a próxima”. 

Entrante: mês entrante; mês seguinte. 

 

[Ata 49] 

Ata da Sessão ordinária de 3 de Dezembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos três dias do mês de Dezembro de mil novecentos e dez- [fim 

da transcrição da folha 35 verso] essete, em a Secretaria da 

Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

compareceram os vereadores Affonso de Oliveira Castro, José 

Augusto de Paiva, José Francisco de Oliveira, Severino [Cândido 

da Silva] Villela e Major [Antonio de] Souza Oliveira, faltando 

sem causa participada o vereador José Fortunato de Almeida e, 

com ela, os vereadores Domingos Ribeiro de Rezende e Cel José 

Marcellino Teixeira. Depois de feita a chamada, verificando o 

Snr Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada por todos os 

vereadores presentes. Foram lidos em expediente: uma carta do 

Exmo Snr Dr Domingos de Figueiredo, comunicando ter 

desempenhado a incumbência que a Câmara lhe delegou de 

felicitar ao Exmo Snr Dr Rodrigues Alves pelas ideias contidas na 

sua plataforma política, lida no banquete que lhe foi oferecido 

pelos membros da Convenção Nacional, e que, sua Excia o 

incumbiu de transmitir à Câmara Municipal as expressões de 

seu reconhecimento pela alta prova de consideração e 

solidariedade que ela lhe tributou; um cartão do Exmo Snr Dr 

Arthur da Silva Bernardes agradecendo a demonstração de 
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confiança da Câmara Municipal, votando aplausos à sua 

candidatura à Presidência de Minas; um telegrama do Exmo Snr 

Dr Américo Lopes dizendo que ao deixar o cargo de Secretário 

do Interior d’este Estado vinha agradecer as atenções a ele 

dispensadas durante seu exercício; um ofício da Junta Mineira 

de Defesa Econômica enviando conhecimento para cem caixas 

de batatas para serem distribuídas entre os lavrados [sic] 

[lavradores] do município; a Câmara ficou inteirada. Foi posto 

em primeira discussão o projeto que autoriza o Presidente da 

Câmara a ceder à Companhia “União Brasileira de Educação e 

Ensino” todos os direitos que a Câmara Municipal tem no prédio 

construído nesta Cidade, à Avenida do Colégio e respectivo 

terreno. Sendo discutido artigo por artigo, foi aprovado. E nada 

mais havendo a tratar-se mandou [fim da transcrição da folha 

36 frente] o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (a) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva  

 Severino Villela 

 José Marcellino Teixeira 

 José Francisco de Oliveira  

 

Nota: 

No termo de abertura da ata, ao mudar de folha, o relator fez a 

seguinte divisão silábica de “dezessete”: dez-essete. A 

idiossincrasia de redação é uma característica desse relator.  
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[Ata 50] 

Ata da Sessão ordinária de 4 de Dezembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quatro dias do mês de Dezembro de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Snrs 

vereadores Affonso de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, 

Major [Antonio de] Souza Oliveira e José Francisco de Oliveira, 

faltando com causa participada os Snrs Severino [Cândido da 

Silva] Villela, José Marcellino Teixeira, José Fortunato de 

Almeida e Domingos Ribeiro de Rezende. Depois de feita a 

chamada, verificando não haver número legal, declarou não 

poder abrir a sessão e convidou os Snrs vereadores para 

comparecerem amanhã. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, a 

escrevi. 

 (a) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

 José Francisco de Oliveira 

 Antonio de Souza Oliveira 

 

Nota: 

O trecho “Depois de feita a chamada, verificando não haver 

número legal, declarou não poder abrir a sessão e convidou os 

Snrs vereadores para comparecerem amanhã” ficaria mais claro 

com a seguinte redação: “Depois de feita a chamada, o Snr 

Presidente verificou não haver número legal, declarou não 

poder abrir a sessão e convidou os Snrs vereadores para 

comparecerem amanhã”. 
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[Ata 51] 

Ata da Sessão ordinária de 5 de Dezembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos cinco dias do mês de Dezembro de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Vargi- [fim da transcrição da folha 36 verso] -nha, à hora 

regimental, aí compareceram os Snrs vereadores Affonso de 

Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, Major [Antonio de] Souza 

Oliveira e José Francisco de Oliveira, faltando os Snrs vereadores 

José Fortunato de Almeida, Domingos Ribeiro de Rezende, 

Severino [Cândido da Silva] Villela e Cel José Marcellino Teixeira, 

todos com causa participada. Depois de feita a chamada, 

verificando o Snr Presidente não haver número legal para abrir 

a presente sessão, convocava os Snrs vereador[es] para amanhã, 

com a mesma ordem do dia. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário, a escrevi.  

 

 (a) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

 Antonio de Souza Oliveira 

 

Nota: 

José Francisco de Oliveira, citado como vereador presente à 

sessão, não assinou a ata.  
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[Ata 52] 

Ata da Sessão Ordinária de 6 de Dezembro de 1917 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos seis dias do mês de Dezembro de mil novecentos e 

dezessete, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Vargi- [fim da transcrição da folha 36 verso] -nha, à hora 

regimental, aí compareceram os Snrs vereadores Affonso de 

Oliveira Castro, José Augusto de Paiva e Major [Antonio de] 

Souza [Oliveira], faltando com causa participada os vereadores 

Severino [Cândido da Silva] Villela, José Francisco de Oliveira, 

José Fortunato de Almeida, Domingos [Ribeiro] de Rezende e 

José Marcellino Teixeira. Depois de feita a chamada, verificando 

o Snr Presidente não haver número legal, declarou não poder 

abrir a presente sessão e declarava encerradas [sic], 

convocando os Snrs vereadores para Janeiro como é do 

regimento. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a 

escrevi.   

 (a) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

 Antonio de Souza Oliveira 

 

Nota: 

O trecho “Depois de feita a chamada, verificando o Snr 

Presidente não haver número legal, declarou não poder abrir a 

presente sessão e declarava encerradas [sic], convocando os 

Snrs vereadores para Janeiro como é do regimento” ficaria mais 

claro com a seguinte redação: “Depois de feita a chamada, 

verificando o Snr Presidente não haver número legal, declarou 
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não poder abrir a presente sessão e convocava os Snrs 

vereadores para Janeiro como é do regimento” ou ainda: 

“Depois de feita a chamada, verificando o Snr Presidente não 

haver número legal, declarou não poder abrir a presente sessão 

e declarava encerrados os trabalhos do presente ano legislativo, 

convocando os Snrs vereadores para Janeiro como é do 

regimento”. 

 

≈1918≈ 
 

[Ata 53]  

Ata da sessão ordinária de 3 de Janeiro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

[fim da transcrição da folha 37 frente] 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos três dias do mês de Janeiro de mil novecentos e dezoito, em 

a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí compareceram os vereadores Affonso de Oliveira 

Castro, José Augusto de Paiva, José Francisco de Oliveira, José 

Marcellino Teixeira e Severino [Cândido da Silva] Villela, 

faltando sem causa participada os vereadores: Major Antonio 

de Souza Oliveira, José Fortunato de Almeida e Domingos 

Ribeiro de Rezende. Depois de feita a chamada, verificando o 

Senhor Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão 

e ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da 

sessão anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada por 

todos os vereadores presentes. Em seguida, o Snr Presidente 

declarou que, de acordo com o Cap. X, artº 117, do Regimento 

Interno ia-se proceder à eleição das Comissões Permanentes; o 
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que sendo feita, foram reeleitos os mesmos ficando da mesma 

forma assim constituídas: Finanças – Major Antonio de Souza 

Oliveira, José Fortunato de Almeida, José Augusto de Paiva e 

Coronel Domingos Ribeiro de Rezende; Obras Públicas, 

Colonização e Agricultura – Coronel Domingos Ribeiro de 

Rezende e Major Antonio de Souza Oliveira; Instrução Pública e 

Redação de Leis – Coronel José Marcellino Teixeira e Severino 

Cândido da Silva Villela; Estatística e Saúde Pública – José 

Augusto de Paiva e José Fortunato de Almeida; Comércio, 

Indústria e Arte – Major Antonio de Souza Oliveira e Severino 

Cândido da Silva Villela; Legislação e Justiça – Coronel Domingos 

Ribeiro de Rezende, José Francisco de Oliveira e Severino 

Cândido da Silva Villela. Foi presente à Câmara uma 

representação firmada por contribuintes, pedindo revogação da 

atual tabela de impostos; a Câmara tomará conhecimento da 

mesma na sessão de 30 de Janeiro. Foi lido um requerimento de 

João Pedro da Cruz, pedindo o pagamento de cento e noventa 

mil-réis (190$000), quantia despendida em um conserto de um 

atoleiro e um lugar denominado “Areão” na estrada pú- [fim da 

transcrição da folha 37 verso] –blica que desta cidade vai à de 

Três Corações. A Câmara comissionou o vereador José Francisco 

de Oliveira para examinar o referido serviço e dar parecer. 

Passando-se à ordem do dia foi posto em discussão o projeto 

que cede à “Companhia União Brasileira de Educação e Ensino” 

todos os direitos que a Câmara Municipal tem no prédio 

construído nesta cidade, à Avenida do Colégio e respectivo 

terreno, sendo posto em discussão artigo por artigo, em 

seguida, a votos, foi aprovado. Pelo vereador José Francisco de 

Oliveira foi pedida [a] dispensa do interstício regimental, lhe 
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sendo concedido, foi, em seguida, posto em terceira discussão 

e, em seguida, a votos, sendo aprovado. Em seguida, foi 

enviado, digo, tendo sido antes enviado à Comissão de 

Legislação e Redação que adotaram [sic] a mesma redação. Pelo 

vereador José Augusto de Paiva foi apresentado o projeto 

seguinte: Artº 1º Fica revogada a lei nº 334, de 19 de Setembro 

de 1917, que isenta de todos os impostos e taxas municipais a 

fábrica de banha de propriedade do Coronel Joaquim Otaviano 

Mendes pelo prazo de três anos, visto ter incidido no artigo 

terceiro da referida lei. Artº 2º Fica criado o imposto de cento e 

cinquenta mil-réis (150$000) anuais sobre [a] fábrica de banha. 

Artº 3º Será cobrado o imposto de mil-réis (1$000) por porco 

abatido para o consumo da fábrica. Artº 4º Revogam-se as 

disposições em contrário. Foi enviado à Comissão de Legislação 

e Justiça para dar parecer, tendo a mesma dado parecer 

favorável, foi submetido à primeira discussão, sendo discutido 

artigo por artigo e, em seguida, [submetido] a votos, foi o 

mesmo projeto aprovado. Pelo vereador Severino Cândido da 

Silva Villela foi apresentado o projeto seguinte: Artº 1º Para os 

efeitos legais fica considerado perímetro urbano todo o terreno 

compreendido na área edificada e mais quinhentos metros além 

das edificações. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. Foi em seguida enviado à Comissão de Legislação e 

Justiça, tendo a mesma dado parecer favorável, julgando-o 

objeto de deliberação; foi posto em [fim da transcrição da folha 

38 frente] primeira discussão, discutido artigo por artigo foi 

aprovado. E nada mais havendo a tratar, mandou o Snr 

Presidente lavrar a presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário, a escrevi.  



 

254 

 (a) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva  

 Severino Villela 

 José Fortunato de Almeida 

 José Marcellino Teixeira 

 

Notas: 

1 Areão: até o final dos anos 1960, a região do atual bairro de 

Fátima era chamada de “Areião”, uma denominação popular. 

Não sabemos se a região é a mesma do lugar denominado Areão 

na estrada pública entre Varginha e Três Corações, citado na 

ata.  

2 No trecho, “Pelo vereador José Francisco de Oliveira foi pedida 

[a] dispensa do interstício regimental, lhe sendo concedido, foi, 

em seguida, posto em terceira discussão e, em seguida, a votos, 

sendo aprovado” as palavras “posto em terceira” foram 

sublinhadas com lápis vermelho.  

3 No trecho, “tendo sido antes enviado à Comissão de 

Legislação e Redação que adotaram [sic] a mesma redação”, o 

relator, provavelmente, quis dizer: “tendo sido antes enviado às 

Comissões de Legislação e Justiça, e de Instrução Pública e 

Redação de Leis, que adotaram a mesma redação.” Essa 

interpretação do texto explica o uso do verbo adotar na terceira 

pessoa do plural do pretérito perfeito.  

4 Os grifos dos nomes das várias Comissões da Câmara foram 

reproduzidos tal como constam do original.  
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[Ata 54] 

Ata da sessão ordinária de 4 de Janeiro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quatro dias do mês de Janeiro de mil novecentos e dezoito, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí compareceram os vereadores: Affonso de 

Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, Severino [Cândido da 

Silva] Villela, José Fortunato de Almeida, José Marcellino 

Teixeira e Major Antonio de Souza Oliveira, faltando sem causa 

participada os vereadores José Francisco de Oliveira e Domingos 

Ribeiro de Rezende. Depois de feita a chamada, verificando o 

Snr Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão, 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita foi a mesma aprovada por todos os 

vereadores presentes. Foi apresentado para segunda discussão 

o projeto que revoga a lei nº 334, de 19 de Setembro de 1917, 

que isenta de todos os impostos e taxas municipais a fábrica de 

manteiga, digo, de banha de propriedade do Coronel Joaquim 

Otaviano Mendes, pelo prazo de três anos, sendo submetido a 

votos, foi o mesmo rejeitado. Foi posto em segunda discussão o 

projeto que estabelece o perímetro urbano a área edificada e 

mais quinhentos metros, sendo discutido artigo por artigo, foi o 

mesmo aprovado. Pelo vereador José Augusto de Paiva foi 

requerida [a] dispensa do interstício, lhe sendo concedido, foi 

enviado à Comissão de Redação sendo esta de parecer que [fim 

da transcrição da folha 38 verso] fosse aprovado com a mesma 

redação, foi posto em terceira discussão, sendo aprovado. E 

nada mais havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar 
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a presente ata desta sessão, cuja aprovação ficará para a 

primeira sessão ordinária do corrente ano, indo esta assinada 

por mim, Secretário. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário, a escrevi e assino.  

 

Notas:  

1 O trecho, “Foi posto em segunda discussão o projeto que 

estabelece o perímetro urbano a área edificada e mais 

quinhentos metros...” ficaria mais claro com a seguinte redação: 

“Foi posto em segunda discussão o projeto que estabelece 

como perímetro urbano a área edificada e mais quinhentos 

metros [além da última construção]...”.   

2 No trecho, “foi enviado à Comissão de Redação sendo esta de 

parecer que...” a palavra ‘esta’ encontra-se borrada de tinta, 

sendo legível apenas a primeira letra e visível uma parte do 

corte da haste da letra ‘t’.  

3 Para fazer sentido o relato, o trecho “mandou o Snr Presidente 

lavrar a presente ata desta sessão, cuja aprovação ficará para a 

primeira sessão ordinária do corrente ano” deverá ser 

compreendido como “mandou o Snr Presidente lavrar a 

presente ata desta sessão, cuja aprovação ficará para a próxima 

sessão ordinária do corrente ano”. (grifos nossos). 

4 Não constam as assinaturas dos vereadores presentes à 

sessão, nem a do Secretário, embora ele tenha finalizado a ata 

com o termo “a escrevi e assino”. O relator deixou quatro linhas 

em branco para as assinaturas.  
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[Ata 55] 

Ata da sessão de 15 de Janeiro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quinze de Janeiro de 1918, em a Secretaria da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

compareceram os vereadores: Affonso de Oliveira Castro, 

Severino [Cândido da Silva] Villela, José Augusto de Paiva e 

Major Antonio de Souza Oliveira, faltando com causa 

participada os demais vereadores. Depois de feita a chamada, 

verificou o Snr Presidente não haver número legal para a 

presente sessão e adiava para amanhã com o mesmo fim, que 

era em obediência ao artº 39, da lei nº 2, de 14 de Setembro de 

1891, prestar a conta de sua gestão no exercício financeiro de 

1917 e convidava-os para à hora regimental. E para constar, 

mandou lavrar a presente ata, que vai assinada. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior. 

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Antonio de Souza Oliveira 

 Severino Villela 

 

Nota: 

1 Na abertura, essa ata tem uma redação que foge ao protocolo 

adotado pelo relator nas atas anteriores de sua autoria: não 

especificação do tipo de sessão – ordinária ou extraordinária e 

escrita do ano 1918 em numeral em vez de por extenso.   

2 Em seu conjunto, essa ata parece ter sido redigida às pressas 

pelo relator, embora a caligrafia seja cuidadosa e legível. 
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[Ata 56] 

Ata da Sessão de 16 de Janeiro [de 1918] 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezesseis [dias do mês de] Janeiro de mil novecentos e 

dezoito, em a Se- [fim da transcrição da folha 39 frente] –

cretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí compareceram os Snrs vereadores: Affonso de 

Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, Major [Antonio de] Souza 

Oliveira e Severino [Cândido da Silva] Villela, faltando com causa 

participada os demais vereadores. Depois de feita a chamada, 

verificou o Snr Presidente não haver número legal para a 

presente sessão, declarou que convocava, de novo, para 

amanhã, a fim de cumprir o disposto no artº 39, da lei nº 2, de 

14 de Setembro de 1891. E nada mais havendo [a tratar-se], 

mandou o Snr Presidente que, para constar, lavrasse a presente 

ata, que vai assinada. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário, a escrevi. 

 (a) Affonso de Oliveira Castro 

 

Notas: 

1 Na abertura da ata, o relator omitiu o ano: “de 1918”. 

2 Somente o presidente da Câmara assinou a ata, embora, além 

dele, houvesse três vereadores presentes.  

 

[Ata 57] 

Ata da Sessão de 17 de Janeiro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 



 

259 

Aos dezessete dias do mês de Janeiro do ano de mil novecentos 

e dezoito, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, à hora regimental, [sic] aí 

compareceram os Snrs vereadores: Affonso de Oliveira Castro, 

José Augusto de Paiva, digo, Major Antonio de Souza de [sic] 

Oliveira, Coronel José Marcellino Teixeira, Cel Domingos Ribeiro 

de Rezende, José Fortunato de Almeida, faltando os vereadores: 

José Augusto de Paiva, Severino [Cândido da Silva] Villela e José 

Francisco de Oliveira, com causa participada. Depois de feita a 

chamada, verificando o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão. Em seguida, o Snr Presidente 

apresentou as contas de sua gestão no exercício de 1917, onde 

se vê que, durante o referido exercício, foi arrecadada a quantia 

de 97:845$231 (noventa e sete contos, oitocentos e quarenta e 

cinco [mil], duzentos e trinta e um réis) e despendeu também 

94:710$351 (noventa e quatro contos, setecentos e dez [mil], 

trezentos e cinquenta e um réis), mostrando um saldo de 

3:268$312 (três contos, duzentos [e] sessenta e oito mil [fim da 

transcrição da folha 39 verso] trezentos e doze réis). O 

Presidente lendo-os, parcela por parcela, foi verbalmente 

orientando os Snrs vereadores de como foram feitos os 

lançamentos e, em seguida, entregou todos os documentos 

comprobatórios de receita e despesa e os livros da escrituração 

à Comissão de Finanças para darem parecer. Pelo vereador 

Major Antonio de Souza Oliveira foi requerido que se 

suspendesse a sessão por quarenta e oito horas, para 

verificação das contas, ficando adiada para o dia 19, sendo 

posto em discussão, foi aprovado. E nada mais havendo a tratar-



 

260 

se, mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior. 

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Antonio de Souza Oliveira  

 José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 José Fortunato de Almeida  

 

Notas: 

1 Antonio de Souza Oliveira é o nome correto do vereador e não 

Antonio de Souza de Oliveira como foi citado pelo relator no 

início da ata.   

2 A quantia de Rs 94:710$351 consta do original como 

94:7103$351. O relator parece não ter percebido o erro, pois 

não o sublinhou como era costume dele em outras ocorrências 

desse mesmo livro de atas.  

 3 No trecho, “entregou todos os documentos comprobatórios 

de receita e despesa” a palavra “comprobatórios” está rasurada. 

5 No encerramento da ata, o relator escreveu: “Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior” sem concluir o termo protocolar 

utilizado por ele nas atas anteriores: Eu, Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. 

 

[Ata 58] 

Ata da Sessão de 19 de Janeiro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezenove dias do mês de Janeiro de mil novecentos e 

dezoito, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 
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Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Snrs Affonso 

de Oliveira Castro, Major [Antonio de] Souza Oliveira, José 

Augusto de Paiva, Severino [Cândido da Silva] Villela, José 

Fortunato de Almeida, faltando com causa participada os 

vereadores Coronéis José Marcellino Teixeira e Domingos 

Ribeiro de Rezende e sem ela o Snr José Francisco de Oliveira. 

Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente haver 

número legal, foi declarada aberta a sessão, mandando o Snr 

Presidente que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, 

o que feita e posta em discussão foi a mesma aprovada. 

Passando-se ao expediente, foi lido um requerimento do Oficial 

da Câmara, Egydio Dias de Oliveira, pedindo pagamento de 

serviços prestados [fim da transcrição da folha 40 frente] à 

Câmara nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do ano findo, 

anteriormente à sua nomeação. Foi à Comissão de Finanças 

para dar parecer. Passando-se à ordem do dia, pelo Snr José 

Augusto de Paiva, em nome da Comissão de Finanças, 

apresentou o parecer sobre a prestação de contas feita pelo Snr 

Presidente referente ao exercício financeiro de 1917, parecer 

este término com o seguinte projeto: “artº 1º Ficam aprovadas 

as contas do exercício de 1917 e a gestão administrativa do atual 

Presidente da Câmara. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário”. O Snr Presidente, em vista de tratar-se de assunto 

referente à sua pessoa, declarou [que] passava a presidência ao 

seu substituto legal, que assumindo-a pôs em discussão o 

parecer e projeto. Não havendo quem sobre os mesmos pedisse 

a palavra, foi submetido à votação e unanimemente aprovado, 

abstendo-se o Presidente de votar. O Snr José Augusto de Paiva 

passa a presidência ao Snr Presidente, que, reassumindo-a, 
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agradece [a / aos] seus pares a aprovação de suas contas, gestão 

administrativa, a confiança nele depositada, assegurando que 

saberá cumprir seus deveres com lealdade e patriotismo, 

correspondendo, assim, a essa mesma confiança. E nada mais 

havendo a tratar-se, lavrei a presente ata. Eu, Evaristo Gomes 

de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 José Francisco de Oliveira 

 José Fortunato de Almeida 

 José Marcellino Teixeira 

 Antonio de Souza Oliveira 

 

Notas: 

1 O trecho “Passando-se à ordem do dia, pelo Snr José Augusto 

de Paiva, em nome da Comissão de Finanças, apresentou o 

parecer sobre a prestação de contas feita pelo Snr Presidente 

referente ao exercício financeiro de 1917” ficaria mais claro com 

a seguinte redação: “Passando-se à ordem do dia, o Snr José 

Augusto de Paiva, em nome da Comissão de Finanças, 

apresentou o parecer sobre a prestação de contas....” ou ainda 

“Passando-se à ordem do dia, pelo Snr José Augusto de Paiva, 

em nome da Comissão de Finanças, foi apresentado o parecer 

sobre a prestação de contas...”. 

2 O trecho, “artº 1º Ficam aprovadas as contas do exercício de 

1917 e a gestão administrativa do atual Presidente da Câmara. 

Artº 2º Revogam-se as disposições em contrário” está sem aspas 

no original.  
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3 No trecho, “O Snr Presidente, em vista de tratar-se de assunto 

referente à sua pessoa, declarou [que] passava a presidência ao 

seu substituto legal” o nome do substituto legal – o vice-

presidente da Câmara, não foi citado: era José Augusto de Paiva, 

conforme fica claro mais adiante na sequência do texto: “O Snr 

José Augusto de Paiva passa a presidência ao Snr Presidente, 

que, reassumindo-a, agradece [a / aos] seus pares a aprovação 

de suas contas”. 

 

[Ata 59] 

Ata da Sessão extraordinária de 20 de Fevereiro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte dias do mês de Fevereiro de mil novecen- [fim da 

transcrição da folha 40 verso] -tos e dezoito, à hora regimental, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, aí 

compareceram os Snrs Vereadores: Affonso de Oliveira Castro, 

José Augusto de Paiva, Severino Cândido da Silva Villela e 

Coronel José Marcellino Teixeira, faltando sem causa 

participada os vereadores Domingos Ribeiro de Rezende e José 

Francisco de Oliveira [e] com ela os vereadores Major Antonio 

de Souza Oliveira e José Fortunato de Almeida. Depois de feita 

a chamada, verificando o Snr Presidente não haver número legal 

para a presente sessão, disse que, de acordo com as 

comunicações feitas, era a presente sessão extraordinária para 

a Câmara tomar conhecimento de reclamações de contribuintes 

de impostos municipais e se [sic] deliberar sobre os meninos 

pobres, candidatos à matrícula gratuita no Ginásio Sagrado 

Coração de Jesus, por isso, convocava-os para comparecerem, 
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amanhã, para o mesmo fim. Nada mais havendo a tratar-se, 

mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata, que vai assinada 

pelos vereadores presentes. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário, a escrevi. (a) Affonso de Oliveira Castro. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Severo Villela 

 José Marcellino Teixeira 

 

[Ata 60] 

Ata da Sessão extraordinária de 21 de Fevereiro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e 

dezoito, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Snrs 

Vereadores Affonso de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, 

Severino Cândido da Silva Villela e Co- [fim da transcrição da 

folha 41 frente] -ronel José Marcellino Teixeira, faltando sem 

causa participada os vereadores Domingos Ribeiro de Rezende 

e José Francisco de Oliveira [e] com ela os vereadores Major 

[Antonio de] Souza Oliveira e José Fortunato de Almeida. Depois 

de feita a chamada, verificando o Snr Presidente não haver 

número legal para a presente sessão extraordinária, para os fins 

declarados nas comunicações, convidava-os, de novo, para 

amanhã, pela hora regimental, para se tratar dos assuntos já 

declarados. E para constar, mandou o Snr Presidente lavrar a 

presente ata, que vai assinada pelos vereadores presentes. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 
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 José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 José Marcellino Teixeira 

 

[Ata 61] 

Ata da Sessão extraordinária de 22 de Fevereiro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e 

dezoito, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores: 

Affonso de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, Severino 

[Cândido da Silva] Villela Villela [sic] e José Marcellino Teixeira, 

faltando sem causa participada os vereadores Major Antonio de 

Souza Oliveira e José Fortunato de Almeida. Depois de feita a 

chamada, verificando o Snr Presidente não haver número legal, 

declarou que ficavam os assuntos da presente sessão para 

serem tratados na próxima sessão ordinária. E nada mais 

havendo a tratar-se, lavrou-se a presente [fim da transcrição da 

folha 41 verso] ata, que vai assinada pelos vereadores 

presentes. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a 

escrevi. 

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 José Marcellino Teixeira 
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Nota: 

No trecho, “Severino [Cândido da Silva] Villela Villela [sic]” 

temos outra demonstração de uma ocorrência comum na 

escrita desse relator: a repetição de palavras ou termos. 

 

[Ata 62] 

Ata [da] sessão ordinária de 4 de Março de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quatro dias do mês de Março de mil novecentos e dezoito, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí compareceram os vereadores: Affonso de 

Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, Severino [Cândido da 

Silva] Villela, José Francisco de Oliveira, José Fortunato de 

Almeida, José Marcellino Teixeira e Major Antonio de Souza 

Oliveira; faltando sem causa participada o vereador Domingos 

Ribeiro de Rezende. Depois de feita a chamada, verificando o 

Snr Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada pelos 

vereadores presentes. Foram presentes à Câmara as petições 

dos seguintes contribuintes sobre a elevação de suas 

contribuições de impostos municipais: Francisco Aureliano de 

Paiva Filho, reclamando sobre a elevação do imposto de pasto 

de aluguel; Benjamim Elisei, reclamando contra a classificação 

de sua oficina como oficina mecânica na 7ª classe, pedia 

transferência para a 8ª classe como serralheiro e torneiro com 

estabelecimento onde se enquadra bem a profissão que exerce; 

D. Maria Cândida Reis, pedindo relevação do imposto de oficina 
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de costura; Erlindo Costa, pedindo ser aliviado do  imposto de 

[muros?] fundos, por serem fundos de seus dois prédios na Rua 

Cel Domingos de Rezende; Domingos Pinto Tavares, pe- [fim da 

transcrição da folha 42 frente] -dindo ser mantido seu 

lançamento como [nos] anos anteriores; Balthazar Simões 

Correia de Barros, pedindo baixa como contribuinte do imposto 

de indústria e profissões, por ter vendido sua lavoura; Antonio 

Rodrigues de Souza, pedindo isenção do imposto de serraria por 

já pagar o imposto de 150$000 [cento e cinquenta mil-réis] 

como construtor; Joaquim Antonio Teixeira, alegando ter 

plantado em seu quintal grande quantidade de árvores 

frutíferas e ornamentais, conservando o suplicante os muros 

bem tratados e caiados, concorrendo, assim, para o 

embelezamento da Cidade, como mesmo para a higiene pública 

como [sic] [com] uma arborização bem tratada, por isso pedia 

dispensa do pagamento de imposto de muro, que deve cair 

unicamente sobre os muros em terreno baldio; Humberto 

Conde, pedindo transferência de seu laçamento [sic] 

[lançamento]  da 1ª para a segunda classe, de acordo com os 

lançamentos das coletorias Estadual e Federal, pois o suplicante 

só negocia em fazenda; Gustavo Pinto de Barros & Irmão, 

reclamando quanto ao lançamento de seu prédio na quantia de 

26$000 [vinte e seis mil-réis], não estando, também, taxado 

proporcionalmente a outros prédios de maior valor, situados na 

mesma rua; Santo Yome, pedindo modificação dos impostos em 

que foi lançado, visto não ter muros na Rua Dr Wenceslau Braz; 

Manoel Camilo Tavares, pedindo ser mantido o lançamento 

antigo; D. Leonor Silva de Araújo, reclamando contra o 

lançamento de imposto predial, visto a mesma Snra não possuir 



 

268 

prédio algum nesta Cidade; Navarra & Irmãos, dizendo terem 

fechado o depósito de camas, que tinham na Rua Dr Delfim 

Moreira, nº 32; Raphael Romanielo, reclamando contra a taxa 

de 80$000 [oitenta mil-réis], lançada sobre sua fábrica de 

macarrão, pedindo ser taxado como nos anos anteriores; 

Antonio Baptista dos Reis, dizendo que foi lançado pelo imposto 

de lavoura na importância de cem mil-réis, quando a maior 

parte de sua fazenda está situada no muni- [fim da transcrição 

da folha 42 verso] -cípio de Três Pontas, onde é tributada, 

possuindo neste município apenas vinte e três alqueires de 

terras com uns quinze mil pés de café, pedia que fosse lançado 

com equidade com o que possui no município; Domingos Luccio, 

reclamando contra seu lançamento como construtor, visto não 

estar, atualmente, exercendo esta profissão e, também, contra 

o imposto de lavoura, visto ter um pequeno pasto onde tem 

somente seus bois de carro e não tem lavoura d’onde tire algum 

resultado; Joaquim Eugênio de Araújo, pedindo cancelar o seu 

lançamento como comprador de café, pois não exerce essa 

profissão e que lhe seja aliviado o imposto sobre torrefação de 

café, visto ser uma indústria nova e a Câmara deve acoroçoar 

esses empreendimentos; Gumercindo Luccio reclamando o 

lançamento de sua oficina na oitava classe, digo sétima classe, 

pedindo passar para a décima classe; Agente do Banco 

Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais, com sede em 

Belo Horizonte e agência nesta Cidade, reclamando contra o 

lançamento de imposto de indústria e profissão, dizendo ser o 

banco isento de impostos, por lei que autorizou a funcionar, 

digo, pelo contrato firmado pelo referido Banco e Governo pelo 

prazo de vinte e cinco anos; Antonio Justiniano dos Reis, 
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reclamando contra o fato de lhe ter sido aumentado mais 

cinquenta mil-réis em sua contribuição de imposto neste 

exercício; Alberto Mário Luccio, pedindo ser cancelada uma 

dívida que a Câmara está cobrando do exercício de 1917, pois, 

alega não ter negociado no referido exercício, só vendeu 

bilhetes de loterias cuja contribuição pagou conforme o talão 

que junta. Foi presente à Câmara o seguinte abaixo-assinado 

firmado por cento e dezoito munícipes: “Ilmos Exmos Snrs 

Presidente e Mais Membros da Câmara Mu- [fim da transcrição 

da folha 43 frente] -nicipal da Cidade da Varginha. Os abaixo-

assinados, contribuintes e proprietários neste município, vem 

reclamar contra a tabela de impostos municipais para o futuro 

exercício, publicada no órgão dos poderes municipais 

“Varginha”, pelos motivos que passam a expor: Em razão da 

situação penosa que atravessa a Pátria Brasileira, agravando as 

dificuldades da vida, o povo deste município não pode suportar 

a agravação de impostos municipais. Quando o próprio governo 

da União recomenda a máxima parcimônia nos gastos públicos 

e particulares, prova de que reconhece as dificuldades da 

situação e quando outros municípios mais ricos, como o do Rio 

de Janeiro, protestam contra o aumento de impostos, não é o 

município da Varginha, já tão subcarregado [sic] 

[sobrecarregado] de impostos, que há de assistir impassível os 

aumentos em tão má hora projetado. Pela simples leitura da 

tabela, na qual falta também o princípio de equidade, vê-se que 

os impostos municipais foram duplicados e até triplicados para 

alguns contribuintes! Ora, como tolerar-se tanto gravarsse [sic] 

[gravar-se?] em momento tão aflitivo para todas as camadas 

sociais e, principalmente, para os contribuintes dos cofres 
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municipais? Principalmente, é geral o clamor contra o imposto 

sobre muros, que excede o predial, e a taxa sanitária, quando 

quase nenhuma higiene há na cidade, limitando-se nesse ponto 

a ação do poder municipal a uma ligeira varredura em certos 

dias. Não se justifica o aumento excessivo de tal imposto, no 

atual momento, não só em razão da crise que atravessa[mos], 

assim também por haver terrenos devolutos, sem construção, 

desnudado[s] de qualquer plantação, em diversas ruas da 

cidade.  Não havendo rede de esgoto na cidade, construir-se em 

certas ruas, onde os terrenos já são muito acanhados, e sem 

outro meio de escoamento, senão para as mesmas ruas, será 

pecar contra os princípios mais rudimenta- [fim da transcrição 

da folha 43 verso] -res de higiene. Se o poder municipal quer por 

este meio forçar o proprietário [a] vender a sua propriedade por 

pouco mais de nada, será uma extorsão, que vai ferir a lei básica, 

que garante a propriedade em toda sua plenitude. Que se 

aumente progressivamente o imposto sobre muros, apesar de 

ser algum tanto ilegal, tolera-se desde que do mesmo sejam 

excluídos os terrenos plantados ou ocupados com quaisquer 

benfeitorias; mas, como foi lançado tal imposto, além de ser 

inexequível, a sua cobrança prejudicará a arrecadação dos 

demais impostos, levantando um protesto geral, o que só 

poderá trazer prejuízos para a boa norma de ordem e respeito, 

que deve ser guardado entre o poder público e os particulares. 

O progresso vem lentamente, não podendo nenhum munícipe 

se esquivar de contribuir para o bem geral, desde que a 

contribuição seja equitativa; não se podendo dizer outro tanto 

quanto aos impostos exagerados e descabidos. Apresentando 

esta representação ao conhecimento da ilustre Câmara 
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Municipal, esperam os abaixo-assinados, que será tomada em 

consideração para, revogadas as leis que agravaram os 

impostos, restabelecer-se a tabela anterior, que fornecerá de 

sobra recursos para os serviços municipais e melhoramentos 

precisos. Varginha, 28 de Dezembro de 1917”. Seguem-se as 

assinaturas. Foi lida uma reclamação da Exma Snra D. Cornélia 

Luiza Prado, reclamando contra o fato de estar se espalhando 

no pasto de sua propriedade o soro que vem da fábrica de 

manteiga dos Snrs S. Villela & Cia, pedia para chegar o esgoto até 

o córrego. A Câmara tomou conhecimento de todas as petições 

e do abaixo-assinado. Foi lida uma representação do Snr 

Joaquim Getúlio Ferreira, solicitando um auxílio para a 

manutenção do Tiro Brasileiro nº 255, do qual é presidente, e se 

comprometia a fazer [fim da transcrição da folha 44 frente] 

comemorar com solenidade os dias de festa nacional; o Snr 

Presidente mandou que fosse a mesma enviada à Comissão de 

Finanças para dar parecer. Pelo vereador Snr Augusto de Paiva, 

membro da Comissão de Finanças, foi lido o parecer da mesma 

dado sobre o requerimento do Snr Egydio [Dias] de Oliveira, 

Oficial da Secretaria da Câmara, solicitando pagamento dos 

meses de Janeiro, Fevereiro e Março do corrente, digo, [do] 

exercício passado dos serviços de levantamento de escrita e 

outros, determinados pelo Presidente: “Parecer. A Comissão de 

Finanças a que foi presente o requerimento verso é de parecer 

que se pague ao Suppte a quantia [de] 300$ (trezentos mil-réis) 

pelos seus serviços em Janeiro, Fevereiro e Março, oferecendo 

o seguinte projeto: Artº 1º Fica o Presidente da Câmara 

autorizado a pagar ao Oficial da Secretaria, cidadão Egydio Dias 

de Oliveira, a quantia de trezentos mil-réis pelos serviços 
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prestados nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 1917, 

anteriormente à sua nomeação para o referido cargo, correndo 

as despesas pela verba “Eventuais”. Artº 2º Revogam-se as 

disposições em contrário. Sala das Sessões, 4 de Março de 1918. 

Antonio de Souza Oliveira, José Augusto de Paiva, José 

Fortunato de Almeida”. Pelo Snr Presidente foi mandado pôr em 

primeira discussão o projeto e não havendo quem sobre o 

mesmo pedisse a palavra, foi em seguida posto a votos, sendo 

por unanimidade aprovado. Pelo vereador José Fortunato foi 

apresentado para primeira discussão o projeto seguinte, 

assinado por todos os vereadores presentes: Artº 1º Fica o 

Presidente da Câmara autorizado a rever o lançamento de 

contribuintes para o presente exercício, digo, ano, podendo 

fazer redução no mesmo até cinquenta por cento nas quantias 

excedentes sobre o lançamento de 1917. Artº 2º As taxas de 

muros a que se referem as alíneas 51 e 52 da Tabela de Impostos 

anexa à lei nº 335, de 19 de Setembro de 1917, poderão ser 

abaixadas a 1$000, obrigando-se os respectivos contribuintes a 

cumprirem, no prazo de 30 dias [fim da transcrição da folha 44 

verso] à publicação desta lei, as posturas municipais. Artº 3º 

Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 4 de 

Março de 1918. Antonio de Souza Oliveira, José Marcellino 

Teixeira, José Fortunato de Almeida, José Francisco de Oliveira, 

Severino Villela, José Augusto de Paiva”. Pelo Snr Presidente foi 

mandado submeter à primeira discussão e não havendo quem 

sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto em seguida a votos, 

sendo aprovado por unanimidade. Pelo vereador Major Souza 

Oliveira foi apresentado um projeto de lei contendo vinte e nove 

artigos regulamentando o cemitério público, este projeto está 
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assinado por todos os vereadores presentes. Pelo Snr 

Presidente foi mandado submeter à primeira discussão, artigo 

por artigo, foi o mesmo aprovado. Foram escolhidos para 

matricularem gratuitamente no Ginásio Sagrado Coração de 

Jesus: da escola regida pela professora D. Emília Eugênia 

Ferreira os alunos Nelson Florentino e Darcy Miranda; da escola 

regida pela professora D. Hortênsia [um sobrenome ilegível] 

Ferreira o aluno João Barbosa; da escola regida pela professora 

D. Alcina Ferreira de Carvalho, o aluno Raphael Malzoni e o 

menino Ildo Puschmann, filho da viúva D. Carolina Puschmann. 

O Snr Presidente ordenou que, sem perca de tempo, fossem 

convidados os matriculandos a comparecerem no dia 8 do 

corrente na Secretaria da Câmara para receberem guia para a 

matrícula. E nada mais havendo a tratar-se, o Snr Presidente 

designou para ordem do dia de amanhã os projetos que 

entrarão em segunda discussão: projeto que manda pagar ao 

Oficial da Secretaria, Egydio Dias de Oliveira, a quantia de 

300$000 [trezentos mil-réis]; o que autoriza o Presidente a rever 

o lançamento [de contribuintes de impostos] e dá outras 

providências e o que trata da criação dos cemitérios municipais, 

suspendendo, em seguida, a sessão. Eu, Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. 

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

[fim da transcrição da folha 45 frente] 

 Severino Villela 

 José Francisco de Oliveira 

 José Fortunato de Almeida 

 José Marcellino Teixeira 
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 Antonio de Souza Oliveira 

 

Notas: 

1 No trecho, “que lhe seja aliviado o imposto sobre torrefação 

de café, visto ser uma indústria nova e a Câmara deve acoroçoar 

esses empreendimentos” o relator utilizou o verbo acoroçoar, 

bastante incomum, embora não obsoleto. Acoroçoar é fazer 

sentir ou sentir coragem, ânimo, vontade; encorajar(-se), 

animar(-se), no entanto, o verbo é tomado aqui na acepção por 

extensão, que significa contribuir para ou ajudar a tornar 

possível a realização de algo (DICIONÁRIO HOUAISS, 2001, p. 

65). O que o suplicante solicitava, portanto, é que a Câmara, não 

cobrasse imposto elevado da torrefação de café, visto ser, 

segundo ele, uma “indústria nova” no município. Assim, ao 

cobrar menos imposto dessa atividade, a Câmara incentivaria a 

implantação e o desenvolvimento desse tipo de indústria no 

município.   

2 O relator não citou o nome do representante do Banco 

Hipotecário e Agrícola que apresentou a reclamação à Câmara.  

3 O trecho “limitando-se nesse ponto a ação do poder municipal 

a uma ligeira varredura em certos dias” refere-se à limpeza 

urbana, a varredura das ruas centrais da cidade.  

4 Terrenos acanhados: terrenos pequenos. 

5 O trecho “O progresso vem lentamente, não podendo nenhum 

munícipe se esquivar de contribuir para o bem geral, desde que 

a contribuição seja equitativa; não se podendo dizer outro tanto 

quanto aos impostos exagerados e descabidos” ficaria mais 

claro com a seguinte redação: “O progresso vem lentamente, 

não podendo nenhum munícipe se esquivar de contribuir para 
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o bem geral, desde que a contribuição seja equitativa; o mesmo 

não ocorre em relação aos impostos exagerados e descabidos”. 

6 No trecho, “pequeno pasto onde tem somente seus bois de 

carro”, bois de carro eram os bois utilizados como força motriz 

dos carros de bois.  

7 No trecho, “Alberto Mário Luccio, pedindo ser cancelada uma 

dívida que a Câmara está cobrando do exercício de 1917, pois, 

alega não ter negociado no referido exercício, só vendeu 

bilhetes de loterias cuja contribuição pagou conforme o talão 

que junta” a parte final significa: “cuja contribuição pagou 

conforme o talão que junta aos documentos para 

comprovação”. 

8 No original, o trecho “cidadão Egydio Dias de Oliveira, a 

quantia de trezentos mil-réis pelos serviços prestados” consta 

“cidadão Egydio Dias de Oliveira, a quantia de trezentos mil-réis) 

pelos serviços prestados”. O relator fechou um parêntese que 

não foi aberto. 

 

[Ata 63]  

Ata da sessão ordinária de 5 de Março de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro  

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos cinco dias do mês de Março de mil novecentos e dezoito, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí presentes os vereadores: Affonso de Oliveira 

Castro, José Augusto de Paiva, Severino [Cândido da Silva] 

Villela, José Francisco de Oliveira, José Fortunato de Almeida, 

José Marcellino Teixeira e Antonio de Souza Oliveira, faltando 

sem causa participada o vereador Domingos Ribeiro de 
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Rezende. Depois de feita a chamada, verificando o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada pelos 

vereadores presentes. Passando-se à ordem do do [sic] dia, foi 

apresentado para segunda discussão o projeto que manda 

pagar ao Oficial da Secretaria, Egydio Dias de Oliveira, a quantia 

de trezentos mil-réis, sendo posto em discussão e não havendo 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi em seguida a votos 

e aprovado. Pelo vereador Major Souza Oliveira foi pedida a 

dispensa do interstício e, lhe sendo concedida, foi o projeto 

posto em terceira discussão e, não havendo quem sobre o 

mesmo pedisse a palavra, foi o mesmo aprovado. Em seguida, 

foi o mesmo enviado à Comissão de Redação [de Leis], que foi 

de parecer que fosse convertido em lei com a mesma redação. 

Foi apresentado para segunda discussão o projeto que autoriza 

o Presidente da Câmara a rever o lançamento [de contribuintes 

de impostos] e dá ou- [fim da transcrição da folha 45 verso] -tras 

providências, sendo posto em discussão e não havendo quem 

sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo 

aprovado. Foi, em seguida, enviado à Comissão de Redação [de 

Leis] que deu parecer para que fosse o mesmo convertido em 

lei com a mesma redação. Foi também apresentado para 

segunda discussão o projeto seguinte que cria os cemitérios 

municipais: “Artº 1º É de exclusiva competência da Câmara 

Municipal a administração dos cemitérios do município, assim 

como resolver qualquer obra necessária, como também manter 

a sua conservação e custeio. Artº 2º Os cemitérios do município 

ficam sob a inspeção dos guardas municipais encarregados de 
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os zelarem, aos quais incumbe tudo quanto respeitar a polícia e 

asseio de tais estabelecimentos e a fiscalização das inumações 

que aí se derem. Art 3º As sepulturas dos cemitérios serão 

divididas em sepulturas comuns e particulares. § 1º São 

sepulturas particulares as que por concessão perpétua ou 

temporária, feita pelo Agente Executivo, pertencerem ou 

vierem a pertencer a particulares, aos jazigos das irmandades 

ou corporações religiosas ou civis. § 2º São comuns todas as 

outras sepulturas que não tenham sido concedidas perpétua ou 

temporariamente. Artº 4º As concessões temporárias de 

sepulturas poderão ser renovadas mediante despacho do 

Agente Executivo, pago os impostos respectivos. Artº 5º O 

terreno concedido para sepultura por cinco anos será de dois 

metros de comprimento sobre um de largura, no máximo, 

sendo as sepulturas ocupadas pela ordem de sua abertura e sem 

interrupção, separadas por um intervalo de sessenta e seis 

centímetros. Artº 6º Nenhum mausoléu ou carneira será 

construído [sobre] sepultura por cinco anos, sendo apenas 

permitido colocar sobre elas grades de madeira, cruzes (não 

excedendo de um metro e dez centímetros [fim da transcrição 

da folha 46 frente] de altura), lápides ou emblemas que possam 

ser retirados com facilidade expirado o prazo da concessão. § 

Único. É permitido o plantio de flores e pequenos arbustos 

nessas sepulturas. Artº 7º A superfície do terreno cedido 

perpetuamente ou por dez, vinte ou cinquenta anos, nunca será 

superior a doze metros quadrados para a sepultura de adultos e 

a seis metros quadrados para a de menores de 7 anos. § 1º O 

terreno cedido que não for ocupado imediatamente, deverá ser 

marcado dentro do prazo de três dias, sob pena de caducar a 
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concessão. § 2º Os preços das concessões perpétuas ou 

temporárias serão os estabelecidos na lei de orçamento ou 

outra. Artº 8º As concessões que não forem renovadas no fim 

do prazo, considerar-se-ão abandonadas. § 1º Para este efeito 

fará o Agente Executivo publicar editais por três vezes 

anunciando as terminações dos prazos concedidos e 

convidando os interessados para a renovação da concessão ou 

demolição das construções, no termo de trinta dias, findo o 

qual, não havendo a prorrogação do prazo, o Agente Executivo 

determinará a demolição. § 2º As pedras, grades etc., retiradas 

das sepulturas serão conservadas em depósitos, por espaço de 

seis meses, à disposição das pessoas a que pertençam, as quais 

pagarão as despesas. Findo esse prazo, serão aplicadas em 

benefício do cemitério. Artº 9º No caso de mudança do local do 

cemitério, havendo necessidade ou conveniência pública em 

trasladar-se as ossadas para o novo cemitério, o concessionário 

de terreno para sepultura perpétua ou temporária fará por sua 

conta a remoção do mausoléu ou carneira que haja construído 

sobre a sepultura ou promoverá a marcação de novo terreno 

sob pena de caducar a concessão. § Único – São aqui aplicáveis 

as disposições do artigo anterior. Artº 10 – As construções que 

tiverem de ser levantadas, nas faces das ruas dos [fim da 

transcrição da folha 46 verso] cemitérios públicos dependem de 

licença do Agente Executivo e de alinhamento, que será dado 

pelo guarda municipal zelador. O infrator incorrerá na multa de 

30$000 [trinta mil-réis] e as construções que oferecerem 

inconvenientes serão demolidas. Artº 11 Nenhuma inscrição 

será feita nas cruzes, monumentos, pedras sepulcrais etc., sem 

autorização do guarda zelador do cemitério, o qual mandará 
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reformá-la, quando entender que é ofensiva à moral, ao 

respeito devido ao lugar ou prejudicial à ordem pública. O 

infrator incorrerá na multa de 30$000 e será obrigado a fazer as 

modificações que forem determinadas. § Único. Da ordem do 

guarda zelador haverá recurso para o Agente Executivo. Artº 12. 

Todos os concessionários de terrenos no recinto dos cemitérios 

são obrigados a conservar seus jazigos e sepulturas no mais 

completo asseio, sob pena de incorrer na multa de 20$000. Artº 

13. As covas para enterramento de adultos terão um metro e 

cinquenta centímetros de profundidade, com a largura e 

cumprimento suficientes, devendo haver um intervalo de 

sessenta e seis centímetros. As covas para os menores de 7 anos 

terão um metro e dez centímetros de profundidade, guardada a 

devida proporção para as outras dimensões, havendo sempre 

entre elas um intervalo de sessenta e seis centímetros. § 1º Os 

indivíduos falecidos de moléstia epidêmica ou transmissível 

serão inumados em quadra especial no cemitério, devendo as 

covas ter dois metros de profundidade, guardado entre elas o 

intervalo de sessenta e seis centímetros.  § 2º A terra que for 

lançada sobre os corpos e caixões deverá ser socada na altura 

de 50 centímetros para acima [sic]. § 3º As sepulturas na 

superfície do solo serão permitidas mediante licença do Agente 

Executivo, dada sobre planta e guardadas as condições que 

forem determinadas. Artº 14. Antes de expi- [fim da transcrição 

da folha 47 frente] -rado o prazo de cinco anos para os adultos 

e três para os menores de sete anos, não é permitida a abertura 

das sepulturas, carneiras ou túmulos, quer para a extração de 

restos mortos, quer para depositar outro cadáver, salvo o caso 

de ser a abertura ordenada por autoridade judiciária ou policial. 
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Neste caso serão tomadas todas as providências para evitar os 

inconvenientes de uma abertura antecipada. Artº 15. Os ossos 

que forem retirados das sepulturas serão imediatamente 

guardados em depósito apropriado, em lugar separado, salvo 

sendo reclamado[s] no ato por parentes [ou] amigo[s] do 

finado. Artº 16. Todas as sepulturas, sejam térreas, carneiras ou 

túmulos existentes em qualquer cemitério ou jazigo, deverão 

ser numeradas, lançando-se o número de cada um no livro de 

assentamentos de enterramentos, a cargo do guarda zelador. 

Artº 17. Nenhum enterramento far-se-á sem que seja exibida a 

certidão do oficial do registro civil ou sem ordem de autoridade 

judiciária ou policial. § 1º Se algum corpo for levado ao 

cemitério sem as respectivas certidão, o zelador retendo as 

pessoas que conduziram o cadáver, se forem encontradas neste 

ato, comunicarão [sic] [comunicará], sem perda de tempo, 

comunica o fato ao Agente Executivo, para que este solicite da 

autoridade policial as providências legais. § 2º Não se 

apresentando logo no cemitério a autoridade policial e estando 

já o cadáver em estado de decomposição, o zelador mandá-lo-á 

sepultar em cova separada, de modo a ser examinado pela 

autoridade policial quando esta chegar. Artº 18. Aquele que der 

à sepultura qualquer cadáver fora dos cemitérios públicos ou 

particulares, incorrerá na multa de 50$000 [cinquenta mil-réis], 

além das penas da legislação comum. Artº 19. Só em caixão 

fechado é permitida a condução [fim da transcrição da folha 47 

verso] de cadáveres aos cemitérios da cidade, sob as penas do 

Artº 18. Artº 20. Todo aquele que abandonar nas portas das 

igrejas dos cemitérios, nas ruas, praças e logradouros públicos 

algum cadáver, não promovendo o respectivo enterramento, 
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será multado em 50$000 e sofrerá cinco dias de prisão. Artº 21. 

Nenhum corpo será enterrado antes de apresentar sintomas 

acentuados de decomposição, salvo em caso[s] anormais, os 

indivíduos falecidos de moléstia epidêmica ou transmissível. 

Artº 22.  Na ocasião de ser dado o corpo à sepultura, o guarda 

zelador verificará a existência dele dentro do caixão, 

suspeitando ter sido a morte violenta, suspenderá o ato e 

procederá de acordo com o dispositivo do artº 17 e seus 

parágrafos. Artº 23. Todos os corpos serão conduzidos aos 

cemitérios das seis às dez horas da manhã e das duas às seis 

horas da tarde, onde aguardarão em recinto especial à 

verificação do artº anterior, salvo se a decomposição já estiver 

caracterizada. Artº 24. Em caso algum poderão ser enterrados 

dois cadáveres em uma mesma sepultura. Artº 25. O livro de 

assentamento de enterros será aberto e rubricado pelo Agente 

Executivo Municipal, escriturado pelo zelador, em ordem 

sucessiva do dia, mês e ano e deverá conter: o número da 

sepultura, nome, naturalidade, sexo, idade, cor, estado, 

profissão, moradia do finado, moléstia de que faleceu, tempo 

de concessão da sepultura, caso esta seja particular. No 

princípio de cada mês, será remetido à Câmara Municipal um 

boletim dos enterramentos feitos no mês anterior. Artº 26. É 

expressamente proibido: I – Escalar os muros ou grades dos 

cemitérios e os cercados dos jazigos e sepulturas; andar ou 

deitar-se sobre as sepulturas e bancos de relvas; trepar nas 

árvores, monumentos e mausoléus; escrever ou desenhar 

qualquer cousa nos muros, paredes, pedras sepulcrais, cortar e 

arrancar árvores e arbustos, danificar as sepulturas etc. [fim da 

transcrição da folha 48 frente] II – Tirar cadáveres ou ossos dos 



 

282 

cemitérios, salvo competente autorização. III – Lançar objetos 

imundos em qualquer parte dos cemitérios ou conspurcar os 

monumentos ou sepulturas. IV – Lavrar ou cortar pedras dentro 

do recinto do cemitério ou depositar materiais fora dos lugares 

designados pelo guarda municipal zelador. O infrator incorrerá 

na multa de 50$000. Artº 27. Todo aquele que dentro do 

cemitério que infringir ou permitir, não se portar com decência 

e respeito será conduzido à porta e expelido, e se não obedecer 

a ordem, que para esse fim lhe der o guarda zelador, será preso 

por cinco dias. Artº 28. O zelador ou empregado do cemitério 

que infringir ou permitir a infração desta lei ou deixar de cumprir 

o que fica disposto, será multado, será demitido. Artº 29. Nos 

cemitérios públicos é franco em qualquer dia do ano, das seis 

horas da manhã às seis da tarde, o ingresso de qualquer pessoa 

ou corporação civil ou religiosa e, bem assim, são permitidas as 

celebrações ou comemorações coletivas, guardadas as 

disposições de polícia desta lei. Artº 30. Fica o Presidente da 

Câmara autorizado a regulamentar a presente lei, que entrará 

em vigor na data de sua publicação. Artº 31. Revogam-se as 

disposições em contrário”. Não havendo quem sobre o mesmo 

[pedisse a palavra], foi posto a votos, sendo aprovado. Foi pelo 

vereador José Augusto de Paiva requerida dispensa do 

interstício, lhe sendo concedida, foi [o] projeto posto em 

terceira discussão, sendo aprovado. Em seguida, foi enviado à 

Comissão de Redação [de Leis], esta foi de parecer que subisse 

à sanção com a mesma redação [com] que transitou nas 

discussões regimentais. Em tempo. Pelo vereador José 

Fortunato de Almeida foi requerida dispensa do interstício para 

entrar em terceira discussão (lhe sendo dispensada foi) o 
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projeto que autoriza o Presidente da Câmara a rever o 

lançamento [dos contribuintes de impostos] e dá outras 

providências, lhe sendo concedida, foi o mesmo aprovado. E 

nada mais [fim da transcrição da folha 48 verso] havendo a 

tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Domingos Ribeiro de Rezende  

 José Francisco de Oliveira 

 José Augusto de Paiva 

 José Fortunato de Almeida 

 Antonio de Souza Oliveira 

 

Notas:  

1 O relator cita a presença do vereador Antonio de Souza 

Oliveira sem referência anterior ao título de major, o que fez nas 

atas precedentes.  

2 No trecho, “Passando-se à ordem do do [sic] dia” temos, 

novamente, outra ocorrência de repetição de palavras, comum 

nesse relator. 

3 No pequeno trecho, “não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi o mesmo aprovado. Em seguida, foi o 

mesmo enviado à Comissão de Redação” (grifos nossos) o 

relator usou a palavra ‘mesmo’ três vezes. Percebe-se que não 

havia uma preocupação com a estética do texto. O principal 

objetivo era registrar o fato ocorrido. 

4 O Código de Posturas da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha ou Estatuto Municipal (Lei Nº 357, de 19 de setembro 

de 1918), apresenta, na Parte Segunda, o Capítulo XXIV Dos 
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cemitérios e enterramentos (artigos 207 a 234), o texto da 

regulamentação do Cemitério Municipal transcrito na ata acima 

com alteração de uma ou outra palavra. 

5 No original, o texto sobre o projeto de lei do Cemitério 

Municipal não está entre aspas. Nós as inserimos para destacar 

o longo trecho do conjunto textual da ata.  

6 O trecho “Artº 6º Nenhum mausoléu ou carneira será 

construído [sobre] sepultura por cinco anos, sendo apenas 

permitido colocar sobre elas grades de madeira, cruzes (não 

excedendo de um metro e dez centímetros [fim da transcrição 

da folha 46 frente] de altura), lápides ou emblemas que possam 

ser retirados com facilidade expirado o prazo da concessão” 

ficaria mais claro com a seguinte redação: “Artº 6º Nenhum 

mausoléu ou carneira será construído sobre as sepulturas por 

cinco anos, sendo apenas permitido colocar sobre elas grades 

de madeira e cruzes (não excedendo de um metro e dez 

centímetros de altura), lápides ou emblemas que possam ser 

retirados com facilidade expirado o prazo da concessão”. 

7 O trecho “Artº 15. Os ossos que forem retirados das sepulturas 

serão imediatamente guardados em depósito apropriado, em 

lugar separado, salvo sendo reclamado[s] no ato por parentes 

[ou] amigo[s] do finado” ficaria mais claro com a seguinte 

redação: “Artº 15. Os ossos que forem retirados das sepulturas 

serão imediatamente guardados em depósito apropriado, em 

lugar separado, salvo se forem reclamados no ato por parentes 

ou por amigos do finado”. 

8 No trecho, “Se algum corpo for levado ao cemitério sem as 

respectivas certidão, o zelador retendo as pessoas que 

conduziram o cadáver, se forem encontradas neste ato, 
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comunicarão, sem perda de tempo, comunica o fato ao Agente 

Executivo, para que este solicite da autoridade policial as 

providências legais” o relator cortou letras (as respectivas) e 

uma palavra: comunica. A seguir, a transcrição sem os erros 

cometidos: “Se algum corpo for levado ao cemitério sem a 

respectiva certidão, o zelador retendo as pessoas que 

conduziram o cadáver, se forem encontradas neste ato, 

comunicará, sem perda de tempo, o fato ao Agente Executivo, 

para que este solicite da autoridade policial as providências 

legais”. 

9 O trecho “Só em caixão fechado é permitida a condução de 

cadáveres aos cemitérios da cidade, sob as penas do Artº 18” 

ficaria mais claro com a seguinte redação: “Só em caixão 

fechado é permitida a condução de cadáveres aos cemitérios da 

cidade, sob as penas do Artº 18 deste Regulamento [ou desta 

Lei]”.  

10 A providência estabelecida no “Artº 21. Nenhum corpo será 

enterrado antes de apresentar sintomas acentuados de 

decomposição...” provavelmente se deve ao receio de enterrar 

vivas as pessoas com catalepsia.  

11 No artigo 25, o relator cita os dados demográficos e outros 

que deverão constar do livro de assentamentos de 

enterramentos municipais. O dado ‘estado’ se refere ao estado 

civil do falecido e não à unidade da federação de onde era 

natural.  

12 No “Artº 27. Todo aquele que dentro do cemitério que 

infringir ou permitir, não se portar com decência e respeito será 

conduzido à porta e expelido, e, se não obedecer a ordem, que 

para esse fim lhe der o guarda zelador, será preso por cinco 
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dias” está claro que o relator quis dizer “Artº 27. Todo aquele 

que dentro do cemitério não se portar com decência e respeito 

será conduzido à porta e expelido, e se não obedecer a ordem, 

que para esse fim lhe der o guarda zelador, será preso por cinco 

dias”. O grifo no trecho “que infringir ou permitir” foi utilizado 

pelo relator para excluí-lo. Nessas ocorrências, em vez de riscar 

as palavras, ele costumava sublinhá-las.  

13 No trecho final da ata, “Pelo vereador José Fortunato de 

Almeida foi requerida dispensa do interstício para entrar em 

terceira discussão (lhe sendo dispensada foi) o projeto que 

autoriza o Presidente da Câmara a rever o lançamento [dos 

contribuintes de impostos] e dá outras providências, lhe sendo 

concedida, foi o mesmo aprovado” as palavras entre parênteses 

e sublinhadas foram excluídas pelo relator. Assim, o texto 

correto é: “Pelo vereador José Fortunato de Almeida foi 

requerida dispensa do interstício para entrar em terceira 

discussão o projeto que autoriza o Presidente da Câmara a rever 

o lançamento [dos contribuintes de impostos] e dá outras 

providências, lhe sendo concedida, foi o mesmo aprovado”. 

 

[Ata 64] 

Ata da sessão ordinária de um de Abril de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Ao primeiro dia do mês de Abril de mil novecentos e dezoito, em 

a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí presentes os vereadores: Affonso de Oliveira 

Castro, José Augusto de Paiva, José Fortunato de Almeida, José 

Francisco de Oliveira, Domingos Ribeiro de Rezende e Major 
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[Antonio de] Souza Oliveira; faltando com causa participada os 

vereadores Cel José Marcellino Teixeira e Severino Cândido da 

Silva Villela. Depois de feita a chamada, verificando o Snr 

Presidente haver número legal, declarando aberta a sessão 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi submetida à discussão, sendo, 

em seguida, aprovada. Passando-se à ordem do dia, foi pelo 

Major Souza Oliveira apresentado o seguinte projeto assinado 

por todos os vereadores presentes: “Artº 1º Fica elevado a nove 

o número de vereadores da Câmara Municipal, para o próximo 

triênio, sendo sete gerais e dois especiais pelos distritos da 

Cidade e de Carmo da Cachoeira. Artº 2º Revogam-se as 

disposições em contrário. Sala das Sessões, 1 de Abril de 1918”. 

Como estivesse assinado por todos os vereadores, deixou de ser 

enviado à Comissão de Legislação e Justiça e foi submetido à 

discussão, como não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi posto [fim da transcrição da folha 49 frente] a votos 

e aprovado em primeira discussão. Pelo vereador Cel Domingos 

de Rezende foi apresentado o projeto seguinte, também 

assinado por todos os vereadores: “Artº 1º Fica prorrogado até 

30 de Abril do corrente ano o prazo para o pagamento de 

impostos que os contribuintes deveriam fazer até 31 de Março, 

de acordo com a Tabela de impostos anexa à lei nº 335, de 19 

de Setembro de 1917. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. Sala das Sessões, 1 de Abril de 1918”. Sendo em 

seguida posto em discussão, não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi submetido a votos e aprovado em primeira 

discussão. Foi pelo mesmo vereador apresentado o projeto 

seguinte, assinado por todos os vereadores: “Artº 1º Fica o 
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Presidente da Câmara autorizado a despender até a quantia de 

2:300$000 [dois contos e trezentos mil-réis], pela verba 

“Eventuais” do corrente exercício, em obras públicas do distrito 

de Carmo da Cachoeira. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. Sala das Sessões, ao 1º de Abril de 1918”. Como 

estivesse assinado por todos os Snrs vereadores, deixou de ser 

enviado à Comissão de Finanças para dar parecer e foi 

submetido à discussão, como não houvesse quem sobre o 

mesmo pedisse a palavra, foi em seguida posto a votos, sendo 

aprovado em primeira discussão. Pelo mesmo vereador Cel 

Domingos de Rezende, foi apresentado o projeto seguinte, 

também assinado por todos os vereadores: “Fica o Presidente 

da Câmara autorizado a despender a quantia de um conto e 

setecentos mil-réis [Rs 1:700$000] na construção de um prédio 

em S. Bento, distrito de Carmo da Cachoeira, para nele 

funcionar uma escola pública. Artº 2º Revogam-se as 

disposições em contrário. Sala das Sessões, 1 de Abril de 1918”. 

Pelo mesmo motivo de se achar assinado pelos vereadores 

presentes, também não foi enviado à Comissão de Finanças e 

foi, em seguida, posto em discussão e como não houvesse quem 

sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo 

aprova- [fim da transcrição da folha 49 verso] -do em primeira 

discussão. Foi pelo vereador Major Souza Oliveira apresentado 

o projeto seguinte, também assinado por todos os vereadores: 

“Fica o Presidente da Câmara autorizado a criar uma escola 

primária mista no local denominado “Ribeirão da Cava”, deste 

município, despendendo para para [sic] a manutenção da 

mesma, no corrente exercício e pela verba “Eventuais”, a 

quantia de quarenta mil-réis [Rs 40$000] mensais. Artº 2º 
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Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 1 de 

Abril de 1918”. Como estivesse assinado por todos os 

vereadores, deixou-se de enviar à Comissão de Finanças para 

dar parecer e foi logo submetido à discussão e, não havendo 

quem pedisse a palavra, foi posto a votos sendo aprovado em 

primeira discussão. Como nada mais houvesse a tratar pelo 

adiantado da hora, o Snr Presidente suspendeu a presente 

sessão, convocando, de novo, os Snrs vereadores para, amanhã, 

à hora regimental e designou a seguinte ordem do dia: segunda 

discussão dos projetos, aumentando o número de vereadores 

da Câmara Municipal para o futuro triênio, para nove, sendo 

sete gerais e dois especiais, pelos distritos da Cidade e de Carmo 

da Cachoeira; prorrogando até 30 de Abril do corrente ano o 

prazo para o pagamento de impostos que os contribuintes 

deveriam fazer até 31 de março; autorizando o Presidente da 

Câmara a despender até a quantia de 2:300$000 [dois contos e 

trezentos mil-réis], pela verba eventual do corrente exercício 

orçamentário, em obras públicas do distrito do Carmo da 

Cachoeira; autorizando o Presidente a despender a quantia de 

um conto e setecentos mil-réis [Rs 1:700$000] na construção de 

um prédio em S. Bento, distrito do Carmo da Cachoeira, para 

nele funcionar uma escola pública; criando uma escola pública 

mista, no local denominado “Ribeirão da Cava” deste município, 

autorizando a despender com sua manutenção do presente 

exercício e pela verba “Eventuais”, a quantia de quarenta mil-

réis mensais. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, [fim da 

transcrição da folha 50 frente] Secretário da Câmara, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Fortunato de Almeida 
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 José Francisco de Oliveira 

 José Augusto de Paiva 

 José Marcellino Teixeira 

 Severino Villela 

 

Notas: 

1 No trecho, “despendendo para para [sic] a manutenção da 

mesma” temos uma repetição de palavras, ocorrência comum 

desse relator. 

2 Na citação, “pela verba eventual do corrente exercício 

orçamentário” o relator fugiu do padrão adotado por ele para 

se referir a essa verba. Nos demais trechos da ata transcrita 

acima e de outras do mesmo livro de atas aqui transcrito, ele, 

usualmente, dizia: “pela verba “Eventuais”. Ou seja, a obra seria 

realizada por meio da dotação orçamentária de despesa 

prevista, mas não elencada. 

3 O relator termina a ata escrevendo “Eu, Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Secretário da Câmara, a escrevi”. Na maioria das 

vezes, ele escreveu apenas “Secretário”.  

 

[Ata 65] 

Ata da sessão ordinária de 2 de Abril de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dois dias do mês de Abril de mil novecentos e dezoito, em a 

Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí compareceram os vereadores Snrs: Affonso de 

Oliveira Castro, José Fortunato de Almeida, José Francisco de 

Oliveira, José Augusto de Paiva, José Marcellino Teixeira e 
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Severino Cândido da Silva Villela; faltando com causa 

participada os Snrs Domingos [Ribeiro] de Rezende e Major 

[Antonio de] Souza Oliveira. Depois de feita a chamada, 

verificando o Snr Presidente haver número legal, declarou 

aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que fizesse a 

leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi a mesma 

submetida à discussão, sendo aprovada pelos vereadores 

presentes. Passando-se à ordem do dia, foi apresenta[do] para 

segunda discussão o projeto que eleva o número de vereadores 

da Câmara Municipal, para o próximo triênio, a nove, sendo sete 

gerais e dois especiais pelos distritos da Cidade e de Carmo da 

Cachoeira. Foi pelo Snr Presidente submetido à discussão e 

como não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi 

posto a votos, sendo aprovado em segunda discussão. Em 

seguida, foi apresentado para segunda discussão o projeto que 

prorroga até 30 de Abril do corrente ano o prazo para o 

pagamento de impostos que os contri- [fim da transcrição da 

folha 50 verso] -buintes deveriam fazer até 31 de Março, de 

acordo com a Tabela de Impostos anexa à lei nº 335, de 19 de 

Setembro de 1917; sendo submetido à discussão e não havendo 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos e 

aprovado em segunda discussão. Foi submetido à discussão o 

projeto que autoriza o Presidente da Câmara a despender pela 

verba “Eventuais” do corrente exercício orçamentário, até a 

quantia de 2:300$000 [dois contos e trezentos mil-réis] em 

obras públicas do distrito do Carmo da Cachoeira; sendo 

submetido à discussão e como não houvesse quem sobre o 

mesmo pedisse a palavra foi, em seguida, posto a votos e 

aprovado em segunda discussão. Foi também submetido a 
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discussão o projeto que autoriza o Presidente da Câmara a 

despender a quantia de um conto e setecentos mil-réis [Rs 

1:700$000] na construção de um prédio em S. Bento, distrito do 

Carmo da Cachoeira, para nele funcionar uma escola pública; 

não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra foi 

submetido a votos, sendo aprovado em segunda discussão. Foi 

apresentado para segunda discussão o projeto que cria uma 

escola primária mista no local denominado “Ribeirão da Cava”, 

deste município, despendendo para a manutenção da mesma 

no corrente exercício e pela verba “Eventuais”, a quantia de 

quarenta mil-réis [Rs 40$000] mensais; como não houvesse 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto em votação, 

sendo aprovado em segunda discussão. Pelo vereador José 

Fortunato de Almeida foi apresentado o projeto seguinte: “Artº 

1º Fica interditado o sepultamento de cadáveres no cemitério 

da cidade situado à Praça Barão do Rio Branco. § Único. Esta lei 

entrará em execução na data de sua publicação. Artº 2º Findo o 

prazo de cinco anos, a contar da data do interdito, serão 

removidos para o cemitério municipal todos os ossos, túmulos, 

mauso- [fim da transcrição da folha 51 frente] -léus e demais 

despojos mortuários existentes no referido campo santo, de 

acordo com a lei nº 345. Artº 3º É o Presidente da Câmara 

autorizado a abrir os créditos necessários para a execução da 

presente lei, revogadas as disposições em contrário. Sala das 

Sessões, 2 de Abril de 1918”. Sendo enviado à Comissão de 

Legislação e Justiça, sendo esta de parecer favorável, foi posto 

em discussão e, em seguida, a votos, sendo aprovado em 

primeira discussão. Pelo mesmo vereador José Fortunato foi 

apresentado o projeto seguinte assinado por todos os 
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vereadores: “Artº 1º Fica o Presidente da Câmara autorizado a 

despender a importân[cia] de (Rs 3:000$000) três contos de réis 

anuais, durante cinco anos, como auxílio à Escola Normal que se 

instalar até Junho do presente exercício. Artº 2º O Presidente 

fica autorizado a regulamentar a presente lei. Artº 3º Revogam-

se as disposições em contrário”. Deixou-se de enviar o presente 

projeto por se achar assinado por todos os vereadores. Sendo 

posto em discussão e não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra foi, em seguida, posto a votos, sendo 

aprovado em primeira discussão. Foi lido um requerimento do 

presidente do Centro Espírita desta cidade, pedindo à Câmara 

concessão gratuita de uma pena-d’água para abastecer seu 

templo; a Câmara tomando conhecimento deste requerimento 

deu despacho favorável. Como nada mais houvesse para tratar-

se, o Snr Presidente suspendeu a presente sessão, designando 

nova para amanhã, com a seguinte ordem do dia: terceira 

discussão dos projetos: elevando a nove o número de 

vereadores da Câmara no futuro triênio; prorrogando até 30 de 

Abril corrente o prazo para o pagamento de impostos que os 

contribuintes deveriam fazer até 31 de Março; autorizando o 

Presidente da [fim da transcrição da folha 51 verso] Câmara 

autorizado [sic] a despender até a quantia de 2:300$000, pela 

verba “Eventuais”, em obras públicas do distrito de Carmo da 

Cachoeira; autorizando o Presidente da Câmara a despender a 

quantia de um conto e setecentos mil-réis [Rs 1:700$000] na 

construção de um prédio em S. Bento, distrito do Carmo da 

Cachoeira, para nele funcionar uma escola pública; autorizando 

o Presidente da Câmara a criar uma escola primária mista no 

local denominado “Ribeirão da Cava”, deste município, 
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despendendo para a manutenção da mesma no corrente 

exercício e pela verba “Eventuais”, a quantia de quarenta mil-

réis [Rs 40$000] mensais. Para segunda discussão, os projetos 

seguintes: interditando o sepultamento de cadáveres no 

cemitério da cidade situado à Praça Barão do Rio Branco e dá 

outras providências; autorizando o Presidente da Câmara a 

despender a importância de (3:000$000) três contos de réis 

anuais, durante cinco anos, como auxílio à Escola Normal, que 

se instalar até Junho do corrente exercício. E, para constar, 

mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Severino Villela 

 José Marcellino Teixeira 

 José Augusto de Paiva 

 José Fortunato de Almeida 

 José Francisco de Oliveira 

 Antonio de Souza Oliveira  

 

Notas:  

1 No trecho, “Deixou-se de enviar o presente projeto por se 

achar assinado por todos os vereadores” o relator não citou o 

nome da Comissão ou instância para a qual o projeto poderia 

ter sido enviado.  

2 No trecho, “autorizando o Presidente da [fim da transcrição 

da folha 51 verso] Câmara autorizado a despender” o relator se 

confundiu ao mudar de folha e repetiu o verbo autorizar. Ele 

quis dizer: “autorizando o Presidente da Câmara a despender”.  
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[Ata 66] 

Ata da sessão ordinária de 3 de Abril de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos três dias do mês de Abril de mil novecentos e dezoito, em a 

Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí compareceram os Snrs vereadores [fim da 

transcrição da folha 52 frente] Affonso de Oliveira Castro, 

Severino [Cândido da Silva] Villela, José Augusto de Paiva, José 

Fortunato de Almeida, José Francisco de Oliveira, José 

Marcellino Teixeira, Major [Antonio de] Souza Oliveira, faltando 

com causa participada o vereador Domingos Ribeiro de 

Rezende. Depois de feita a chamada, verificando o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi a mesma posta em discussão, 

sendo unanimemente aprovada. Passando-se à ordem do dia, 

foi posto em terceira discussão o projeto que eleva a 9 o número 

o número de vereadores da Câmara Municipal para o futuro 

triênio, sendo sete gerais e dois especiais dos distritos da cidade 

e de Carmo da Cachoeira, não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi submetido a votos, sendo aprovado. Em 

vista de estar assinado por todos [os vereadores] a Comissão de 

Instrução e Redação de Leis deu parecer para que fosse o 

projeto convertido em lei com a mesma redação. Foi posto em 

terceira discussão o projeto que prorroga até 30 de Abril do 

corrente ano o prazo para o pagamento de impostos que os 

contribuintes deveriam fazer até 31 de Março, não havendo 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi submetido a votos 
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e aprovado. A Comissão de Redação deu parecer que fosse o 

mesmo convertido em lei com a mesma redação. Foi também 

apresentado para terceira discussão o projeto que autoriza o 

Presidente da Câmara a despender até a quantia de dois contos 

e trezentos mil-réis [Rs 2:300$000], pela verba “Eventuais” do 

corrente exercício orçamentário, em obras públicas do distrito 

de Carmo da Cachoeira, sendo posto à discussão, não havendo 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto em discussão, 

sendo aprovado. Foi apresentado também para terceira 

discussão o projeto que autoriza o Presidente da Câmara a 

despender a a [sic] quantia de um conto e setecentos [mil-réis] 

na construção de [fim da transcrição da folha 52 verso] um 

prédio em S. Bento, distrito de Carmo da Cachoeira, para nele 

funcionar uma escola pública; não havendo quem sobre o 

mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado. Foi 

posto em terceira discussão o projeto que autoriza ao 

Presidente da Câmara a criar uma escola primária mista no local 

denominado “Ribeirão da Cava”, deste município, despendendo 

para a manutenção da mesma, no corrente exercício e pela 

verba “Eventuais”, a quantia de quarenta mil-réis [Rs 40$000] 

mensais; não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, 

foi posto a votos, sendo aprovado. Estes projetos deixaram de 

ser enviados à Comissão de Redação por estarem assinados por 

todos os vereadores. Em seguida, foi apresentado para segunda 

discussão o projeto que manda interditar o sepultamento de 

cadáveres no cemitério da cidade à Praça Barão do Rio Branco e 

dá outras providências; não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto em discussão, sendo aprovado. Pelo 

vereador José Fortunato foi requerida a dispensa do interstício, 
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lhe sendo concedida, foi posto o projeto em terceira discussão, 

sendo aprovado. Foi enviado à Comissão de Redação [de Leis], 

sendo esta de parecer que fosse convertido em lei com a mesma 

redação. Foi posto em segunda discussão o projeto que autoriza 

o Presidente da Câmara a despender a importância de três 

contos de réis (3:000$000) anuais, durante cinco anos, como 

auxílio à Escola Normal que se instalar até Junho do corrente 

exercício, não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, 

foi posto em segunda discussão, sendo aprovado. Pelo vereador 

Major Souza Oliveira foi pedido dispensa do interstício, lhe 

sendo concedida, foi posto em terceira discussão, foi aprovado. 

Foi dispensado de ser enviado à Comissão de Redação [de Leis] 

por se achar o projeto assinado por todos os vereadores. E para 

constar, mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, Eva- 

[fim da transcrição da folha 53 frente] -risto Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário, a escrevi. 

 (aa) Affonso de Oliveira Castro  

 Antonio de Souza Oliveira 

 José Fortunato de Almeida 

 José Marcellino Teixeira 

 Severino Villela 

 José Augusto de Paiva 

 

Notas: 

1 O relator comete um equívoco no trecho “em obras públicas 

do distrito de Carmo da Cachoeira, sendo posto à discussão, não 

havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto em 

discussão, sendo aprovado”. Esse trecho ficaria mais claro com 

a seguinte redação: “em obras públicas do distrito de Carmo da 
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Cachoeira, não havendo quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi posto em discussão, sendo aprovado”. 

2 O trecho “sendo posto a discussão, não havendo quem sobre 

o mesmo pedisse a palavra, foi posto em discussão, sendo 

aprovado. Foi apresentado também para terceira discussão o 

projeto que autoriza o Presidente da Câmara a despender a a 

[sic] quantia de um conto e setecentos [mil-réis] na construção” 

possui alguns equívocos ocasionados por distrações do relator. 

No trecho inicial, o que ele quis dizer foi: “sendo posto em 

discussão, não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, 

foi a votos, sendo aprovado” (grifos nossos).  Em seguida, o 

relator repete o artigo “a” na frase “autoriza o Presidente da 

Câmara a despender a a quantia...”. Na parte final, esqueceu-se 

de citar a unidade monetária mil-réis, quando cita a quantia por 

extenso.  

 

[Ata 67] 

Ata da Sessão ordinária de 1 de Maio de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Ao primeiro dia do mês de Maio de mil novecentos e dezoito, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí presentes os vereadores Snrs Affonso de 

Oliveira Castro, José Fortunato de Almeida, José Francisco de 

Oliveira e Major [Antonio de] Souza Oliveira, faltando sem causa 

participada os Snrs José Augusto de Paiva, Domingos [Ribeiro] de 

Rezende, Severino [Cândido da Silva] Villela, Cel José Marcellino 

[Teixeira]. Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente 

não haver número legal, declarou não poder abrir a sessão e 
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convidou os Snrs vereadores para [comparecerem], amanhã, às 

mesmas horas. Para constar mandou lavrar a presente ata, que 

assinam os vereadores presentes. Eu, Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Antonio de Souza Oliveira 

 José Fortunato de Almeida 

 José Francisco de Oliveira 

 

[Ata 68] 

Ata da Sessão ordinária de 2 de Maio de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dois dias do mês de Maio de mil novecentos e dezoito, em 

a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí presentes os vereadores Snrs Affonso de Oliveira 

Castro, José Fortunato de Almeida, José Francisco de Oliveira, 

digo, José Augusto de Paiva, [fim da transcrição da folha 53 

verso] Severino Cândido da Silva Villela e Cel José Marcellino 

Teixeira, faltando sem causa participada os vereadores José 

Francisco de Oliveira e Domingos [Ribeiro] de Rezende. Em 

tempo: achava-se também presente o vereador Major [Antonio 

de] Souza Oliveira. Depois de feita a chamada, verificou o Snr 

Presidente haver número legal, declarando aberta a sessão, 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada. Foi lido em 

expediente um requerimento do Cel Joaquim Fachardo da Costa 

Junqueira pedindo restituição de impostos indevidamente 

pagos a esta municipalidade, em virtude de sua fazenda 
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pertencer a Lavras, foi o mesmo enviado ao consultor jurídico 

da Câmara para dar parecer. O Snr Presidente comunicou à 

Câmara ter entrado em acordo com a Compia Mercantil e 

Industrial Casa Vivaldi sobre pagamentos de prestação 

vencidos, ficou a mesma inteirada. Pelo vereador José Augusto 

de Paiva foi apresentado o projeto seguinte: Artº 1º Fica o 

Agente Executivo autorizado a fazer doação do terreno 

adquirido do Snr José Navarra, ao Governo do Estado, para nele 

ser construído o grupo escolar. Artº 2º Revogam-se as 

disposições em contrário. Varginha, 2 de Maio de Maio [sic] de 

1918. José Augusto de Paiva, Antonio de Souza Oliveira, José 

Fortunato de Almeida, José Marcellino Teixeira, Severino Villela. 

Por se achar assinado por todos os vereadores, foi posto em 

primeira discussão, não havendo quem sobre o mesmo pedisse 

a palavra, foi em seguida posto a votos, sendo aprovado. Nada 

mais havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar a 

presente ata e convocou os Snrs vereadores para prosseguir os 

trabalhos no dia 6 próximo, em virtude serem feriados os dias 3, 

4 e 5. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Antonio de Souza Oliveira 

[fim da transcrição da folha 54 frente]  

 José Fortunato de Almeida 

 José Marcellino Teixeira 

 José Augusto de Paiva  
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Nota: 

O relator afirmou que os dias 3, 4 e 5 de maio seriam feriados. 

No calendário de 1918, os feriados nacionais foram os dias 

primeiro (Dia do Trabalho) e 30 (Corpus Christi, facultativo). 

Portanto, os feriados dos dias citados pelo relator foram 

municipais.  

 

[Ata 69] 

Ata da Sessão ordinária de 6 de Maio de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos seis dias do mês de Maio de mil novecentos e dezoito, em a 

Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí compareceram os Snrs vereadores: Affonso de 

Oliveira Castro, Major [Antonio de] Souza Oliveira, José 

Fortunato de Almeida, Coronel José Marcellino Teixeira e José 

Augusto de Paiva, faltando sem causa participada os vereadores 

Coronel Domingos [Ribeiro] de Rezende, Severino Cândido da 

Silva Villela e José Francisco de Oliveira. Depois de feita a 

chamada, verificando o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi 

a mesma aprovada pelos vereadores presentes. Foi 

apresentado para segunda discussão o projeto que autoriza o 

Agente Executivo a fazer doação do terreno adquirido do Snr 

José Navarra ao Governo do Estado, para n’ele ser construído 

[um] grupo escolar, sendo posto em discussão e como não 

houvesse quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto [sic] 

e a votos e unanimemente aprovado. Pelo vereador Major 
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Souza Oliveira foi pedida a dispensa do interstício, sendo 

consultada a Casa, foi-lhe concedida e, em seguida, posto em 

terceira discussão, sendo por unanimidade aprovado. E nada 

mais havendo [a] tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar a 

presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a 

escrevi. (a) Affonso de Oliveira Castro. 

 (aa) Domingos Ribeiro de Rezende 

 José Fortunato de Almeida  

 José Francisco de Oliveira 

 José Marcellino Teixeira 

 José Augusto de Paiva 

[fim da transcrição da folha 54 verso] 

 Severino Villela 

 

Nota: 

No trecho, “sendo posto em discussão e como não houvesse 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto [sic] e a votos 

e unanimemente aprovado” o relator quis dizer “sendo posto 

em discussão e como não houvesse quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a votos e unanimemente aprovado”. 

 

[Ata 70] 

Ata da Sessão ordinária de 1 de Junho de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Ao primeiro dia do mês de Junho de mil novecentos e dezoito, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí compareceram os Snrs vereadores: Affonso 

de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, Coronel José 
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Marcellino [Teixeira] e Major [Antonio de] Souza Oliveira: 

faltando sem causa participada os Snrs Domingos Ribeiro de 

Rezende, José Francisco de Oliveira, José Fortunato [de 

Almeida] e Severino [Cândido da Silva] Villela. Depois de feita a 

chamada, verificando o Snr Presidente não haver número legal, 

declarou não poder abrir [a sessão], convocava os Snrs 

vereadores para nova reunião na próxima segunda-feira, dia 3 

do corrente. E para constar, mandou o mesmo Presidente lavrar 

a presente ata, que vai assinada pelos vereadores presentes. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Marcellino Teixeira 

 José Augusto de Paiva 

 

Notas: 

1 O Major Antonio de Souza Oliveira, presente à sessão, não 

assinou a ata.  

2 Embora conste do final da ata que a próxima sessão da 

Câmara, convocada pelo presidente, seria realizada no dia 03 de 

junho, isso não aconteceu. A sessão foi realizada um mês 

depois, no dia primeiro de julho.   

 

[Ata 71] 

Ata da Sessão ordinária de 1 de Julho de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Ao primeiro dia do mês de Julho de mil novecentos e dezoito, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí compareceram os Snrs vereador[es]: Affonso 
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de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva e Capitão Severino 

[Cândido da Silva] Villela; faltando os Snrs José Marcellino 

Teixeira, José Fortunato de Almeida, Domingos Ribeiro de 

Rezende, José Francisco de Oliveira e Major [Antonio de] Souza 

Oliveira, todos sem causa participada. Depois de feita a 

chamada, verificando o Snr Presidente não haver número legal, 

declarou não poder abrir a sessão, convocava os Snrs vereadores 

[fim da transcrição da folha 55 frente] para comparecerem, de 

novo, amanhã. E para constar, mandou o Snr Presidente lavrar 

a presente ata, que vai assinada por todos os vereadores 

presentes. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a 

escrevi. 

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 

[Ata 72] 

Ata da sessão ordinária de 2 de Julho de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dois dias do mês de Julho de mil novecentos e dezoito, em 

a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí presentes os Snrs vereadores: Affonso de Oliveira 

Castro, José Francisco de Oliveira, Severino [Cândido da Silva] 

Villela; faltando com causa participada o vereador José 

Marcellino Teixeira e sem ela os demais vereadores. Depois de 

feita a chamada, verificando o Snr Presidente não haver número 

legal para ser aberta a sessão, declarou encerrada, ficando para 

o próximo mês de acordo com o regimento. E para constar, 
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mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Francisco de Oliveira 

 Severino Villela 

Nota: 

No trecho, “verificando o Snr Presidente não haver número legal 

para ser aberta a sessão, declarou encerrada, ficando para o 

próximo mês de acordo com o Regimento” o relator comete um 

equívoco com a utilização de verbos: a sessão não foi aberta, 

portanto, não poderia ser encerrada. O mais adequado seria: 

“verificando o Snr Presidente não haver número legal para ser 

aberta a sessão, declarou que a próxima ficava marcada para o 

mês seguinte de acordo com o Regimento”. A palavra 

Regimento consta do original com a inicial minúscula.  

 

[Ata 73] 

Ata da sessão ordinária de 1 de Agosto de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Ao primeiro dia do mês de Agosto de mil novecentos e dezoito, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí presentes os vereadores: Affonso de Oliveira 

Castro, José Augusto de [fim da transcrição da folha 55 verso] 

Paiva, Domingos Ribeiro de Rezende, José Fortunato de 

Almeida, Severino [Cândido da Silva] Villela, José Francisco de 

Oliveira e José Marcellino Teixeira. Depois de feita a chamada, 

verificando o Snr Presidente haver número legal, declarou 

aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que fizesse a 
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leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi a mesma 

aprovada. Foi presente à Câmara um ofício do Snr Major 

Antonio de Souza Oliveira, trazendo a renúncia do cargo de 

vereador geral, que foi aceita. Em seguida, foi lido um 

requerimento do Snr Emílio Justiniano de Rezende e Silva 

solicitando em seu nome e dos habitantes do bairro do Tacho a 

criação de uma escola mista municipal; foi presente um abaixo-

assinado dos proprietários de carros de bois pedindo a 

revogação da lei nº 262, de 20 de Setembro de 1913 ou 

prorrogar a sua execução; lei esta que proíbe o trânsito de 

carros cantando pelas ruas da cidade; foi presente um abaixo-

assinado dos habitantes de São Bento, pedindo a exoneração de 

D. Adélia de Rezende e nomeação do Snr Laurentino Peixoto dos 

Santos; um requerimento do presidente do Tiro de Guerra nº 

255, pedindo um auxílio para a manutenção dessa sociedade; 

todos esses requerimentos foram tomados em consideração. 

Pelo vereador Domingos de Rezende foi apresentado o projeto 

seguinte: Fica o cidadão Joaquim Fachardo da Costa Junqueira 

relevado dos impostos em que foi lançado nos anos de 1912, 

1913, 1914, 1915, 1916, 1917 e 1918, por pertencer a sua 

fazenda denominada “Casa Nova”, onde exerce sua profissão, 

ao município de Lavras, ex-vi da Lei nº 556, de 30 de Agosto de 

1911. Artº 2º É o Presidente da Câmara obrigado a restituir ao 

referido cidadão a quantia de trezentos e sessenta e quatro mil-

réis [Rs 364$000], que pagou dos mesmos impostos nos 

exercícios de 1912, 1913, 1914 e 1915, correndo pela verba 

“Eventuais” do orçamento em vigor. Artº 3º [fim da transcrição 

da folha 56 frente] Revogam-se as disposições em contrário. 

Varginha, 1 de Agosto de 1918. Domingos Ribeiro de Rezende. 
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Sendo o projeto enviado à Comissão de Finanças, tendo esta 

dado parecer favorável, foi o mesmo posto em primeira 

discussão, não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra 

foi, em seguida, a votos sendo unanimemente aprovado. 

Assinado por todos os vereadores foi apresentado o projeto 

seguinte: Artº 1º Fica revogada a lei nº 262, de 20 de Setembro 

de 1913, que proíbe transitar carros [de bois] chiando pelas ruas 

da Cidade. Artº 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

Varginha, 1 de Agosto de 1918. Como estivesse assinado por 

todos [os vereadores], deixou de ir à Comissão respectiva para 

dar parecer, sendo posto em primeira discussão e não havendo 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi submetido a votos, 

sendo unanimemente aprovado. Foi também apresentado o 

seguinte projeto também assinado por todos os vereadores: 

Artº 1º Fica criada uma escola mista municipal no lugar 

denominado “Tacho”, do distrito da cidade. Artº 2º O professor 

público municipal terá os vencimentos de quinhentos mil-réis 

anuais [Rs 500$000]. Artº 3º Revogam-se as disposições em 

contrário. Sala das Sessões, 1º de Agosto de 1918. Como 

estivesse assinado por todos os vereadores, deixou de ir à 

Comissão respectiva, sendo posto em primeira discussão, não 

havendo quem pedisse a palavra, foi submetido a votos, sendo 

aprovado. Pelo Snr vereador Domingos Ribeiro de Rezende foi 

apresentado o projeto de codificação da legislação municipal, 

organizado pelo Snr Advogado e Consultor Jurídico da Câmara, 

projeto este assinado por todos os Snrs vereadores, requerendo 

que, na forma do Regimento, fosse o mesmo submetido à 

primeira discussão, ficando a cada um dos vereadores o direito 

de apresentar em segunda [discussão] as emendas que 



 

308 

entenderem necessárias. Aprovado este requerimento, foi o 

projeto em todo o seu conteúdo submetido à primeira 

discussão, inde- [fim da transcrição da folha 56 verso] -pendente 

de parecer da Comissão, visto achar-se o mesmo subscrito por 

todos os vereadores. Pediu a palavra o Snr vereador José 

Francisco, propondo que o projeto, logo após a sua votação em 

primeira [discussão], fosse submetido à consideração da 

Comissão de Legislação e Justiça. Submetido a votos, foi o 

mesmo aprovado em primeira discussão por unanimidade de 

votos, remetido, em seguida, à referida Comissão. E nada mais 

havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar a presente 

[ata]. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 José Fortunato de Almeida 

 José Francisco de Oliveira 

 José Marcellino Teixeira 

 José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 

Notas: 

1 O relator informa, com poucas palavras, que foi apresentado 

à Câmara o ofício em que o Major Antonio de Souza Oliveira 

comunicava sua renúncia ao cargo de vereador geral, que foi 

aceita. Souza Oliveira foi um vereador participativo, chegou a 

ocupar a vice-presidência da Câmara e apresentou projetos de 

relevância para o desenvolvimento e urbanização da cidade, 

dentre eles, e o de maior relevância, sem dúvida, a lei de 

regulamentação do Cemitério Municipal, aprovada pela 
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Câmara. Os motivos da renúncia não foram informados. Além 

disso, caso algum vereador tenha feito algum comentário sobre 

o assunto, não houve registro na ata.  

2 O trecho, “Fica criada uma escola mista municipal no lugar 

denominado “Tacho”, consta do original “Fica criada uma escola 

municipal no lugar denominado “Tacho”. A palavra “mista” foi 

escrita acima da linha entre a última sílaba da palavra “escola” 

e a primeira da palavra “municipal”.  

3 As palavras Regimento e Comissão constam do original com as 

iniciais minúsculas.  

 

[Ata 74] 

Ata da sessão ordinária de 2 de Agosto de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dois dias do mês de Agosto de 1918, em a Secretaria da 

Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

presentes os vereadores: Affonso de Oliveira Castro, Domingos 

Ribeiro de Rezende, José Fortunato de Almeida, José Francisco 

de Oliveira, José Marcellino Teixeira, José Augusto de Paiva e 

Severino [Cândido da Silva] Villela. Depois de feita a chamada, 

verificando o Snr Presidente haver número legal, declarou 

aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que fizesse a 

leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi a mesma 

aprovada. Foi apresentado para segunda discussão o projeto de 

lei que releva o cidadão Joaquim Fachardo da Costa Junqueira 

dos impostos em que foi lançado nos anos de 1912, 1913, 1914, 

1915, 1916, 1917 e 1918, por perten- [fim da transcrição da 

folha 57 frente] -cer a sua fazenda denominada “Casa Nova”, 
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onde exerce sua profissão, ao Município de Lavras, ex-vi da lei 

nº 556, de 30 de Agosto de 1911 e autoriza o Presidente da 

Câmara a restituir ao referido cidadão a quantia de trezentos e 

sessenta e quatro mil-réis [Rs 364$000], que pagou dos mesmos 

impostos nos exercícios de 1912, 1913, 1914 e 1915, correndo a 

despesa pela verba “Eventuais” do orçamento em vigor. Não 

havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a 

votos, sendo unanimemente aprovado. Pelo vereador José 

Augusto de Paiva foi pedida a dispensa do interstício, lhe sendo 

concedida, foi o projeto posto em terceira discussão e 

aprovado, sendo, em seguida, enviado à Comissão de Redação 

[de Leis]. Foi posto em segunda discussão o projeto que revoga 

a lei nº 262, de 20 de Setembro de 1913, que proíbe transitar 

carros [de bois] chiando pelas ruas da Cidade; não havendo 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra foi posto a votos em 

seguida [sendo] aprovado. O vereador Domingos de Rezende 

pediu dispensa do interstício, lhe sendo concedida, foi o projeto 

posto em terceira discussão e aprovado, em ato contínuo, 

enviado à Comissão de Redação [de Leis]. Foi apresentado para 

ser submetido à segunda discussão o projeto que cria uma 

escola mista municipal no lugar denominado “Tacho”, do 

distrito da cidade, vencendo o professor quinhentos mil-réis [Rs 

500$000] anuais. Não havendo quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi posto a votos e unanimemente aprovado; sendo 

pelo vereador José Fortunato requerida a dispensa do 

interstício, lhe sendo concedida, foi o projeto posto em terceira 

discussão, sendo aprovado e remetido à Comissão de Redação 

[de Leis]. A Comissão de Redação [de Leis] apresentou para se 

submetido à aprovação da Câmara o seguinte: Parecer – A 
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Comissão de Redação a que foram presentes os projetos juntos, 

é de parecer que sejam os mesmos traduzidos na presente lei: 

“Artº [sem numeração no original] Fica o cidadão Joaquim da 

Costa Fachardo Junqueira relevado dos impostos de indústria e 

profissão, referentes aos exercícios de 1912, 1913, 1914, 1915, 

1916, 1917 e 1918, visto exercer a sua profissão em outro 

município. § Único – É o Presidente da Câmara [fim da 

transcrição da folha 57 verso] autorizado a restituir ao referido 

cidadão a quantia de trezentos e sessenta e quatro mil-réis [Rs 

364$000], que pagou dos mesmos impostos nos exercícios de 

1912, 1913, 1914 e 1915, correndo a despesa pela verba 

“Eventuais”, do orçamento em vigor. Artº 2º Fica revogada a lei 

nº 262, de 20 de Setembro de 1913. Artº 3º Fica o Presidente da 

Câmara autorizado a criar uma escola mista municipal no lugar 

denominado “Tacho”, deste município, vencendo o respectivo 

professor a quantia de quinhentos mil-réis [Rs 500$000] anuais. 

Artº 4º Revogam-se as disposições em contrário. Sala das 

Sessões, 2 de Agosto de 1918. Domingos Ribeiro de Rezende, 

Severino Villela, José Francisco de Oliveira”. Sendo posto em 

discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 José Fortunato de Almeida 

 José Francisco de Oliveira 

 Severino Villela 

 José Augusto de Paiva 
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Notas: 

1 No trecho, “projeto que cria uma escola mista municipal no 

lugar denominado “Tacho”, do distrito da cidade, vencendo o 

professor quinhentos mil-réis [Rs 500$000] anuais” o verbo 

vencer foi usado como sinônimo de receber (recebimento de 

salário), assim, o significado é: “...recebendo o professor 

quinhentos mil-réis anuais”.  

2 No trecho, “presente lei: Artº Fica o cidadão Joaquim da Costa 

Fachardo Junqueira relevado dos impostos de indústria e 

profissão” o relator não numerou o artigo. 

3 A Comissão de Redação de Leis em vez de emitir um parecer 

para cada um dos três projetos apresentados pela Câmara 

Municipal, redigiu um parecer único com texto de lei para todos 

os projetos, embora os assuntos tratados não tivessem 

nenhuma relação entre si. Assim, o parecer mistura restituição 

de impostos a um cidadão, revogação de uma lei de proibição 

de trânsito de carros de bois e criação de uma escola pública. 

Atualmente, esse tipo de procedimento é considerado 

inadequado. 

4 O vereador José Marcellino Teixeira, citado como presente à 

sessão, não assinou a ata.  

 

[Ata 75] 

Ata da sessão ordinária de 2 de Setembro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dois dias do mês de Setembro de mil novecentos e dezoito, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí compareceram os senhores vereadores: 
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Affonso de Oliveira Castro, Domingos Ribeiro de Rezende, José 

Fortunato [de Almeida], José Francisco de Oliveira, Severino 

[Cândido da Silva] Villela e José Villela, digo, José Augusto de 

Paiva, faltando sem causa participada o vereador José 

Marcellino Teixeira. Depois de feita a chamada, verificando o 

Snr Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada. Foi lido em 

expediente um [fim da transcrição da folha 58 frente] 

requerimento do cidadão Carlos Bregalda, negociante na rua 

José Alves, nesta cidade, pedindo em seu nome e dos habitantes 

da referida rua para aumentar alguns postes da iluminação 

pública, a fim de clarear a rua pública e os particulares poderem 

com mais facilidade instalarem luz em suas casas. A Câmara 

tomou conhecimento desse pedido. A Comissão de Legislação e 

Justiça por seu relator, Domingos Ribeiro de Rezende, 

apresentou o parecer verbal para que fosse submetido à 

segunda discussão o projeto da codificação da legislação 

municipal com as modificações por ela anotadas no original, 

sendo aprovado esse parecer, foi posto o projeto em discussão, 

depois, a votos, sendo aprovado em segunda. Assinado por 

todos os senhores vereadores foi apresentado o projeto 

seguinte: “Artº 1º Fica o presidente da Câmara, autorizado a 

aumentar a iluminação pública da cidade, à medida das 

necessidades dos habitantes, abrindo o crédito preciso para 

custear as despesas. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. Sala das Sessões, 2 de Setembro de 1918. Domingos 

Ribeiro de Rezende, Severino Villela, José Augusto de Paiva, José 

Francisco de Oliveira, José Fortunato de Almeida”. Como 
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estivesse assinado por todos os vereadores, foi submetido à 

primeira discussão, sem ser enviado à Comissão de Legislação [e 

Justiça] e não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, 

foi unanimemente aprovado. Foi apresentado o projeto 

seguinte: “Artº 1º Fica o presidente autorizado a despender a 

quantia de 34:300$996 (trinta e quatro contos, trezentos mil 

novecentos e noventa e seis réis), além dos 30 contos já votados 

na lei orçamentária do exercício corrente, para a construção do 

prédio do “Grupo Escolar” desta cidade. Artº 2º Fica o 

presidente da Câmara autorizado a fazer as operações de 

crédito necessárias ao cumprimento da presente lei. Artº 3º 

Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 2 de 

Setembro de 1918. Domingos Ribeiro [de] Rezende. José 

Fortunato de Almeida. José Francisco de Oliveira. Severino 

Villela. José Augusto de Paiva”. Como estivesse as- [fim da 

transcrição da folha 58 verso] -sinado por todos os vereadores, 

não foi enviado à Comissão de Finanças, sendo em seguida 

posto em discussão e como não houvesse quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi aprovado em primeira. E nada mais 

havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente encerrar a 

presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a 

escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 José Fortunato de Almeida 

 Domingos Ribeiro de Rezende 
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Notas: 

1 No trecho, “Artº 1º Fica o presidente da Câmara, autorizado a 

aumentar a iluminação pública da cidade, à medida das 

necessidades dos habitantes...”, o relator escreveu presidente 

com a inicial minúscula, o que foge ao padrão de sua escrita nas 

atas anteriores.  

2 A leitura dessa ata permite deduzir que não havia um plano 

municipal de expansão da rede elétrica pública e particular da 

cidade, uma vez que essa expansão se dava a partir de 

solicitações dos cidadãos por meio de requerimentos enviados 

à Câmara.   

3 No trecho final, “E nada mais havendo a tratar-se, mandou o 

Snr Presidente encerrar a presente ata” o relator quis dizer: “E 

nada mais havendo a tratar-se, o Snr Presidente encerrou a 

sessão e mandou lavrar a presente ata”.  

4 O vereador José Francisco de Oliveira, citado como presente à 

sessão, não assinou a ata.  

 

[Ata 76]  

Ata da sessão ordinária de 3 de Setembro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos três dias do mês de Setembro de mil novecentos e dezoito, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à  

hora regimental, aí presentes os vereadores: Affonso de Oliveira 

Castro, José Augusto de Paiva e Severino [Cândido da Silva] 

Villela, faltando sem causa participada os Snrs Domingos Ribeiro 

de Rezende, José Marcellino Teixeira, José Fortunato de 

Almeida e José Francisco de Oliveira. Depois de feita a chamada, 
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verificando o Snr Presidente não haver número legal, declarou 

não poder abrir a sessão e encerrou a presente sessão. E nada 

mais havendo a tratar-se, mandou lavrar a presente ata. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Severino Villela 

 José Augusto de Paiva 

 

[fim da transcrição da folha 59 frente. Após a última assinatura, 

o relator deixou três linhas em branco] 

 

[Ata 77] 

Ata da sessão extraordinária de 12 de Setembro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos doze dias do mês de Setembro de mil novecentos e dezoito, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí compareceram os vereadores: Affonso de 

Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, Domingos Ribeiro de 

Rezende, Severino [Cândido da Silva] Villela, José Marcellino 

Teixeira, José Fortunato de Almeida; faltando sem causa 

participada o vereador José Francisco de Oliveira. Depois de 

feita a chamada, verificando o Snr Presidente haver número 

legal, declarou aberta a sessão e disse que, em obediência às 

disposições da lei nº 2, de 14 de Setembro de 1891, vinha 

apresentar à Câmara Municipal o orçamen[to] da sua receita e 

despesa para o exercício financeiro de 1919. A Câmara tomando 

conhecimento desse projeto de orçamento o enviou à Comissão 

de Finanças para dar seu parecer, a fim de ser discutido na 
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segunda quinzena. Pelo vereador Domingos Ribeiro foi 

requerido à Câmara para ser submetido em terceira discussão o 

projeto do Estatuto Municipal e, tendo esta deferido, foi o 

mesmo posto em terceira discussão, depois de discutido foi, em 

seguida, posto a votos, sendo aprovado. Para redação final foi 

enviado à Comissão respectiva. O Snr Presidente suspendendo 

a sessão convocou os Snrs vereadores para comparecerem no 

dia 27 do corrente para ser discutido o projeto do orçamento. E 

nada mais havendo a tratar-se, lavrei a presente ata. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 Severino Villela 

 José Augusto de Paiva 

 José Fortunato de Almeida 

 

[fim da transcrição da folha 59 verso] 

 

Notas: 

1 No trecho, “E nada mais havendo a tratar-se, lavrei a presente 

ata” o relator foge do padrão adotado por ele no encerramento 

das atas anteriores: “E nada mais havendo a tratar-se, o Snr 

Presidente encerrou a presente sessão e mandou lavrar a 

presente ata”. 

2 O Estatuto Municipal, aprovado após terceira e última 

discussão nessa sessão, foi publicado no ano seguinte, em livro, 

com o título “Código de Posturas da Câmara Municipal da 

Cidade de Varginha. Estatuto Municipal. Lei Nº 357, de 19 de 

setembro de 1918” (Varginha : [s. n.], 1919. 132p.).  
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3 O relator termina a ata com o termo “Eu, Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior” sem acrescentar “Secretário, a escrevi”, conforme 

procedimento adotado por ele em todas as atas anteriores.  

 

[Ata 78] 

Ata da sessão extraordinária de 27 de Setembro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de mil novecentos e 

dezoito, em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

Affonso de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, Domingos 

Ribeiro de Rezende, Severino [Cândido da Silva] Villela, José 

Fortunato de Almeida, faltando sem causa participada os Snrs 

vereadores José Marcellino Teixeira e José Francisco de Oliveira. 

Depois de feita a chamada, verificando o Snr Presidente haver 

número legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, 

Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que 

sendo feita, foi a mesma aprovada. Pela Comissão de Finanças 

foi apresentado o parecer verbal propondo o projeto de 

orçamento para o exercício de 1919, sendo a receita de cento e 

seis contos e quinhentos mil[-réis] [Rs 106:500$000] e a despesa 

na mesma quantia. Sendo submetido à primeira discussão, foi o 

mesmo aprovado. Nada mais havendo a tratar-se, o Snr 

Presidente marcou para a ordem do dia, amanhã, votação em 

segunda discussão [d]o projeto do orçamento. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. 

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 Domingos Ribeiro de Rezende 
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 Severino Villela 

 José Augusto de Paiva 

 José Fortunato de Almeida 

 

Nota: 

O trecho “Nada mais havendo a tratar-se, o Snr Presidente 

marcou para a ordem do dia, amanhã, votação em segunda 

discussão o projeto do orçamento” ficaria mais claro com a 

seguinte redação: “Nada mais havendo a tratar-se, o Snr 

Presidente marcou para a ordem do dia de amanhã a votação 

em segunda discussão do projeto do orçamento”.  

 

[Ata 79] 

Ata da sessão extraordinária de 28 de Setembro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de mil 

novecentos [fim da transcrição da folha 60 frente] e dezoito, em 

a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí presentes os vereadores Snrs Affonso de Oliveira 

Castro, José Augusto de Paiva, Domingos Ribeiro de Rezende, 

Severino Cândido da Silva Villela e José Fortunato de Almeida, 

faltando sem causa participada os vereadores José Marcellino 

Teixeira e José Francisco de Oliveira. Depois de feita a chamada, 

verificando o Snr Presidente haver número legal, declarou 

aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que fizesse a 

leitura da ata da sessão, o que sendo feita, foi a mesma 

aprovada. Foi posto em segunda discussão o projeto que orça a 

receita e a despesa para o exercício de mil novecentos e dezoito 
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[sic] [1919] em cento e dezesseis contos e quinhentos mil-réis 

(106:500.000) [sic] e não havendo quem sobre o mesmo pedisse 

a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado. E nada mais 

havendo a tratar-se, lavrei a presente ata. Eu, Evaristo Gomes 

de Paiva Jor, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Fortunato de Almeida 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 Severino Villela 

 José Augusto de Paiva 

 

Nota: 

O relator comete dois equívocos ao citar o orçamento da receita 

e despesas municipais: o ano de exercício é o seguinte, 

portanto, 1919, e não 1918 como escreveu por extenso. Em 

relação à quantia, ele cita um valor por extenso (cento e 

dezesseis contos e quinhentos mil-réis) e outro em numerais (Rs 

106.500,00). Os erros não foram percebidos por ele, pois não 

constam correções, conforme era costume dele. 

 

[Ata 80] 

Ata da sessão extraordinária de 30 de Setembro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos trinta dias do mês de Setembro de mil novecentos e dezoito, 

em a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí presentes os vereadores Affonso de Oliveira 

Castro, José Augusto de Paiva, Severino [Cândido da Silva] 

Villela, Domingos Ribeiro de Rezende e José Fortunato de 
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Oliveira [sic] [José Fortunato de Almeida]; faltando sem causa 

participada os Snrs José Marcellino Teixeira e José Francisco de 

Oliveira. Depois de feita a chamada, verificando o Snr Presidente 

haver número legal, declarou [fim da transcrição da folha 60 

verso] aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que fizesse 

a leitura da ata anterior, o que sendo feita, foi a mesma 

aprovada. Foi posto em terceira discussão o projeto que orça a 

receita e despesa do município de Varginha, para 1919, em 

cento e dezesseis contos, não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a voto e aprovado. Em seguida, [foi] 

enviado à Comissão de Redação [de Leis], que foi de parecer que 

foi [sic] [fosse] sancionado com a redação original. E nada mais 

havendo a tratar, lavrei a presente ata. Eu, Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. (aa) Affonso de Oliveira 

Castro. Domingos Ribeiro de Rezende. José Augusto de Paiva. 

Severino Villela. José Fortunato de Almeida.   

 

Notas: 

 

1 O relator cita o valor de Rs 116:000,000 (cento e dezesseis 

contos de réis) referente ao orçamento da receita e despesas 

para o ano de 1919. Na ata 78, de 27 de setembro, ele citou por 

extenso a quantia de Rs 106:500$000 e na ata 79, de 28 de 

setembro), respectivamente, Rs 116:500$000, por extenso e Rs 

106:500.000 em numeral. 

2 As assinaturas dos vereadores ao final da ata constam em 

sequência linear e não cada uma em uma linha, conforme vinha 

sendo feito até então.  

 



 

322 

[Ata 81] 

 

Ata da sessão extraordinária de 13 de novembro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos treze dias do mês de Novembro de mil novecentos e 

dezoito, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, 

à hora regimental, aí presentes os vereadores Affonso de 

Oliveira Castro, Severino Cândido da Silva Villela e José 

Marcelino Teixeira, faltando com causa participada o vereador 

José Fortunato de Almeida e, sem ela, os Snrs José Augusto de 

Paiva, José Francisco de Oliveira e Domingos [Ribeiro] de 

Resende. Depois de feita a chamada, verificando o Snr. 

Presidente não haver número legal, disse que “Sendo o Agente 

Executivo Municipal de acordo com o art. 39, parágrafo 20, 

competente para providenciar, como estiver ao seu alcance, nos 

casos imprevistos de epidemia, etc., etc. e, bem assim, distribuir 

os socorros públicos fornecidos pela Câmara em caso de 

calamidade pública, prestando à mesma suas contas, convoquei 

os senhores vereadores para a presente sessão extraordinária, 

para [que] com suas luzes sugerissem alguma ideia vantajosa 

para minorar o sofrimento das classes assoladas pelo terrível 

mal, como não tenham comparecido atestando assim o descaso 

que lhes merece essas classes, de- [fim da transcrição da folha 

61 frente] -claro não haver sessão por falta de número e 

agradeço o comparecimento dos Senhores presentes.” E nada 

mais havendo a tratar-se, lavrei a presente ata que assinam. Eu, 

Eu [sic], Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário a escrevi. 

 Affonso de Oliveira Castro 
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 Severino Villela 

 José Marcellino Teixeira 

 

Notas: 

1 A transcrição dessa ata consta das duas primeiras edições do 

livro “A gripe espanhola em Varginha (MG) 1918: memória de 

uma tragédia”, em 2004 (p. 50-51) e 2005 (p. 61-62) (vide 

Referências Bibliográficas). Nessas edições, consta “à hora 

regulamentar”. A forma que consta do documento original é “à 

hora regimental”, tal como transcrito acima.  

2 O relator escreve o texto da citação entre aspas em um longo 

parágrafo. O trecho “convoquei os senhores vereadores para a 

presente sessão extraordinária, para [que] com suas luzes 

sugerissem alguma ideia vantajosa para minorar o sofrimento 

das classes assoladas pelo terrível mal, como não tenham 

comparecido atestando assim o descaso que lhes merece essas 

classes, declaro não haver sessão por falta de número e 

agradeço o comparecimento dos Senhores presentes” ficaria 

mais claro com a seguinte pontuação: “convoquei os senhores 

vereadores para a presente sessão extraordinária, para que, 

com suas luzes, sugerissem alguma ideia vantajosa para minorar 

o sofrimento das classes assoladas pelo terrível mal. Como não 

tenham comparecido, atestando assim o descaso que lhes 

merece essas classes, declaro não haver sessão por falta de 

número e agradeço o comparecimento dos Senhores 

presentes”. 
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[Ata 82] 

 

[Ata da primeira sessão preparatória para o reconhecimento de 

poderes dos vereadores de 23 de dezembro de 1918] 

[Secretário: José Justiniano de Paiva] 

 

Ata da primeira sessão preparatória para o reconhecimento de 

poderes dos vereadores à Câmara Municipal, eleitos em 

primeiro de Novembro de (1918) mil novecentos e dezoito.  

Aos vinte e três dias de Dezembro de mil novecentos e dezoito, 

às doze horas, na sala das sessões da Câmara Municipal, 

presentes os Cidadãos Cel Domingos Ribeiro de Rezende, Júlio 

Alves Teixeira, José Augusto de Paiva, José Justiniano de Paiva, 

Estevão Braga Sobrinho, Antonio Fortunato, digo, [Antonio] 

Christiano de Almeida, José Rebello da Cunha, Severino Cândido 

da Silva Villela e Sylvestre Francisco de Oliveira, assumiu a 

presidência o vereador mais votado, Cidadão José Augusto de 

Paiva, servindo de secretário o imediato em votos José 

Justiniano de Paiva. O presidente declaro[u] aberta a sessão e 

convidou os Snrs vereadores a entregarem seus diplomas ao 

secretário, que deles fez uma lista e, por ela, fez a chamada para 

[a] eleição de duas Comissões de três membros cada uma, 

cabendo à primeira [o] exame dos diplomas apresentados e à 

segunda, [uma ou duas palavras ilegíveis] dos apre- [fim da 

transcrição da folha 61 verso] -sentados pelos membros 

d’aquela. Para essa eleição votaram todos os vereadores 

presentes e em dois nomes cada ... Lei nº 204, de 1896, artº 10, 

cujo resultado foi o seguinte: para a primeira Comissão, 

Severino Cândido da Silva Villela, Estevão Braga Sobrinho e Júlio 
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Alves Teixeira e, para a segunda, José Rebello da Cunha, 

Sylvestre Francisco de Oliveira e Antonio Christiano de Oliveira. 

Estas Comissões receberam os documentos referentes às 

eleições, tais como diplomas etc. E declararam que suas 

reuniões seriam celebradas nos dias vinte e cinco, vinte e seis; e 

vinte e sete. O presidente declaro[u] que nada mais havendo a 

tratar, dava por findo os trabalhos da presente sessão e 

marco[u] nova reunião para o dia vinte e sete (26) com a 

seguinte ordem do dia: apresentação dos pareceres das 

Comissões. Em tempo, declaro de nenhum valor a entrelinha 

que diz vinte e sete. Eu, José Justiniano de Paiva, a escrevi e 

assino. (a) José Justiniano de Paiva, Secretário.   

 (aa) José Augusto de Paiva  

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Estevam Braga Sobrinho 

 Júlio Alves Teixeira 

 José Rebello da Cunha 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

 José Justiniano de Paiva, Secretário 

 

[fim da transcrição da folha 62 frente]  

 

Notas: 

  

1 No trecho, “O presidente declaro[u] que nada mais havendo a 

tratar, dava por findo os trabalhos da presente sessão e 

marco[u] nova reunião...”, provavelmente, o relator José 

Justiniano de Paiva, escreveu os verbos declarar e marcar no 
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pretérito perfeito da forma como ele os falava na linguagem 

coloquial, sem pronunciar o fonema final ‘u’ e ressaltando 

último fonema na tônica ‘ô’: declarô; marcô. Transposto da 

linguagem oral para a escrita, esse tipo de ortografia em 

documentos oficiais não respeita a norma culta do idioma.  

2 O vereador citado pelo relator como Estevão Braga Sobrinho, 

assinou a ata como Estevam.  

 

[Ata 83] 

 

[Ata da segunda sessão preparatória para o reconhecimento de 

poderes dos vereadores eleitos à Câmara Municipal, de 26 de 

dezembro de 1918] 

[Secretário: José Justiniano de Paiva] 

 

Ata da segunda sessão preparatória para o reconhecimento de 

poderes dos vereadores à Câmara Municipal, eleitos a 1º de 

Novembro de de [sic] 1918 

Aos vinte e seis dias do mês de Dezembro de mil novecentos e 

dezoito, às doze horas, na sala das sessões da Câmara 

Municipal, presentes os cidadãos José Augusto de Paiva, José 

Justiniano de Paiva, Estevão Braga Sobrinho, José Rebello da 

Cunha, Severino Cândido da Silva Villela, Sylvestre Francisco de 

Oliveira e Antonio Christiano de Almeida, assumiu a presidência 

o primeiro nomeado e, tendo como secretário o segundo 

nomeado, declarada aberta a sessão e não havendo expediente 

sobre a mesa, o presidente [anunciou?] passar-se à ordem do 

dia: apresentação dos pareceres das Comissões, tendo sido 

pelas mesmas entregue[s] os pareceres seguintes: Parecer – A 
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Comissão nomeada no dia 23 de Dezembro de mil novecentos e 

dezoito, para verificação de poderes, elegeu seu presidente e 

secretário, lavrou um edital que foi afixado no local público para 

avisar os interessados, funcionou nos dias vinte e cinco, os 

interessados, digo, e vinte e seis, não havendo contestação dos 

diplomas dos eleitos José Augusto de Paiva, José Justiniano de 

Paiva, Sylvestre Francisco de Oliveira, José Rebello da Cunha e 

Antonio [fim da transcrição da folha 62 verso] Christiano de 

Almeida, para vereadores gerais e o cidadão Cel Domingos 

Ribeiro de Rezende, para vereador especial pelo distrito do 

Carmo da Cachoeira. Considerando que o pleito correu 

regularmente e mais que nenhum protesto e reclamação lhe foi 

apresentado, é de parecer que os mesmos sejam reconhecidos 

e proclamados vereadores à Câmara Municipal desta Cidade. 

Sala das sessões da primeira Comissão de verificação de 

poderes, aos vinte e seis dias do mês [de dezembro] de mil 

novecentos e dezoito, em Varginha. Estevão Braga Sobrinho, 

relator. Severino Cândido da Silva Villela. Parecer – A Comissão 

nomeada no dia 23 de Dezembro de 1918, para verificação de 

poderes, elegeu o seu presidente e secretário e lavrou um edital 

que foi afixado no lugar público para avisar os interessados. 

Funcionou nos dias 25 e 26, não havendo contestação dos 

diplomas dos eleitos vereadores gerais e especial do distrito 

desta Cidade: para vereador especial, Júlio Alves Teixeira e, para 

vereadores gerais, Severino Cândido da Silva Villela e Estevão 

Braga Sobrinho, reconhece legais os diplomas e estando de 

acordo, deu este parecer que eu, secretário, o escrevi e assino. 

Sylvestre Francisco de Oliveira. Sala das sessões [fim da 

transcrição da folha 63 frente] da Câmara Municipal em 
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Varginha, aos 26 de Dezembro de 1918. Os membros da 

segunda Comissão de verificação de poderes, Presidente 

Antonio Christiano de Almeida, secretário Sylvestre Francisco de 

Oliveira, José Rebello da Cunha. Nada mais havendo a tratar na 

presente sessão, o presidente convocou a Câmara para amanhã, 

à mesma hora, dando a seguinte ordem do dia: discussão e 

votação dos pareceres apresentados pelas Comissões de 

verificação de poderes e deu por finda a sessão. Eu, José 

Justiniano de Paiva, Secretário, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Severino Cândido da Silva Villela 

 José Rebello da Cunha 

 Estevam Braga Sobrinho 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

 José Justiniano de Paiva, Secretário 

 

[Ata 84] 

 

[Ata da terceira sessão preparatória de verificação de poderes 

dos vereadores à Câmara Municipal, de 27 de dezembro de 

1918] 

[Secretário: José Justiniano de Paiva] 

Ata da 3ª sessão preparatória de verificação de poderes. 

Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro de 1918, em o Paço 

da Câmara Municipal, aí presentes os cidadãos José Augusto de 

Paiva, José Justiniano de Paiva, Sylvestre Francisco de Oliveira, 

Severino Cândido da Silva Villela, José Rebello da Cunha, Estevão 

Braga Sobrinho e Antonio Christiano de Almeida, assumiu a 
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presidência o [fim da transcrição da folha 63 verso] primeiro 

nomeado, secretariado pelo segundo nomeado. O Presidente 

declarou que o fim da presente sessão era [a] discussão e 

votação dos pareceres das Comissões de verificação de poderes 

e, em seguida, submeteu-os à discussão e, não havendo quem 

sobre os mesmos pedisse a palavra, foi encerrada a discussão e 

submetido o primeiro à votação em relação a cada nome, sendo 

que, de cada vez que se votava, retirava-se do recinto o 

vereador sobre cuja pessoa ia-se decidir. Aprovados [os 

vereadores] por  unanimidade de todas as conclusões do 

parecer, o presidente proclamou, à proporção que ia-se 

decidindo, vereadores gerais José Justiniano de Paiva, Sylvestre 

Francisco de Oliveira, José Rebello da Cunha, Antonio Christiano 

de Oliveira [e] vereador especial pelo distrito do Carmo da 

Cachoeira, Cel Domingos Ribeiro de Rezende e, ao ser submetido 

à última conclusão referente ao seu nome, foi [o] presidente 

retirando-se do recinto ao vereador já reconhecido Sylvestre 

Francisco de Oliveira que, assumindo a presidência, submeteu à 

votação esta conclusão, tendo sido a mesma aprovada por 

unanimidade e  proclamou vereador geral o Cidadão José 

Augusto de Paiva, o qual, assumindo novamente a presidência, 

observando as mesmas formalidades e depois de aprovadas por 

unanimidade de votos [fim da transcrição da folha 64 frente] o 

parecer, digo, as conclusões do parecer da segunda Comissão, 

proclamou, do mesmo modo, vereador especial pelo distrito da 

cidade, Júlio Alves Teixeira e, vereadores gerais, Severino 

Cândido da Silva Villela e Estevão Braga Sobrinho. Estando, 

assim, terminados os trabalhos de reconhecimento de poderes 

dos membros da Câmara Municipal, que têm de servir no triênio 
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que vai de mil novecentos e dezenove a mil novecentos a mil 

novecentos e vinte e um, e nada mais havendo a tratar, o 

presidente suspendeu a sessão por meia hora para confecção 

desta ata e convidou os vereadores a comparecerem no dia 

primeiro de as dos [sic], digo, de janeiro, às doze horas, para [a] 

sessão solene de instalação da Câmara, marcando a seguinte 

ordem do dia: compromisso dos Srs vereadores, expediente, 

eleição do presidente, secretários e das Comissões 

permanentes. Reaberta a sessão, lida e submetida à votação, foi 

esta [ata] aprovada. Eu, José Justiniano de Paiva, a escrevi e 

assino. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Estevam Braga Sobrinho 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

 Severino Cândido da Silva Villela 

 José Rebello da Cunha 

 José Justiniano de Paiva, secretário 

 

[fim da transcrição da folha 64 verso] 

 

Notas: 

1 O trecho “Antonio Christiano de Oliveira [e] vereador especial 

pelo distrito do Carmo da Cachoeira, Cel Domingos Ribeiro de 

Rezende” consta do original sem pontuação: “Antonio 

Christiano de Oliveira vereador especial pelo distrito do Carmo 

da Cachoeira Cel Domingos Ribeiro de Rezende”. 

2 No trecho, “convidou os vereadores a comparecerem no dia 

primeiro de as dos [sic], digo, de janeiro, às doze horas” na parte 
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em que o relator escreveu “as dos” ele ia escrever “às doze 

horas”. Do original, a escrita do horário por esse relator consta 

sempre como “as dose horas”.  

3 No trecho, “compromisso dos Srs vereadores, expediente, 

eleição do presidente, secretários e das Comissões 

permanentes”, evidentemente, o relator quis dizer: 

“compromisso dos Srs vereadores, expediente, eleição do 

presidente, secretários e dos membros das Comissões 

permanentes”. 

 

[Ata 85] 

Ata da sessão do dia 28 de Dezembro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de mil novecentos e 

dezoito, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, 

à hora regimental, aí compareceu o Snr Affonso de Oliveira 

Castro, faltando sem causa participada os demais vereadores. 

Depois de feita a chamada, verificando o Snr Presidente não 

haver número para a presente sessão, que era para apresentar 

os livros de contas e mais documentos de sua gestão, deixava 

de o fazer por não terem comparecido os Snrs vereadores. Para 

constar, mandou lavrar a presente ata, que assina. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. 

 

Nota: 

Não consta a assinatura do presidente da Câmara.  
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[Ata 86] 

Ata da sessão do dia 30 de Dezembro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos 

e dezoito, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

Affonso de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, Severino 

[Cândido da Silva] Villela, Domingos [Ribeiro] de Rezende e José 

Fortunato de Almeida, faltando sem causa participada os 

vereadores José Marcellino [Teixeira] e José Francisco [de 

Oliveira]. Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente 

haver número legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, 

Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que 

foi feita, sendo em seguida posta em discussão e aprovada. O 

Snr Presidente disse que, de acordo com o que preceitua a lei, 

vinha prestar as contas perante a Câmara de sua gestão como 

Agente Executivo, para o que apresentava os livros da 

escrituração e mais documentos comprobatórios da escri- [fim 

da transcrição da folha 65 frente] -ta, livros estes e documentos 

que foram entregues à Comissão de Finanças composta dos 

vereadores José Augusto de Paiva, Domingos de Rezende e José 

Fortunato para procederem à verificação de contas. A 

Comissão, recebendo documentos e livros, pediu prazo para dar 

seu parecer, no que foi atendida. A seguir, o Snr Presidente 

suspendeu a sessão e convocou os Snrs vereadores para 

comparecerem, amanhã e designou a seguinte ordem do dia: 

apresentação e discussão do parecer da Comissão de Finanças. 
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E nada mais havendo a tratar-se, lavrei a presente ata. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) Affonso de Oliveira Castro 

 José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 José Fortunato de Almeida 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 

Nota: 

O trecho “vinha prestar as contas perante a Câmara de sua 

gestão como Agente Executivo” ficaria mais claro com a 

seguinte redação: “vinha prestar à Câmara as contas de sua 

gestão como Agente Executivo”. Conforme vimos em diversas 

outras passagens, esse relator tinha predileção por hipérbatos.  

 

[Ata 87] 

 

Ata de 31 de Dezembro de 1918 

Presidente – Affonso de Oliveira Castro 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos trinta e um dias do mês de Dezembro do ano de mil 

novecentos e dezoito, em o Paço da Câmara Municipal da 

Cidade de Varginha, à hora regimental, aí compareceram os 

vereadores Affonso de Oliveira Castro, José Augusto de Paiva, 

Severino [Cândido da Silva] Villela, Domingos Ribeiro de 

Rezende, José Fortunato [de Almeida], faltando sem causa 

participada os Snrs José Marcellino [Teixeira] e José Fortunato 

[de Almeida]. Depois de feita a chamada, verificou o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 
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ordenou a mim que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o 

que sendo feita, foi a mesma aprovada. Em segui[da], o 

vereador Domingos de Rezende apresentou o parecer da 

Comissão de Finanças do teor seguinte: “Parecer – A Comissão 

de Finanças a que foram presentes os balan- [fim da transcrição 

da folha 65 verso] -cetes do triênio de 1916 a 1918, de livros, 

talões e recibos, caixa, conta corrente e demais documentos 

referentes aos exercícios dos anos acima mencionados, 

apresentados pelo Presidente da Câmara. Considerando que a 

prestação de contas foi feita em dia hábil, determinado por lei. 

Considerando que examinadas estas com a máxima atenção, 

conferidas todas as contas, recibos e etc. Considerando, 

outrossim, que a administração em 1916, 1917 e 1918, foi feita 

com honestidade e a melhor boa vontade. A Comissão é de 

parecer que as contas sejam aprovadas para o que oferece o 

seguinte projeto: “Artº 1º Ficam aprovadas as contas do 

exercício de 1916, 1917 e 1918 e a gestão administrativa do 

atual Presidente da Câmara. Artº 2º Revogam-se as disposições 

em contrário. Sala das sessões, 31 de Dezembro de 1918. José 

Augusto de Paiva, Secretário. Domingos Ribeiro de Rezende – 

Presidente. José Fortunato de Almeida”. Sendo posto a votos, 

foi unanimemente aprovado. Em  

 

[O texto da ata é interrompido nesse ponto. Não consta 

nenhuma nota do relator sobre o motivo da interrupção. Segue-

se o título abaixo, com a caligrafia de José Justiniano de Paiva]. 

 

Ata [da] instalação e posse da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha 
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[Após o título constam quinze linhas em branco. O relator 

preferiu iniciar a ata na folha seguinte] 

 

[fim da transcrição da folha 66 frente] 

 

Nota: 

O relator cita o vereador José Fortunato de Almeida como 

presente e ausente na sessão. Não constam as assinaturas dos 

vereadores após a ata, uma vez que o registro foi interrompido 

abruptamente e a ata não foi concluída.  

 

≈1919≈ 
 

[Ata 88] 

Ata da instalação da Câmara Municipal da Cidade de Varginha 

para o triênio de mil novecentos e dezenove a mil novecentos e 

vinte e um [Ata de primeiro de janeiro de 1919] 

[Relator: José Justiniano de Paiva] 

Presentes os vereadores eleitos e reconhecidos – José Augusto 

de Paiva – Domingos Ribeiro de Rezende – Severino Cândido da 

Silva Villela – Júlio Alves Teixeira – Estevão Braga Sobrinho – 

Sylvestre Francisco de Oliveira – Antonio Christiano de Almeida 

e José Rebello da Cunha – , ao meio-dia, no Paço da Câmara 

Municipal, com a forma legal, foi aberta a sessão, assumindo a 

Presidência o vereador José Augusto de Paiva, que disse ir-se 

proceder de acordo com a Lei em vigor a eleição para Presidente 

da Câmara, o que foi feito em escrutínio secreto, sendo [a] 

apuração o seguinte: para Presidente, José Augusto de Paiva, 
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oito votos; Domingos Ribeiro de Rezende, um voto. Em vista 

deste resultado, o Presidente eleito prestou o compromisso 

legal, empossando-se do referido cargo. Em seguida, anunciou 

que se ia proceder à eleição para Vice-Presidente da Câmara, o 

que se fazendo por escrutínio secreto, deu o seguinte resultado: 

Sylvestre Francisco de Oliveira – sete votos; Severino Cândido 

[fim da transcrição da folha 66 verso] da Silva Villela, um voto; 

Domingos Ribeiro de Rezende, um voto. Em vista do que, pelo 

Presidente foi declarado eleito o vereador Sylvestre Francisco 

de Oliveira, que prestou o compromisso legal, empossando-se 

do cargo. A todos os vereadores presentes, depois de aberta a 

sessão, foi tomado o compromisso legal de acordo com a Lei. 

Procedendo-se à eleição das diversas comissões [uma palavra 

ilegível], foi obtido o seguinte resultado: Polícia e Finanças, 

Sylvestre Francisco de Oliveira, Estevão Braga Sobrinho e José 

Rebello da Cunha; Obras Públicas, Colonização e Agricultura, 

Júlio Alves Teixeira, Antonio Christiano de Oliveira e Severino 

Cândido da Silva Villela; Instrução Pública, Estatística e Saúde 

Pública – Domingos Ribeiro de Rezende, Antonio Christiano de 

Oliveira e Sylvestre Francisco de Oliveira; Legislação, Justiça, 

Redação de Leis, Comércio e Indústria – José Justiniano de Paiva, 

José Rebello da Cunha e Júlio Alves Teixeira. Pelo Dr. Affonso de 

Oliveira Castro, depois de saudar a nova Câmara, foi feita a 

súmula do relatório concernente à sua administração no triênio 

anterior. Suspensa e [depois] reaberta a sessão e pondo o Sr 

Presidente aberta a palavra à disposição dos presentes, d’essa 

usou o vereador Severino Cândido da Silva Villela. Em seguida, 

o Sr Presidente agradeceu o comparecimento de todos os 

presentes e com [fim da transcrição da folha 67 frente] 
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especialidade [sic] [em especial] o do Poder Judiciário, 

representado pelo Dr Promotor de Justiça. Nada mais havendo 

a tratar-se, foi encerrada a presente sessão, depois de lida a 

presente ata, que estava conforme, foi por todos assinada. Eu, 

José Justiniano de Paiva, a fiz e assino. 

 (a) José Justiniano de Paiva 

 Varginha, 1º de janeiro de 1919 

 (aa) José Augusto de Paiva, Presidente 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Júlio Alves Teixeira 

 Severino Villela 

 Estevam Braga Sobrinho 

 José Rebello da Cunha 

 José Justiniano de Paiva, Secretário 

 

Notas: 

1 O relator informou que o vereador Severino Cândido da Silva 

Villela fez uso da palavra aberta posta pelo presidente, mas não 

relatou o conteúdo de sua fala.  

2 No trecho, “O Sr Presidente agradeceu o comparecimento de 

todos os presentes e com especialidade o do Poder 

Judiciário...”, o relator, evidentemente, quis dizer “o Sr 

Presidente agradeceu o comparecimento de todos os presentes 

e, em especial, o do Poder Judiciário...”. 
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[Ata 89] 

Ata da sessão ordinária de 2 de Janeiro de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva [Júnior] 

Aos dois dias do mês de Janeiro de mil novecentos e dezenove, 

em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí compareceram os Snrs vereadores José Augusto 

de Paiva, Sylvestre [Francisco] de Oliveira, José Rebello [da 

Cunha], Antonio [Christiano] de Almeida, Severino [Cândido da 

Silva] Villela, Júlio [Alves] Teixeira, Domingos [Ribeiro] de 

Rezende, José Justiniano de Paiva e Estevam Braga Sobrinho. 

Depois de feita a chamada, verificando o Snr Presidente haver 

número legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, 

Secretário, que fizesse a leitura da ata [da sessão anterior]. Pelo 

vereador Estevam Braga Sobrinho, foi apresentado o projeto 

seguinte: “Artº 1º Fica abonada a porcentagem de 3% (três) [fim 

da transcrição da folha 67 verso] aos guardas sobre a 

arrecadação que fizerem. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. Sala das Sessões, 2 de Janeiro de 1919. Estevam Braga 

Sobrinho, Domingos Ribeiro, José Rebello da Cunha, Antonio 

Christiano de Almeida, Júlio Alves Teixeira, José Justiniano de 

Paiva, Severino Villela, Sylvestre Francisco de Oliveira”. Como 

estivesse assinado por toda a Câmara, deixou de ser enviado à 

comissão respectiva, o Snr [Presidente] mandou submetê-lo à 

discussão e, em seguida, a votos, sendo aprovado em primeira. 

Como nada mais houvesse a tratar, o Snr Presidente convidou 

os Snrs vereadores para comparecerem, amanhã, a fim de se 

prosseguir os trabalhos e designou a seguinte ordem do dia: 

segunda discussão do projeto em andamento. Em tempo. Pelo 
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vereador Domingos Ribeiro de Rezende foi apresentado o 

projeto seguinte assinado pela maioria da Câmara: Artº 1º Fica 

o Presidente da Câmara autorizado a receber sem multa os 

impostos dos contribuintes em atraso, que fizerem os 

pagamentos dentro de dias [sic] da publicação desta lei. Artº 2º 

Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 2 de 

Janeiro de 1919. Domingos Ribeiro de Rezende. Antonio 

Christiano. Júlio Alves Teixeira. Severino Villela. Estevam. [sic] 

Estevam Braga Sobrinho. Sylvestre de Oliveira”. Deixou de ser 

apresentado à respectiva comissão por ter sido assinado pela 

maioria, foi posto em 1ª discussão, sendo aprovado. Nada mais 

havendo a tratar-se, lavrou-se a presente ata, que vai assinada. 

Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi. (a) José 

Augusto de Paiva. 

 (aa) Domingos Ribeiro de Rezende  

 Antonio Christiano de Almeida 

 Estevam Braga Sobrinho 

 José Justiniano de Paiva 

 Júlio Alves Teixeira 

[fim da transcrição da folha 68 frente] 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

 Severino Villela 

 

Notas: 

1 Na abertura da ata, o relator cita os nomes da maioria dos 

vereadores de forma abreviada, o que foge ao padrão da escrita 

dele adotado nas atas anteriores. 

2 No texto do primeiro projeto citado, artigo 1º: “Fica abonada 

a porcentagem de 3% (três) aos guardas sobre a arrecadação 
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que fizerem”, cabe a pergunta: arrecadação sobre o que? 

Pressupõe-se que seja sobre os impostos devidos pelos 

munícipes.  

3 Em relação ao texto: “Artº 1º Fica o Presidente da Câmara 

autorizado a receber sem multa os impostos dos contribuintes 

em atraso, que fizerem os pagamentos dentro de dias da 

publicação desta lei”: 1) não foi especificado quantos dias de 

prazo os contribuintes teriam para efetuar o pagamento dos 

impostos sem multa. O prazo proposto era de trinta dias, 

conforme consta da ata seguinte, datada de 03 de janeiro de 

1919. 2) entrelinhas e acima do trecho “Artº 1º Fica” consta a 

anotação: 360-4-1920. O relator não esclarece a que essa 

numeração se refere.  

  

[Ata 90] 

Ata da sessão ordinária de 3 de Janeiro de 1919 

Presidente José Augusto de Paiva 

Secretário Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos três dias do mês de Janeiro de 1919, em o Paço da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

compareceram os vereadores José Augusto de Paiva, Domingos 

Ribeiro de Rezende, Antonio Christiano de Almeida, Estevam 

Braga Sobrinho, José Justiniano de Paiva, Júlio Alves Teixeira, 

Sylvestre Francisco de Oliveira e Severino [Cândido da Silva] 

Villela. Depois de feita a chamada, verificando o Snr Presidente 

haver número legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, 

Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que 

sendo feita, foi posta em discussão, sendo aprovada. Passando-

se à ordem do [dia] foi apresentado para segunda discussão o 
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projeto que manda abonar 3% aos guardas municipais sobre a 

arrecadação que fizerem; sendo posto em discussão e não 

havendo que[m] sobre o mesmo pedisse a palavra, foi em 

seguida posto a votos, sendo aprovado. Tendo o vereador 

Sylvestre de Oliveira requerido dispensa do interstício, lhe 

sendo concedida, foi o projeto posto em terceira e última 

discussão, sendo aprovado. Foi também apresentado para 

segunda discussão o projeto que manda receber sem multa os 

impostos atrasos [sic] [atrasados] dos contribuintes que fizerem 

o pagamento dentro do prazo de trinta dias, sendo que não 

havendo quem pedisse a palavra, foi em seguida a votos, sendo 

aprovado. O vereador Domingos de Rezende requereu dispensa 

do interstício, lhe sendo concedida, foi o projeto posto em 

terceira discussão, sendo aprovado. Pelo vereador Severino 

Villela foi apresentada uma moção de solidariedade com o 

patriótico [fim da transcrição da folha 68 verso] governo do 

Presidente Dr Arthur da Silva Bernardes, Presidente do Estado. 

Sendo unanimemente aprovado. Ficou deliberado a ir a 

Comissão de Obras Públicas ao lugar denominado Açude Doce e 

de irem examinar os consertos [de] que carece. E nada mais 

havendo a tratar-se, lavrei a presente [ata]. Eu, Evaristo Gomes 

de Paiva Júnior, Secretário, a escrevi.  

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Estevam Braga Sobrinho 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

 Júlio Alves Teixeira 

 Severino Villela            José Justiniano de Paiva 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 José Rebello da Cunha 
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Notas: 

1 Da margem direita, ao lado do texto, entre as linhas 21 e 22 

consta a seguinte numeração: 359 e, abaixo desse número: 4-1-

919. Da linha 27, consta: 360 e, abaixo desse número: 4-1-919. 

O relator não esclarece a que se refere essas anotações. 

2 Na moção de solidariedade a Arthur Bernardes, presidente de 

Minas Gerais, o relator não esclareceu porque os vereadores 

consideravam seu “governo patriótico”. Arthur da Silva 

Bernardes (1875-1955) foi o décimo segundo presidente do 

estado, governando entre 07 de setembro de 1918 e 07 de 

setembro de 1922.  

3 O trecho “Ficou deliberado a ir a Comissão de Obras Públicas 

ao lugar denominado Açude Doce e de irem examinar os 

consertos [de] que carece” fica mais claro com a seguinte 

redação: “Ficou deliberado que a Comissão de Obras Públicas 

deve ir ao lugar denominado Açude Doce para examinar os 

consertos de que carece”. 

 

[Ata 91] 

Ata da sessão extraordinária de 31 de Janeiro de 1919 

Presidente. José Augusto de Paiva 

Secretário. Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro de 1919, em o Paço da 

Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

compareceram os vereadores José Augusto de Paiva, Sylvestre 

Francisco de Oliveira, Severino [Cândido da Silva] Villela, José 

Justiniano de Paiva, Antonio Christiano de Almeida, Estevam 

Braga Sobrinho e Júlio Alves Teixeira, faltando sem causa 

participada os vereadores Domingos Ribeiro de Rezende e José 
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Rebello da Cunha. Depois de feita a chamada, verificou o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta sessão e 

declarou que tinha convocado a presente reunião dos Snrs 

vereadores para tomar conhecimento de diversas reclamações 

de contribuintes do presente exercício. Foram presentes à 

Câmara os seguintes requerimentos: de D. Innocencia de 

Figueiredo, que obteve o despacho seguinte “Como requer. 

Passe para [a] 3ª Classe”. Varginha, 31 de Janeiro de 1919. José 

Paiva; de José Pinto de Oliveira. Exclua-se o prédio novo. 

Varginha, 31 de Janeiro de 1919. José Paiva; do Dr José Marcos 

Xavier de Rezende. Menos 18$000. De Moraes & Braga 

reclamando terem sido lançado[s] como compradores de café. 

Indeferido. Varginha, 31 de Janeiro de 1919. José [fim da 

transcrição da folha 69 frente] Paiva; de Donato Carluccio, 

pedindo redução de impostos. Indeferido. José Paiva; Luiz José 

Álvares Rubião, pedindo ser relevado do pagamento de imposto 

de Indústria e Profissão de advogado nos exercícios de 1917 e 

1918. Indeferido. Varginha, 31 de Janeiro de 1919. José Paiva; 

de Joaquim Antonio Antonio [sic] Teixeira, pedindo abatimento 

do lançamento de imposto de muro. Indeferido. Varginha, 31 de 

Janeiro de 1919. José Paiva; de Jacyntho Foresti, pedindo 

redução de imposto. Indeferido. Varginha, 31 de Janeiro de 

1919. José Paiva; de José Francisco Coelho, pedindo eliminação 

de imposto de indústria e profissão. Indeferido. Varginha, 31 de 

Janeiro de 1919. José Paiva; de José Lisboa de Paiva, pedindo 

baixa do imposto de comprador de café. Varginha, 31 de Janeiro 

de 1919. José Paiva; de J. Araújo & Cia no mesmo sentido. 

Indeferido. José Paiva; de José Ignacio de Souza, indeferido; de 

Antonio Rotundo, indeferido; de Luiz José Álvares Rubião. Como 
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requer. Faça-se o lançamento como agrimensor. Varginha, 31 

de Janeiro de 1919. José Paiva; de João Euphrosino Tavares. 

Indeferido. Varginha, 31 de Janeiro de 1919. José Paiva; de 

Gabriel Cândido de Vasconcellos. Indeferido. Varginha, 31 de 

Janeiro de 1919. José Paiva; de Joaquim Pinto de Oliveira. 

Indeferido. José Paiva; do Dr Antonio Pinto de Oliveira. Como 

requer, atendido quanto aos muros. Varginha, 31 de Janeiro de 

1919. José Paiva: de João Liberal. Como requer, dê-se baixa no 

lançamento. Varginha, 31 de Janeiro de 1919. José Paiva. 

 

[A ata é interrompida sem termo de encerramento. Seguem-se 

as assinaturas após duas linhas em branco] 

 

 (aa) Estevam Braga Sobrinho 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Júlio Alves Teixeira 

 

[fim da transcrição da folha 69 verso] 

 

Notas: 

1 No trecho, “tomar conhecimento de diversas reclamações de 

contribuintes do presente exercício” a palavra contribuintes se 

refere aos pagadores de impostos. Classe se refere ao 

escalonamento das categorias de impostos, cobrados segundo 

os tipos de atividades profissionais, conforme estabelecido na 

Tabela de Impostos da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, anexa à Lei nº 306, de 20 de setembro de 1915. Essa 

tabela dividia todas as categorias profissionais, comerciárias, 

empresariais, agropecuárias etc. em sete classes para fins de 
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cobrança de impostos. As classes eram organizadas em ordem 

decrescente de valor anual do imposto devido. O leitor 

interessado poderá consultar detalhes no livro “Varginha na 

República Oligárquica: atas da Câmara Municipal 1910-1915” 

(SALES, 2019, p. 34-35) desta Coleção de Atas da Câmara 

Municipal.  

2 Do trecho, “de José Lisboa de Paiva, pedindo baixa do imposto 

de comprador de café. Varginha, 31 de Janeiro de 1919. José 

Paiva” não consta se o pedido foi deferido ou não. Presume-se 

que tenha sido indeferido, pois a solicitação seguinte “no 

mesmo sentido” o foi.  

 

[Ata 92] 

Ata da sessão ordinária de 15 de Março de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quinze dias do mês de Março de 1919, em o Paço da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha, à hora regimental, aí 

compareceram os vereadores: José Augusto de Paiva, Sylvestre 

Francisco de Oliveira, José Justiniano de Paiva, José Rebello da 

Cunha, Severino [Cândido da Silva] Villela, Júlio Alves Teixeira, 

Domingos Ribeiro de Rezende e Estevam Braga Sobrinho; 

faltando sem causa participada o vereador Antonio Christiano 

de Almeida. Depois de feita a chamada, verificando o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi posta em discussão, sendo 

aprovada. Foram lidos em expediente os requerimentos 

seguintes: do capitão José Bernardes de Rezende e sua mulher, 
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oferecendo a venda de um terreno que está interceptando o 

prolongamento da Avenida S. José, pela quantia de 3:300$000 

[três contos e trezentos mil-réis]. A Câmara designou os 

vereadores Capm Severino Villela e Júlio Alves Teixeira para 

entrarem em acordo com os peticionários; do Capitão Urbano 

Gomes Nogueira, pedindo ser relevado do pagamento do 

imposto de pena-d’água durante seis meses do ano passado, 

alegando não ter recebido água durante esse período, 

indeferido; de D. Luiza Silva, professora municipal dos Tachos, 

pedindo aumento de ordenado, foi dado despacho para 

aguardar oportunidade; da professora D. Anna [Camilla? 

Carvalho?] Baptista, pedindo pagamento de seus vencimentos 

do exercício findo, foi deferido; de Domingos Luccio, propondo-

se a construir o Grupo Escolar desta Cidade, de acordo com a 

planta do governo do Estado, rece- [fim da transcrição da folha 

70 frente] -bendo em três prestações o pagamento que comete 

à Câmara fazer, de 1919 a 1921, em tempo oportuno a Câmara 

tomará em consideração sua proposta; um abaixo-assinado de 

diversos fazendeiros residentes além do Rio Verde, solicitando 

um auxílio para a construção de uma ponte sobre o mesmo rio, 

a Câmara atenderá em ocasião que tiverem dado começo ao 

serviço; uma proposta do Revmo Vigário Pe Leônidas João 

Ferreira oferecendo vender o patrimônio da Cidade pela quantia 

de cem contos de réis (100:000$000): a Câmara só em setembro 

deliberará a respeito; uma representação da Comissão da Escola 

de Farmácia e Odontologia de Alfenas, solicitando um auxílio 

para construção de um novo edifício para a Escola, a Câmara 

atualmente não pode atender. Passando-se à ordem do dia, 

foram apresentados os seguintes projetos: Pelo vereador José 
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Justiniano de Paiva, foi apresentado o de nº 3: “Artº 1º Ficam 

revogados o artº 261, da Lei nº 357, de 19 de Setembro de 1918, 

que diz: “Os proprietários são obrigados a construir passeio[s] 

ou calçadas à frente de seus prédios ou muros, com a largura de 

dois metros” e o parágrafo 3º do mesmo artigo. Artº 2º 

Revogam-se as disposições em contrário. Varginha, 15 de Março 

de 1919. José Justiniano de Paiva – Severino Villela, Júlio Alves 

Teixeira. José Rebello da Cunha – Estevam Braga Sobrinho. 

Domingos Ribeiro de Rezende”. Como estivesse assinado pela 

maioria dos vereadores, deixou de ir à Comissão competente. O 

Snr Presidente submeteu [o projeto] à primeira discussão e 

como não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi 

posto a votos, sendo aprovado. Pelo mesmo vereador José 

Justiniano de Paiva, foi apresentado o projeto nº 4: “Artº 1º No 

perímetro urbano da cidade, só será permitida a construção ou 

reconstrução de passeios de ladrilhos, com a largura de dois 

metros. Artº 2º Fica expressamente proibido outros passeios 

[fim da transcrição da folha 70 verso] em desacordo com o 

artigo 1º. Artº 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Varginha, 15 de Março de 1919. José Justiniano de Paiva – José 

Rebello da Cunha – Júlio Alves Teixeira – Estevam Braga 

Sobrinho – Severino Villela”. Como estivesse assinado por 

maioria de vereadores, foi independente de ir à Comissão 

competente, submetida à 1ª discussão e, não havendo quem 

sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo 

aprovado. Pelo vereador José Rebello da Cunha foi apresentado 

o projeto nº 5: “Artº 1º Fica o Presidente da Câmara autorizado 

a mandar calçar a Praça da Estação na parte compreendida 

entre as esquinas do Bar da Estação e a da Casa de Rebello & 
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Compia. Artº 2º Mandará orçar e pôr em hasta pública o referido 

serviço. Artº 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Varginha, 15 de Março de 1919. José Rebello da Cunha – José 

Justiniano de Paiva – Júlio Alves Teixeira – Domingos Ribeiro de 

Rezende – Severino Villela – Estevam Braga Sobrinho – Sylvestre 

Francisco de Oliveira”. Por estar assinado por todos os 

vereadores presentes, dispensou-se de ser remetido à comissão 

competente e foi pelo Presidente submetido à primeira 

discussão e como não houvesse quem sobre o mesmo [pedisse 

a palavra], foi em seguida a votos, sendo aprovado. Pelo mesmo 

vereador José Rebello da Cunha foi apresentado um projeto sob 

nº 6: “Artº 1º Fica o Presidente da Câmara autorizado a mandar 

orçar e pôr em hasta pública o serviço de macadame e sarjetas 

da Rua 13 de Maio, da Rua dos Comissários à Rua Direita. Artº 

2º Revogam-se as disposições em contrário. Varginha, 15 de 

Março de 1919. José Rebello da Cunha – Júlio Alves Teixeira – 

Domingos Teixeira de Rezende – Severino Villela – Estevam 

Braga Sobrinho – Sylvestre Francisco de Oliveira”. Não foi 

enviado à comissão competente por estar assinado pelos 

vereadores presentes; o Snr Presidente submeteu-o à primeira 

discussão e como não houvesse quem [sobre o mesmo] pedisse 

a palavra, foi o mesmo posto a votos, sendo aprovado [fim da 

transcrição da folha 71 frente] Pelo vereador José Justiniano de 

Paiva foi apresentado o projeto nº 7: “Artº 1º Os proprietários 

de vacas leiteiras na cidade pagarão o imposto anual de cinco 

mil-réis (5$000) sobre cada uma, ficando, porém, proibido 

serem recolhidas mais de duas em cada pátio. Artº 2º É 

expressamente proibido touros acompanhando vacas pelas ruas 

da cidade. Os infratores serem [sic] [serão] punidos com a multa 
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de 20$000 e o dobro na reincidência. Revogam-se as disposições 

em contrário. Varginha, 15 de março de 1919. José Justiniano de 

Paiva. Domingos Ribeiro de Rezende. José Rebello da Cunha. 

Júlio Alves Teixeira. Estevam Braga Sobrinho. Sylvestre 

Francisco de Oliveira. Severino Villela. Como estivesse assinado 

pelos vereadores presentes, não foi enviado à comissão 

competente, o Presidente submeteu-o à primeira discussão e, 

em seguida, a votos, foi aprovado. Pelo vereador José Justiniano 

de Paiva foi apresentado o projeto nº 8. “Artº 1º Fica o 

Presidente da Câmara autorizado a pagar ao Snr Gaspare 

Maltese a importância de seiscentos mil-réis (600$000) por cem 

álbuns iguais ao remetido como modelo acompanhando sua 

petição. Artº 2º Esse pagamento correrá pela verba “Eventuais”. 

Artº 3º Revogam-se as disposições em contrário. Varginha, 15 

de Março de 1919. José Justiniano de Paiva. Severino Villela. 

Estevam Braga Sobrinho. José Rebello da Cunha. Domingos 

Ribeiro de Rezende”. Como estivesse assinado pela maioria dos 

vereadores, foi posto em primeira discussão e, não havendo 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo 

aprovado. Foi apresentado pelo vereador José Justiniano de 

Paiva o projeto nº 9. Artº 1º Fica o Presidente da Câmara 

autorizado a pôr em hasta pública a venda do prédio do 

Mercado Público. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. Varginha, 15 de Março de 1919. José Justiniano de 

Paiva. Júlio Alves Teixeira. Domingos Ribeiro [fim da transcrição 

da folha 71 verso] de Rezende. Estevam Braga Sobrinho. Sendo 

posto em discussão, foi posto a votos, foi aprovado em primeira. 

Nada mais havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar 

a presente ata e designou para a ordem do dia de amanhã a 
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segunda discussão [d]os projetos em andamento. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Estevam Braga Sobrinho 

Votei contra o projeto da venda do Mercado 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

Votei contra o projeto da venda do Mercado 

 José Rebello da Cunha 

 Júlio Alves Teixeira 

 José Justiniano de Paiva 

 

Notas: 

1 No trecho, “uma proposta do Revmo Vigário Pe Leônidas João 

Ferreira oferecendo vender o patrimônio da Cidade pela quantia 

de cem contos de réis (100:000$000): a Câmara só em setembro 

deliberará a respeito”, não está claro o motivo que levou a 

Câmara a postergar por meio ano a discussão de uma questão 

de fundamental importância para o município. O patrimônio da 

cidade era composto pelas terras da região central da cidade, 

pertencentes à Diocese da Campanha, a qual a Paróquia do 

Divino Espírito Santo da Varginha estava adstrita, desde a 

criação da Diocese, em 08 de setembro de 1907, pelo papa São 

Pio X (1835-1914). 

2 É curioso que o trânsito de touros acompanhando vacas 

leiteiras pelas ruas da cidade tenha sido objeto de nova 

discussão na Câmara Municipal.  Anos antes, em 24 de 

dezembro de 1913, foi registrado em ata que a Municipalidade 

“proíbe ter vacas bravas ou touros no perímetro [urbano] da 

Cidade, sob multa de 50$000”. Em 04 de junho de 1915, o texto 
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da ata dizia: “Continua expressamente proibido o trânsito de 

touros acompanhando vacas leiteiras pelas ruas da Cidade, sob 

pena de multa já estabelecida em lei”. 

3 Pela primeira vez no livro de atas, Evaristo Gomes de Paiva, 

secretário da Câmara Municipal, se identifica como Diretor da 

Secretaria. 

4 No texto da ata, o relator não identificou os vereadores que 

votaram contra a venda do Mercado Municipal. Por esse 

motivo, os vereadores José Rebello da Cunha e Sylvestre 

Francisco de Oliveira escreveram antes de assinar: “Votei contra 

o projeto da venda do Mercado” e, na linha debaixo, assinaram. 

No final da ata seguinte, de 17 de março de 1919, o relator citou 

o nome de ambos como contrários à venda do mercado, quando 

o projeto entrou em segunda discussão e votação. 

 

[Ata 93] 

Ata da sessão ordinária de 17 de Março de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezessete dias do mês de Março de mil novecentos e 

dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

José Augusto de Paiva, Estevam Braga Sobrinho, Sylvestre 

Francisco de Oliveira, José Rebello da Cunha, José Justiniano de 

Paiva, Júlio Alves Teixeira, Domingos Ribeiro de Rezende; 

faltando sem causa participada os vereadores Antonio 

Christiano de Almeida. Depois de feita a chamada, verificando o 

Snr Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 
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anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada. Foi lido em 

expediente o parecer da comissão encarregada de examinar o 

local que o Snr Venâncio Franco de Carvalho requer para fechar, 

foi a mesma de parecer que a Câmara poderá consentir no 

fecho, com a condição de ser ocupado em jardim, de acordo 

com a lei nº [fim da transcrição da folha 72 frente] 357, de 19 de 

Setembro de 1918. Foi lida uma proposta do Snr Joaquim 

Eugênio de Araújo para a compra do mercado público, pedindo 

para pô-lo em hasta pública, pois garantia a oferta de 

20:000$000 [vinte contos de réis], pelo prédio e mais cinco 

metros nos fundos e pediu isenção do imposto municipal. Foi 

posto em segunda discussão o projeto nº 3, que revoga o artº 

261, da Lei nº 357, de 19 de Setembro de 1918 e §3º do mesmo 

artigo, não havendo quem pedisse a palavra sobre o mesmo, foi 

posto a votos, sendo aprovado. Pelo vereador Cel Ribeiro de 

Rezende, foi pedida a dispensa do interstício, lhe sendo 

concedida, foi posto em terceira discussão, sendo aprovado e, 

em seguida, enviado à Comissão de Legislação, Justiça [e] 

Redação de Leis, que foi de parecer que fosse aprovado com a 

mesma redação. Foi apresentado para segunda discussão o 

projeto nº 4, que obriga a construção ou reconstrução de 

passeios de ladrilhos no perímetro urbano, passeios com a 

largura de dois metros e proíbe a construção de qualquer outro 

[tipo de] passeio, como não houvesse quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado; foi pelo 

vereador Cel Ribeiro de Rezende, pedida a dispensa do 

interstício, lhe sendo concedida; foi o projeto posto em terceira 

discussão e, sem debate, aprovado. A Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação de Leis foi de parecer que fosse aprovado com 
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a mesma redação [com] que transitou nas discussões. Foi posto 

em segunda discussão o projeto nº 5, que autoriza o Presidente 

da Câmara a mandar calçar a praça da Estação na parte 

compreendida entre as esquinas do Bar da Estação e a da Casa 

Rebello & Cia sendo, em seguida, posto [em discussão], foi 

aprovado sem debates. A Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação de Leis foi de parecer que fosse aprovado com a 

redação original; o vereador Cel Ribeiro de Rezende requereu 

que fosse dispensado o interstício e, sendo atendido, foi o 

mesmo [fim da transcrição da folha 72 verso] posto em terceira 

e última discussão, sendo aprovado. Em seguida, foi 

apresentado para segunda discussão o projeto nº 6, que 

autoriza o Presidente da Câmara a mandar orçar e pôr em hasta 

pública o serviço de macadame ou de pedra e sarjetas na Rua 

13 de Maio, da Rua dos Comissários à Rua Direita, não havendo 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo 

aprovado. O [sic] [Pelo] vereador Cel Domingos Ribeiro de 

Rezende foi requerido dispensa do interstício, foi-lhe concedida, 

entrando o projeto em terceira discussão, sendo aprovado e a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis, foi de parecer 

que se aprovasse com a redação original. Para segunda 

discussão foi apresentado o projeto nº 7, que cria o imposto 

anual de cinco mil-réis sobre cada vaca leiteira, proíbe que 

sejam recolhidas mais de duas em cada pátio e proíbe também 

o trânsito de touros acompanhando vacas pelas ruas da cidade, 

estabelece a multa de 20$000 [vinte mil-réis] e o dobro na 

reincidência; não havendo quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi o mesmo aprovado. Foi pelo vereador Cel Ribeiro de 

Rezende pedida a dispensa do interstício, foi posto em terceira 
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discussão, sendo aprovado. A Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação de Leis foi de parecer que fosse sancionado com a 

redação original. Foi lido para segunda discussão o projeto nº 8, 

autorizando ao Presidente da Câmara a pagar ao Snr Gaspare 

Maltese a importância de seiscentos mil[-réis] (600$000) por 

cem álbuns iguais ao modelo que acompanhou sua petição, 

correndo esse pagamento pela verba “Eventuais”; como não 

houvesse quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a 

votos e aprovado; tendo o vereador Cel Ribeiro de Rezende 

requerido dispensa do interstício, lhe sendo concedido, foi o 

projeto submetido à terceira discussão, sendo aprovado. Foi 

posto em segunda discussão o projeto nº 9, que autoriza [o 

Presidente da Câmara] a pôr em hasta pública [fim da 

transcrição da folha 73 frente] a venda do mercado, depois de 

debates foi o mesmo aprovado contra os votos dos vereadores 

Sylvestre de Oliveira e Rebello da Cunha. E nada mais havendo 

a tratar-se, mandou o Presidente lavrar a presente ata, que vai 

assinada pelos vereadores presentes. Eu, Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a escrevi.  

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

 Antonio Christiano de Almeida 

 José Rebello da Cunha 

 Estevam Braga Sobrinho 

 José J. de Paiva 

 Júlio Alves Teixeira  
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Notas: 

1 No trecho, “faltando sem causa participada os vereadores 

Antonio Christiano de Almeida” o relator cita somente o nome 

de um vereador. 

2 Em algumas citações, Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação de Leis consta do original com as iniciais em 

minúsculas. Optamos pelo uso das maiúsculas em todas as 

passagens para uniformar as citações no texto.  

3 Da margem esquerda da folha 72 verso, constam as seguintes 

anotações entrelinhas, não esclarecidas pelo relator: na linha 

sete: 361 [e na linha abaixo:] 20-7-919. Na linha quinze: 362 [e 

na linha abaixo:] 20-3-919. Da margem esquerda da folha 73 

frente: na linha quatro: 364 [e na linha abaixo:] 20-3-919. Na 

linha quatorze: 365 [e na linha abaixo:] 20-3-919. Na linha 25: 

366 [e na linha abaixo:] 20-3-919. 

 

[Ata 94]  

Ata da sessão ordinária de 15 de Maio de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quinze dias do mês de Maio do ano de mil novecentos e 

dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

Snrs José Augusto de Paiva, Sylvestre Francisco de Oliveira, José 

Justiniano de Paiva, José Rebello da Cunha, Júlio Alves Teixeira, 

Estevam Braga Sobrinho e Antonio Christiano de Almeida; 

faltando sem causa participada os vereadores Domingos Ribeiro 

de Rezende e Severino [Cândido da Silva] Villela. Depois de feita 

a chamada, verificando o Snr Presidente haver número legal, 
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declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi 

a mesma posta em discussão, sendo unanimemente aprovada. 

Foi lido em expediente uma comunicação da Sociedade Mineira 

de Agricultura à Câmara Municipal, que por indicação apresen- 

[fim da transcrição da folha 73 verso] -tada em sessão de 4 de 

Março, foi unanimemente aprovada a resolução de se consultar 

a esta Câmara se aceita a sua inscrição na categoria dos sócios 

remidos; foi resolvido que se comunicasse àquela Sociedade 

que a Câmara aceitava a inscrição de sócio contribuinte. Foi lido 

um requerimento de D. Francisca de Oliveira Braga, viúva de 

José Leandro de Oliveira, alegando que os muros que possui 

junto a seu prédio não se presta a local que fecham para 

edificação sem que cause dano ao prédio já edificado, por isso, 

julgava não poderem ser compreendidos no número d’aqueles 

sujeitos à taxa e requeria à Câmara para isentá-la dessa 

contribuição; foi atendida. Um requerimento de Horácio Alves 

Teixeira pedindo a relevação do pagamento de impostos 

atrasados a que estava sujeito como sucessor de sua mãe D. 

Anna Alexandrina Pinto Teixeira, foi atendido. Um 

requerimento de Joaquim Custódio de Souza reclamando terem 

sido obstruídos os esgotos da estrada, que desta cidade vai ter 

à sua fazenda do Bálsamo  no lugar denominado Areão e que as 

águas pluviais, encaminhando-se natural[mente] pela estrada a 

fora, por falta dos referidos esgotos, danificando-a, vão ainda 

danificar a morada do Supe; a Câmara designou os vereadores 

Júlio Alves Teixeira e Antonio Christiano de Almeida para 

procederem uma vistoria na referida estrada e emitirem 

parecer sobre os esgotos a fazer. Uma petição de José Lisboa de 
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Paiva, concessionário da rede telefônica, pedindo cessão 

definitiva do [prédio do] gasômetro e respectivo terreno; a 

Câmara só concederá o terreno que possui e o material retirará 

para si, designando o prazo de três anos para a construção do 

prédio no local. Um requerimento de Domingos Maciel de 

Moraes, pedindo prosseguir o alinhamento da Rua 21 de Abril, 

nesta cidade e pede para não pagar o imposto pre- [fim da 

transcrição da folha 74 frente] -dial, visto achar seu prédio fora 

do alinhamento. Deferido quanto ao alinhamento. Um 

requerimento firmado pelos Snrs Evaristo de Souza Soares, 

Francisco Aureliano de Paiva Filho, Manoel Octaviano Bueno, 

Domingos Rodrigues do Prado, João Baptista Bueno e D. 

Ambrosina Amélia de A. Paiva, pedindo providências à Câmara 

para o alinhamento da Rua do Carmo e ofereciam os terrenos 

com condição da Câmara fazer-lhes o muro: foi deferido. Foi 

apresentado para terceira discussão o projeto nº 9, que autoriza 

a venda do prédio do Mercado Municipal, sendo posto em 

discussão e, em seguida, a votos, foi rejeitado por unanimidade. 

Foi apresentado pelo [vereador] Júlio Alves Teixeira um projeto 

que autoriza o Presidente da Câmara a fazer o recuo do 

alinhamento da Rua do Carmo e é do teor seguinte: “Projeto nº 

10. Artº 1º Fica o Presidente da Câmara autorizado a fazer o 

recuo do alinhamento da Rua do Carmo, edificando os muros 

com a indenização dos terrenos desapropriados. Artº 2º 

Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões em 

15 de maio de 1919. José Justiniano de Paiva, José Rebello da 

Cunha, Júlio Alves Teixeira, Estevam Braga Sobrinho”. Como 

estivesse assinado pela maioria [dos vereadores], foi aprovado 

em primeira discussão. Foi apresentado um requerimento de 
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José Pereira Campos pedindo cancelamento de sua dívida com 

a Câmara, pois é um velho veterano do Paraguai e se acha na 

miséria. Deferido. Foi apresentado o projeto nº 11, autorizando 

o Presidente da Câmara a mandar construir uma ponte no lugar 

denominado Açude Doce, sendo julgado objeto de deliberação, 

foi posto em discussão, sendo aprovado em primeira. Foi 

apresentado para ser submetido à discussão o projeto nº 12, 

que autoriza o Presidente, digo, que eleva a 360$000 o 

ordenado anual do Guarda Municipal com atribuições de 

Contínuo, foi aprovado em 1ª. Nada mais havendo [fim da 

transcrição da folha 74vº] a tratar-se, mandou o Snr Presidente 

lavrar a presente [ata], que vai assinada pelos vereadores. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Estevam Braga Sobrinho 

 José Rebello da Cunha 

 José J. de Paiva 

 

Nota: 

O trecho “alegando que os muros que possui junto a seu prédio 

não se presta a local que fecham para edificação sem que cause 

dano ao prédio já edificado”, transcrito tal como consta do 

original, tem uma redação que dificulta a compreensão do 

conteúdo.  
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[Ata 95]  

Ata da sessão ordinária de 16 de Maio de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezesseis dias do mês de Maio de mil novecentos e 

dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Snrs José 

Augusto de Paiva, José Rebello da Cunha, Estevam Braga 

Sobrinho e Antonio Christiano de Almeida; faltando com causa 

participada o vereador Júlio Alves Teixeira e, sem ela, os Snrs 

Domingos Ribeiro de Rezende, Severino [Cândido da Silva] 

Villela, Sylvestre Francisco de Oliveira. Depois de feita a 

chamada, verificou o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi 

posta em discussão, sendo aprovada. Foi lido em expediente um 

requerimento de Affonso Ciccarino pedindo ser relevado da 

contribuição do exercício de 1914, alegando ter, no começo 

daquele ano, se retirado para a Itália, não tendo, portanto, 

exercício [sic] [exercido] profissão nesse período. O Snr 

Presidente fez ciente à Câmara que, tendo posto em hasta 

pública a publicação dos Estatutos, não tendo comparecido 

concorrente, pediu-se preço para a Casa Mayença, de São Paulo, 

enviando-se os originais; em resposta, ela propôs-se a exe- [fim 

da transcrição da folha 75 frente] -cutar o serviço por seiscentos 

e cinquenta mil-réis, para isso, pedia permissão para mandar 

fazer; a Câmara, tomando conhecimento, concedeu-lha. Foi 

apresentado para segunda [discussão] o projeto nº 10: “Artº 1º 

Fica o Presidente da Câmara autorizado a fazer o recuo do 



 

360 

alinhamento da Rua do Carmo, edificando os muros como 

indenização dos dos [sic] terrenos desapropriados. Artº 2º 

Revogam-se as disposições em contrário”; sendo posto em 

discussão, não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, 

foi posto a votos, sendo aprovado; pelo vereador Estevam Braga 

Sobrinho, foi pedida a dispensa do interstício, lhe sendo 

concedida, foi posto em terceira discussão, sendo aprovado e 

sendo dispensado de ir à comissão respectiva, por estar 

assinado pela maioria. Em seguida, foi apresentado para 

segunda discussão o projeto que autoriza o Presidente da 

Câmara a mandar construir uma ponte no lugar denominado 

Açude Doce, na estrada que desta cidade vai a Elói Mendes, 

sendo posto a votos, como não houvesse quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi aprovado; tendo o vereador Estevam 

Braga Sobrinho requerido dispensa do interstício, lhe sendo 

concedida, foi posto em terceira e última discussão, foi 

aprovado, deixando de ir à comissão respectiva por estar 

assinado pela maioria. Foi também apresentado para segunda 

discussão o projeto nº 12, que eleva a 360$000 anuais, o 

ordenado do Guarda Municipal, com atribuições de Contínuo, 

sendo posto em discussão e, em seguida, a votos, foi aprovado. 

Pelo vereador Estevam Braga Sobrinho, foi pedida a dispensa do 

interstício, foi concedida, foi o projeto posto em terceira 

discussão, sendo aprovado. E nada mais havendo a tratar-se, 

lavrei a presente ata, que vai assinada por todos. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a escrevi. [fim da 

transcrição da folha 75 verso] 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Domingos Ribeiro de Rezende 
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 José Rebello da Cunha 

 Júlio Alves Teixeira 

 Severino Villela 

 José Justiniano de Paiva 

 Estevam Braga Sobrinho 

 

Nota: 

Da margem esquerda da folha 75 verso, constam as seguintes 

anotações entrelinhas, não esclarecidas pelo relator: na linha 

sete: 367 [e, após um traço na diagonal, na mesma linha:] 19-5-

919. Na linha dezessete: 368 [e, após um traço na diagonal, na 

mesma linha:] 19-5-919. Na linha 26: 369 [e, após um traço 

diagonal, na mesma linha:] 19-5-919. 

 

[Ata 96]  

Ata da sessão ordinária de 15 de Julho de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quinze dias do mês de Julho de mil novecentos e dezenove, 

em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí compareceram os vereadores José Augusto de 

Paiva, José Justiniano de Paiva, José Rebello da Cunha, Severino 

Villela, Estevam Braga Sobrinho, Júlio Alves Teixeira e Domingos 

Ribeiro de Rezende, faltando sem causa participada os 

vereadores Antonio Christiano de Almeida e Sylvestre Francisco 

de Oliveira. Depois de feita a chamada, verificou o Snr 

Presidente haver número legal, declarando aberta a sessão, 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada pelos 
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vereadores presentes. Foram apresentados para expediente os 

seguintes requerimentos: de Joaquim Francisco Pereira, 

anspeçada Voluntário da Pátria, pedindo ser relevado dos 

impostos que pesam em seu prédio, bem assim, perdoar o 

débito atrasado, atendendo sua miserabilidade e moléstia; a 

Câmara tomou em consideração mandando que lhe fosse 

deferido o pedido; de João Pedro da Cruz, alegando ter feito, no 

triênio passado, consertos em um córrego na estrada que, desta 

cidade, vai à de Três Corações, como a Câmara de então não 

tivesse feito esse pagamento, embora tenha requerido e o 

vereador José Francisco de Oliveira tenha dado parecer 

favorável à [fim da transcrição da folha 76 frente] pretensão do 

Supe, requer que a Câmara mande efetuar o pagamento; foi 

deferido; de Evaristo José Maria, Zelador do Cemitério, pedindo 

pagamento de capinas executadas no mesmo, foi indeferido; de 

Marcírio José de Andrade, como tutor nato de sua filha menor 

Maria Andrade, alegando ter requerido licença ao Exmo Snr 

Presidente da Câmara para reconstruir o prédio sito à Praça Rio 

Branco, nesta Cidade, de propriedade da dita sua filha menor, 

como lhe tenha sido indeferido seu requerimento, sob o 

fundamento de se abrir a Avenida de S. José, requer à Câmara 

para lhe conceder a licença negada ou resolver a desapropriação 

do prédio; à Comissão de Obras Públicas para dar parecer, foi o 

despacho que a Câmara deu; de Manoel Caetano de Oliveira, 

reclamando ter o Procurador da Câmara recusado dar-lhe um 

talão de transmissão de propriedade sob o fundamento de ser 

o Supe devedor à municipalidade pela construção do passeio em 

frente a seu prédio, não se julga devedor à Câmara, pois o Dr 

Affonso de Oliveira Castro, quando presidente, mandou fazer o 
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passeio e retirou as pedras do passeio já existente e as 

aproveitou em serviço da Câmara, por isso, apresentava esta 

reclamação a fim de ser nulificado o débito que, por equívoco 

ou engano se acha lançado; foi deferido; de Francisco Peixoto 

da Silveira pedindo ser aliviado do imposto de muro e [sic] [que] 

só tem seis metros, pede também isenção do imposto de prédio 

por ser o seu fora do alinhamento; com informações do 

Secretário, foi a despacho. O Exmo Snr Presidente da Câmara 

apresentou um quadro comparativo da dívida atual do 

município, isto é, até 30 de Junho. Em 31 de Dezembro [de 

1918], a municipalidade devia – Dívida fundada – 160:084$507 

(cento e sessenta contos, oitenta e quatro mil e quinhentos e 

sete réis) – Dívida flutuante – 25:319$660 (vinte e cinco contos, 

trezentos e dezenove mil e seiscentos e sessenta réis). Total [fim 

da transcrição da folha 76 verso] 185:404$167 (cento e oitenta 

e cinco contos, quatrocentos e quatro mil e cento e sessenta e 

sete réis) – Atualmente, a dívida foi reduzidada [sic] [reduzida] 

a 152:111$230 (cento e cinquenta e dois contos, cento e onze 

mil e duzentos e trinta réis), assim discriminadas: Fundada – 

143:387$080 (cento e quarenta e três contos, trezentos e 

oitenta e sete mil e oitenta réis) – Flutuante – 8:724$150 (oito 

contos, setecentos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta réis). 

Pelo vereador Estevam Braga Sobrinho foi apresentado o 

projeto seguinte, que tomou o nº 13: “A Câmara Municipal 

resolve: Artº 1º Fica aprovado o ato do Presidente da Câmara, 

contraindo o empréstimo de dois contos de réis 2:000$000 com 

Evaristo de Souza Soares em nome de quem foram emitidas as 

apólices de nos 418A a 437A, de valor de 100$000 cem mil-réis 

cada uma, de acordo com a lei nº 241, de 20 de Setembro de 
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1912, para pagamento da indenização devida a José Bernardes 

de Rezende, pela aquisição do terreno de propriedade d’este, 

situado à Rua Direita d’esta cidade, para abertura de rua. Artº 

2º Revogam-se as disposições em contrário. Varginha, 15 de 

Julho de 1919. Estevam Braga Sobrinho”. Sendo julgado objeto 

de deliberação, foi posto em discussão, como não houvesse 

quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi, em seguida, posto 

a votos, sendo aprovado em primeira discussão. Foi pelo 

vereador José Rebello da Cunha apresentado o projeto nº 14, 

assinado por todos os Snrs vereadores presentes: “Artº 1º Fica o 

Presidente da Câmara autorizado a mandar consertar a estrada, 

que desta cidade se dirige à sede do distrito do Carmo da 

Cachoeira. Artº 2º Este serviço será [executado] no trecho [em] 

que a mesma percorre o distrito da cidade. Artº 3º Revogam-se 

as disposições em contrário – Varginha, 15 de Julho de 1919”. 

Como estivesse assinado por todos os vereadores, foi posto em 

primeira discussão, sendo unanimemente aprovado. [fim da 

transcrição da folha 77 frente] Foi pelo vereador Estevam Braga 

Sobrinho apresentado o projeto nº 15, também assinado por 

todos os vereadores: “Artº 1º Fica o Presidente da Câmara 

autorizado a mandar a consertar o Córrego da Anta e Córrego 

das Pitangueiras, na vargem, na estrada que desta cidade vai a 

Três Corações. Artº 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

Varginha, 15 de Julho de 1919”. Como estivesse assinado por 

todos os Snrs vereadores presentes, foi posto em discussão e a 

votos, sendo aprovado em primeira por unanimidade. Pelo 

vereador Domingos de Rezende foi apresentado o projeto nº 16, 

também assinado por todos os vereadores: “Artº 1º Fica o 

Presidente da Câmara autorizado a mandar passar para a verba 
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de “Obras Públicas da Cidade” os saldos das verbas seguintes: 

Médico de Higiene 1:000$000; Engenheiro de Obras 1:000$000 

e Advogado e Consultor Jurídico 1:800$000. Artº 2º Revogam-

se as disposições em contrário. Varginha, 15 de Julho de 1919”. 

Sendo posto em discussão e, em seguida, a votos, foi 

unanimemente aprovado em primeira discussão. Pelo vereador 

José Justiniano de Paiva foi apresentado o projeto nº 17 

seguinte: “Artº 1º De acordo com a Câmara Municipal de Elói 

Mendes, é concedido a Horácio Alves Pereira, Domingos José 

Rodrigues, Matheus Nogueira de Acayaba e João Alves Pereira 

ou à empresa ou companhia que organizarem, privilégio, por 

vinte e cinco anos (25) para exploração, uso e gozo de uma 

estrada de ferro de carris elétricos, que desta cidade vá a 

qualquer ponto do município de Elói Mendes. Artº 2º Esta 

estrada de ferro de carris elétricos é considerada de 

necessidade e utilidade pública, pelo que esta Câmara concede 

aos concessionários ou à Companhia que organizar [sic] 

[organizarem] para sua exploração, o direito de desapropriação, 

nos termos das leis. Artº 3º À requisição dos concessionários da 

Companhia que se organizar, serão as desapropriações [fim da 

transcrição da folha 77 verso] necessárias, feitas em território 

deste município, por esta Câmara, para o que, fica desde já 

autorizado o presidente da Câmara, correndo em qualquer caso, 

as despesas, indenizações, custas e outras por conta dos 

concessionários ou da Companhia. Artº 4º Os concessionários 

ou a Companhia, ficam com o direito de estender trilhos em ruas 

desta cidade, de modo a poderem chegar à estação da Rede Sul-

Mineira, pelo traçado o mais conveniente à viação, bem como 

poderão servir-se de pontes que forem aproveitáveis no 
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município, sem prejuízo do trânsito público. Artº 5º Os 

concessionários devem começar os serviços dentro de um ano 

e terminá-los dentro de mais dois anos. Artº 6º Os 

concessionários ou a Companhia que organizarem terão isenção 

de quaisquer impostos municipais pelo prazo de quinze anos. 

Artº 7º Os concessionários ou a Companhia que for organizada 

só poderão cobrar fretes e passagens não superiores a vinte por 

cento menor, dos atuais preços cobrados neste município. Artº 

8º Os concessionários ou a Companhia que for organizada, ficam 

obrigados a transportar gratuitamente as malas do correio. Artº 

9º Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da 

Câmara Municipal da Varginha, 15 de Julho de 1919”. Sendo 

julgado objeto de deliberação, foi posto em discussão e não 

havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi, em 

seguida, posto a votos, sendo aprovado em primeira discussão. 

Foi apresentado um requerimento do Snr José Leite de 

Vasconcellos, pedindo isenção de impostos por cinco anos por 

seus veículos a tração animal ou automóvel para fazer o 

transporte de passageiros e cargas entre esta cidade e a Vila de 

Elói Mendes, bem assim carros fúnebres e para passeios na 

cidade. A Câmara concedeu isenção por dois anos apenas. Nada 

mais havendo a tratar, o Snr Presidente suspendeu [fim da 

transcrição da folha 78 frente] a sessão e convocou os Snrs 

vereadores para nova reunião, amanhã, designando para ordem 

do dia [a] discussão dos projetos em andamento. Eu, Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 José Justiniano de Paiva 
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 Júlio Alves Teixeira 

 José Rebello da Cunha 

 Antonio Christiano de Almeida 

 

Notas: 

1 No trecho, “Fica o Presidente da Câmara autorizado a mandar 

a consertar o Córrego da Anta e Córrego das Pitangueiras, na 

vargem, na estrada que desta cidade vai a Três Corações” o 

relator escreveu vargem com a inicial minúscula. Assim, não 

sabemos se ele se referia ao local denominado Vargem ou a um 

trecho da referida estrada construído sobre uma vargem 

(várzea, extensão de terra plana, planície). 

2 Carris: trilhos. No Brasil, o bonde elétrico foi usado pela 

primeira vez em 1892, pela Companhia Ferro-Carril do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro. A etimologia da palavra é o idioma 

inglês bond = ligação. A ideia da instalação de uma linha 

intermunicipal de bondes elétricos, em Varginha, foi 

apresentada pela primeira vez à Câmara Municipal, em 20 de 

maio de 1912. Na ocasião, a empresa João de Castro Megda & 

Cia apresentou um requerimento solicitando privilégio para a 

construção de uma linha entre Varginha e Elói Mendes, que iria 

até às divisas de Paraguaçu. No mesmo dia, os vereadores 

apresentaram o projeto de lei com cinco artigos para 

regulamentação desse transporte (Ata 40, de 20 de maio 1912, 

transcrita no livro “Varginha (MG) na República Oligárquica: atas 

da Câmara Municipal 1910-1915”, p. 147-148). 

3 O vereador Antonio Christiano de Almeida, citado como 

ausente à sessão, assinou a ata. Provavelmente, ele chegou 
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após o início da sessão. Domingos Ribeiro de Rezende, citado 

como presente à sessão, não assinou a ata.  

 

[Ata 97]  

Ata da sessão ordinária de 16 de Julho de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezesseis dias do mês de Julho de mil novecentos e 

dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

José Augusto de Paiva, José Justiniano de Paiva, José Rebello da 

Cunha, Severino [Cândido da Silva] Villela, Antonio Christiano de 

Almeida e Júlio Alves Teixeira, faltando sem causa participada 

os Snrs vereadores Sylvestre Francisco de Oliveira e Estevam 

Braga Sobrinho. Depois de feita a chamada, verificando o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada por todos os 

vereadores presentes. Foi apresentado o parecer da Comissão 

de Obras Públicas sobre o requerimento do Snr Marcírio José de 

Andrade, ontem, dirigido à Câmara; o parecer é do teor 

seguinte: “Parecer – A Comissão de Obras Públicas, abaixo-

assinada, encarregada de dar parecer sobre o que requer o 

cidadão Marcírio José de Andrade, indo ao local onde se 

pretende abrir a Avenida de S. José, é de parecer que o prédio, 

que pertence à sua filha Maria de Andrade, vale para ser 

desapropriado com seu respectivo terreno, a quantia de 

7:000$000 (sete contos de réis), poden- [fim da transcrição da 

folha 78 verso] -do a Câmara adquiri-lo com a proprietária 
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fazendo emissão de apólices. Varginha, 16 de Julho de 1919. 

Júlio Alves Teixeira. Severino Villela. Antonio Christiano de 

Almeida”. Pelo Snr Presidente foi submetido à discussão o 

referido parecer, sendo aprovado. Foi apresentado para 

segunda discussão o projeto nº 13, que aprova o ato do 

Presidente da Câmara, contraindo o empréstimo de dois contos 

de réis (Rs 2:000$000) com Evaristo de Souza Soares, em nome 

de quem foram emitidas as apólices de nos 418A a 437A no valor 

de 100$- [Rs 100$000]; não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado em 

segunda discussão. Em seguida, foi apresentado para segunda 

discussão o projeto no 14, que autoriza o presidente da Câmara 

a mandar consertar a estrada que vai à sede do distrito do 

Carmo da Cachoeira; não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado. Foi posto 

em segunda discussão o projeto no 15, autorizando o Presidente 

da Câmara a mandar consertar o córrego da Anta e das 

Pitangueiras e vargem na estrada que vai a Três Corações; não 

havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a 

votos e, em seguida, aprovado. Foi posto em segunda discussão 

o projeto no 16, autorizando a passar para [a] verba Obras 

Públicas da Cidade os saldos das verbas seguintes: Médico de 

Higiene 1:000$, Engenheiro de Obras 1:000$000, Advogado e 

Consultor Jurídico 1:800$000. Não havendo quem sobre o 

mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos e aprovado. Foi 

posto em segunda discussão o projeto no 17, que concede 

privilégio por 25 anos aos Snrs Horácio Alves Pereira, Domingos 

José Rodrigues, Matheus Nogueira de Acayaba e João Alves 

Pereira, sendo posto em discussão, o vereador José Justiniano 
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de Paiva pediu a palavra e disse que propunha para ser adiada a 

discussão do presente projeto e que fosse autori- [fim da 

transcrição da folha 79 frente] -zado o Presidente a mandar por 

um técnico fazer estudo a fim de ser[em] bem garantido[s] os 

interesses do município, sendo posto em discussão esse 

requerimento, foi aprovado. E nada mais havendo a tratar, o Snr 

Presidente suspendeu a sessão e convocou os Snrs vereadores 

para amanhã e designou para ordem do dia os projetos em 

andamento. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da 

Secretaria, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Estevam Braga Sobrinho, vencido 

 Severino Villela 

 José Justiniano de Paiva 

 Júlio Alves Teixeira 

 Antonio Christiano de Almeida 

 José Rebello da Cunha vencido 

 

Notas: 

1 Os vereadores Estevam Braga Sobrinho e José Rebello da 

Cunha assinaram a ata como vencidos. Durante a sessão, foram 

discutidos seis projetos. O relator não identificou sobre qual ou 

quais desses projetos os referidos vereadores se posicionaram 

contrários à aprovação, sendo vencidos pela maioria. No 

entanto, da ata seguinte, de 17 de julho, consta que eles foram 

contrários ao adiamento do projeto nº 17, que concederia a 

Horácio Alves Pereira, Domingos José Rodrigues, Matheus 

Nogueira de Acayaba e João Alves Pereira ou à empresa ou 

companhia que organizassem, privilégio, por 25 anos para 
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exploração, uso e gozo de uma estrada de ferro de carris 

elétricos, entre Varginha o município de Elói Mendes. 

2 O vereador Domingos Ribeiro de Rezende não compareceu à 

sessão, porém, o relator esqueceu-se de incluir o nome dele 

como ausente.  

 

[Ata 98]  

Ata da sessão ordinária de 17 de Julho de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezessete dias do mês de Julho de mil novecentos e 

dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

José Augusto de Paiva, Estevam Braga Sobrinho, Severino 

[Cândido da Silva] Villela, Júlio Alves Teixeira, Antonio Christiano 

de Almeida e José Rebello da Cunha; faltando sem causa 

participada os Snrs Domingos Ribeiro de Rezende e Sylvestre 

Francisco de Oliveira. Depois de feita a chamada, verificando o 

Snr Presidente haver número, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi aprovada assinando os 

“vencidos” os vereadores Estevam Braga Sobrinho e José 

Rebello da Cunha, que votaram contra o adiamento do projeto 

nº 17. Foi posto em terceira discussão o projeto nº 13, que 

aprova o ato do Presidente da Câmara [fim da transcrição da 

folha 79 verso] contraindo o empréstimo de dois contos de réis 

com Evaristo de Souza Soares, em nome de quem foram 

emitidas as apólices de nos 418A a 437A de 100$- [Rs 100$000] 

cada uma, sendo aprovado. Foi o projeto enviado à Comissão de 
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Redação, foi esta de parecer que fosse o mesmo convertido em 

lei com a mesma redação. Em seguida, foi apresentado para 

terceira discussão o projeto nº 14, que autoriza o Presidente da 

Câmara a mandar consertar a estrada, que vai à sede do distrito 

do Carmo da Cachoeira: não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado, como 

estivesse assinado pela maioria, deixou de ir à Comissão de 

Redação. Foi posto em terceira discussão o projeto nº 15, que 

autoriza o Presidente da Câmara a mandar consertar o córrego 

da Anta, córrego das Pitangueiras e vargem, na estrada que vai 

a Três Corações; não havendo quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi posto a votos, sendo aprovado; como estivesse 

assinado pela maioria, não foi remetido à Comissão de Redação. 

Para terceira discussão, foi apresentado o projeto nº 16, 

autorizando a passar para a verba “Obras Públicas da Cidade” os 

saldos das verbas seguintes: Médico de Higiene 1:000$000; 

Engenheiro de Obras 1:000$000, Advogado e consultor jurídico 

1:800$000; como não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi posto a votos e aprovado, deixando de ser 

submetido à Comissão de Redação por se achar assinado pela 

maioria. E nada mais havendo a tratar-se, lavrei a presente ata. 

Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a 

escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

 Estevam Braga Sobrinho 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Severino Villela 

[Fim da transcrição da folha 80 frente] 
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 José Justiniano de Paiva 

 Júlio Alves Teixeira             José Rebello da Cunha 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 

Notas: 

1 Na lista de presença à sessão, o relator não incluiu o nome do 

vereador José Justiniano de Paiva. Ele assinou a ata. Domingos 

Ribeiro de Rezende e Sylvestre Francisco de Oliveira foram 

citados como ausentes, mas assinaram a ata.  

2 A Comissão de Redação, citada várias vezes na ata, é a 

Comissão de Redação de Leis.  

3 Nos trechos onde se lê “como estivesse assinado pela maioria” 

quer dizer “como estivesse assinado pela maioria dos 

vereadores”.  

4 Da margem esquerda da folha 80 frente, constam as seguintes 

anotações entrelinhas, não esclarecidas pelo relator: na linha 

três: 370 [e, após um traço na diagonal, na mesma linha:] 19-7-

919. Na linha oito: 371 [e, após um traço na diagonal, na mesma 

linha:] 19-7-919. Na linha treze: 372 [e, após um traço na 

diagonal, na mesma linha:] 19-7-919. Na linha 21: 373 [e, após 

um traço na diagonal, na mesma linha:] 19-7-919. 

 

[Ata 99]  

Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha para a inauguração da ponte sobre o  

Rio Verde, no lugar denominado Porto dos Buenos, [de 11 de 

Setembro de 1919] 

[Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior] 
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Aos onze dias do mês de Setembro de mil novecentos e 

dezenove, às 13 (treze) horas, no lugar denominado Porto dos 

Buenos, aí compareceram os Cidadãos José Justiniano de Paiva, 

Júlio Alves Teixeira, Antonio Christiano de Almeida, Estevam 

Braga Sobrinho, Sylvestre Francisco de Oliveira, José Rebello da 

Cunha, vereadores da Câmara de Varginha e o[s] vereadores da 

Câmara da Vila de Elói Mendes Snrs Brazilino Alves Pereira, 

Presidente, Dr Caetano Diniz Junqueira Guimarães, Vice-

Presidente, Capm Domingos José Rodrigues, Pedro Augusto 

Bueno, Joaquim Miguel Nogueira, Vicente de Paula Reis e 

muitas pessoas gradas, que esta [ata] assinam. Pelo Presidente 

da Câmara Municipal de Elói Mendes, Snr Brazilino Alves 

Pereira, foi apresentado o ofício do Exmo Snr Dr Secretário de 

Agricultura e de Obras Públicas do Estado, associando-se à justa 

homenagem das Câmaras Municipais e aprovava o nome de Dr 

Delfim Moreira dado à ponte a inaugurar-se hoje. O Exmo Snr Dr 

Delfim Moreira foi representado neste ato pelo vereador Vice-

Presidente da Câmara de Varginha Capm José Justiniano de 

Paiva. Pelo Vice-Presidente da Câmara de Varginha, o Snr 

Sylvestre Francisco de Oliveira foi declarada inaugurada a ponte 

Dr Delfim Moreira, descerrou a cortina onde se lia o [escrito?] 

seguinte: “Ao Dr Delfim Moreira, Presidente do Estado e ao Dr 

Caetano Junqueira, Presidente da Câmara Municipal de Elói 

Mendes”. Em seguida, o Cel Matheus Acayaba fez uma bela e 

eloquente oração, terminou declarando em nome do 

Presidente do Estado e da Câmara de Elói Mendes, inaugurada 

a ponte Dr Delfim Moreira. [fim da transcrição da folha 80 verso] 

Em seguida, falou, representando a Câmara de Varginha, o Snr 

Dr João Frota e terminou congratulando-se pela união de ambos 
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os municípios e, em nome da mesma, declarou inaugurada a 

ponte sobre o Rio Verde. Falou também o Snr Joel Reis, em 

nome da lavoura e comércio: Nesse ato, compareceu o Major 

Evaristo Gomes de Paiva, representando o construtor Antonio 

Rodrigues de Souza. E nada mais havendo, lavrei a presente ata, 

que vai assinada pelos vereadores de ambas as Câmaras e as 

pessoas que presenciaram o ato e quiseram assiná-la. Eu, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a escrevi. 

 (aa) Brazilino Alves Pereira 

 Caetano Diniz Junqueira Guimarães 

 Joaquim Miguel Nogueira 

 Domingos José Rodrigues 

 Pedro Augusto Bueno 

 Vicente de Paula Reis 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Estevam Braga Sobrinho 

 José Justiniano de Paiva 

 Júlio Alves Teixeira 

 José Rebello da Cunha 

 Matheus Nogueira de Acayaba 

 Valério [Máximo?] dos Reis 

 Cassiano Ximenes, Secretário da Câmara de Elói Mendes 

 Joel Reis 

 Nicolino Navarra 

 João Frota 

 José Fortunato de Almeida 

 [uma assinatura ilegível] 

 João Liberal 
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[fim da transcrição da folha 81 frente] 

 Antonio de Souza Oliveira 

 Antonio [M......?] de Carvalho 

 João Bueno  

 [uma assinatura ilegível] 

 Antonio Pinto Bueno 

 [Antero?] Salles 

 Evaristo Gomes de Paiva 

   

Notas: 

1 Nas várias edições do Almanak Laemmert entre 1910 e 1919, 

Brazilino Alves Pereira, presidente da Câmara Municipal de Elói 

Mendes, tem seu nome citado ora como Braziliano, ora como 

Brasilino. O próprio assinou a ata como Brazilino.  

2 O trecho “foi apresentado o ofício do Exmo Snr Dr Secretário de 

Agricultura e de Obras Públicas do Estado, associando-se à justa 

homenagem das Câmaras Municipais e aprovava o nome de Dr 

Delfim Moreira dado à ponte a inaugurar-se hoje” fica mais claro 

com a seguinte redação: “foi apresentado o ofício do Exmo Snr Dr 

Secretário de Agricultura e de Obras Públicas do Estado, dizendo 

que se associava à justa homenagem das Câmaras Municipais e 

que aprovava o nome de Dr Delfim Moreira dado à ponte a 

inaugurar-se hoje”. 

  

[Ata 100] 

Ata da sessão ordinária de 15 de Setembro de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 
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Aos quinze dias do mês de Setembro de mil novecentos e 

dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os Snrs 

vereadores José Augusto de Paiva, Sylvestre Francisco de 

Oliveira, Júlio Alves Teixeira, Domingos [Ribeiro] de Rezende, 

José Justiniano de Paiva, Antonio Christiano de Almeida, 

Severino [Cândido da Silva] Villela, José Rebello [da Cunha] e 

Estevam Braga Sobrinho. Depois de feita a chamada, verificando 

o Snr Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão 

e ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da 

sessão anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada. Foi 

presente à Câmara, para segunda discussão, o projeto que 

concede o privilégio por 25 anos a Horácio Alves Pereira, 

Domingos José Rodrigues, Matheus Nogueira de Acayaba e João 

Alves Pereira, para uso e gozo de uma estrada de ferro de carris 

elétricos, que desta cidade vá a qualquer ponto do município de 

Elói Mendes, devidamente estudado, de acordo com a 

resolução da Câmara em sessão de 16 de Julho passado. 

“Projeto nº 17. Artº 1º De acordo com a Câmara Municipal de 

Elói Mendes, é concedido a Horácio Alves Pereira, Domingos 

José Rodrigues, Matheus Nogueira de Acayaba e João Alves 

Pereira ou [fim da transcrição da folha 81 verso] à empresa ou 

companhia que organizarem, privilégio por vinte e cinco anos 

para exploração, uso e gozo de uma estrada de ferro de carris 

elétricos, que desta cidade vá a qualquer ponto do município de 

Elói Mendes. Artº 2º Esta estrada de ferro de carris elétricos é 

considerada de necessidade e utilidade pública, pelo que esta 

Câmara concede aos concessionários ou à companhia que se 

organizar para sua exploração, o direito de desapropriação, nos 
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termos da lei. Artº 3º À requisição dos concessionários ou da 

companhia que se organizar, serão as desapropriações 

necessárias, feitas em território deste município, por esta 

Câmara, para o que, fica desde já autorizado o presidente da 

Câmara, correndo, em qualquer caso, as despesas por conta dos 

concessionários ou da companhia. Artº 4º Os concessionários ou 

a companhia ficam com o direito de estudar trilhos em ruas 

desta cidade, de modo a poderem chegar à estação da Rede Sul-

Mineira, pelo traçado o mais conveniente à viação, bem como 

poderão servir-se de pontes que forem aproveitáveis no 

município, sem prejuízo do trânsito público. Artº 5º Os 

concessionários devem começar os serviços dentro de um ano 

e terminá-los dentro de mais dois anos, sob pena de caducidade 

do privilégio, salvo prorrogação do prazo pela Câmara. Artº 6º 

Os concessionários ou a companhia que organizarem terão 

isenção de impostos municipais durante a vigência do privilégio, 

se dentro d’ela não explorarem, por si ou por interposta pessoa, 

o comércio de armazém de mercadorias que se transportarem 

desta cidade para a Vila de Elói Mendes ou d’aquela vila para 

esta cidade, bem como se não obtiverem, dentro do mesmo 

prazo, o tráfego mútuo com a Rede Sul-Mineira xxxxxxxxxx a 

isenção de impostos municipais §1º Desde que os 

concessionários ou a companhia que organizarem explorem o 

comércio de armazéns ou obtenham tráfego mútuo com a [fim 

da transcrição da folha 82 frente] a Rede Sul-Mineira, cessará a 

isenção de impostos municipais. §2º É facultado aos 

concessionários terem armazéns para pecebimento [sic] 

[recebimento] de mercadorias importadas ou a exportar pela 

estrada de ferro de carris elétricos, bem assim construir a 
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estação para embarque e desembarque de passageiros. Artº 7º 

Os concessionários ou a companhia que organizarem só 

poderão cobrar fretes e passagens não superiores a vinte por 

cento menor das cobradas na ocasião, neste município. Artº 8º 

A Câmara Municipal terá quinze réis ($010) [acima da palavra 

quinze está escrito: dez] por cada quinze quilos de mercadoria 

importada ou exportada pela estrada de ferro de carris 

elétricos, bem como cem réis ($100) de cada passageiro que por 

ela transitarem [sic] no território do município. Artº 9º O 

condutor e as malas do correio terão transporte gratuito na 

estrada de ferro de carris elétricos. Artº 10º A Câmara terá o 

direito de fiscalização de uma forma plena no tráfego do 

município. Artº 11º Se a Câmara quiser encampar a parte 

referente a seu município antes de terminar o prazo do 

privilégio, pagará aos concessionários de acordo com a média 

do rendimento líquido anual nos últimos três anos, a qual 

representará os juros de oito porcento (8%) sobre o quanto a 

Câmara deve pagar. Artº 12º Terminado o prazo do presente 

privilégio, se a Câmara quiser encampar a parte que se refere a 

este município, pagando aos concessionários o que for arbitrado 

por dois profissionais insuspeitos, sendo um de nomeação da 

Câmara e outro dos concessionários, podendo recorrer 

qualquer das partes ao arbitramento judicial no caso de 

divergência entre os mesmos profissionais. Artº 13º Em caso de 

ser posta em hasta pública a renovação do contrato, terão os 

concessionários preferência em igualdade de condições. Artº 

14º Fica o presidente da Câmara autorizado a lavrar contra- [fim 

da transcrição da folha 82 verso] -to com os concessionários, 

estabelecendo penas pelo não implemento. Artº 15º Revogam-
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se as disposições em contrário”. Sendo posto em discussão e 

como não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi 

submetido a votos, sendo aprovado. Pelo vereador Severino 

Villela foi apresentado o projeto nº 18 do teor seguinte: “A 

Câmara Municipal concede, a título defi[resto palavra 

rasurado], digo, a título definitivo,  ao cidadão José Lisboa de 

Paiva, o terreno onde se acha construído o atual prédio do 

gasômetro, para nele construir um prédio para centro 

telefônico. Artº 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

Varginha, 15 de Setembro de 1919. Severino Villela”. Sendo 

julgado objeto de deliberação, foi posto em discussão e, em 

seguida, a votos, foi aprovado em primeira. Foi apresentado o 

projeto nº 19, assinado por todos os vereados [sic] [vereadores], 

sendo aprovado em primeira discussão. “Projeto nº 19. Artº 1º 

Fica o Presidente da Câmara autorizado a emitir em apólices 

municipais a quantia de três contos e quinhentos mil-réis 

(3:500$000), a fim de indenizar a D. Maria de Andrade pela 

abertura, em seu terreno, da Avenida de S. José até a Praça Rio 

Branco. Artº 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

Varginha, 15 de Setembro de 1919. Antonio Christiano de 

Almeida. Severino Villela. Júlio Alves Teixeira. José Rebello da 

Cunha. Domingos Ribeiro de Rezende. José Justiniano de Paiva. 

Sylvestre Francisco de Oliveira. Estevam Braga Sobrinho”. O Exmo 

Snr Presidente da Câmara que, de acordo com as disposições 

exaradas nas leis nº 2, de 14 de Setembro de 1891, do Estado e 

nº 357, de 19 de Setembro de 1918, art... lei municipal, vinha 

apresentar o projeto que orça em cem contos e quinhentos mil-

réis (Rs 100:500$000) a receita e despesa para o exercício de 

1920. Sendo julgado objeto de deliberação, foi posto em 
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discussão e como não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi [fim da transcrição da folha 83 frente] posto a votos, 

foi aprovado em primeira discussão. Foi unanimemente 

aprovada a seguinte representação enviada ao Exmo Snr Ministro 

da Viação: “Exmo Snr Ministro da Viação. A Câmara Municipal de 

Varginha, como representante direto dos interesses do 

município, vem representar a V Excia, pedindo para que seja 

prolongada até esta cidade a linha do Telégrafo Nacional, o que 

é de grande conveniência aos interesses públicos e particulares, 

como passa [a] expor: Esta praça é incontestavelmente um dos 

centros comerciais mais importantes de Minas, mas 

pessimamente servida pela linha telegráfica da Rede Sul-

Mineira, que é insuficiente para satisfazer as comunicações 

precisas entre esta cidade e as do Rio, S. Paulo, Santos e outras. 

É aqui que principalmente se movimenta uma grande parte do 

comércio do café, gado, toucinho e cereais d’esta zona, para o 

que são imprescindíveis comunicações seguras e rápidas, pelo 

telégrafo. Além de uma Agência do Banco do Brasil, funciona 

também aqui uma Agência do Banco Hipotecário e Agrícola do 

Estado de Minas Gerais, fazendo ambas grande movimento, 

com enormes vantagens para o comércio e lavoura da zona, que 

cresce de dia para dia, aumentando a riqueza pública, trazendo 

assim não menos interesse para a União e [o] Estado. Sucede, 

porém, que a falta de comunicações seguras e prontas pelo 

telégrafo com aqueles centros e outros lugares, vem, de há 

muito, acarretando sérias dificuldades, embaraçando as 

transações comerciais, porquanto, é forçoso confessar que a 

linha telegráfica existente não satisfaz seus fins, dando lugar a 

constantes reclamações e [a] não pequenos prejuízos, ora 
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retardando despachos, ora truncando e suprimindo dizeres dos 

mesmos e ora extraviando-os. Assim, fazendo a presente 

representação [fim da transcrição da folha 83 verso] conta esta 

municipalidade com a aquiescência de V Excia e espera ver 

convertido em realidade o fim colimado desta representação”. 

Em tempo: vale a emenda da fl 82v linha dez “dez réis”. E nada 

mais havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar a 

presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da 

Secretaria, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Vencido Sylvestre Francisco de Oliveira 

 Estevam Braga Sobrinho 

 Severino Villela 

 José Justiniano de Paiva 

 Antonio Christiano de Almeida 

 José Rebello da Cunha 

 Júlio Alves Teixeira  

 

Notas: 

1 O trecho “Artº 4º Os concessionários ou a companhia ficam 

com o direito de estudar trilhos em ruas desta cidade, de modo 

a poderem chegar à estação da Rede Sul-Mineira, pelo traçado 

o mais conveniente à viação...” ficaria mais claro com a seguinte 

redação: “Artº 4º Os concessionários ou a companhia ficam com 

o direito de estudar o melhor local para a instalação dos trilhos 

em ruas desta cidade, de modo a poderem chegar à estação da 

Rede Sul-Mineira, pelo traçado o mais conveniente à viação...”. 

2 A redação do artigo 6º, bastante confusa, dificulta a 

compreensão do conteúdo.  
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3 Sobre a desapropriação do terreno pertencente à D. Maria de 

Andrade, filha de Marcírio José de Andrade, para a abertura da 

Avenida São José, constou da ata de 16 de julho de 1919 o 

seguinte parecer emitido pela Comissão de Obras Públicas da 

Câmara Municipal: “Parecer – A Comissão de Obras Públicas, 

abaixo-assinada, encarregada de dar parecer sobre o que requer 

o cidadão Marcírio José de Andrade, indo ao local onde se 

pretende abrir a Avenida de S. José, é de parecer que o prédio, 

que pertence à sua filha Maria de Andrade, vale para ser 

desapropriado com seu respectivo terreno, a quantia de 

7:000$000 (sete contos de réis), podendo a Câmara adquiri-lo 

com a proprietária fazendo emissão de apólices. Varginha, 16 de 

Julho de 1919. Júlio Alves Teixeira. Severino Villela. Antonio 

Christiano de Almeida”. Portanto, dois meses depois, o terreno 

foi desapropriado pela metade do valor estipulado em parecer 

emitido pela própria Câmara Municipal (Ata 97, 16 jul. 1919). 

4 O trecho “bem como cem réis ($100) de cada passageiro que 

por ela transitarem [sic] no território do município”, 

evidentemente, quer dizer “bem como cem réis ($100) de cada 

passageiro que por ela transitar no território do município”. 

5 Ministro da Viação: era o responsável pela pasta do Ministério 

da Indústria, Viação e Obras Públicas, que funcionou com essa 

denominação entre 1889 e 1930, portanto, desde a 

Proclamação da República até o final da Primeira República. A 

sede era na cidade do Rio de Janeiro, Capital da República. Na 

data da carta, o ministro era José Pires do Rio (1919-1922) 

(ARQUIVO NACIONAL, 2020), não citado nominalmente na ata. 

6 O trecho “É aqui que principalmente se movimenta uma 

grande parte do comércio do café” consta do original: “É aqui q 
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principalmente se movimenta uma grande parte do comércio 

do café”. O relator escreveu a letra ‘q’ acima e entre as palavras 

‘aqui’ e ‘principalmente’. 

7 No trecho, “comunicações seguras e prontas pelo telégrafo 

com aqueles centros e outros lugares”, prontas significa rápidas, 

eficientes. “Aqueles centros” são os centros urbanos citados 

anteriormente: Rio de Janeiro, São Paulo e Santos.  

8 No trecho, “a linha telegráfica existente não satisfaz seus fins, 

dando lugar a constantes reclamações e [a] não pequenos 

prejuízos, ora retardando despachos, ora truncando e 

suprimindo dizeres dos mesmos e ora extraviando-os” truncar e 

suprimir dizeres dos mesmos, ou seja, dos telegramas, se refere 

à pouca eficiência e confiabilidade do serviço de telégrafo da 

Rede Sul-Mineira, pois o texto do telegrama poderia ter palavras 

suprimidas ou truncadas (no caso, trocadas, alteradas), o que 

poderia torná-lo incompreensível ou causar mal-entendidos.  

 

[Ata 101] 

Ata da sessão ordinária de 16 de Setembro de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezesseis dias do mês de Setembro de mil novecentos e 

dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores: 

José Augusto de Paiva, Sylvestre Francisco de Oliveira, Estevam 

Braga Sobrinho, Severino [Cândido da Silva] Villela, José 

Justiniano de Paiva, José Rebello da Cunha, Antonio Christiano 

de Almeida e Júlio Alves Teixeira, faltando sem causa 

participada o vereador Domingos [Ribeiro] de Rezende. Depois 
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de feita a chamada, verificando o Snr Presidente haver número 

legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi 

posta em discussão, sendo aprovada, assinando-a “vencido” o 

vereador Sylvestre Francisco de Oliveira. Foi apresentado para 

terceira discussão o projeto nº 17, que concede a Horácio Alves 

Pereira, Domingos [fim da transcrição da folha 84 frente] José 

Rodrigues, Matheus Nogueira de Acayaba e João Alves Pereira 

ou à companhia que organizarem, privilégio por vinte e cinco 

anos para exploração, uso e gozo de uma estrada de ferro de 

carris elétricos, que desta cidade vá a qualquer ponto da Vila 

Elói Mendes, digo, do município de Elói Mendes. Sendo posto 

em discussão, como não houvesse quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado em terceira 

e última discussão. Tendo sido enviado à Comissão de Redação 

[de Leis], foi esta de parecer que subisse à sanção o projeto e 

convertido em lei, conforme se acha redigido. Foi posto em 

segunda discussão o projeto que concede ao Snr José Lisboa de 

Paiva o terreno do gasômetro para nele construir o [prédio do] 

centro telefônico, não havendo quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi posto a votos, sendo aprovado em segunda. Foi 

apresentado o projeto nº 19, que autoriza o Presidente da 

Câmara a emitir três contos e quinhentos mil-réis em apólices 

municipais para indenizar um terreno de D. Maria de Andrade 

para passagem da Avenida de S. José, sendo posto em discussão, 

não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto 

a votos e aprovado em segunda discussão. Foi apresentado o 

projeto nº 20, orçando a receita e fixando a despesa, para o 

exercício de 1920, em cem contos e quinhentos mil-réis; como 
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não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto 

a votos, sendo aprovado em segunda discussão. Nada mais 

havendo a tratar-se, o Snr Presidente suspendeu a sessão e 

convidou os Snrs vereadores para nova reunião, amanhã, dando 

para ordem do dia [a] terceira discussão dos projetos em 

andamento. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da 

Secretaria, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 [fim da transcrição da folha 84 verso] 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

 José Justiniano de Paiva 

 José Rebello da Cunha 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Severino Villela 

 Júlio Alves Teixeira 

 

Notas: 

1 No trecho, “estrada de ferro de carris elétricos, que desta 

cidade vá a qualquer ponto da Vila Elói Mendes, digo, do 

município de Elói Mendes” está escrito “Vila Elói Mendes” e não 

“Vila de Elói Mendes”. Quanto à linha da estrada de ferro dos 

bondes, o relator se corrigiu a tempo: ir até qualquer ponto da 

Vila Elói Mendes pressupunha que a linha chegasse ao núcleo 

urbano; ir até qualquer ponto do município bastava apenas que 

a linha atravessasse a fronteira entre Varginha e aquela Vila, 

cujo ponto final poderia ser, portanto, na zona rural.  

2 Da margem esquerda da folha 84 verso, consta a seguinte 

anotação entrelinhas, não esclarecida pelo relator: na linha dois: 

374 [e, após um traço na diagonal, na mesma linha:] 18-9-919.  
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[Ata 102] 

Ata da sessão ordinária de 17 de Setembro de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezessete dias do mês de Setembro de mil novecentos e 

dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores: 

José Augusto de Paiva, Sylvestre Francisco de Oliveira, José 

Justiniano de Paiva, José Rebello da Cunha, Antonio Christiano 

de Almeida, Júlio Alves Teixeira e Severino [Cândido da Silva] 

Villela, faltando sem causa participada o vereador Domingos 

Ribeiro de Rezende. Depois de feita a chamada, verificando o 

Snr Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita foi, em seguida, posta em discussão, 

sendo aprovada. Passando-se à ordem do dia, foi apresentado 

para terceira discussão, o projeto nº 18, que concede ao Snr José 

Lisboa de Paiva o terreno do gasômetro, para nele ser 

construído o [prédio do] centro telefônico; não havendo quem 

sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo 

aprovado em terceira e última discussão; tendo sido enviado à 

Comissão de Redação, foi esta de parecer que subisse à sanção 

o projeto e convertido em lei, como se achava redigido. Para 

terceira discussão, foi apresentado o projeto nº 19, que autoriza 

o Presidente da Câmara a emitir três contos e quinhentos mil-

réis em apólices municipal [sic] [municipais], para indenizar um 

terreno de D. Maria de Andrade, para o prosseguimento da 

Avenida de S. José; não havendo quem sobre o mesmo pedisse 

a palavra, foi submetido a votos, sendo aprovado em terceira e 
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última discussão, sendo em seguida, [fim da transcrição da folha 

85 frente] enviado à Comissão de Redação, foi esta de parecer 

que fosse o mesmo aprovado como se achava redigido. Foi 

posto em terceira discussão o projeto nº 20, que orça a receita 

e despesa do município, para o exercício de 1920, em cem 

contos e quinhentos mil-réis [Rs 100:500$000] como não 

houvesse quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a 

votos sendo aprovado. A Comissão de Redação foi de parecer 

que fosse convertido em lei com a mesma redação. E, nada mais 

havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar a presente 

ata, que vai assinada. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Diretor da Secretaria, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Severino Villela 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Júlio Alves Teixeira 

 José J Paiva 

 José Rebello da Cunha 

 

Notas: 

1 Da margem esquerda da folha 85 frente, constam as seguintes 

anotações entrelinhas, não esclarecidas pelo relator: na linha 

22: 375 [e, após um traço na diagonal, na mesma linha:] 18-9-

919. Na linha 29: 37 [o número seguinte está borrado e ilegível] 

[e, após um traço na diagonal, na mesma linha:] 18-9-919.  

2 Comissão de Redação: trata-se da Comissão de Redação de 

Leis.  

3 O trecho “para indenizar um terreno de D. Maria de Andrade, 

para o prosseguimento da Avenida de S. José” ficaria mais claro 
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com a seguinte redação: “para indenizar à D. Maria de Andrade 

pela desapropriação de um terreno de sua propriedade, para o 

prosseguimento da Avenida de S. José”.  

 

[Ata 103] 

Ata da Sessão ordinária de 17 de Novembro de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezessete dias do mês de Novembro de mil novecentos e 

dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores 

José Augusto de Paiva, Severino [Cândido da Silva] Villela, 

Antonio Christiano de Almeida, Júlio Alves Teixeira, José 

Justiniano de Paiva e José Rebello da Cunha; faltando sem causa 

participada os vereadores Sylvestre Francisco de Oliveira e 

Domingos Ribeiro de Rezende. Depois de feita a chamada, 

verificando o Snr Presidente haver número legal, declarou 

aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que fizesse a 

leitura da ata [da sessão] anterior, o que sendo feita, foi a 

mesma submetida a votos, sendo aprovada. Foi lido o ofício nº 

815, da Diretoria Geral de Obras Públicas (federal), da- [fim da 

transcrição da folha 85 verso] -tado de 21 de Outubro findo, em 

resposta ao ofício desta Câmara de 15 de Setembro último, em 

que solicitava uma linha telegráfica nacional, o Exmo Snr Ministro 

da Viação mandou se informar da Diretoria Geral dos Telégrafos 

e esta respondeu que a [construção da] linha ligando esta 

Cidade à de Lavras importaria em trinta e quatro contos, vinte e 

cinco mil, setecentos e cinquenta réis (34:025$750), não 

dispunha, entretanto, aquela repartição do crédito necessário 
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para fazer face àquela despesa. Foi presente à Câmara o ofício 

nº 626, da Diretoria Geral dos Correios  respondendo ao [ofício] 

de nº 163, de 25 de Junho pfindo [próximo findo], no qual se 

solicitava o restabelecimento da agência do Correio de “Fluvial” 

(Baptista de Mello); em virtude de informações da Sub-

Administração dos Correios de Campanha, era impossível o 

restabelecimento solicitado. Foi presente mais à Câmara uma 

carta da Companhia Mercantil e Industrial Casa Vivaldi 

respondendo ao ofício de 6 do corrente, dizendo só poder 

atender à requisição do aumento da luz pública se permitir-se o 

emprego de postes de madeira, pois, atualmente, é impossível 

adquirir metálicos e que substituiriam mais tarde, quando 

implantassem postes tubulares. A Câmara, tomando 

conhecimento do conteúdo dessa mesma carta, resolveu que só 

se fizesse o aumento quando puder adquirir postes de acordo 

com os já empregados. Foi apresentado um requerimento 

firmado por diversos pescadores, pedindo providências sobre o 

fato dos empregados da Usina da Companhia Vivaldi abrirem as 

comportas e empregarem cal para pescar: o Snr Presidente já 

providenciou, oficiando o Dr Isaac Lobo, que respondeu tendo 

dito já ter dado as necessárias providências. Tendo o Snr 

Salvador Guetti requerido ao Presidente da Câmara licença para 

construir em terreno de sua propriedade na Praça do Mercado, 

desta cidade, como essa construção ficava em frente à Rua 

Tiradentes, portanto, caso quisesse a Câmara fazer [fim da 

transcrição da folha 86 frente] prosseguir o alinhamento 

d’aquela rua até a Rua Dr Delfim Moreira deveria ser negada a 

licença impetrada, por isso, consultava aos Snrs vereadores se 

deveria ser dada ou não a licença pedida; foram estes de opinião 
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que [se] concedesse. Foi apresentada uma petição à Câmara na 

qual o Diretor da Secretaria pedia que lhe fosse abonada uma 

gratificação por serviços extraordinários pelo mesmo prestados 

no exercício findante como sejam: duas cópias datilografadas do 

Estado [sic] [Estatuto] Municipal, medição de terrenos e muros 

para o efeito de lançamento; a Câmara, tomando em 

consideração esse requerimento, mandou que lhe fosse 

abonada a quantia de quatrocentos mil-réis (400$000 rs). A 

Comissão encarregada de se entender com o Snr Coronel 

Silvério Francisco de Oliveira sobre a desapropriação de um seu 

terreno para a estrada da ponte em construção, 

desempenhando o seu mandato, apresentou o parecer 

seguinte: “A comissão abaixo-assinada encarregada de se 

entender com o Coronel Silvério Francisco de Oliveira, sobre a 

desapropriação de terrenos para passagem da estrada, que 

desta cidade se dirige para a ponte em construção sobre o Rio 

Verde, ligando este município ao bairro do Mundo Novo, vem 

dar cumprimento à mesma, comunicando ter deliberado com o 

mesmo Coronel Silvério a indenizá-lo com a importância de 

4:000$000 (Quatro contos de réis), em apólices municipais, 

ficando a Câmara obrigada a fornecer o arame para a cerca na 

referida estrada desapropriada. Eis o que a comissão tem 

deliberado, que apresenta ad referendum da Ilustre 

Municipalidade. Varginha, 17 de Novembro de 1919. Severino 

Cândido da Silva Villela. José Rebello da Cunha. Antonio 

Christiano de Almeida”. Sendo aprovado pelos vereadores 

presentes. Foi pelo vereador Severino Villela apresentado o 

projeto seguinte, que tomou o nº 21: “Artº 1º Fica o Presidente 

da Câmara auto- [fim da transcrição da folha 86 verso] -rizado a 
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emitir a quantia de 4:000$000 (Quatro contos de réis) em 

apólices municipais,  para o pagamento de indenização devida 

ao Snr Silvério Francisco de Oliveira, [referente aos] terrenos 

para a [construção da] estrada, que liga este município ao de 

Campanha, considerada de utilidade pública. Artº 2º A Câmara 

fornecerá o arame farpado, julgado necessário, para o fecho da 

referida estrada, ao longo do terreno ora desapropriado. Artº 3º 

Revogam-se as disposições em contrário. Varginha, 17 de 

Novembro de 1917 [sic] [1919]”. Tendo sido julgado objeto de 

deliberação, foi posto em discussão e não havendo quem sobre 

o mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo a votos [sic], 

sendo aprovado em primeira. O Snr Presidente da Câmara 

apresentou à Câmara um quadro das despesas votadas e 

efetivamente despendida[s], havendo excesso em diversas 

verbas. Foi apresentado o projeto nº 22, assinado pelos 

vereadores presentes, do teor seguinte: “Artº 1º A Câmara 

Municipal aprova a despesa de sete contos, oitocentos e setenta 

e sete mil, cento e vinte e um réis (Rs 7:877$121) pagos a mais 

nas seguintes verbas até 31 de Outubro do corrente exercício: 

Juros e amortização 5:394.186; Obras Públicas da Cidade 

710.625; Obras Públicas [do distrito de Carmo] da Cachoeira 

1:337.960; Despesas com o funcionamento da Bomba 53.350; 

Expediente da Secretaria 381.000. Artº 2º Fica o Presidente da 

Câmara autorizado a despender no corrente exercício a 

importância de treze contos, quatrocentos e sete [mil] e 

seiscentos réis (Rs 13:407.600) distribuída pelas seguintes 

verbas: Iluminação Pública 1:317.00; Juros e amortização 

8:835.400; Rescisão do contrato do Teatro 200.000; Despesas 

com o funcionamento da Bomba 55.200 e Obras Públicas da 
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Cidade 3:000.000. Artº 3º Para a execução da presente lei fica o 

Presidente da Câmara autorizado a fazer as necessárias 

operações de crédito. Artº 4º Revogam-se as disposições em 

contrário. Varginha, 17 de Novembro de 1919. José Rebello da 

Cunha, Júlio Alves Teixeira, Antonio Christiano de [fim da 

transcrição da folha 87 frente] Almeida, Severino Villela, José 

Justiniano de Paiva”. Como estivesse assinado por todos os 

vereadores, foi posto em discussão e, em seguida, a votos, 

sendo aprovado em primeira. Foi apresentado o projeto nº 23, 

assinado por todos os vereadores: Artº 1º Fica o Presidente da 

Câmara autorizado a entrar em acordo com o Coronel Domingos 

Ribeiro de Rezende para a compra de um prédio sito à Rua Dr 

Wenceslau Braz, nesta cidade, para demolição do mesmo a fim 

de se abrir uma rua para cortar as enxurradas. Artº 2º Fica o 

Presidente autorizado a fazer a operação de crédito necessária 

para esse fim. Artº 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Varginha, 17 de Novembro de 1919. José Rebello da Cunha, Júlio 

Alves Teixeira, Severino Villela, José Justiniano de Paiva, Antonio 

Christiano de Almeida”. Sendo posto em discussão e, em 

seguida, a votos foi aprovado em primeira discussão. Foi 

apresentado assinado por todos os vereadores, o projeto nº 24: 

“Artº 1º Fica o Presidente da Câmara autorizado a chamar à 

troca as apólices de 50.000 [Rs 50$000 = cinquenta mil-réis] em 

circulação (140), permutando-as por outras de 100.000 [Rs 

100$000 = cem mil-réis] (70), que serão emitidas para esse fim. 

Artº 2º Revogam-se as disposições em contrário. Varginha, 17 

de Novembro de 1919. José Rebello da Cunha, Júlio Alves 

Teixeira, Antonio Christiano de Almeida, Severino Villela, José 

Justiniano de Paiva”. Sendo posto em discussão e, em seguida, 
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a votos, foi aprovado em primeira. Pelo vereador Júlio Alves 

Teixeira foi apresentado o projeto nº 25: “Artº 1º Fica o 

Presidente da Câmara autorizado a mandar colocar, 

paralelamente ao encanamento adutor da caixa d’água ao alto 

do Cruzeiro os canos existentes em stock, que sobraram do novo 

abastecimento d’água. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. Varginha, 17 de Novembro de 1919. Júlio Alves 

Teixeira”. Sendo julgado objeto de deliberação, foi posto em 

discussão e como não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi posto [fim da transcrição da folha 87 verso] a votos, 

sendo aprovado em primeira discussão. [Em seguida, o relator 

comete um equívoco, pois repete no projeto seguinte, de nº 26, 

o mesmo conteúdo do projeto nº 25. Após a apresentação do 

projeto nº 26, o relator corrige a informação no Em tempo, 

conforme se lê, abaixo, na sequência do texto] Foi apresentado 

pelo vereador Severino Villela o projeto nº 26. “Artº 1º Fica o 

Presidente da Câmara autorizado a mandar colocar 

paralelamente ao encanamento adutor da caixa d’água no alto 

do Cruzeiro, os canos existentes em stock, que sobraram do 

novo abastecimento. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário”. Sendo julgado objeto de deliberação, foi posto em 

discussão, como não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi posto a votos, sendo aprovado em primeira. Pelo 

vereador Severino Villela foi apresenta[do] o projeto nº 26: 

“Artº 1º Todo o prédio declarado interdito, que for utilizado 

para moradia ou para qualquer outro mister, por seu 

proprietário ou inquilino, além de ser elevada ao décuplo da 

taxa comum, de acordo com o § Único, do artº 145, da lei nº 

357, de 19 de Setembro de 1918, será privado do abastecimento 
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d’água até que cessem [sic] a causa de sua interdição. Artº 2º 

Revogam-se as disposições em contrário. Varginha, 17 de 

Novembro de 1919. Severino Villela, José J. de Paiva”. Sendo 

julgado objeto de deliberação, foi posto em discussão, sendo 

aprovado em primeira. Em tempo. Foi repetida a transcrição do 

projeto nº 25, como sendo de nº 26, por engano.  Foi 

apresentado o projeto nº 27: “Artº 1º A Câmara Municipal 

conce[de] isenção de impostos municipais, por cinco anos, ao 

Snr José Maximiano Baptista ou empresa que organizar para o 

estabelecimento de uma fábrica de ladrilhos e mosaico, nesta 

cidade. Art. 2º A Câmara procurará conseguir a redução de 

fretes para a matéria-prima de sua indústria. Artº 3º O 

concessionário ou empresa que organizar se obrigará a vender 

os ladrilhos [de] que a Câmara necessitar para seus serviços com 

o abatimento de quinze por cento. Artº 4º Deverão a inaugurar 

a fábrica de ladrilhos dentro de doze (12) meses e pô-la em 

pleno funcionamento. [fim da transcrição da folha 88 frente] 

Artº 5º Revogam-se as disposições em contrário. Varginha, 17 

de Novembro de 1919. José Justiniano de Paiva. José Rebello da 

Cunha. Júlio Alves Teixeira. Severino Villela”. Sendo posto em 

discussão e, em seguida, a votos, foi aprovado em 1ª (primeira). 

E nada mais havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente 

lavrar a presente ata. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Diretor da Secretaria, a escrevi.  

 (aa) José Augusto de Paiva 

 José Justiniano de Paiva (assinatura semelhante a uma 

garatuja) 

 José Rebello da Cunha 

 Júlio Alves Teixeira 
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 Severino Villela 

Notas: 

1 Os grifos simples, duplos, contínuos e alternados do texto 

foram reproduzidos tal como constam do original. Em alguns 

trechos, o relator esqueceu-se de abrir ou de fechar aspas, o 

que, para melhor compreensão do texto, acrescentamos.   

2 A “Diretoria Geral de Obras Públicas (federal)”, citada na ata, 

se refere ao Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, 

que funcionou com essa denominação entre 1889 e 1930, 

portanto, desde a Proclamação da República até o final da 

Primeira República. A sede era na cidade do Rio de Janeiro, 

Capital da República. Na data da carta, o ministro era José Pires 

do Rio (1919-1922), cujo nome não foi citado na ata (ARQUIVO 

NACIONAL, 2020). 

3 Esclarecimento sobre o trecho, “carta da Companhia 

Mercantil e Industrial Casa Vivaldi respondendo ao ofício de 6 

do corrente, dizendo só poder atender à requisição do aumento 

da luz pública se permitir-se o emprego de postes de madeira, 

pois, atualmente, é impossível adquirir metálicos e que 

substituiriam mais tarde, quando implantassem postes 

tubulares”: a Casa Vivaldi era a companhia geradora e 

distribuidora de energia elétrica para o município de Varginha. 

O trecho que se refere ao “aumento da luz pública” significa 

ampliação da rede de abastecimento da energia com a 

instalação de mais postes de iluminação nos logradouros 

públicos da cidade. O trecho “é impossível adquirir [postes] 

metálicos” naquele momento é uma provável referência às 

dificuldades da aquisição da matéria-prima e da produção de 
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ferro devido aos problemas econômicos causados pela I Guerra 

Mundial.  

5 O trecho “quando puder adquirir postes de acordo com os já 

empregados” quer dizer “quando puder adquirir postes iguais 

aos já utilizados”.  

6 O requerimento dos pescadores enviado à Câmara e a atenção 

dada por ela ao que foi solicitado é um fato de ocorrência rara 

na história inicial dessa Casa Legislativa. A maioria das 

reinvindicações era feita por fazendeiros, comerciantes, 

prestadores de serviços e proprietários de imóveis urbanos. A 

regulamentação da pesca no município foi estabelecida no 

Código de Posturas da Câmara Municipal da Cidade de Varginha 

– Estatuto Municipal (lei nº 357), de 19 de setembro de 1918, 

publicado em 1919. Os pescadores apresentaram queixa contra 

os funcionários da Usina da Companhia Vivaldi, pois, segundo os 

reclamantes, esses funcionários abriam as comportas da usina e 

usavam cal nas águas para a pesca. Embora o relator da ata não 

tenha especificado como se dava a utilização da cal na pescaria, 

tratava-se da bomba de cal. A cal, em contato com a água em 

um recipiente fechado, produz uma reação exotérmica, 

responsável pela explosão. O artigo 487, do capítulo LI Da pesca 

e caça, do referido Estatuto Municipal (p. 128) estabeleceu a 

proibição do uso de dinamites e de substâncias tóxicas para a 

pesca em águas do município. Atualmente, o artigo 35, da Lei 

Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, estabelece que é 

crime contra o meio ambiente e contra a fauna “Pescar 

mediante a utilização de: I - explosivos ou substâncias que, em 

contato com a água, produzam efeito semelhante; II – 

substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade 
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competente”. A penalidade prevista é a reclusão de um a cinco 

anos.  

7 O trecho “medição de terrenos e muros para o efeito de 

lançamento” significa “medição de terrenos e muros para o 

efeito de lançamento da cobrança de impostos dos 

contribuintes”.  

8 ad referendum: locução adjetiva latina: ad: para + referendum: 

submetido à aprovação. Significa aprovação sujeita à aceitação 

posterior por parte de um colegiado, no caso do parecer 

transcrito acima, a Câmara Municipal. 

9 A redação mais adequada para o trecho “Sendo aprovado 

pelos vereadores presentes” seria “O parecer foi aprovado pelos 

vereadores presentes”. Da forma como foi pontuado pelo 

relator, o trecho ficou solto na sequência do texto. 

10 O seguinte trecho possui uma redação que dificulta a 

compreensão do conteúdo: “Tendo sido julgado objeto de 

deliberação, foi posto em discussão e, não havendo quem sobre 

o mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo a votos [sic], 

sendo aprovado em primeira”. O relator quis dizer: “Tendo sido 

julgado objeto de deliberação, foi posto em discussão e, não 

havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a 

votos e, sendo votado, foi aprovado em primeira”.  

11 No trecho, “O Snr Presidente da Câmara apresentou à 

Câmara um quadro das despesas votadas e efetivamente 

despendida[s], havendo excesso em diversas verbas”, por 

“excesso em diversas verbas”, o relator quis dizer que houve 

saldo, ou seja, o total previsto da despesa de determinada verba 

não foi gasto.  
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12 Despesas com o funcionamento da bomba: trata-se da 

bomba hidráulica, responsável pelo abastecimento, 

fornecimento e acúmulo de água em reservatórios da cidade. 

13 No trecho, “Sendo posto em discussão e, em seguida, a votos, 

foi aprovado em primeira discussão” o relator repete a palavra 

‘discussão’. 

14 A caixa d’água no alto do Cruzeiro existe até hoje, localizada 

na parte mais alta da região central da cidade, na Praça 

Marechal Floriano, a poucos metros de distância do 

monumento do Cruzeiro, instalado na Praça Getúlio Vargas. 

15 O relator utiliza a palavra estoque em inglês: stock, como foi 

feito por ele na ata 33. 

16 No trecho “projeto nº 26: “Artº 1º Todo o prédio declarado 

interdito, que for utilizado para moradia ou para qualquer outro 

mister, por seu proprietário ou inquilino, além de ser elevada ao 

décuplo da taxa comum, de acordo com o § Único, do artº 145, 

da lei nº 357, de 19 de Setembro de 1918, será privado do 

abastecimento d’água até que cessem [sic] a causa de sua 

interdição” em relação à citação do parágrafo único do artigo 

145, da lei nº 357, de 19 de setembro de 1918: a referida lei é o 

Código de Posturas – Estatuto Municipal, publicado pela Câmara 

Municipal, em formato de livreto, em 1919. Da publicação não 

consta o parágrafo único do artigo citado, que diz: “Art. 145º A 

interdição será decretada pelo Agente Executivo, colhidas as 

informações técnicas que julgar necessárias, as quais sempre 

prestadas por escritas serão arquivadas. § 1º O ato do Agente 

Executivo só produzirá os efeitos legais depois de publicado em 

editais ou na imprensa. § 2º É garantido ao proprietário 

reclamar perante o Agente Executivo, o seu direito e requerer 
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exame do prédio por peritos, dentro de três dias depois da 

publicação do ato”. (CÓDIGO DE POSTURAS, 1918, p. 42). Assim, 

nesse trecho, o relator cometeu um equívoco em relação à 

citação da lei. Na verdade, era a lei nº 383, de 20 de novembro 

de 1918, que mandava executar a privação d’água aos prédios 

interditados, conforme se vê na citação correta feita na Ata 105, 

da sessão extraordinária de 15 de dezembro de 1919. 

17 A redação adequada do trecho “Artº 4º Deverão a inaugurar 

a fábrica de ladrilhos dentro de doze (12) meses [...]” seria “Artº 

4º Deverão inaugurar a fábrica de ladrilhos dentro de doze (12) 

meses [...]”. 

 

[Ata 104] 

Ata da sessão ordinária de 18 de Novembro de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezoito dias do mês de Novembro de mil novecentos e 

dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores: 

José Augusto de Paiva, José Justiniano de Paiva, José Rebello da 

Cunha, Júlio Alves Teixeira e Severino [Cândido da Silva] Villela; 

faltando sem causa participada os vereadores: Antonio 

Christiano de Almeida, Sylvestre Francisco de Oliveira, Estevam 

Braga Sobrinho e Domingos Ribeiro de Rezende. Depois de feita 

a chamada, verificando o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi 

aprovada. Não havendo expediente, passou-se à ordem do dia 

– votação dos projetos em andamento. Foi apresentado para 
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segunda discussão o projeto nº 21, que autoriza o Presidente da 

Câmara a emitir em apólices municipais a quantia de quatro 

contos de réis para pagamento da indenização devida a [fim da 

transcrição da folha 88 verso] Silvério Francisco de Oliveira de 

um terreno, para a estrada que vai desta cidade ao Bairro do 

Mundo Novo; sendo posto a votos, foi aprovado, tendo o 

vereador Severino Villela pedido dispensa do interstício, lhe 

sendo concedida, foi o mesmo posto em terceira discussão, 

sendo aprovado. Foi enviado à Comissão de Redação, foi esta de 

parecer que subisse o projeto à sanção como se achava redigido. 

Foi apresentado para segunda discussão o projeto nº 22, que 

aprova a despesa que excedeu em diversas verbas na 

importância [de] sete contos, oitocentos e setenta e sete mil, 

cento e vinte e um réis (7:877.121) e autoriza [o Presidente da 

Câmara] a despender a quantia de treze contos, quatrocentos e 

sete mil e seiscentos réis (13:407.600), distribuída por diversas 

verbas no corrente exercício: sendo posto em discussão e não 

havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi o mesmo 

submetido a votos, foi aprovado; tendo [o] vereador Severino 

Villela pedido dispensa do interstício e sendo-lhe concedido, foi 

posto em terceira discussão, deixando de ir à Comissão de 

Redação por se achar assinado pela maioria. Em seguida, foi 

posto em segunda discussão o projeto nº 23, que autoriza o 

Presidente da Câmara a comprar o prédio de propriedade do 

Coronel Domingos de Rezende, para abertura de uma rua, sito 

à Rua Dr Wenceslau Braz, nesta cidade, sendo posto em 

discussão e não havendo quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi submetido a votos, sendo aprovado. Foi, pelo 

vereador Severino Villela, pedida a dispensa do interstício e 
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como lhe fosse essa concedida, foi o projeto posto em terceira 

discussão, tendo deixado de ir à comissão respectiva por se 

achar o mesmo assinado pela maioria. Foi posto em segunda 

discussão o projeto nº 24, que autoriza o Presidente [da 

Câmara] a recolher as apólices de 50.000 [Rs 50$000 = 

cinquenta mil-réis] e permutá-las por outras de 100.000 [Rs 

100$000 = cem mil-réis], sendo posto em discussão, não 

havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi su- [fim da 

transcrição da folha 89 frente] -bmetido a votos, sendo 

aprovado; tendo o vereador Severino Villela solicita[do] a 

dispensa do interstício e, sendo este concedido, foi o mesmo 

posto em terceira discussão, sendo aprovado e dispensado de ir 

à comissão respectiva por se achar assinado pela maioria. Foi 

posto em segunda discussão o projeto nº 25, que autoriza o 

Presidente da Câmara a mandar colocar paralelamente ao 

encanamento adutor da caixa d’água do alto do Cruzeiro, os 

canos existentes em stock, que sobraram do novo 

abastecimento d’água, sendo posto em discussão, não havendo 

que[m] sobre o mesmo pedisse a palavra foi, em seguida, posto 

a votos, sendo aprovado; pelo vereador Severino Villela foi 

pedida a dispensa do interstício e sendo-lhe concedida, foi o 

projeto submetido à terceira discussão, sendo aprovado; como 

estivesse assinado pela maioria dos vereadores, deixou de ser 

enviado à comissão respectiva. Foi submetido à segunda 

discussão o projeto nº 26, que manda privar d’água do 

abastecimento geral aos prédios considerados interditos, como 

não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto 

a votos, sendo aprovado. Tendo o vereador Severino Villela 

requerido dispensa do interstício, foi submetido à terceira 
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discussão, sendo aprovado. Enviado à Comissão de Redação, foi 

esta de parecer que subisse à sanção como se achava redigido. 

Foi submetido à segunda discussão o projeto nº 27, que isenta 

de impostos municipais, por cinco anos, ao Snr José Maximiano 

Baptista ou [à] empresa que organizar, para o estabelecimento 

de uma fábrica de ladrilhos e mosaico, nesta cidade, sendo 

posto a votos, foi aprovado, tendo o vereador Severino Villela 

pedido dispensa do interstício, sendo este concedido, foi posto 

em terceira discussão, sendo aprovado; como estivesse 

assinado pela maioria dos vereadores, deixou de ir à respectiva 

comissão. 

(aa) José Augusto de Paiva 

[fim da transcrição da folha 89 verso] 

Domingos Ribeiro de Rezende 

Antonio Christiano de Almeida 

José Justiniano de Paiva [assinatura semelhante a uma 

garatuja] 

Estevem Braga Sobrinho 

Severino Villela 

 

[Após a última assinatura, seguem-se cinco linhas em branco] 

 

Notas: 

1 Da margem esquerda da folha 88 verso, consta a seguinte 

anotação entrelinhas, não esclarecida pelo relator: na 

penúltima linha (33): 378 [e, após um traço na diagonal, na 

mesma linha:] 20-11-919. Da margem esquerda da folha 89 

frente, constam as seguintes anotações entrelinhas, não 

esclarecidas pelo relator: na linha 10: 379 [e, após um traço na 
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diagonal, na mesma linha:] 20-11-919. Na linha 21: 380 [e, após 

um traço na diagonal, na mesma linha:] 20-11-919. Na linha 31: 

381 [e, após um traço na diagonal, na mesma linha:] 20-11-919. 

Da margem esquerda da folha 89 verso, constam as seguintes 

anotações entrelinhas, não esclarecidas pelo relator: na linha 7: 

382 [e, após um traço na diagonal, na mesma linha:] 20-11-919. 

Na linha 18: 383 [e, após um traço na diagonal, na mesma linha:] 

20-11-919. Na linha 26: 384 [e, após um traço na diagonal, na 

mesma linha:] 20-11-919. 

2 A Comissão de Redação, citada em trechos da ata, é a 

Comissão de Redação de Leis.  

3 Os trechos onde se lê “dispensado de ir à comissão respectiva 

por se achar assinado pela maioria” significa “dispensado de ir à 

comissão respectiva por se achar assinado pela maioria dos 

vereadores”.  

4 No trecho, “foi su- [fim da transcrição da folha 89 frente] -

bmetido a votos” o relator fez uma divisão incorreta da primeira 

sílaba da palavra ‘submetido’. 

5 Após a redação das longas atas dos dias 17 e 18 de novembro 

de 1919, o relator parece cansado: não incluiu o termo de 

encerramento protocolar nessa última. Logo após o último 

assunto tratado, seguem-se as assinaturas do presidente da 

Câmara e dos demais vereadores.   

 

[Ata 105] 

Ata da sessão extraordinária da Câmara em 15 de Dezembro de 

1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 
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Aos quinze dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos 

e dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores: 

José Augusto de Paiva, José Justiniano de Paiva, Júlio Alves 

Teixeira, Severino Cândido da Silva Villela, Estevam Braga 

Sobrinho, Antonio Christiano de Almeida, faltando os demais 

vereadores. Depois de feita a chamada, verificando o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e disse 

que tinha convocado os Snrs vereadores para a presente sessão 

a fim de se nomear uma comissão para fazer uma vistoria nos 

prédios em condições de ser interditos,  para se pôr em 

execução a lei nº 383, de 20 de Novembro passado, que manda 

[que] se prive d’água aos prédios interditados. Foi pelos 

vereadores designada a Comissão composta dos seguintes 

membros: José Justiniano de Paiva, Júlio Alves Teixeira e 

Antonio Christiano de Almeida, para, no prazo de oito dias, 

darem se[u] parecer. Não havendo [nada] mais a tratar-se, 

mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata, [fim da 

transcrição da folha 90 frente] convidou os Snrs vereadores para 

nova reunião extraordinária, no dia 23 do corrente, para tomar 

conhecimento do parecer da comissão. Eu, Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Estevam Braga Sobrinho 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Severino Villela 

 José Justiniano de Paiva [assinatura semelhante a uma 

garatuja] 

 Júlio Alves Teixeira 
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Notas: 

1 No início da ata, ao citar os vereadores presentes, o relator 

registrou José Alves Teixeira. Ao perceber o erro, escreveu Júlio 

por cima do nome José.  

2 No trecho, “prédios em condições de ser interditos” o relator 

usou a palavra interdito como sinônimo de interditado. O uso, 

correto, atualmente, não é o mais comum. Logo em seguida, na 

mesma frase, ele também usa ‘interditados’.  

 

[Ata 106] 

Ata da sessão extraordinária de 23 de Dezembro de 1919 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos vinte e três dias do mês de Dezembro de mil novecentos e 

dezenove, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de 

Varginha, à hora regimental, aí compareceram os vereadores: 

José Augusto de Paiva, José Justiniano de Paiva, Estevam Braga 

Sobrinho, Antonio Christiano de Almeida, Severino [Cândido da 

Silva] Villela e Júlio Alves Teixeira, faltando sem causa 

participada os demais vereadores. Depois de feita a chamada, 

verificando o Snr Presidente haver número legal, declarou 

aberta a sessão. Foi pelo relator da comissão encarregada de dar 

parecer sobre os prédios a ser[em] interditos, apresentou [sic] 

[apresentado] o parecer do teor seguinte: “Parecer – A 

comissão abaixo-assinada, encarregada pela Câmara Municipal, 

em sessão extraordinária de 15 de Dezembro corrente, de dar 

parecer, [sobre] quais [seriam] os prédios da cidade, nas 

condições de serem interditados, para os efeitos da lei nº 383, 

de 20 de Novembro último, tendo, em cumprimento de seu 
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mandato, verificado que estão nas condições de ser decretada 

sua interdição, os prédios seguintes; uns por estarem nas 

frentes das ruas, fora do alinhamento, obstando o [fim da 

transcrição da folha 90 verso] o [sic] prolongamento das 

mesmas, outros por ameaçarem ruinar [por] estarem fora da 

estética: Rua Direita – prédio nº 2, pertencente a Francisco 

Rodrigues Lima, nº 10, de João Baptista Braga, nº 22, a Augusto 

P. Barros & Irmão, nº 34, a Astolpho Rezende, nº 36, D. [Maria?] 

de Paiva Bessone, nº 38, a Joaquim Camillo Tavares, nº 62, a José 

Dalia, nº 70, a D. Stella M. Braga; Rua Dr Delfim Moreira – prédio 

nº 10, pertencente aos Filhos de José Cupertino, nº 18, a D. 

Maria Theodora de Carvalho, nº 32, a Francisco Navarra e [nº] 

5, a D. Anna Margarida de Jesus; Rua Dr Wenceslau Braz – prédio 

nº 2, pertencente ao Capm Pedro Braga, nº 4, a João José 

Rodrigue[s] (casinha), nº 20, a José Limborço, nº 24, a Antonio 

Lopes (Em frente à rua), nº 26, a D. Zoraida Miranda e outros, 

nº 30, a João Baptista de Carvalho e, sem número, a[o] Cel 

Domingos de Rezende; Avenida Alves da Silva – prédios 

números 5, 7 e 9, pertencentes a Herdeiros de Domingos Braga, 

nº 13, a Luiz Baptista Bueno e nº 15, a José dos Reis Silva; Rua 

da Paz, prédio nº 4, pertencente a José Pereira Campos, nº 10, 

a D. Maria de Rezende Silva, s/número, à mesma Snra (casinha), 

s/número, a José Pinto de Oliveira e outros (casinha), nº 27B, a 

Urias Augusto da Silva, nº 29, a Targino Nogueira; Praça D. Pedro 

II – prédio nº 6, pertencente a D. Anna Nogueira de Moura; Rua 

D. [Dica?] prédio s/número, pertencente a D. Maria Cândida de 

Carvalho, s/número, a José Augusto de Paiva, s/número, a 

Augusto Gonçalves Braga; Praça Rio Branco – prédio nº 29, 

pertencente a Sebastião Octaviano da Silva, nº 31, a José 



 

408 

Francisco Tavares, nº 38, a D. Leopoldina Maria de Jesus e nº 8, 

ao Dr Presciliano Pinto. A comissão julga ter desempenhado a 

incumbência, que lhe foi dada pela Câmara, com todo o critério 

e isenção de ânimo. Varginha, 23 de Dezembro de 1919. José 

Justiniano de Paiva. Antonio Christiano de Almeida. Júlio Alves 

Teixeira. Em tempo. [fim da transcrição da folha 91 frente] A 

comissão julga também nas condições de ser interdito, o prédio 

na Praça da Estação, nº 16, pertencente aos Herdeiros de Amaro 

Prado. Varginha, 23 de Dezembro de 1919. José Justiniano de 

Paiva, Júlio Alves Teixeira, Antonio Christiano de Almeida. Em 

tempo. A comissão julga nas mesmas condições o prédio na 

Avenida Alves da Silva, pertencente aos herdeiros de Manoel 

Joaquim da Silva. Varginha, 23 de Dezembro de 1919. José 

Justiniano de Paiva, Júlio Alves Teixeira, Antonio Christiano de 

Almeida. Pelo Snr Presidente, submetido o dito parecer à 

discussão, não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, 

foi aprovado. Pelo vereador Estevam Braga Sobrinho foi 

proposto para se conceder o prazo de três meses para pôr em 

execução a lei que atinge a esses prédios, pondo o Snr 

Presidente em discussão e, em seguida, a votos, foi aprovado, 

votando contra o vereador Júlio Teixeira, que concedia um ano 

de prazo. Os prédios já condenados anteriormente não gozarão 

do prazo concedido. E nada mais havendo a tratar-se, mandou 

o Snr Presidente lavrar a presente ata. Eu, Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a escrevi.  

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Júlio Alves Teixeira  
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 José Justiniano de Paiva [assinatura semelhante a uma 

garatuja] 

 Estevam Braga Sobrinho 

 Severino Villela 

Notas: 

1 No trecho sobre a solidez das estruturas das construções da 

cidade (residências térreas e sobrados), o relator comete um 

evidente equívoco ao dizer que alguns prédios ameaçavam 

ruinar por estarem fora da estética, literalmente “outros por 

ameaçarem ruinar [por] estarem fora da estética”. Ora, 

nenhuma edificação corre o risco de desabamento por ter uma 

estética considerada inadequada ou de mal gosto. Com certeza, 

o relator não conseguiu expressar a ideia que pretendia 

transmitir.  

2 No trecho, “A comissão julga ter desempenhado a 

incumbência, que lhe foi dada pela Câmara, com todo o critério 

e isenção de ânimo” isenção de ânimo é um termo jurídico que 

significa disposição do espírito que conduz à serenidade e 

imparcialidade, na maneira de proceder; independência moral 

de quem age segundo os ditames da própria consciência. 

3 A leitura do trecho, “o prédio na Praça da Estação, nº 16, 

pertencente aos Herdeiros de Amaro Prado” nos revela o 

falecimento de Amaro Rodrigues de Souza Prado, vereador da 

Câmara Municipal entre 1912 e 1915. Ele faleceu no dia 04 de 

janeiro de 1917, devido a uma cirurgia, deixando viúva D. 

Cornélia Prado (O MOMENTO. Edição nº 86, p. 3. Varginha, 07 

jan. 1917). 

4 No trecho, “o prédio na Avenida Alves da Silva” não confundir 

com a Rua Alves e Silva, antiga Rua dos Comissários ou Rua do 
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Dinheiro, nas proximidades da Estação Ferroviária. A Avenida 

Alves da Silva era a antiga denominação da Avenida Rio Branco. 

Embora, nessa época, já existisse a Praça Barão do Rio Branco, 

a avenida ainda não havia sido rebatizada com o esse nome. O 

Álbum Varginha, de Roberto Capri (1919, p. 14), apresenta uma 

fotografia da Igreja Matriz e a legenda: “Igreja Matriz do Divino 

Espírito Santo, Padroeiro da cidade de Varginha. No centro da 

Avenida Alves da Silva”. 

 

[Ata 107] 

Ata da sessão ordinária de 15 de Janeiro de 1920 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quinze dias do mês de Janeiro de mil novecentos e vinte, em 

o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à hora 

regimental, aí compareceram os vereadores: José Augusto de 

[fim da transcrição da folha 91 verso] Paiva, José Justiniano de 

Paiva, Antonio Christiano de Almeida e Sylvestre Francisco de 

Oliveira; faltando sem causa participada os vereadores 

Domingos Ribeiro de Rezende, Severino [Cândido da Silva] 

Villela, José Rebello [da Cunha] e Júlio Alves Teixeira e, com ela, 

o vereador Estevam Braga Sobrinho. Depois de feita a chamada, 

verificando o Snr Presidente não haver número legal para abrir 

a sessão, designou o dia de amanhã para nova reunião. Para 

constar, mandou lavrar a presente [ata], que vai assinada pelos 

vereadores presentes. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Diretor da Secretaria, a escrevi.  

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 
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 Antonio Christiano de Almeida 

 José Justiniano de Paiva [assinatura semelhante a uma 

garatuja] 

 

[Ata 108] 

Ata da sessão ordinária de 16 de Janeiro de 1920 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezesseis dias do mês de Janeiro do ano de mil novecentos 

e vinte, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, 

à hora regimental, aí compareceram os vereadores: José 

Augusto de Paiva, José Justiniano de Paiva, Antonio Christiano 

de Almeida, Severino Cândido da Silva Villela, Estevam Braga 

Sobrinho e Domingos Ribeiro de Rezende: faltando sem causa 

participada os vereadores: Júlio Alves Teixeira, José Rebello da 

Cunha. Depois de feita a chamada, verificou o Snr Presidente 

haver número legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, 

Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que 

sendo feita, foi a mesma aprovada. Estando no recinto o 

vereador Sylvestre Francisco de Oliveira e como esse vereador 

tenha se mudado para o município de Elói Mendes, onde 

contraiu núpcias e está residindo na fazenda de seu sogro, 

situada n’aquele município, o Snr Presidente consultava a 

Câmara se o referido vereador poderia tomar parte nos traba- 

[fim da transcrição da folha 92 frente] -lhos. A Câmara deliberou 

que o dito vereador não tomasse parte na presente sessão e que 

se consultasse sobre a verdadeira interpretação da lei sobre o 

caso e, então, depois disto feito, tomar-se-ia definitiva 

resolução decretando perda do mandato ou o admitindo em 
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seus trabalhos. De conformidade com o artº 30 do Cap. II, da lei 

nº 357, de 19 de Setembro de 1918, ia-se proceder à eleição das 

comissões permanentes para o presente exercício de 1920: que 

sendo feita e depois de apurada, verificou-se haverem sido 

eleitas as seguintes comissões: - 1ª de Polícia – Domingos 

Ribeiro de Rezende, Estevam Braga Sobrinho e Severino 

Cândido da Silva Villela; - 2ª Finanças – Estevam Braga Sobrinho, 

José Rebello da Cunha e Antonio Christiano de Almeida; - 3ª 

Obras Públicas, Colonização e Agricultura – Júlio Alves Teixeira, 

Severino Cândido da Silva Villela e Antonio Christiano de 

Almeida; Quarta – Instrução Pública – José Justiniano de Paiva, 

Antonio Christiano de Almeida e Severino Cândido da Silva 

Villela; 5ª Saúde Pública e Estatística – Estevam Braga Sobrinho, 

Domingos Ribeiro de Rezende e Severino Cândido da Silva 

Villela; 6ª Redação de Leis – José Justiniano de Paiva, Júlio Alves 

Teixeira e José Rebello da Cunha; 7ª Legislação e Justiça – Júlio 

Alves Teixeira, Domingos Ribeiro de Rezende e José Justiniano 

de Paiva. Em ato seguido, o Snr Presidente apresentou o balanço 

geral da receita e despesa da Câmara Municipal no exercício 

financeiro de 1919, demonstrando um saldo de um conto, cento 

e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro réis [Rs 

1:138$554]. Esse balanço se achava acompanhado de um 

quadro demonstrativo das dívidas da Câmara, dívidas passivas, 

que vieram do exercício passado. Os livros e mais documentos 

comprobatórios da receita e despesa do exercício passado 

existentes na Contadoria foram franqueados à Comissão [fim da 

transcrição da folha 92 verso] de Finanças para verificação da 

exatidão e legalidade das mesmas. Como se achava ausente o 

membro da referida comissão, o vereador José Rebello da 
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Cunha, foi nomeado para substituí-lo o vereador Severino 

Villela. O Snr Presidente mandou ler um relatório dos serviços 

feitos durante o ano; foram todos esses documentos entregues 

à comissão e esta pediu 24 horas para dar seu parecer. Foram 

apresentados à Câmara Municipal os seguintes requerimentos 

e foram assim despachados: o Snr Manoel dos Reis Naves, do 

Carmo da Cachoeira, pedindo restituição de imposto de 

transmissão na importância de 30$000 [trinta mil-réis], cuja 

transação não se efetuou – “Como requer”; do Snr José de 

Oliveira Valladão, também do Carmo da Cachoeira, reclamando 

a de 18$000 [dezoito mil-réis], restituição de impostos de 

transmissão, cujo negócio não se realizou. “Como requer”; dos 

Snrs J. Araújo e Compia reclamando contra o lançamento de 

compradores de café para o corrente exercício, “Indeferido”; de 

Joaquim Custódio de Souza, fazendeiro no distrito da cidade, 

reclamando contra o lançamento de seu nome na classe em que 

se acha, “Indeferido”; de Domingos de Paula Teixeira de 

Carvalho, solicitando mudança de classe de seu nome no 

lançamento deste ano para a classe de 120$000 [cento e vinte 

mil-réis]. “Para 3ª classe”; de Navarra & Irmãos reclamando 

quanto a colocação de seu nome na 1ª classe para o efeito de 

pagamento de impostos no corrente exercício, “Indeferido”; de 

Américo Manuel Gazolla reclamando contra o lançamento do 

imposto de indústria e profissão. “Atendido quanto aos nomes 

trocados”. Pelo vereador Estevam Braga Sobrinho foi 

apresentado o projeto nº 1, do teor seguinte: “Artº 1º Fica o 

Presidente autorizado a despender, pela Verba Eventuais, a 

quantia de duzentos e cinquenta mil-réis [Rs 250$000], para 

pagar ao Snr Egydio d’Oliveira, oficial contador da Câmara, 
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gratificação dos bons serviços prestados no exercício passado. 

Artº 2º Revogam-se as disposições em contrário. Varginha, 16 

de Janeiro de 1920. Estevam Braga Sobrinho, Domingos [fim da 

transcrição da folha 93 frente] Ribeiro de Rezende, Antonio 

Christiano de Almeida, Severino Villela, José Justiniano de 

Paiva”. Sendo posto em discussão e como não houvesse quem 

sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo 

aprovado em primeira. Pelo vereador Domingos Ribeiro de 

Rezende apresentou [sic] [foi apresentado] o projeto nº 2, 

seguinte: “Artº 1º Fica o Presidente da Câmara autorizado a 

auxiliar os festejos carnavalescos deste ano, na cidade, com a 

importância de quinhentos mil-réis. Artº 2º Correrá esse 

pagamento pela Verba Eventuais. Artº 3º Revogam-se as 

disposições em contrário. Varginha, 16 de Janeiro de 1920. 

Severino Villela, Estevam Braga Sobrinho, Domingos Ribeiro de 

Rezende, Antonio Christiano de Almeida, José Justiniano de 

Paiva”. Sendo posto em discussão e não havendo quem sobre o 

mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado em 

primeira. Pelo vereador José Justiniano de Paiva foi apresentado 

o projeto nº 3, seguinte: “Artº 1º Fica o Presidente da Câmara 

autorizado a despender no corrente exercício a quantia de um 

conto e duzentos mil-réis [Rs 1:200$000] para pagamento de 

retretas no Jardim Público, nos domingos, dias santificados e 

festas nacionais. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. Varginha, 16 de Janeiro de 1920. José Justiniano de 

Paiva, Domingos Ribeiro de Rezende, Severino Villela, Estevam 

Braga Sobrinho, Antonio Christiano de Almeida.V [sic] Foi posto 

em discussão e não havendo quem pedisse a palavra, foi posto 

a votos, sendo aprovado em primeira. Pelo vereador Domingos 
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de Rezende foi apresentado o projeto seguinte sob nº 4: “Artº 

1º Fica elevado a 2:400$000 [dois contos e quatrocentos mil-

réis] o ordenado e gratificação do Oficial Contador [da Câmara 

Municipal] no corrente exercício. Artº 2º Revogam-se as 

disposições em contrário. Varginha, 16 de Janeiro de 1920. 

Severino Villela, Estevam Braga Sobrinho, Domingos Ribeiro de 

Rezende, Antonio Christiano de Almeida”. Sendo posto em 

discussão, como não houvesse quem [fim da transcrição da 

folha 93 verso] [sobre o mesmo] pedisse a palavra, foi posto a 

votos, sendo aprovado em primeira. Pelo vereador Estevam 

Braga Sobrinho foi apresentado o projeto nº 5 seguinte: “Artº 

1º Fica o Presidente da Câmara autorizado a mandar fazer o 

cancelamento dos débitos dos contribuintes do ex-distrito do 

Pontal, bem assim dos d’aqueles do município que forem 

julgados incabíveis. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. Varginha, 16 de Janeiro de 1920. Severino Villela, 

Domingos de Rezende, Estevam Braga Sobrinho”. Sendo posto 

em discussão e como não houvesse quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a votos e aprovado em primeira 

discussão. Pelo vereador Severino Villela. [sic] Pelo vereador 

Severino Villela foi apresentado o projeto nº 6 seguinte: “Artº 

1º Fica o Presidente da Câmara autorizado a estabelecer as 

férias do Mercado Municipal, diariamente, de acordo com a lei 

nº 332, de 19 de Setembro de 1919. Artº 2º Revogam-se as 

disposições em contrário. Varginha, 16 de Janeiro de 1920. 

Severino Villela, Estevam Braga Sobrinho, Domingos Ribeiro de 

Rezende, Antonio Christiano de Almeida, José Justiniano de 

Paiva”. Sendo posto em discussão e como não houvesse quem 

sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo 
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aprovado em primeira discussão. Pelo vereador Antonio 

Christiano de Almeida [foi apresentado o seguinte projeto]: 

“Artº 1º Ficam elevados a seiscentos mil-réis anuais os 

ordenados das professoras dos Tachos e Baptista de Mello, do 

distrito da cidade. Artº 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. Varginha, 16 de Janeiro de 1920. Severino Villela, 

Estevam Braga Sobrinho, Domingos Ribeiro de Rezende, 

Antonio Christiano de Almeida, José Justiniano de Paiva”. Sendo 

posto em discussão e como não houvesse quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado em 

primeira. Projeto nº 9, apresentado pelo vereador Severino 

Villela, é do teor seguinte: “Artº [1º] A Câmara Municipal de 

Varginha concede treze metros de terreno na [fim da 

transcrição da folha 94 frente] Praça da Estação desta cidade à 

Companhia Estradas de Ferro Federais Brasileira[s], para 

aumento da estação atual. Artº 2º A Companhia obrigar-se-á a 

retirar a casinha nos fundos do prédio, digo, e mais 

dependências nos fundos do prédio da atual estação para 

alargamento da rua. Artº 3º Revogam-se as disposições em 

contrário. Varginha, 16 de Janeiro de 1920. Severino Villela, 

Estevam Braga Sobrinho, Domingos Ribeiro de Rezende, 

Antonio Christiano de Almeida, José Justiniano de Paiva”. Sendo 

posto em discussão e não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado em 1ª. 

Como nada mais havendo [sic] [houvesse] a tratar-se [sic] 

mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata e convocou os 

Snrs vereadores para nova reunião, amanhã, designando para 

ordem do dia os projetos em andamento, digo, para 19 do 
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corrente. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da 

Secretaria, a escrevi.  

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Domingos Ribeiro de Rezende  

 Antonio Christiano de Almeida 

 José Justiniano de Paiva [assinatura semelhante a uma 

garatuja] 

 Estevam Braga Sobrinho 

 Severino Villela 

 

Notas: 

1 O trecho “[requerimento] dos Snrs J. Araújo e Compia 

reclamando contra o lançamento de compradores de café para 

o corrente exercício” quer dizer “[requerimento] dos Snrs J. 

Araújo e Compia reclamando contra o lançamento de seus 

nomes como compradores de café para o corrente exercício”. 

2 “Retretas no Jardim Público”: o então denominado Jardim 

Público é a atual Praça D. Pedro II, conhecida pela população 

como Jardim do Sapo. A palavra retreta é um brasileirismo que 

significa apresentação de banda de música, geralmente em 

praça pública. Embora o Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa (2001, 1 ed., p. 2448), não classifique a palavra 

como obsoleta, atualmente, na região sul-mineira, ela é de uso 

pouco comum.  

3 Ex-distrito do Pontal: atual município de Elói Mendes, antigo 

distrito do Espírito Santo da Mutuca (Lei Provincial nº 769, de 02 

de maio de 1856), depois Espírito Santo do Pontal (Decreto nº 

194, de 22 de setembro de 1890), emancipado do município de 
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Varginha por meio da Lei nº 556, de 30 de agosto de 1911, 

quando passou a ser denominado Elói Mendes.  

4 No trecho “Fica o Presidente da Câmara autorizado a 

estabelecer as férias do Mercado Municipal, diariamente” a 

palavra ‘férias’ significa ‘féria’, tomada aqui na acepção do 

brasileirismo informal para se referir no comércio, ao dinheiro 

das vendas realizadas no dia; receita. Esse trecho da ata pode 

ainda deixar dúvidas, uma vez que na Ata 110, da sessão 

ordinária de 19 de janeiro de 1920 (folha 97 frente do Livro de 

Actas 1916-1920) o relator escreveu: “estabelecendo as feiras 

do Mercado Municipal diariamente”. 

5 A “Companhia Estradas de Ferro Federais Brasileiras”, citada 

na ata, era a Companhia de Estradas de Ferro Federais 

Brasileiras Rede Sul-Mineira, criada em 1910, quando a Viação 

Férrea Sapucaí incorporou a Estrada de Ferro Minas e Rio, por 

meio de “um contrato de arrendamento entre o governo federal 

e a Companhia Viação Férrea Sapucaí. Esta empresa alterou seu 

nome para Companhia de Estradas de Ferro Federais Brasileiras, 

CEFFB – Rede Sul Mineira, e administrou suas linhas juntamente 

com as linhas das outras duas companhias arrendadas, a 

Companhia Estrada de Ferro Muzambinho e Estrada de Ferro 

Minas e Rio” (SILVA, 2018, p. 7). 

 

[Ata 109] 

Ata da sessão ordinária de 18 de Janeiro de 1920 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezoito dias do mês de Janeiro do ano de mil novecentos e 

vinte, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 
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hora regimental, aí compareceram os vereadores: José Augusto 

de Paiva, Domingos Ribeiro de Rezende, Antonio Christiano de 

Almeida, José Justiniano de Paiva, Estevam Braga Sobrinho, 

Severino [Cândido da Silva] Villela; faltando sem causa 

participada os vereadores: José Rebello da Cunha, Júlio Alves 

Teixeira e por não admitir a Câmara que tomou [fim da 

transcrição da folha 94 verso] parte em seus trabalhos até que 

se decida a interpretação do caso da mudança de residência, o 

vereador Sylvestre Francisco de Oliveira. Depois de feita a 

chamada, verificou o Snr Presidente da Câmara haver número 

legal, declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi 

posta em discussão, foi aprovada. Foi presente à Câmara um 

requerimento de Domingos Rodrigues do Prado, solicitando 

uma redução no débito que o mesmo tem para com a Câmara, 

de impostos atrasados, foi-lhe concedida a redução pedida, 

ficando o peticionário obrigado ao imposto predial somente. 

Pelo relator da Comissão de Finanças, Estevam Braga Sobrinho, 

foi apresentado o parecer do teor seguinte: “A Comissão de 

Finanças, por seus membros abaixo-assinados, depois de 

minucioso exame e acurado estudo nas contas apresentadas 

pelo Presidente e Agente Executivo José Augusto de Paiva, de 

sua gestão no exercício de mil novecentos e dezenove (1919), é 

de parecer que sejam as mesmas aprovadas, por julgá-las boas 

e de acordo com as leis votadas. Varginha, 17 de Janeiro de 

1920. Estevam Braga Sobrinho – relator – Antonio Christiano de 

Almeida, Severino Cândido da Silva Villela”. Depois de feita a 

leitura do parecer, o Snr [Presidente] submeteu-o à 

consideração dos senhores vereadores, não havendo quem 
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[sobre o mesmo] pedisse a palavra, foi ele unanimemente 

aprovado. Foi apresentado para segunda discussão o projeto nº 

1, autorizando o Presidente da Câmara a despender, pela verba 

Eventuais, a quantia de duzentos e cinquenta mil-réis, para 

pagar ao Snr Egydio d’Oliveira, Oficial Contador da Câmara, 

gratificação dos bons serviços prestados no exercício passado; 

como não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a palavra foi, 

em seguida, posto a votos, foi aprovado. Em seguida, foi 

presente para segunda discussão o projeto nº 2, autorizando o 

Presidente a auxiliar os [fim da transcrição da folha 95 frente] 

festejos carnavalescos deste ano, na cidade, com a importância 

de quinhentos mil-réis, correndo esse pagamento pela verba 

“Eventuais”; sendo posto em discussão e, em seguida, a votos, 

foi aprova[do] em segunda discussão. Foi apresentado para 

segunda discussão o projeto nº 3, que autoriza o Presidente da 

Câmara a despender no corrente exercício, a quantia de 

1:200$000 [um conto e duzentos mil-réis] para o pagamento de 

retretas no Jardim Público, aos Domingos, dias santificados e 

festas nacionais: sendo posto em discussão e como não 

houvesse quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi, em 

seguida, posto a votos, sendo aprovado. Foi também 

apresentado para segunda discussão o projeto nº 4, que eleva a 

dois contos e quatrocentos mil-réis [Rs 2:400$000] o ordenado 

e gratificação do Oficial Contador no corrente exercício; sendo 

posto em discussão e não havendo quem sobre o mesmo 

pedisse a palavra, foi posto a votos e aprovado em segunda 

discussão. Foi apresentado para segunda discussão o projeto nº 

5, mandando fazer o cancelamento dos débitos dos 

contribuintes do ex-distrito do Pontal, bem assim dos d’aqueles 
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do município que forem julgados incobráveis; foi posto em 

discussão e, em seguida, a votos, sendo aprovado em segunda 

discussão. Foi posto em segunda discussão o projeto nº 6, que 

man-[da] estabelecer diariamente as férias do Mercado 

Municipal, de acordo com a lei nº 332, de 19 de Setembro de 

1917: não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi 

posto a votos, sendo aprovado em segunda discussão. Foi 

apresentado para segunda discussão o projeto nº 7, elevando a 

seiscentos mil-réis anuais [os ordenados] [d]as Professoras dos 

Tachos e Baptista de Mello, no distrito da cidade: sendo posto 

em discussão e, em seguida, a votos, foi aprovado em segunda 

discussão. Foi posto em segunda discussão o [fim da transcrição 

da folha 95 verso] projeto nº 8, fazendo cessão à Companhia de 

Estradas de Ferro Federais Brasileira[s] de treze metros de 

terrenos, na Praça da Estação, para aumento da estação ali 

existente, obrigando-se a Companhia a retirar a casinha e mais 

dependências nos fundos da mesma estação, sendo posto em 

discussão, como não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi aprovado. Foi apresentado para primeira discussão 

o projeto nº 9, do teor seguinte: “Artº 1º Fica elevado o 

ordenado do Guarda Municipal de 1ª Classe a 160$000 [cento e 

sessenta mil-réis] mensais durante o corrente exercício. Artº 2º 

Revogam-se as disposições em contrário. Varginha, 17 de 

Janeiro de 1920. José Justiniano de Paiva, Domingos Ribeiro de 

Rezende, Antonio Christiano de Almeida, Estevam Braga 

Sobrinho”. Sendo julgado objeto de deliberação, foi posto em 

primeira discussão, não havendo quem sobre o mesmo [pedisse 

a palavra], foi posto a votos, sendo aprovado. E nada mais 

havendo a tratar-se, mandou o Snr Presidente lavrar a presente 
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ata e convocou os Snrs vereadores para nova reunião no dia 19, 

depois de amanhã. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor 

da Secretaria, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Estevam Braga Sobrinho 

 José Justiniano de Paiva [assinatura semelhante a uma 

garatuja] 

 Júlio Alves Teixeira 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 

Notas: 

1 Sobre os salários anuais das professoras da zona rural, do 

guarda de primeira classe e do contador da Câmara Municipal: 

o salário de cada professora, Rs 600$000 (seiscentos mil-réis), 

correspondia a exatamente um quarto do salário do contador, 

que recebia Rs 2:400$000 (dois contos e quatrocentos mil-réis), 

ou seja, o que o contador ganhava em três meses, as 

professoras levavam um ano para ganhar. O guarda municipal 

de primeira classe recebia Rs 1:920$000 (um conto e 

novecentos e vinte mil-réis), o que correspondia a mais que o 

triplo do salário das professoras.   

2 No final da ata, o relator cometeu um equívoco em relação ao 

dia em que seria realizada a próxima sessão da Câmara 

Municipal. Diz ele: “convocou os Snrs vereadores para nova 

reunião no dia 19, depois de amanhã”. O dia 19 de janeiro não 

era depois de amanhã, mas no dia seguinte.  
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[Ata 110] 

Ata da sessão ordinária de 19 de Janeiro de 1920 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos dezenove dias do mês de Janeiro do ano de mil novecentos 

e vinte, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, 

à hora regimental, aí compareceram os vereadores: José 

Augusto de Paiva, Antonio Christiano de Almeida, Estevam 

Braga So- [fim da transcrição da folha 96 frente] -brinho, José 

Justiniano de Paiva, Júlio Alves Teixeira e Domingos Ribeiro de 

Rezende, faltando sem causa participada os vereadores José 

Rebello da Cunha e Severino Cândido da Silva Villela e,  por não 

permitir a Câmara que tome parte nos trabalhos da mesma até 

que se decida o caso da mudança de residência de município, o 

vereador Sylvestre Francisco de Oliveira. Depois de feita a 

chamada, verificando o Snr Presidente haver número legal, 

declarou aberta a sessão e ordenou a mim, Secretário, que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior, o que sendo feita, foi 

a mesma posta em discussão, sendo aprovada. Em ordem do dia 

foram apresentados para  terceira discussão os projetos 

seguintes: Projeto nº 1, autorizando o pagamento de duzentos 

e cinquenta mil-réis [de] gratificação ao Oficial Contador pelos 

serviços do exercício passado, sendo posto em discussão e não 

havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a 

votos, sendo aprovado; foi enviado à Comissão de Redação, 

sendo esta de parecer que fosse o mesmo convertido em lei com 

a redação [com] que se achava concebido; Projeto nº 2, 

autorizando, pela verba Eventuais, a despender a quantia de 

quinhentos mil-réis para auxiliar os festejos carnavalescos deste 
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ano. Não havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi 

posto a votos, sendo aprovado e, em seguida, enviado à 

Comissão de Redação, que foi de parecer que fosse convertido 

em lei com a mesma redação. Projeto nº 3, autorizando a 

despender no corrente exercício, a quantia de um conto e 

duzentos mil-réis para o pagamento de retretas no Jardim 

Público aos Domingos, dias santificados e feriados nacionais, 

posto em discussão, não havendo quem pedisse a palavra, foi 

posto a votos [e], em seguida, aprovado; sendo enviado à 

Comissão de Redação, esta foi de parecer que fosse o projeto 

convertido em lei com a mesma redação com que [fim da 

transcrição da folha 96 verso]  se achava escrito. Projeto nº 4, 

elevando o ordenado e gratificação do Oficial contador a 

2:400$000 no corrente exercício; foi pelo vereador José 

Justiniano de Paiva apresentada uma emenda ao artº primeiro, 

assinada por mais dois vereadores, do teor seguinte: “Artº 1º 

Ficam elevados a 2:400$000 os ordenados e gratificações do 

Diretor da Secretaria e [do] Oficial Contador, respectivamente, 

no corrente exercício. Sendo posto em discussão, foi aprovado 

com a emenda. A Comissão de Redação aprovou a redação e 

mandou que fosse convertido em lei como se achava com a 

emenda. Projeto nº 5, mandando fazer o cancelamento dos 

débitos dos contribuintes do ex-distrito do Pontal, bem assim 

dos d’aqueles do município que fossem julgados incobráveis. 

Sendo posto em discussão, como não houvesse quem sobre o 

mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprovado. 

Tendo sido enviado à Comissão de Redação, foi esta de parecer 

que fosse convertido em lei como se achava redigido. Projeto nº 

6, estabelecendo as feiras do Mercado Municipal diariamente, 
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de acordo com lei nº 332, de 19 de Setembro de 1917. Não 

havendo quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi posto a 

votos, sendo aprovado; foi o projeto enviado à Comissão de 

Redação, sendo esta de parecer que fosse convertido em lei 

como se achava escrito. Projeto nº 7, elevando a seiscentos mil-

réis anuais os ordenados das professoras dos Tachos e Baptista 

de Mello, do distrito da cidade. Sendo posto em discussão e 

como não houvesse quem sobre o mesmo pedisse a palavra, foi 

posto a [sic] [em] votação, foi aprovado; foi, em seguida, 

enviado à Comissão de Redação, foi esta de parecer que fosse o 

projeto convertido em lei como se achava lavrado. Projeto nº 8, 

fazendo [a] concessão de treze metros de terreno na Praça da 

Estação à Companhia de Estradas de Ferro Federais Brasileira[s], 

para aumento da estação, ficando a Companhia obrigada a 

retirar a [fim da transcrição da folha 97 frente] casinha e mais 

dependências dos fundos para o alargamento da rua, sendo 

posto em discussão, não havendo quem [sobre o mesmo] 

pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo o projeto aprovado 

em terceira discussão. Como seja este projeto dos que trata o 

artº 25, da lei nº 357, de 19 de Setembro de 1918, será 

apresentado para ser discutido na futura sessão ordinária da 

Câmara. Projeto nº 9, eleva a 160$000 mensais o ordenado do 

Guarda Municipal de 1ª Classe, no corrente exercício, foi posto 

em segunda discussão, como não houvesse quem sobre o 

mesmo pedisse a palavra, foi posto a votos, sendo aprova[do]. 

Pelo vereador Estevam Braga Sobrinho, foi pedido dispensa do 

interstício, lhe sendo concedido, foi o projeto posto em terceira 

discussão e não havendo quem sobre o mesmo pedisse a 

palavra, foi posto a votos, sendo aprovado. A Comissão de 
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Redação foi de parecer que fosse convertido em lei como se 

achava redigido. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da 

Secretaria, a escrevi. (aa) José Augusto de Paiva. 

 (aa) Sylvestre Francisco de Oliveira 

 Estevam Braga Sobrinho 

 Júlio Alves Teixeira 

 José Justiniano de Paiva [assinatura semelhante a uma 

garatuja] 

 Antonio Christiano de Almeida 

  

Notas: 

1 Da margem esquerda da folha 96 verso, constam as seguintes 

anotações entrelinhas, não esclarecidas pelo relator: na linha 

13: 385 [e, após um traço na diagonal, na mesma linha:] 26-1-

920. Na linha 22: 386 [e, após um traço na diagonal, na mesma 

linha:] 20-1-920. Na linha 30: 387 [e, após um traço na diagonal, 

na mesma linha:] 20-1-920. Da margem esquerda da folha 97 

frente: na linha 7: 388 [e, após um traço na diagonal, na mesma 

linha:] 20-1-920. Na linha 13: 389 [e, após um traço na diagonal, 

na mesma linha:] 20-1-920. Entre as linhas 25 e 26: 391 [e, após 

um traço na diagonal, na mesma linha:] 20-1-920. Da margem 

esquerda da folha 97 verso: entre as linhas 10 e 11: 392 [e, após 

um traço na diagonal, entre as mesmas linhas:] 20-1-920.  

2 Os trechos onde se lê Comissão de Redação se referem à 

Comissão de Redação de Leis.  

3 Transcrevemos o trecho original “Ficam elevados a 2:400$000 

os ordenados e gratificações do Diretor da Secretaria e Oficial 

Contador” com a inserção da preposição ‘do’ entre colchetes: 

“Ficam elevados a 2:400$000 os ordenados e gratificações do 
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Diretor da Secretaria e [do] Oficial Contador” para deixar ainda 

mais claro que os cargos de Diretor da Secretaria e de Oficial 

Contador eram ocupados por duas pessoas, respectivamente, 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior e Egydio Dias de Oliveira.  

4 Ex-distrito do Pontal: atual município de Elói Mendes. 

Detalhes na Nota 7, da Ata 108. 

5 Em relação à alienação do terreno de treze metros na Praça 

da Estação para a Companhia de Estrada de Ferro Federais 

Brasileiras, o relator cita o artigo 25 da lei nº 357, de 19 de 

setembro de 1918 (Código de Posturas – Estatuto Municipal), 

publicado em formato de livro em 1919: “Art 25º As 

deliberações sobre alienação ou troca de bens imóveis do 

município também passarão por três discussões, mediando 

entre uma e outra, pelo menos 24 horas, devendo estas 

deliberações ser tomadas em duas reuniões anuais 

consecutivas” (CÓDIGO DE POSTURAS, 1918, p. 9). 

6 Da lista de vereadores presentes à sessão, no início da ata, 

consta que Sylvestre Francisco de Oliveira, vice-presidente da 

Câmara, não estava presente, porque a Câmara não permitiu a 

ele tomar parte nos trabalhos legislativos até que fosse decidido 

se ele poderia ou não participar, devido ao fato de, após seu 

casamento, ter mudado sua residência para o município de Elói 

Mendes. No entanto, ele assinou a ata como vereador presente. 

 

[Ata 111] 

Ata da sessão extraordinária de 31 de Janeiro de 1920 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 
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Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de mil novecentos 

e vinte, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, 

à hora regimental, aí presentes os vereadores José Augusto de 

Paiva, José Rebello da Cunha, [fim da transcrição da folha 97 

verso] Antonio Christiano de Almeida, Júlio Alves Teixeira e 

Domingos Ribeiro de Rezende; faltando sem causa participada 

os Snrs vereadores Sylvestre Francisco de Oliveira, José 

Justiniano de Paiva, Severino Cândido da Silva Villela, Estevam 

Braga Sobrinho. Depois de feita a chamada, verificando o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e disse 

que o motivo da presente sessão extraordinária era tomar 

conhecimento de reclamações de contribuintes. Foi presente à 

Câmara um requerimento de José de Rezende Meirelles 

pedindo para reduzir os impostos em que foi lançado, sendo 

tomado [em] consideração, foi reduzido a 30 r [sic] (trinta mil-

réis). Requerimento de André Manoel Gazolla, sendo atendido, 

passando para [a] quinta classe. E nada mais havendo a tratar-

se, mandou o Snr Presidente lavrar a presente ata que, depois 

de lida e achada conforme, vai assinada pelos vereadores 

presentes.  

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Domingos Ribeiro de Rezende 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Júlio Alves Teixeira 

 José Rebello da Cunha 
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Notas: 

1 O trecho “tomar conhecimento de reclamações de 

contribuintes” significa “tomar conhecimento de reclamações 

de contribuintes dos impostos”. 

2 No trecho “foi reduzido a 30 r [sic] (trinta mil-réis)” o relator 

registrou o valor em réis de modo incomum e no valor por 

extenso entre parênteses, não fechou o parêntese.  

3 O trecho, “Requerimento de André Manoel Gazolla, sendo 

atendido, passando para [a] quinta classe” significa 

“Requerimento de André Manoel Gazolla, sendo atendido, 

passando para [a] quinta classe dos contribuintes dos 

impostos”.  

 

[Ata 112] 

Ata da sessão extraordinária de 15 de Março de 1920 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quinze dias do mês de Março do ano de mil novecentos e 

vinte, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí presentes os vereadores José Augusto de 

Paiva, Sylvestre Francisco de Oliveira, Estevam Braga Sobrinho, 

Júlio Alves Teixeira, José Justiniano de Paiva e Antonio 

Christiano de Almeida, faltando sem causa participada os 

vereadores Severino [Cândido da Silva] Villela, Domingos 

Ribeiro de Rezende e José Rebello da Cunha. [fim da transcrição 

da folha 98 frente] Depois de feita a chamada, verificando o Snr 

Presidente haver número legal, declarou aberta a sessão e 

ordenou a mim, Secretário, que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior, o que sendo feita, foi a mesma aprovada. Não tendo 
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cousa alguma a tratar-se, [o Snr Presidente] mandou lavrar a 

presente ata, que vai por todos assinada. Eu, Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Sylvestre Francisco de Oliveira 

 Estevam Braga Sobrinho 

 Júlio Alves Teixeira 

 José Justiniano de Paiva [assinatura semelhante a uma 

garatuja] 

 Antonio Christiano de Almeida 

  

[Ata 113] 

Ata da sessão ordinária de 15 de Maio de 1920 

Presidente – José Augusto de Paiva 

Secretário – Evaristo Gomes de Paiva Júnior 

Aos quinze dias do mês de Maio do ano de mil novecentos e 

vinte, em o Paço da Câmara Municipal da Cidade de Varginha, à 

hora regimental, aí compareceram os vereadores: José Augusto 

de Paiva, Antonio Christiano de Almeida, Júlio Alves Teixeira e 

Estevam Braga Sobrinho, faltando sem causa participada os 

demais vereadores. Depois de feita a chamada, verificando o Snr 

Presidente não haver número legal para [a Câmara] funcionar, 

convidou os Snrs vereadores para nova reunião no dia 17 do 

corrente. Eu, Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da 

Secretaria, a escrevi. 

 (aa) José Augusto de Paiva 

 Antonio Christiano de Almeida 

 Júlio Alves Teixeira 

 Estevam Braga Sobrinho 
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[Nota: seguem-se as folhas 99 e 100, frente e verso, em branco] 

 

[FOLHA DE GUARDA FINAL NÃO NUMERADA] 

 

[início da transcrição] 

 

Termo de encerramento 

 

Contém este livro 100 folhas que foram por mim rubricadas com 

a rubrica que uso. 

A.Castro 

Varginha 7 de Julho de 1916 

(a) Affonso de Oliveira Castro  

(b)  

[fim da transcrição] 

 

Nota: 

Affonso de Oliveira Castro, presidente da Câmara Municipal de 

Varginha entre 01/01/1916 e 31/12/1918, redigiu os Termos de 

Abertura e de Encerramento do livro de atas no mesmo dia: 07 

de julho de 1916. A rigor, o Termo de Encerramento deveria ser 

lavrado no dia do encerramento do livro, após o registro da 

última ata. Tal como ele procedeu, todas as atas teriam sido 

assentadas no livro no mesmo dia, o que, evidentemente, não 

ocorreu. Evaristo de Souza Soares, o presidente antecessor de 

Castro na Câmara Municipal, procedeu da mesma maneira em 

relação ao Livro de Actas 1915-1916 MDCCCCXV. Parece, 

portanto, que era esse o procedimento adotado no período.  
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5.1 Resumo do conteúdo das atas segundo a ordem 

cronológica 

 

 Este item de assuntos segundo as atas apresenta os 

principais assuntos e deliberações tratados em cada sessão da 

Câmara Municipal de Varginha, no período entre 17 de julho de 

1916 e 15 de maio de 1920.  

 

≈1916≈ 
 

Ata 1 07 jul. 1916. 2ª feira. Sessão extraordinária não realizada 

por falta de quórum. Assunto que seria tratado: deliberação 

sobre os cargos dos vereadores José Marcellino Teixeira e José 

Francisco de Oliveira, que faltaram, sem justificativas, a três 

reuniões ordinárias consecutivas e, com isso, incorreram na 

perda de seus mandatos. O Presidente marcou uma sessão para 

o dia imediato e convocou os vereadores para os mesmos fins. 

Relator: Egydio Dias de Oliveira, Secretário interino. 

Ata 2 18 jul. 1916. 3ª feira. Sessão extraordinária. Deliberação 

sobre os cargos dos vereadores José Marcellino Teixeira e José 

Francisco de Oliveira, que faltaram, sem justificativas, a três 

reuniões ordinárias consecutivas nos meses de maio, junho e 

julho: aprovação por unanimidade da perda dos lugares 

(cargos). Declaração da vacância dos cargos. Relator: Egydio 

Dias de Oliveira, Secretário interino. 

Ata 3 20 ago. 1916. Domingo. Sessão extraordinária convocada 

para, em conformidade com a Resolução nº 21, da Junta de 

Recursos Eleitorais, de 26 de julho de 1916, dar posse aos novos 
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vereadores em substituição aos vereadores José Marcellino 

Teixeira e José Francisco de Oliveira, que perderam seus cargos 

conforme descrito na ata anterior. Os nomes dos novos 

vereadores não foram citados pelo relator. Citação de “Pátria”, 

jornal local diário. Relator: Egydio Dias de Oliveira, Secretário 

interino da Câmara Municipal. 

Ata 4 21 ago. 1916. 2ª feira. Sessão extraordinária convocada 

para, em conformidade com a Resolução nº 21, da Junta de 

Recursos Eleitorais, de 26 de julho de 1916, dar posse aos novos 

vereadores em substituição aos vereadores José Marcellino 

Teixeira e José Francisco de Oliveira, que perderam seus cargos. 

Não houve número legal de vereadores presentes para a 

abertura da sessão. O presidente da Câmara ordenou que os 

novos vereadores fossem convocados novamente pela terceira 

e última vez. Relator: Egydio Dias de Oliveira, Secretário interino 

da Câmara Municipal. 

Ata 5 23 ago. 1916. 3ª feira. Sessão extraordinária. Sessão seria 

realizada para dar posse aos vereadores Dr Arlindo Carneiro, 

Joaquim Eugênio de Araújo e Amaro Rodrigues de Souza Prado, 

reconhecidos pela Resolução nº 21, da Junta de Recursos 

Eleitorais, de 26 de Julho do corrente ano, mas como eles não 

compareceram a essa terceira e última convocação, o Senhor 

Presidente declarou que iria proceder de acordo com a lei. 

Relator: Egydio Dias d’Oliveira, Secretário interino. 

Ata 6 11 set. 1916. 2ª feira. Sessão ordinária sem quórum para 

ser realizada. O presidente solicitou que o relator da Câmara 

fizesse a leitura do orçamento da receita e despesas para o 

exercício de 1917, conforme preceituava o artigo 39, §4º, da Lei 

Mineira nº 2, de 14 de Setembro de 1891. O projeto orçava a 
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receita e as despesas em Rs 84.200$000 (oitenta e quatro 

contos e duzentos mil-réis) e acompanhava a tabela de impostos 

que deveria ser cobrada no referido exercício.  O orçamento não 

pôde ser posto em discussão por falta de quórum. Relator: 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 7 12 set. 1916. 3ª feira. Sessão ordinária não realizada por 

falta de quórum. O relator não especificou os assuntos que 

seriam tratados. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 8 23 out. 1916. 2ª feira. Sessão extraordinária de 

reconhecimento dos poderes dos vereadores gerais eleitos e já 

diplomados pela Junta Apuradora. A Comissão composta por 

três únicos membros vereadores da Câmara ficou a cargo dos 

mesmos vereadores darem seu parecer, cuja leitura foi marcada 

para a sessão extraordinária do dia seguinte. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 9 24 out. 1916. 3ª feira. Sessão extraordinária. A Comissão 

composta pelos vereadores Roque Rotundo e João Baptista 

Braga apresentou o Parecer sobre o reconhecimento de 

poderes dos vereadores eleitos em 25 de setembro de 1916. O 

relator transcreve na íntegra o longo Parecer, composto por 23 

argumentos iniciados por “considerando” (por um lapso do 

relator, o considerando nº 5 foi omitido, mas acrescentado no 

final. Assim, embora tenham sido numerados 22 argumentos, 

foram feitos 23 (com a inclusão do 5º, no final). O 14º 

argumento (considerando) é subdividido em nove alíneas de “a” 

a “i”. No final, a Comissão emitiu o seguinte resultado do 

Parecer: “que sejam aprovadas as eleições e proclamados 

vereadores gerais à Câmara Municipal os cidadãos Roque 
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Rotundo e João Baptista Braga, cujos diplomas são legais”. A 

data do Parecer é a mesma da sessão da Câmara: 24 de Outubro 

de 1916. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da 

Câmara. 

Ata 10 25 out. 1916. 4ª feira. Sessão extraordinária. Discussão 

do Parecer da Comissão de verificação dos poderes; aprovado 

por unanimidade. Proclamação dos vereadores eleitos para 

preenchimento das duas vagas existentes: Roque Rotundo e 

João Baptista Braga; juramento e posse dos vereadores. João 

Baptista Braga foi eleito vice-presidente da Câmara com quatro 

votos. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da 

Câmara. 

Ata 11 14 nov. 1916. 3ª feira. Sessão extraordinária. Deliberação 

sobre a situação anormal em que se viam os cidadãos Dr. 

Arlindo Carneiro e Joaquim Eugênio de Araújo e Amaro 

Rodrigues de Souza Prado, vereador especial pelo distrito da 

cidade, providos pela Junta de Recursos Eleitorais, que não 

tomaram posse de seus cargos dentro do prazo de noventa dias 

preceituados por lei. Declaração da vacância dos cargos de 

vereador especial pelo distrito da cidade e dos dois vereadores 

gerais; proposta aprovada por unanimidade. Devido à resolução 

tomada, o presidente da Câmara marcou a data da eleição para 

preenchimento de um lugar de vereador especial pela cidade e 

de dois vereadores gerais. Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 12 26 dez. 1916. 3ª feira. Sessão extraordinária. Deliberação 

sobre a lei orçamentária aprovada por unanimidade: 

prorrogação do orçamento de 1916 para o exercício de 1917, 

bem como as respectivas tabelas de impostos a cobrar-se no 
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referido exercício. Ofício de agradecimento a Delfim Moreira, 

presidente do Estado, pela decisão da construção da ponte 

sobre o Rio Verde entre Varginha e Elói Mendes, construção que 

fora recentemente decretada pelo governo estadual. Relator: 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

 

≈1917≈ 
 

Ata 13 02 jan. 1917. 3ª feira. Sessão ordinária. Apresentação de 

um projeto de lei revogando o art. 39, do Capítulo VIII, da Lei 

Municipal nº 188, de 17 de Agosto de 1908, que estabelecia a 

taxa anual de cada pena-d’água em Rs 36$000 (trinta e seis mil-

réis), pagável em prestações trimestrais, ficando estabelecido 

que essa taxa fizesse parte integrante dos outros impostos; 

aprovado em primeira discussão. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 14 03 jan. 1917. 4ª feira. Sessão ordinária. Apresentação 

para segunda discussão do projeto revogando o art. 39, do 

Capítulo VIII, da Lei Municipal nº 188, de 17 de Agosto de 1908, 

que estabelecia a taxa anual de cada pena-d’água em Rs 36$000 

(trinta e seis mil-réis), pagável em prestações trimestrais, 

ficando estabelecido que essa taxa fizesse parte integrante dos 

outros impostos; aprovado em segunda e terceira discussões 

com dispensa do interstício. Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 15 15 jan. 1917. 2ª feira. Sessão ordinária para prestação de 

contas da Câmara Municipal da gestão do presidente Affonso de 

Oliveira Castro no exercício de 1916. A sessão não pôde ser 
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realizada por falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 16 16 jan. 1917. 3ª feira. Sessão ordinária para prestação de 

contas da Câmara Municipal da gestão do presidente Affonso de 

Oliveira Castro no exercício de 1916. A sessão não pôde ser 

realizada por falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 17 05 fev. 1917. 2ª feira. Sessão ordinária não realizada por 

falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 18 06 fev. 1917. 3ª feira. Sessão ordinária não realizada por 

falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câ 

mara. 

Ata 19 02 mar. 1917. 6ª feira. Sessão ordinária. O presidente 

nomeou uma comissão composta dos vereadores Capm João 

Baptista Braga, Roque Rotundo e Major Souza Oliveira para 

verificação de poderes dos vereadores eleitos: vereador 

especial pelo distrito da Cidade José Augusto de Paiva, 

vereadores gerais José Fortunato de Almeida e Severino 

Cândido da Silva Villela, para darem parecer sobre os diplomas 

apresentados. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara.  

Ata 20 03 mar. 1917. Sábado. Sessão ordinária. A Comissão 

encarregada da verificação de poderes dos vereadores 

apresentou seu Parecer sobre os diplomas dos vereadores 

gerais cidadãos José Fortunato de Almeida e Severino Cândido 

da Silva Villela e do vereador especial do distrito da cidade, 

cidadão José Augusto de Paiva. Conclusão do Parecer: 
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reconhecimento e proclamação dos vereadores supracitados À 

Câmara Municipal. Os vereadores eleitos prestaram o 

juramento legal e assumiram seus cargos. Eleição das Comissões 

Permanentes da Câmara para o exercício: Comissão de 

Finanças: João Baptista Braga, Roque Rotundo, José Augusto de 

Paiva e Domingos Ribeiro de Rezende. Comissão de Obras 

Públicas, Colonização e Agricultura: Domingos Ribeiro de 

Rezende, Major Antonio de Souza Oliveira. Comissão de 

Instrução Pública e Redação de Leis: João Baptista Braga e 

Severino Cândido da Silva Villela. Comissão de Estatística e 

Saúde Pública: José Fortunato de Almeida e José Augusto de 

Paiva. Comissão de Comércio, Indústria e Arte: Major Antonio 

de Souza Oliveira e Severino Cândido da Silva Villela. Comissão 

de Legislação e Justiça: Domingos Ribeiro de Rezende, Roque 

Rotundo e João Baptista Braga. Apresentação pelo presidente 

da Câmara das contas de sua gestão, no exercício de 1916, com 

leitura de relatório; entrega das contas à Comissão de Finanças 

para dar parecer. O cidadão José Navarra apresentou um 

requerimento solicitando ser aliviado de multas por falta de 

pagamento de seus impostos nos exercícios de 1915 e 1916 e 

providências da Câmara contra os doceiros ambulantes em 

frente ao seu estabelecimento comercial; requerimento 

entregue à Comissão de Finanças para dar parecer. 

Apresentação de projeto de lei para a criação do cargo de 

advogado e consultor jurídico da Câmara Municipal; aprovado 

em primeira discussão. Solicitação de providências da Câmara 

Municipal contra a Companhia Mercantil e Industrial Casa 

Vivaldi em relação ao aumento por conta própria da cobrança 

pelo fornecimento de energia elétrica aos cidadãos, o que feria 
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o contrato de privilégio assinado entre a referida Companhia e 

a Câmara Municipal; aprovação em primeira discussão. Relator: 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 21 05 mar. 1917. 2ª feira. Sessão ordinária. Posse do 

vereador Severino Cândido da Silva Villela (descrição sucinta do 

ritual e citação do termo de juramento). Petição de um cidadão 

solicita auxílio financeiro da Câmara para realizar tratamento de 

saúde; encaminhado à Comissão de Finanças para dar parecer. 

Apresentação de três propostas para execução dos serviços de 

calçamento a macadame, meio-fio e sarjetas da Rua 15 de 

Novembro e do Largo da Matriz; encaminhados à Comissão de 

Obras Públicas, Colonização e Agricultura para receber parecer. 

O relator da Comissão de Finanças solicita o prazo de 48 horas 

para a mesma dar parecer sobre as contas do Presidente e 

Agente Executivo da Câmara Municipal; deferido. Apresentação 

do parecer da Comissão de Finanças contrário à pretensão do 

contribuinte José Navarra, solicitando relevação da multa para 

o pagamento de impostos devidos de exercícios já vencidos; 

aprovado. Apresentação de projeto de revogação da Lei nº 314, 

de 10 de Março de 1916, sobre o Mercado Municipal; 

encaminhado à Comissão de Finanças para dar parecer. 

Apresentação para segunda discussão do projeto de criação do 

cargo de advogado e consultor jurídico da Câmara; aprovado 

por unanimidade e, com dispensa do interstício, posto em 

terceira discussão; aprovado. Apresentação, com urgência, de 

um parecer (requerimento); aprovado (o relator não especificou 

o conteúdo). Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário 

da Câmara.  
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Ata 22 07 mar. 1917. 4ª feira. Sessão ordinária. Apresentação 

pela Comissão de Finanças de parecer contrário ao pedido de 

cidadão de auxílio financeiro da Câmara para realizar 

tratamento de saúde. Apresentação do parecer da Comissão de 

Finanças favorável para primeira discussão e aprovação do 

projeto de revogação da Lei nº 314, de 10 de março de 1916, 

que regulamenta o Mercado Municipal. Apresentação de 

projeto de execução dos serviços de macadame e sarjetas da 

Rua de São Pedro, com abertura à concorrência pública e 

disponibilização dos créditos necessários; aprovado em 

primeira discussão. Apresentação pela Comissão de Finanças do 

parecer sobre as contas da gestão do Presidente da Câmara no 

exercício de 1916; aprovadas em primeira discussão. Thomaz 

José da Silva, coletor federal, foi retirado da sala das sessões por 

agressões ao presidente da Câmara; a sessão foi suspensa por 

dez minutos; ao reabrir a sessão, a Câmara deliberou que o 

Ministro da Fazenda fosse informado do ocorrido (o relator não 

especificou o tipo de agressão feita, se verbal ou física ou 

ambas). Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da 

Câmara. 

Ata 23 08 mar. 1917. 5ª feira. Sessão ordinária. Apresentação, 

para segunda discussão, das contas do exercício de 1916 

prestadas pelo presidente da Câmara; aprovadas em segunda 

discussão e, com dispensa do interstício, aprovadas em terceira 

discussão. Apresentação, para segunda discussão, do projeto de 

revogação da Lei nº 314, de 10 de Março de 1916, do Mercado 

Municipal, para cessão do edifício ao governo do estado com o 

propósito de instalação de um grupo escolar; aprovado e, com 

dispensa do interstício, aprovado em terceira discussão. 
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Apresentação para segunda discussão do projeto de execução 

dos serviços de macadame e sarjetas da Rua de São Pedro; 

aprovado e, com dispensa do interstício, aprovado em terceira 

discussão. Aprovação da proposta de Antonio Rodrigues de 

Souza para a execução de macadame na Rua 15 de Novembro e 

no Largo da Matriz com as respectivas sarjetas e meios-fios. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 24 09 abr. 1917. 2ª feira. Sessão ordinária. Apresentação de 

um requerimento de D. Anna Alexandrina Pinto Teixeira 

pedindo levantar o depósito de 386$400 (trezentos e oitenta e 

seis mil e quatrocentos réis) que depositara na Procuradoria 

Municipal, por constar dívida de imposto de propriedade rural; 

a requerente alega nada dever em vista de ter ela feito, em 

1914, a doação das terras que tinha neste município a seus 

filhos; encaminhado à Comissão de Finanças. Manifestação de 

pesar de todos os vereadores presentes pelo falecimento de D. 

Philomena da Silva Paiva; os vereadores suspenderam a sessão 

para fazerem uma visita de pêsames ao coronel Antonio 

Justiniano de Paiva e sua família em nome da Edilidade 

Varginhense. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara.  

Ata 25 10 abr. 1917. 3ª feira. Sessão ordinária. Apresentação de 

projeto de lei assinado por todos os vereadores presentes, 

autorizando o Presidente da Câmara a alugar um prédio ou sala 

para nela funcionar a Câmara e Secretaria; o aluguel não deveria 

exceder a quantia de 400$000 (quatrocentos mil-réis) anuais; 

aprovado em primeira discussão. Apresentação de projeto de lei 

assinado por todos os vereadores presentes criando o cargo de 

oficial da Secretaria com o vencimento de 1:200$000 (um conto 
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e duzentos mil-réis) anual; despesas pela verba de zelador e 

auxiliar do mercado; aumento dos vencimentos dos fiscais do 

distrito da cidade para 1:200$000; despesas pelas verbas 

eventuais. Apresentação de projeto de lei autorizando o 

Presidente da Câmara a entrar em acordo com o Victorio Pizzo 

para desapropriação de terrenos para o alargamento do Beco 

do Pretório; autorização para a emissão de até 2:500$000 (dois 

contos e quinhentos mil-réis) em apólices com essa finalidade; 

aprovado em primeira discussão. Apresentação de uma 

representação de Antonio Rodrigues de Souza, para obrigar a 

Companhia Vivaldi a fazer a cobrança do fornecimento de 

energia elétrica para os cidadãos, segundo os termos 

estabelecidos no contrato assinado entre a empresa e a Câmara 

Municipal; enviada à Comissão de Legislação e Justiça para dar 

parecer. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da 

Câmara. 

Ata 26 11 abr. 1917. 4ª feira. Sessão ordinária não realizada por 

falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 27 12 abr. 1917. 5ª feira. Sessão ordinária. Apresentação, 

para segunda discussão, do projeto de criação do cargo de 

Oficial da Secretaria da Câmara, com os vencimentos anuais de 

1:200$000 (um conto e duzentos mil-réis; despesas pela verba 

“Zelador do Mercado e Auxiliar”; aprovado e, com dispensa do 

interstício, aprovado em terceira discussão. Apresentação, para 

segunda discussão, do projeto que autoriza o Presidente da 

Câmara a alugar um prédio ou sala para nela funcionar a Câmara 

e Secretaria; o aluguel não deveria exceder a quantia de 

400$000 (quatrocentos mil-réis) anuais; despesas pela verba 
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“Eventuais”; aprovado em segunda discussão e, com dispensa 

do interstício, aprovado em terceira discussão. Apresentação, 

para segunda discussão, do projeto que autoriza o Presidente 

da Câmara a desapropriar para alargamento do Beco do 

Pretório, uma parte da casa e respectivo terreno do cidadão 

Victorio Pizzo, imóvel situado na Praça D. Pedro II; autorização 

do gasto de até 2:500$000 (dois contos e quinhentos mil-réis) 

em apólices municipais com essa finalidade; aprovado e, com 

dispensa do interstício, aprovado em terceira discussão. 

Aprovação, em segunda discussão, do projeto que eleva a 

1:200$000 anuais os ordenados dos fiscais da cidade; despesas 

pela verba “Eventuais”; aprovado e, com dispensa do interstício, 

aprovado em terceira discussão. Os lançamentos de cobrança 

de impostos dos exercícios de 1914 a 1917 em nome de Anna 

Alexandrina Pinto Teixeira foram anulados; substituição do 

nome dela pelos dos donatários da fazenda das Três Barras nos 

livros de inscrição dos contribuintes dos cofres municipais. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 28 07 maio 1917. 2ª feira. Sessão ordinária. Apresentação 

de um requerimento de João Taranto propondo-se a instalar luz 

e força elétricas no distrito de Carmo da Cachoeira; 

encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça. Apresentação 

de uma conta do Snr Antonio Francisco de Oliveira pelo seu 

trabalho do levantamento da planta do Mercado Municipal; 

encaminhada à Comissão de Finanças. Voto de pesar pelo 

falecimento do capitão Joaquim Gonçalves Ferreira e de Vicente 

(Vincenzo), esse último sucumbiu heroicamente defendendo a 

Pátria na I Guerra Mundial, na Europa. Relator: Evaristo Gomes 

de Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  
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Ata 29 08 maio 1917. 3ª feira. Sessão ordinária. Apresentação 

pela Comissão de Legislação e Justiça do parecer sobre o 

requerimento do cidadão Antonio Rodrigues de Souza de que a 

Câmara tomasse providências legais contra a Companhia 

Industrial e Mercantil Casa Vivaldi pela falta de cumprimento 

por parte desta, de cláusulas contratuais estipuladas no 

contrato firmado entre a empresa e a Câmara Municipal em 

1912. A Companhia Vivaldi era responsável pela produção e 

fornecimento de energia e luz elétricas ao município; a 

Comissão declarou que esse tipo de decisão técnica fugia ao 

âmbito de sua competência, ponderou que não convinha à 

Câmara mover ações que pudessem ferir direitos ou 

acarretassem possíveis prejuízos ou ilegalidades pelo poder 

municipal e autorizou o presidente da Câmara a agir para 

garantir o cumprimento do contrato e realizar consultas 

necessárias para o esclarecimento dos fatos e tomada de 

decisões; parecer aprovado. A Comissão de Finanças deu 

parecer para que a Câmara pagasse a Antonio Francisco de 

Oliveira a quantia de 100$000 (cem mil-réis) pelo levantamento 

da planta do mercado municipal; aprovado. Apresentação de 

um requerimento de Gaspare Maltese para a Câmara realizar 

pagamento anual ao estabelecimento gráfico de sua 

propriedade para publicação de todos os trabalhos e editais da 

Câmara, com a quantia de 300$000 (trezentos mil-réis) anuais; 

deferido. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da 

Câmara. 

Ata 30 09 maio 1917. 4ª feira. Sessão ordinária com quórum 

suficiente para ser realizada. A sessão foi aberta, a ata da sessão 

anterior foi lida e aprovada. Não houve expediente e o 
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presidente encerrou a sessão. Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 31 primeiro ago. 1917. 4ª feira. Sessão ordinária. 

Apresentação de um ofício do Reverendo Vigário da Paróquia 

do Divino Espírito Santo, autorizado pelo Exmo Snr Bispo da 

Diocese, propondo a renovação do contrato para aforamento 

do terreno patrimonial da Igreja, em idênticas condições do 

contrato firmado em 1907; de um outro ofício dos Snrs João 

Liberal e Sylvestre Fonseca, pedindo uma subvenção ou auxílio 

da quantia de um conto de réis, para publicação de um Álbum 

deste Município, que os mesmos se propõem a publicar. Pelo 

vereador Antonio de Souza Oliveira, foi interpelado o Sr 

Presidente sobre a planta cadastral da Cidade, tendo sido 

deliberada a publicação de editais chamando concorrentes para 

o levantamento da referida planta. Pelo vereador João Baptista 

Braga, foi apresentado projeto autorizando o Presidente da 

Câmara a entrar em acordo com o Exmo Bispo da Diocese ou seu 

procurador para a renovação do contrato da arrecadação do 

aforamento da Igreja, digo, do patrimônio da Igreja. Pelo 

vereador Roque Rotundo, foi apresentado um projeto 

autorizando o Presidente da Câmara a auxiliar com a quantia de 

quinhentos mil-réis os senhores João Liberal e Sylvestre Fonseca 

para execução de um Álbum que se comprometeram a fazer, de 

acordo com o ofício dirigido à Câmara Municipal em 28 de julho 

de 1917. Pelo vereador Severino Cândido da Silva Villela, foi 

apresentado projeto autorizando o Presidente da Câmara a 

reabrir o Mercado municipal de acordo com o regulamento que 

será aprovado. Submetido a discussão, todos os três projetos 

apresentados pelos vereadores João Baptista Braga, Roque 
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Rotundo e Severino Cândido da Silva Villela, foram cada um de 

per si aprovados em primeira discussão. Relator: Egydio Dias 

d’Oliveira, Oficial da Secretaria, servindo de secretário interino.  

Ata 32 02 ago. 1917. 5ª feira. Sessão ordinária. Apresentação de 

projeto de regularização da cobrança de impostos sobre 

construtores de obras e operários com oito artigos e respectivos 

parágrafos; aprovado em primeira discussão. Apresentação de 

projeto de autorização do gasto de 180$000 (cento e oitenta 

mil-réis) com o zelador das nascentes do abastecimento de água 

do município; aprovado por unanimidade em primeira 

discussão. Apresentação para discussão dos projetos citados na 

ata de primeiro de agosto: de autorização ao Presidente da 

Câmara a entrar em acordo com o Bispo Diocesano para 

renovação do contrato de aforamento dos terrenos 

pertencentes à Matriz desta Cidade; de autorização para a 

concessão da quantia de 500$000 (quinhentos mil-réis) a João 

Liberal e Sylvestre Fonseca como auxílio para publicação de um 

álbum do município, de acordo com a proposta feita por eles à 

Câmara em ofício de 28 de julho de 1917; de autorização da 

reabertura do Mercado Municipal, conforme regulamento que 

será votado; aprovados em segunda discussão. Relator: Egydio 

Dias de Oliveira, Oficial da Secretaria, servindo de Secretário 

interino. 

Ata 33 03 ago. 1917. 6ª feira. Sessão ordinária. Apresentação do 

projeto de regularização da cobrança de impostos sobre 

construtores de obras e operários com oito artigos e parágrafos, 

aprovado em segunda discussão com supressão dos artigos 4º, 

5º e 6º e respectivos parágrafos; aprovado em terceira 

discussão com dispensa do interstício; encaminhado à Comissão 
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de Redação, que o devolveu à Câmara com outra redação. 

Apresentação do projeto de autorização do gasto de Rs 180$000 

(cento e oitenta mil-réis) com o Zelador das nascentes do 

abastecimento d’água do município, aprovado em segunda e 

terceira discussões, com dispensa do interstício. Apresentação, 

para terceira discussão, dos projetos: de autorização ao 

Presidente da Câmara para entrar em acordo com o Bispo 

Diocesano ou com o seu procurador, para renovação do 

contrato para arrecadação do aforamento dos terrenos 

pertencentes à Matriz da Cidade; de autorização ao Presidente 

da Câmara para auxiliar com a quantia de Rs 500$000 

(quinhentos mil-réis) João Liberal e Sylvestre Fonseca para 

publicação de um álbum sobre Varginha nos termos do ofício de 

28 de Julho de 1917 enviado por eles à Câmara; de autorização 

da reabertura do Mercado Municipal da cidade de acordo com 

o Regulamento que será feito e aprovado; aprovação dos três 

projetos especificados. Solicitação por um vereador de 

nomeação de uma Comissão para examinar e dar parecer sobre 

a construção de sarjetas e passeio na Rua Quinze de Novembro 

desta Cidade; rejeitado pela Câmara que aprovou a execução 

como estava sendo conduzida até então. Relator: Egydio Dias de 

Oliveira, Oficial da Secretaria, servindo de Secretário interino. 

Ata 34 11 set. 1917. 3ª feira. Sessão ordinária. Apresentação de 

requerimento de José Marcos Xavier Rezende propondo-se a 

entregar à Câmara a Avenida D. Anna Jacintha de Rezende e 

travessas por ele abertas em terrenos de sua propriedade, 

mediante a indenização de 2:000$000 (dois contos de réis); 

aprovado em primeira discussão por três votos favoráveis e dois 

contrários. Apresentação de uma petição do Coronel Joaquim 
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Otaviano Mendes pedindo favores da Municipalidade para a 

instalação de uma fábrica de banha e produtos similares na 

cidade; aprovado em primeira discussão. Apresentação do 

projeto de lei do orçamento para o exercício de 1918: cem 

contos e duzentos mil-réis (Rs 100:000$000) e a despesa em 

cento e trinta contos e duzentos mil-réis (Rs 130:000$000), com 

autorização das operações de crédito necessárias para execução 

do orçamento e promulgação da tabela de impostos; posto em 

discussão artigo por artigo, foi aprovado em primeira votação. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 35 12 set. 1917. 4ª feira. Sessão ordinária. Apresentação de 

três propostas para o levantamento da planta cadastral da 

Cidade: 1) do Senhor Frizotti Agostinho [Agostini], residente em 

Três Corações, pelo preço de Rs 4:000$500 (quatro contos e 

quinhentos mil-réis), incluindo a planta da rede de esgotos; 2) 

dos Senhores Antonio Francisco de Oliveira e Adélio Justiniano 

de Rezende e Silva, propondo a fazer o levantamento da planta 

a Rs 500$000 (quinhentos mil-réis) 5o quilômetro e 3) dos 

Engenheiros W. Brosemins e J. Moraes Filho, propondo-se a 

fazer a planta urbana e suburbana, representando na planta 

geral todas as edificações, suas áreas e seus terrenos, inclusive 

as casas cobertas de capins, delimitando todos os terrenos pelos 

seus diferentes proprietários, fazendo o traçado das ruas, 

praças, jardins, vias, córregos, grotas, estradas de ferro e de 

rodagem e caminhos com a representação da topografia em 

todo o terreno levantado, indicando as curvas de dois em dois 

metros de altura; projetos de novas ruas e quarteirões, de 

acordo com a deliberação da Câmara, tomando em 

consideração a moderna higiene e condições técnicas; os dados 
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seriam obtidos no terreno, com a utilização de instrumentos de 

alta precisão, fazendo triangulações e correndo linhas 

poligonais fechadas, tirando as seções transversais necessárias; 

fornecimento da Planta Geral e Cadastral da Cidade em papel 

cartão e uma cópia da mesma em tela na escala de 1:1000, 

destacando-se claramente as áreas urbanas e suburbanas; 

fornecimento de cópia reduzida na escala de 1:4000, que 

serviria para tirar cópias em abundância para o serviço 

municipal. Entrega de planta geral e das cadernetas de campo 

originais, cinco meses depois da data da assinatura do contrato. 

Preço da obra: Rs 15:000$000 (quinze contos), começando os 

trabalhos imediatamente. A Câmara deliberou que o Presidente 

se entendesse os proponentes W. Brosemins e J. Moraes Filho 

sobre o preço de sua proposta. Apresentação para segunda 

discussão do projeto de autorização de indenização de José 

Marcos Xavier de Rezende pela abertura da avenida D. Anna 

Jacintha de Rezende com a quantia de Rs 2:000$000 (dois 

contos de réis) e para a emissão em apólices dessa quantia; 

aprovado. Apresentação para segunda discussão do projeto de 

isenção de todos os impostos e taxas municipais a fábrica de 

banha de propriedade do coronel Joaquim Otaviano Mendes 

pelo prazo de três anos; aprovado. Apresentação para segunda 

discussão do projeto do orçamento para o exercício de 1918 

com a despesa de Rs 130:200$000 (trinta contos e duzentos mil-

réis) e a receita de Rs 100:200$000 (cem contos e duzentos mil-

réis) e da operação de crédito necessária para a execução desse 

orçamento; promulgação da tabela de impostos para o referido 

exercício; aprovado.Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 
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Ata 36 13 set. 1917. 5ª feira. Sessão ordinária não realizada por 

falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 37 14 set. 1917. 6ª feira. Sessão ordinária. Apresentação, 

para terceira discussão, do projeto de autorização de 

indenização de José Marcos Xavier de Rezende pela abertura da 

avenida D. Anna Jacintha de Rezende com a quantia de Rs 

2:000$000 (dois contos de réis) e para a emissão em apólices 

dessa quantia; aprovado. Apresentação, para terceira discussão, 

do projeto de isenção de todos os impostos e taxas municipais 

a fábrica de banha de propriedade do coronel Joaquim Otaviano 

Mendes pelo prazo de três anos; aprovado. Apresentação para 

terceira discussão do projeto do orçamento para o exercício de 

1918 com a despesa de Rs 130:200$000 (trinta contos e 

duzentos mil-réis) e a receita de Rs 100:200$000 (cem contos e 

duzentos mil-réis) e da operação de crédito necessária para a 

execução desse orçamento; promulgação da tabela de impostos 

para o referido exercício; aprovado. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior. 

Ata 38 24 set. 1917. 2ª feira. Sessão extraordinária. Eleição para 

o cargo de vice-presidente da Câmara, vago por efeito da 

Resolução nº 50, de 04 de setembro de 1917, da Junta de 

Recursos Eleitorais; foi eleito e tomou posse como vice-

presidente o vereador José Augusto de Paiva. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 39 08 out. 1917. 2ª feira. Sessão ordinária. Voto de louvor 

ao Dr. Antonio Pinto de Oliveira, Juiz de Direito da Comarca pela 

ação pacífica e conciliadora com que se houve na questão 

ocorrida na municipalidade (o relator não cita os fatos 
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ocorridos); aprovado por unanimidade. Apresentação de 

projeto de proibição do trânsito de carros de bois pelas ruas 

macadamizadas da cidade com multa de 20$000 (vinte mil-réis) 

aos infratores; aprovado em primeira discussão. Apresentação 

de projeto de autorização do gasto de Rs 200$000 (duzentos 

mil-réis) como auxílio para o aluguel do campo para o Varginha 

Sport Club e de Rs 300$000 (trezentos mil-réis) para o fecho do 

campo no exercício de 1918; aprovado em primeira discussão. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 40 09 out. 1917. 3ª feira. Sessão ordinária. Leitura de uma 

representação do povo contra a Companhia Mercantil Industrial 

“Casa Vivaldi”; o presidente disse que teria destino conveniente. 

Os vereadores José Francisco de Oliveira e José Marcellino 

Teixeira, exonerados pela Câmara em 19 de julho de 1916, 

reassumiram seus mandatos, conforme determinava a 

Resolução nº 50, da Junta de Recursos Eleitorais. 

Consequências: 1) os vereadores João Baptista Braga e Roque 

Rotundo, seus substitutos, perderam seus mandatos, 2) foi 

realizada nova eleição para presidente da Câmara Municipal, 

tendo em vista o dispositivo do artigo 3º, da Lei nº 396, de 23 de 

dezembro de 1904, que determinava proceder-se à nova eleição 

de Presidente da Câmara sempre que do recurso sobre 

verificação de poderes resultasse na substituição de qualquer 

membro da Câmara. Votação e eleição do presidente: Affonso 

de Oliveira Castro foi reeleito com cinco votos, sendo 

reconduzido ao cargo, prestou o compromisso legal e reassumiu 

a presidência, 3) eleição dos membros para as seguintes 

Comissões Permanentes: Finanças, Legislação e Instrução 

Pública; Instrução Pública e Redação de Leis; Legislação e 
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Justiça. Apresentação, para segunda discussão, de projeto de 

proibição do trânsito de carros de bois pelas ruas 

macadamizadas da cidade com multa de 20$000 (vinte mil-réis) 

aos infratores; aprovado e, com dispensa de interstício, 

aprovado em terceira discussão. Apresentação, para segunda 

discussão, do projeto de autorização do gasto de Rs 200$000 

(duzentos mil-réis) como auxílio para o aluguel do campo para o 

Varginha Sport Club e de Rs 300$000 (trezentos mil-réis) para o 

fecho da campo no exercício de 1918; aprovado e, com dispensa 

de interstício, aprovado em terceira discussão. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 41 26 out. 1917. 6ª feira. Sessão extraordinária. 

Apresentação de um projeto de cobrança de imposto de Rs 

5:000$000 (cinco contos de réis) aos aliciadores de 

trabalhadores rurais e operários, sobre quem de qualquer modo 

promover, direta ou indiretamente, a retirada de trabalhadores 

rurais ou empregados na indústria para fora do Estado, ainda 

que com escala por outros pontos de Minas Gerais; nomeação 

de até dez fiscais em diversos pontos do território do município 

aos quais incumbirão a cobrança do imposto desta lei com 

direito a perceber 30% do que receberiam; aprovado por 

unanimidade em primeira discussão. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 42 27 out. 1917. Sábado. Sessão extraordinária. 

Apresentação, para segunda discussão, de um projeto de 

cobrança de imposto de Rs 5:000$000 (cinco contos de réis) aos 

aliciadores de trabalhadores rurais e operários, sobre quem de 

qualquer modo promover direta ou indiretamente a retirada de 

trabalhadores rurais ou empregados na indústria para fora do 
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Estado, ainda que com escala por outros pontos de Minas 

Gerais; nomeação de até dez fiscais em diversos pontos do 

território do município aos quais incumbirão a cobrança do 

imposto desta lei com direito a perceber 30% do que 

receberiam; aprovado por unanimidade e enviado à Comissão 

de Legislação e Justiça. A Câmara deliberou enviar: 1)  ofício de 

felicitações a Arthur da Silva Bernardes (presidente do Estado) e 

ao senador Eduardo C. Vilhena do Amaral (vice-presidente do 

Estado) pela eleição para os referidos cargos para o próximo 

quatriênio; aprovado 2) ofício de apoio e solidariedade ao 

Presidente da República pela declaração de guerra à Alemanha 

após o navio mercante nacional “Macau” ter sido afundado pela 

“pirataria alemã”; unanimemente aprovado. Cumprimentos a 

Francisco de Paula Rodrigues Alves, candidato nacional à 

presidência da República no próximo quatriênio pela 

apresentação de seu programa administrativo e político pelo 

portador Domingos de Figueiredo; unanimemente aprovado. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 43 29 out. 1917. 2ª feira. Sessão extraordinária. Leitura de 

um ofício do ex-vereador Roque Rotundo, pedindo à Câmara 

que mandasse realizar uma vistoria técnica na torre da Igreja 

Matriz do Divino Espírito Santo por suspeita de ruína; nomeação 

de uma comissão para vistoria e parecer. Apresentação para 

terceira discussão, após parecer da Comissão de Legislação e 

Justiça, de um projeto de cobrança de imposto de Rs 5:000$000 

(cinco contos de réis) aos aliciadores de trabalhadores rurais e 

operários, sobre quem de qualquer modo promover, direta ou 

indiretamente, a retirada de trabalhadores rurais ou 

empregados na indústria para fora do Estado, ainda que com 
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escala por outros pontos de Minas Gerais; nomeação de até dez 

fiscais em diversos pontos do território do município aos quais 

incumbirão a cobrança do imposto desta lei com direito a 

perceber 30% do que receberiam; aprovado e convertido em lei.  

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 44 03 nov. 1917. Sábado. Sessão ordinária. A Comissão de 

Obras Públicas encarregada de realizar a vistoria na torre da 

Igreja Matriz “para dizer sobre a solidez da mesma”, constatou 

a existência de abatimentos na edificação e sugeriu a 

contratação de um engenheiro para análise de risco de 

desabamento. Apresentação de um requerimento de José 

Lisboa de Paiva, empresário da Rede Telefônica, solicitando 

cessão da casa do antigo gasômetro para nela estabelecer a 

Estação Central de telefonia; aprovado. Apresentação de uma 

petição da Diretoria local do Apostolado da Oração solicitando 

auxílio de Rs 1:000$000 (um conto de réis) para a construção da 

Santa Casa de Misericórdia, a Câmara resolveu a deliberar 

oportunamente. Requerimento de Joaquim Zeferino Sério para 

a organização do serviço funerário; a Câmara ficou de deliberar  

em tempo oportuno. Apresentação do projeto de cessão à 

Companhia “União Brasileira de Educação e Ensino” de todos os 

direitos que a Câmara Municipal possuía em um prédio 

construído na Avenida do Colégio, mediante as condições de 

que a referida Companhia fundasse e mantivesse naquele 

prédio um colégio para o sexo masculino, modelado pelo 

Ginásio Nacional e com o mesmo programa de ensino deste; 

obrigação de utilização do prédio somente para colégio com 

aceitação de alunos pobres, designados pela Câmara Municipal, 

na proporção de cinco por cento sobre os matriculados. A 
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Câmara Municipal se comprometeu a fornecer, gratuitamente, 

a água necessária ao abastecimento do colégio, do qual não 

cobraria imposto algum; enviado à Comissão de Legislação e 

Justiça para parecer emitido após uma hora de suspensão da 

sessão: proposição da emenda de que a Câmara Municipal 

forneceria, gratuitamente, cinco penas-d’água para o 

abastecimento do colégio do qual não cobraria imposto algum; 

aprovado por unanimidade. Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 45 05 nov. 1917. 2ª feira. Sessão ordinária não realizada por 

falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 46 06 nov. 1917. 3ª feira. Sessão ordinária. Apresentação, 

para segunda discussão, do projeto de cessão à Companhia 

“União Brasileira de Educação e Ensino” de todos os direitos que 

a Câmara Municipal possuía em um prédio construído na 

Avenida do Colégio mediante as condições de que a referida 

Companhia fundasse e mantivesse naquele prédio um colégio 

para o sexo masculino, modelado pelo Ginásio Nacional e com 

o mesmo programa de ensino deste; obrigação de utilização do 

prédio somente para colégio com aceitação de alunos pobres, 

designados pela Câmara Municipal, na proporção de cinco por 

cento sobre os matriculados. A Câmara Municipal se 

comprometeu a fornecer, gratuitamente, a água necessária ao 

abastecimento do colégio, do qual não cobraria imposto algum; 

enviado à Comissão de Legislação e Justiça para parecer emitido 

após uma hora de suspensão da sessão: proposição da emenda 

de que a Câmara Municipal forneceria, gratuitamente, cinco 

penas-d’água para o abastecimento do colégio do qual não 
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cobraria imposto algum; foi apresentada a emenda de que o 

fornecimento de água seria feito sem prejuízo do 

abastecimento público e de acordo com as penas-d’água 

disponíveis; emenda e projeto aprovados. Apresentação do 

projeto de abertura do crédito necessário para o cumprimento 

do disposto nos artigos 160, 161 e 162, do Regulamento 

expedido com o decreto nº 4877, do governo do Estado, para 

execução da lei nº 708, de 19 de Setembro de 1917; enviado à 

Comissão de Finanças para dar parecer; aprovado em primeira 

discussão, após suspensão da sessão por hora, para a 

elaboração do parecer da referida Comissão, que foi favorável; 

aprovado em segunda discussão com dispensa do interstício. 

Apresentação do projeto do gasto de Rs 1:500$000 (um conto e 

quinhentos mil-réis) para a publicação da história do município 

no álbum do Estado de Minas Gerais, que seria editado por 

Roberto Capri; enviado à Comissão de Finanças para dar 

parecer; aprovado em primeira discussão. A pedido do vereador 

José Fortunato de Almeida, foi inserido na ata que a Câmara não 

deveria consentir súditos alemães como professores no colégio 

que a companhia “União Brasileira de Educação e Ensino” iria 

fundar na cidade enquanto durasse o estado de guerra entre o 

Brasil e Alemanha; foi aprovado. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 47 07 nov. 1917. 4ª feira. Sessão ordinária. Agradecimento 

do Senador Eduardo do Amaral, vice-presidente do estado, à 

Câmara pela moção de felicitações votada na sessão 

extraordinária de 27 de outubro. Apresentação, para terceira 

discussão, do projeto de cessão dos direitos que a Câmara tinha 

sobre o prédio edificado pela Sociedade “Culto à Ciência”, na 
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cidade, à sociedade “União Brasileira de Educação e Ensino”; 

aprovado. Apresentação para terceira discussão do projeto de 

autorização da abertura dos créditos necessários para o 

cumprimento dos artigos 160, 161 e 162, do Regulamento 

expedido com o decreto nº 4877, do governo do Estado, para 

execução da lei nº 708, de 19 de Setembro de 1917; aprovado; 

enviado à Comissão de Redação de Leis, que emitiu parecer 

favorável para que o projeto fosse convertido em lei. 

Apresentação para segunda discussão do projeto do gasto de Rs 

1:500$000 (um conto e quinhentos mil-réis) para a publicação 

da história do município no álbum do Estado de Minas Gerais 

que seria editado por Roberto Capri; aprovado; com dispensa 

do interstício, foi aprovado em terceira discussão. Relator: 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 48 primeiro dez. 1917. Sábado. Sessão ordinária não 

realizada por falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 49 03 dez. 1917. 2ª feira. Sessão ordinária. Domingos de 

Figueiredo comunicou à Câmara que, em nome dela, felicitou a 

Rodrigues Alves pelas ideias contidas na sua plataforma política, 

lida no banquete que lhe foi oferecido pelos membros da 

Convenção Nacional. A Câmara recebeu um cartão de Arthur da 

Silva Bernardes agradecendo a demonstração de confiança da 

Câmara Municipal, votando aplausos à sua candidatura à 

Presidência de Minas. Américo Lopes comunicou à Câmara seus 

agradecimentos pela atenção dispensada a ele durante o 

exercício do cargo de Secretário do Interior do Estado, que 

acabava de deixar. A Junta Mineira de Defesa Econômica 

comunicou à Câmara o envio de cem caixas de batatas para 
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serem distribuídas entre os lavradores do município. 

Apresentação, para primeira discussão, do projeto de cessão à 

Companhia “União Brasileira de Educação e Ensino” de todos os 

direitos que a Câmara Municipal possuía em um prédio 

construído e respectivo terreno na Avenida do Colégio; 

aprovado. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário 

da Câmara.  

Ata 50 04 dez. 1917. 3ª feira. Sessão ordinária não realizada por 

falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 51 05 dez. 1917. 4ª feira. Sessão ordinária não realizada por 

falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 52 06 dez. 1917. 5º feira. Sessão ordinária não realizada por 

falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

 

 ≈1918≈  
 

Ata 53 03 jan. 1918. 5ª feira. Sessão ordinária. Eleição dos 

membros das Comissões Permanentes. Comissão de Finanças: 

Major Antonio de Souza Oliveira, José Fortunato de Almeida, 

José Augusto de Paiva e Coronel Domingos Ribeiro de Rezende; 

Comissão de Obras Públicas, Colonização e Agricultura: Coronel 

Domingos Ribeiro de Rezende e Major Antonio de Souza 

Oliveira. Comissão de Instrução Pública e Redação de Leis: 

Coronel José Marcellino Teixeira e Severino Cândido da Silva 

Villela. Comissão de Estatística e Saúde Pública: José Augusto de 

Paiva e José Fortunato de Almeida. Comissão de Comércio, 
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Indústria e Arte: Major Antonio de Souza Oliveira e Severino 

Cândido da Silva Villela. Comissão de Legislação e Justiça: 

Coronel Domingos Ribeiro de Rezende, José Francisco de 

Oliveira e Severino Cândido da Silva Villela. Apresentação à 

Câmara de uma representação firmada por contribuintes, 

pedindo revogação da atual tabela de impostos; a Câmara ficou 

de tomar conhecimento na sessão de 30 de janeiro. 

Requerimento de um cidadão, pedindo o pagamento de Rs 

190$000 (cento e noventa mil-réis), quantia despendida por ele 

no conserto de um atoleiro no lugar denominado “Areão” na 

estrada pública entre Varginha e Três Corações; a Câmara 

comissionou um vereador para examinar o serviço e dar 

parecer. Apresentação, para segunda discussão, do projeto de 

cessão à “Companhia União Brasileira de Educação e Ensino” de 

todos os direitos que a Câmara Municipal possuía em um prédio 

construído e respectivo terreno na Avenida do Colégio; 

aprovado; com dispensa do interstício, aprovado em terceira 

discussão. Apresentação do projeto de revogação da Lei nº 334, 

de 19 de Setembro de 1917, que isentava de todos os impostos 

e taxas municipais a fábrica de banha de propriedade do 

Coronel Joaquim Otaviano Mendes pelo prazo de três anos; 

enviado à Comissão de Legislação e Justiça para dar parecer, o 

qual foi favorável; aprovado. Apresentação, para primeira 

discussão, do projeto sobre definição do perímetro urbano 

como todo o terreno compreendido na área edificada e mais 

quinhentos metros além das edificações; enviado à Comissão de 

Legislação e Justiça, que emitiu parecer favorável; aprovado. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  
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Ata 54 04 jan. 1918. 6ª feira. Sessão ordinária. Apresentação, 

para segunda discussão, do projeto de revogação da Lei nº 334, 

de 19 de setembro de 1917, que isentava de todos os impostos 

e taxas municipais a fábrica de banha de propriedade do 

Coronel Joaquim Otaviano Mendes, pelo prazo de três anos; 

rejeitado. Apresentação, para segunda discussão, do projeto 

sobre definição do perímetro urbano como todo o terreno 

compreendido na área edificada e mais quinhentos metros além 

das edificações; aprovado; enviado à Comissão de Redação de 

Leis, que deu parecer favorável; com dispensa de interstício foi 

aprovado em terceira discussão. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 55 15 jan. 1918. 3ª feira. Tipo de sessão não especificada. 

Sessão não realizada por falta de quórum. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 56 16 jan. 1918. 4ª feira. Tipo de sessão não especificada. 

Sessão não realizada por falta de quórum. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 57 17 jan. 1918. 5ª feira. Tipo de sessão não especificada 

(sessão de prestação de contas do exercício de 1917). 

Apresentação das contas de sua gestão no exercício de 1917 

pelo presidente da Câmara, Affonso de Oliveira Castro: 

arrecadação da quantia de 97:845$231 (noventa e sete contos, 

oitocentos e quarenta e cinco, duzentos e trinta e um réis), 

despesas de 94:710$351 (noventa e quatro contos, setecentos 

e dez, trezentos e cinquenta e um réis) e saldo de 3:268$312 

(três contos, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e doze 

réis); entrega de todos os documentos comprobatórios de 

receita e despesa e dos livros da escrituração à Comissão de 
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Finanças para darem parecer. Suspensão da sessão por 48 

horas, para que a Comissão pudesse verificar as contas. Relator: 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 58 19 jan. 1918. Sábado. Tipo de sessão não especificada. 

Leitura do requerimento do Oficial da Câmara, Egydio Dias de 

Oliveira, solicitando pagamento dos serviços prestados por ele 

à Câmara nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 

1917; enviado à Comissão de Finanças para dar parecer. 

Apresentação do parecer da Comissão de Finanças sobre a 

prestação de contas feita pelo Snr Presidente referente ao 

exercício financeiro de 1917; aprovada. Relator: Evaristo Gomes 

de Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 59 20 fev. 1918. 4ª feira. Sessão extraordinária não realizada 

por falta de quórum. Assuntos que seriam tratados: 1) 

reclamações de contribuintes de impostos municipais, 2) 

deliberação sobre os meninos pobres, candidatos à matrícula 

gratuita no Ginásio Sagrado Coração de Jesus. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 60 21 fev. 1918. 5ª feira. Sessão extraordinária não realizada 

por falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 61 22 fev. 1918. 6ª feira. Sessão extraordinária não realizada 

por falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 62 04 mar. 1918. 2ª feira. Sessão ordinária. Apresentação 

de petições de vários contribuintes com reclamações sobre a 

elevação do preço dos impostos municipais: pasto de aluguel; 

oficina mecânica; oficina de costura; prédios, terrenos e muros 

na zona urbana; propriedades rurais e lavouras; indústria e 
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profissões; serraria; construtores, negociantes e comerciantes 

de café; depósito de camas; fábrica de macarrão; bilhetes de 

loteria. Apresentação de um abaixo-assinado de 118 munícipes 

(contribuintes e proprietários) com reclamações contra a Tabela 

de Impostos Municipais. Segundo os reclamantes, “é geral o 

clamor contra o imposto sobre muros, que excede o predial, e a 

taxa sanitária, quando quase nenhuma higiene há na cidade”. 

Reclamação de uma senhora contra o fato de estar se 

espalhando, no pasto de sua propriedade, o soro de uma fábrica 

de manteiga; solicitação de extensão do esgoto até o córrego. 

Solicitação de auxílio financeiro para manutenção do Tiro 

Brasileiro nº 255; a solicitação foi feita pelo presidente da 

instituição com o propósito de comemorar com solenidade os 

dias de festa nacional; enviada à Comissão de Finanças para dar 

parecer. A Comissão de Finanças deu parecer favorável ao 

pagamento dos vencimentos de Egydio Dias de Oliveira, Oficial 

da Secretaria da Câmara, no valor de trezentos mil-réis, 

referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 1917. 

Apresentação para primeira discussão do projeto de revisão do 

lançamento do imposto de contribuintes para o ano de 1918, 

podendo fazer redução no mesmo até cinquenta por cento nas 

quantias excedentes sobre o lançamento de 1917; aprovado por 

unanimidade. Apresentação do projeto de regulamentação do 

cemitério público com 29 artigos, assinado por todos os 

vereadores presentes; aprovado. Escolha de alunos pobres da 

cidade para se matricularem gratuitamente no Ginásio Sagrado 

Coração de Jesus. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 
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Ata 63 05 mar. 1918. 3ª feira. Sessão ordinária. Apresentação, 

para segunda discussão, do projeto de pagamento dos 

vencimentos de Egydio Dias de Oliveira, Oficial da Secretaria da 

Câmara, no valor de trezentos mil-réis, referente aos meses de 

janeiro, fevereiro e março de 1917; aprovado em segunda e 

terceira discussões com dispensa do interstício. Apresentação 

para segunda discussão do projeto de revisão do lançamento de 

impostos municipais; aprovado em terceira discussão com 

dispensa de interstício e enviado à Comissão de Redação de Leis 

que deu parecer para que fosse convertido em lei com a mesma 

redação. Apresentação para segunda discussão do projeto de 

criação e regulamentação dos Cemitérios Municipais composta 

por 31 artigos, quatorze parágrafos e quatro incisos; aprovado 

em terceira discussão com dispensa do interstício; enviado à 

Comissão de Redação de Leis, que recomendou a sanção com a 

mesma redação com que transitou nas discussões regimentais. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 64 primeiro abr. 1918. 2ª feira. Sessão ordinária. 

Apresentação do projeto de elevação a nove do número de 

vereadores da Câmara Municipal,  para o próximo triênio, sendo 

sete gerais e dois especiais pelos distritos da Cidade e de Carmo 

da Cachoeira; aprovado em primeira discussão. Apresentação 

do projeto de prorrogação do prazo de pagamento de impostos 

de 31 de março, de acordo com a Tabela de Impostos anexa à 

Lei nº 335, de 19 de setembro de 1917, para 30 de abril; 

aprovado em primeira discussão. Apresentação do projeto de 

autorização do gasto até a quantia de 2:300$000 (dois contos e 

trezentos mil-réis), do exercício de 1918, em obras públicas do 

distrito de Carmo da Cachoeira; aprovado em primeira 
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discussão. Apresentação do projeto de autorização do gasto da 

quantia de Rs 1:7000$000 (um conto e setecentos mil-réis) na 

construção de um prédio em São Bento, distrito de Carmo da 

Cachoeira, para nele funcionar uma escola pública; aprovado 

em primeira discussão. Apresentação do projeto de criação de 

uma escola primária mista no local denominado “Ribeirão da 

Cava”, deste município, despendendo para a sua manutenção, 

em 1918, a quantia de Rs 40$000 (Rs 40$000) mensais; 

aprovado em primeira discussão. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 65 02 abr. 1918. 3ª feira. Sessão ordinária. Apresentação, 

para segunda discussão, do projeto de elevação a nove do 

número de vereadores da Câmara Municipal,  para o próximo 

triênio, sendo sete gerais e dois especiais pelos distritos da 

Cidade e de Carmo da Cachoeira; aprovado. Apresentação do 

projeto de prorrogação do prazo de pagamento de impostos de 

31 de março, de acordo com a Tabela de Impostos anexa à Lei 

nº 335, de 19 de setembro de 1917, para 30 de abril; aprovado 

em segunda discussão. Apresentação, para segunda discussão, 

do projeto de autorização do gasto até a quantia de 2:300$000 

(dois contos e trezentos mil-réis), do exercício de 1918, em 

obras públicas do distrito de Carmo da Cachoeira; aprovado. 

Apresentação, para segunda discussão, do projeto de 

autorização do gasto até a quantia de 2:300$000 (dois contos e 

trezentos mil-réis), do exercício de 1918, em obras públicas do 

distrito de Carmo da Cachoeira; aprovado. Apresentação, para 

segunda discussão, do projeto de autorização do gasto da 

quantia de Rs 1:7000$000 (um conto e setecentos mil-réis) na 

construção de um prédio em São Bento, distrito de Carmo da 
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Cachoeira, para nele funcionar uma escola pública; aprovado. 

Apresentação para segunda discussão do projeto de autorização 

do gasto da quantia de Rs 1:7000$000 (um conto e setecentos 

mil-réis) na construção de um prédio em São Bento, distrito de 

Carmo da Cachoeira, para nele funcionar uma escola pública; 

aprovado. Apresentação para segunda discussão do projeto de 

criação de uma escola primária mista no local denominado 

“Ribeirão da Cava”, do município, despendendo para a sua 

manutenção, em 1918, a quantia de Rs 40$000 (Rs 40$000) 

mensais; aprovado. Apresentação do projeto de interdição de 

sepultamentos no cemitério da Praça Barão do Rio Branco; 

aprovado em primeira discussão. Apresentação do projeto de 

auxílio de Rs 3:000$000 (três contos de réis) anuais, durante 

cinco anos, para a Escola Normal que se instalasse na cidade até 

junho de 1918; aprovado em primeira discussão. Requerimento 

do Centro Espírita desta cidade, solicitava à Câmara a concessão 

gratuita de uma pena-d’água para o abastecimento do seu 

templo; despacho favorável. Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 66 03 abr. 1918. 4ª feira. Sessão ordinária. Apresentação, 

para segunda discussão, do projeto de elevação a nove do 

número de vereadores da Câmara Municipal,  para o próximo 

triênio, sendo sete gerais e dois especiais pelos distritos da 

Cidade e de Carmo da Cachoeira; aprovado e convertido em lei. 

Apresentação, para terceira discussão, do projeto de 

prorrogação do prazo de pagamento de impostos de 31 de 

março, de acordo com a Tabela de Impostos anexa à Lei nº 335, 

de 19 de setembro de 1917, para 30 de abril; aprovado. 

Apresentação, para terceira discussão, do projeto de 
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autorização do gasto até a quantia de 2:300$000 (dois contos e 

trezentos mil-réis), do exercício de 1918, em obras públicas do 

distrito de Carmo da Cachoeira; aprovado. Apresentação, para 

terceira discussão, do projeto de autorização do gasto até a 

quantia de 2:300$000 (dois contos e trezentos mil-réis), do 

exercício de 1918, em obras públicas do distrito de Carmo da 

Cachoeira; aprovado. Apresentação, para terceira discussão, do 

projeto de autorização do gasto da quantia de Rs 1:7000$000 

(um conto e setecentos mil-réis) na construção de um prédio em 

São Bento, distrito de Carmo da Cachoeira, para nele funcionar 

uma escola pública; aprovado. Apresentação, para terceira 

discussão, do projeto de criação de uma escola primária mista 

no local denominado “Ribeirão da Cava”, do município, 

despendendo para a sua manutenção, em 1918, a quantia de Rs 

40$000 (Rs 40$000) mensais; aprovado.  Apresentação do 

projeto de auxílio de Rs 3:000$000 (três contos de réis) anuais, 

durante cinco anos, para a Escola Normal que se instalasse na 

cidade até junho de 1918; aprovado em primeira discussão. 

Apresentação, para segunda discussão, do projeto de interdição 

do sepultamento de cadáveres no cemitério da cidade à Praça 

Barão do Rio Branco e dá outras providências; aprovado e com 

dispensa do interstício, foi aprovado em terceira discussão. 

Apresentação, para segunda discussão, do projeto de 

autorização do gasto de três contos de réis (3:000$000) anuais, 

durante cinco anos, como auxílio à Escola Normal que se instalar 

até junho de 1918; aprovado e, com dispensa do interstício, 

aprovado em terceira discussão. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  
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Ata 67 primeiro maio 1918. 4ª feira. Sessão ordinária não 

realizada por falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 68 02 maio 1918. 5ª feira. Sessão ordinária. Requerimento 

do coronel Joaquim Fachardo da Costa Junqueira pedindo 

restituição de impostos indevidamente pagos ao município, em 

virtude de sua fazenda pertencer a Lavras; enviado ao consultor 

jurídico da Câmara para dar parecer. O presidente da Câmara 

comunicou ter entrado em acordo com a Companhia Mercantil 

e Industrial Casa Vivaldi, empresa fornecedora de energia e luz 

elétrica ao município, sobre pagamentos de prestação vencidos. 

Apresentação do projeto de doação pela Câmara do terreno 

adquirido do Snr José Navarra, ao Governo do Estado, para 

construção de um grupo escolar; aprovado em primeira 

discussão. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário 

da Câmara. 

Ata 69 06 maio 1918. 2ª feira. Sessão ordinária. Apresentação, 

para segunda discussão, do projeto de doação pela Câmara do 

terreno adquirido do Snr José Navarra, ao Governo do Estado, 

para construção de um grupo escolar; aprovado e com dispensa 

do interstício, aprovado por unanimidade em terceira discussão. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 70 primeiro jun. 1918. Sábado. Sessão ordinária não 

realizada por falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 71 primeiro jul. 1918. 2ª feira. Sessão ordinária não 

realizada por falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara. 
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Ata 72 02 jul. 1918. 3ª feira. Sessão ordinária não realizada por 

falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 73 primeiro ago. 1918. 5ª feira. Sessão ordinária. 

Apresentação do ofício do Major Antonio de Souza Oliveira, 

trazendo a renúncia do cargo de vereador geral; renúncia aceita. 

Requerimento de Emílio Justiniano de Rezende e Silva 

solicitando em seu nome e dos habitantes do bairro do Tacho a 

criação de uma escola mista municipal; abaixo-assinado dos 

proprietários de carros de bois pedindo a revogação da Lei nº 

262, de 20 de Setembro de 1913 ou da prorrogação de sua 

execução (lei que proíbe o trânsito de carros cantando pelas 

ruas da cidade); abaixo-assinado dos habitantes de São Bento, 

pedindo a exoneração de Adélia de Rezende e nomeação do 

Laurentino Peixoto dos Santos; requerimento do presidente do 

Tiro de Guerra nº 255, pedindo um auxílio para a manutenção 

da sociedade; todos esses requerimentos foram tomados em 

consideração. Apresentação do projeto de relevação dos 

impostos pagos ao município pelo cidadão Joaquim Fachardo da 

Costa Junqueira, referentes ao período de 1912 a 1918, por 

pertencer a sua fazenda denominada “Casa Nova” ao município 

de Lavras, onde exercia a sua profissão e restituição da quantia 

de Rs 364$000 (trezentos e sessenta e quatro mil-réis) referente 

aos impostos pagos entre 1912 e 1915; aprovado por 

unanimidade em primeira discussão. Apresentação do projeto 

de revogação da Lei nº 262, de 20 de setembro de 1913, que 

proibia o trânsito de carros de bois chiando pelas ruas da 

Cidade; aprovado por unanimidade em primeira discussão. 

Apresentação do projeto de criação de uma escola mista 
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municipal no lugar denominado “Tacho”, do distrito da cidade; 

aprovado em primeira discussão. Apresentação do projeto de 

codificação da legislação municipal, organizado pelo advogado 

e consultor jurídico da Câmara; aprovado por unanimidade em 

primeira discussão e encaminhado para a Comissão de 

Legislação e Justiça. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara.  

Ata 74 02 ago. 1918. 6ª feira. Sessão ordinária. Apresentação, 

para segunda discussão, do projeto de relevação dos impostos 

pagos ao município pelo cidadão Joaquim Fachardo da Costa 

Junqueira, referentes ao período de 1912 a 1918, por pertencer 

a sua fazenda denominada “Casa Nova” ao município de Lavras, 

onde exercia a sua profissão e restituição da quantia de Rs 

364$000 (trezentos e sessenta e quatro mil-réis) referente aos 

impostos pagos entre 1912 e 1915; aprovado e com dispensa do 

interstício, aprovado em terceira discussão. Apresentação, para 

segunda discussão, do projeto de revogação da Lei nº 262, de 

20 de setembro de 1913, que proibia o trânsito de carros de bois 

chiando pelas ruas da Cidade; aprovado e com dispensa do 

interstício aprovado em terceira discussão, sendo enviado à 

Comissão de Redação de Leis. Apresentação, para segunda 

discussão, do projeto de criação de uma escola mista municipal 

no lugar denominado “Tacho”, do distrito da cidade; aprovado 

e com dispensa do interstício aprovado em terceira discussão, 

sendo enviado à Comissão de Redação de Leis. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 75 02 set. 1918. 2ª feira. Sessão ordinária. Apresentação do 

requerimento de um cidadão, negociante na rua José Alves, na 

cidade, pedindo em nome dele e dos moradores da referida rua 
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a instalação de mais postes de iluminação pública; a Câmara 

tomou conhecimento do pedido. Apresentação, para segunda 

discussão, do projeto de codificação da legislação municipal, 

organizado pelo advogado e consultor jurídico da Câmara e com 

alterações realizadas pela Comissão de Legislação e Justiça; 

aprovado. Apresentação do projeto de aumento da iluminação 

pública da cidade, segundo a demanda dos habitantes e 

abertura de crédito para custeio das despesas com a execução 

do serviço; aprovado em primeira discussão. Apresentação do 

projeto da construção de um prédio para Grupo Escolar com a 

dotação orçamentária de 34:300$996 (trinta e quatro contos, 

trezentos mil novecentos e noventa e seis réis), além dos trinta 

contos de réis já votados na lei orçamentária do exercício de 

1918; aprovado em primeira discussão. Relator: Evaristo Gomes 

de Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 76 03 set. 1918. 3ª feira. Sessão ordinária não realizada por 

falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 77 12 set. 1918. 5ª feira. Sessão extraordinária. 

Apresentação, pelo presidente da Câmara, segundo preconizava 

a Lei nº 2, de 14 de setembro de 1891, do orçamento da receita 

e despesas para o exercício financeiro de 1919; enviado para a 

Comissão de Finanças para dar parecer. Apresentação, para 

terceira discussão, do projeto do Estatuto Municipal; aprovado 

e enviado à Comissão de Redação de Leis para elaboração da 

redação final. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior.  

Ata 78 27 set. 1918. 6ª feira. Sessão extraordinária. 

Apresentação, pela Comissão de Finanças, do parecer verbal 

propondo o projeto de orçamento da receita e despesas do 
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município para o exercício de 1919, sendo a receita de Rs 

106:500$000 (cento e seis contos e quinhentos mil-réis) e a 

despesa na mesma quantia; aprovado em primeira discussão. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 79 28 set. 1918. Sábado. Sessão extraordinária. Segunda 

discussão do projeto do orçamento da receita e despesas do 

município, para o exercício de 1919, em cento e dezesseis 

contos e quinhentos mil-réis (Rs 106:500$000), aprovado. Nota: 

o relator citou um valor por extenso e outro, diferente, em 

numeral. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da 

Câmara. 

Ata 80 30 set. 1918. 2ª feira. Sessão extraordinária. Terceira 

discussão do projeto do orçamento e despesas do município 

para 1919, em cento e dezesseis contos (citado apenas em 

numeral) (Rs 116:000$000), aprovado e enviado à Comissão de 

Redação de Leis. Nota: nas atas anteriores (ata 78, de 27 de 

setembro e ata 79, de 28 de setembro) o relator citou, 

respectivamente: Ata 78:  Rs 106:500$000; Ata 79: cento e 

dezesseis contos e quinhentos mil-réis (por extenso); 

116:500$000 (numeral). Relator: Evaristo Gomes de Paiva 

Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 81 13 nov. 1918. 4ª feira. Sessão extraordinária. Apesar da 

tragédia provocada pelo grande número de mortos pela gripe 

espanhola em Varginha, essa é a única ata que trata do assunto. 

Compareceram apenas o presidente da Câmara e dois 

vereadores. O presidente convocou a reunião para tratar da 

assistência médica e social às pessoas e famílias atingidas pela 

epidemia. Ele falou em “minorar o sofrimento das classes 

assoladas pelo terrível mal”, mas como a maioria dos 
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vereadores não compareceu “atestando assim o descaso que 

lhes merece essas classes”, não teve como abrir a sessão por 

falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, 

Secretário da Câmara. 

Ata 82 23 dez. 1918. 2ª feira. Ata da primeira sessão 

preparatória para o reconhecimento de poderes dos vereadores 

eleitos à Câmara Municipal, em primeiro de novembro de 1918. 

Os vereadores entregaram seus diplomas ao secretário. Eleição 

de duas Comissões para exame dos diplomas apresentados e 

outras providências. Na próxima reunião, as Comissões 

apresentariam seus pareceres sobre a documentação entregue. 

Relator: José Justiniano de Paiva, Secretário.   

Ata 83 26 dez. 1918. 5ª feira. Ata da segunda sessão 

preparatória para o reconhecimento de poderes dos vereadores 

eleitos à Câmara Municipal, em primeiro de novembro de 1918. 

Apresentação dos pareceres das Comissões. Primeira Comissão: 

a Comissão nomeada no dia 23 de dezembro, elegeu seu 

presidente e secretário, lavrou um edital, que foi afixado em 

local público, para avisar os interessados e funcionou nos dias 

25 e 26. Não houve contestação dos diplomas dos eleitos José 

Augusto de Paiva, José Justiniano de Paiva, Sylvestre Francisco 

de Oliveira, José Rebello da Cunha e Antonio Christiano de 

Almeida, para vereadores gerais e de Domingos Ribeiro de 

Rezende, para vereador especial pelo distrito do Carmo da 

Cachoeira. A Comissão foi de parecer que os referidos cidadãos 

eleitos fossem reconhecidos e proclamados vereadores à 

Câmara Municipal. Segunda Comissão: a segunda Comissão, 

também nomeada no dia 23 de dezembro, elegeu o seu 

presidente e secretário, lavrou um edital, que foi afixado em 
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lugar público para avisar os interessados e funcionou nos dias 

25 e 26. Não houve contestação dos diplomas dos eleitos 

vereadores gerais e especial do distrito desta Cidade: para 

vereador especial, Júlio Alves Teixeira e, para vereadores gerais, 

Severino Cândido da Silva Villela e Estevão Braga Sobrinho. A 

Comissão foi de parecer que os referidos cidadãos fossem 

reconhecidos e proclamados vereadores. Relator: José 

Justiniano de Paiva, Secretário. 

Ata 84 27 dez. 1918. 6ª feira. Ata da terceira sessão preparatória 

para o reconhecimento de poderes dos vereadores eleitos à 

Câmara Municipal, em primeiro de novembro de 1918. 

Discussão e votação dos pareceres das Comissões de verificação 

de poderes. Aprovados por unanimidade de todas as conclusões 

dos pareceres. Foram proclamados vereadores gerais José 

Augusto de Paiva (presidente), José Justiniano de Paiva, 

Sylvestre Francisco de Oliveira, José Rebello da Cunha, Antonio 

Christiano de Oliveira e vereador especial pelo distrito do Carmo 

da Cachoeira, Domingos Ribeiro de Rezende. Pelo distrito da 

cidade, foram proclamados Júlio Alves Teixeira, vereador 

especial e Severino Cândido da Silva Villela e Estevão Braga 

Sobrinho, vereadores gerais. Conclusão dos trabalhos de 

reconhecimento de poderes dos membros da Câmara 

Municipal, para trabalhos no triênio de 1919 a 1921. Relator: 

José Justiniano de Paiva, Secretário. 

Ata 85 28 dez. 1918. Sábado. Sem especificação do tipo de 

sessão. A sessão, não realizada por falta de quórum, foi 

convocada para que o presidente da Câmara apresentasse os 

livros de contas e outros documentos de sua gestão. Relator: 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 
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Ata 86 30 dez. 1918. 2ª feira. Sessão sem especificação do tipo. 

O presidente da Câmara, Affonso de Oliveira Castro, apresentou 

as contas de sua gestão no triênio 1916-1918, aos vereadores e 

entregou os livros da escrituração e outros documentos 

comprobatórios à Comissão de Finanças. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 87 31 dez. 1918. 3ª feira. Sessão sem especificação do tipo. 

Apresentação do parecer da Comissão de Finanças sobre as 

contas da gestão do presidente Affonso de Oliveira Castro no 

triênio de 1916-1918. Foram analisados livros, talões, recibos, 

caixa, conta corrente e outros documentos. A Comissão de 

Finanças ressaltou “que a administração em 1916, 1917 e 1918, 

foi feita com honestidade e a melhor boa vontade” e aprovou as 

contas. Em seguida, o parecer foi posto a votos, sendo 

unanimemente aprovado pelos vereadores. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

 

 ≈1919≈  
 
Ata 88 primeiro jan. 1919. 4ª feira. Ata da instalação da Câmara 

Municipal da Cidade de Varginha para o triênio de 1919-1921. 

Sessão realizada com a presença do promotor de justiça, 

representante do poder judiciário. Eleição em escrutínio secreto 

do presidente e do vice-presidente da Câmara. Foram eleitos: 

José Augusto de Paiva, presidente, com oito votos e Sylvestre 

Francisco de Oliveira, vice-presidente, com sete votos. 

Prestação do compromisso legal e posse dos referidos cargos. 

Todos os vereadores presentes, depois de aberta a sessão, 

prestaram o compromisso legal de acordo com a Lei. Eleição dos 
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membros das Comissões Permanentes: Comissão de Polícia e 

Finanças: Sylvestre Francisco de Oliveira, Estevão Braga 

Sobrinho e José Rebello da Cunha. Comissão de Obras Públicas, 

Colonização e Agricultura: Júlio Alves Teixeira, Antonio 

Christiano de Oliveira e Severino Cândido da Silva Villela. 

Comissão de Instrução Pública, Estatística e Saúde Pública: 

Domingos Ribeiro de Rezende, Antonio Christiano de Oliveira e 

Sylvestre Francisco de Oliveira. Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação de Leis, Comércio e Indústria: José Justiniano de Paiva, 

José Rebello da Cunha e Júlio Alves Teixeira. O ex-presidente 

Affonso de Oliveira Castro saudou a nova Câmara e apresentou 

uma súmula do relatório concernente à sua administração no 

triênio anterior. Relator: José Justiniano de Paiva, Secretário. 

Ata 89 02 jan. 1919. 5ª feira. Sessão ordinária. Apresentação do 

projeto de abono de três por cento aos guardas municipais 

sobre a arrecadação feita por eles; aprovado em primeira 

discussão. Apresentação do projeto de autorização do 

recebimento sem multa dos impostos dos contribuintes em 

atraso, que fizerem os pagamentos dentro de trinta dias da 

publicação dessa lei; aprovado em primeira discussão. Relator: 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 90 03 jan. 1919. 6ª feira. Sessão ordinária. Apresentação do 

projeto de abono de três por cento aos guardas municipais 

sobre a arrecadação feita por eles; aprovado em segunda 

discussão e, com dispensa de interstício, aprovado em terceira 

discussão. Apresentação do projeto de autorização do 

recebimento sem multa dos impostos dos contribuintes em 

atraso, que fizerem os pagamentos dentro de trinta dias da 

publicação dessa lei; aprovado em segunda discussão e, com 
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dispensa do interstício, aprovado em terceira discussão. Moção 

de solidariedade “com o patriótico governo do Presidente Dr 

Arthur da Silva Bernardes, Presidente do Estado”; aprovado por 

unanimidade. Deliberação: a Comissão de Obras Públicas 

deveria ir ao lugar denominado Açude Doce para examinar a 

necessidade de se proceder a reparos. Relator: Evaristo Gomes 

de Paiva Júnior, Secretário da Câmara.  

Ata 91 31 jan. 1919. 6ª feira. Sessão extraordinária. 

Apresentação de “diversas reclamações de contribuintes do 

presente exercício”. Assuntos das reclamações: solicitação de 

mudança da classe de cobrança de impostos; de redução no 

valor de imposto a pagar; do não pagamento de imposto devido. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Secretário da Câmara. 

Ata 92 15 mar. 1919. Sábado. Sessão ordinária. Apresentação 

de requerimentos variados: do capitão José Bernardes de 

Rezende e sua mulher, oferecendo a venda de um terreno que 

interceptava o prolongamento da Avenida São José, pela 

quantia de 3:300$000 (três contos e trezentos mil-réis); a 

Câmara designou uma comissão para entrar em acordo com os 

peticionários; de cidadão pedindo ser relevado do pagamento 

do imposto de pena-d’água durante seis meses do ano passado, 

alegando não ter recebido água durante esse período; de Luiza 

Silva, professora municipal dos Tachos, pedindo aumento de 

ordenado; de Anna [Camilla? Carvalho?], Baptista, professora, 

pedindo pagamento de seus vencimentos do exercício findo; de 

Domingos Luccio, propondo-se a construir o Grupo Escolar da 

cidade, de acordo com a planta do governo do Estado; abaixo-

assinado de diversos fazendeiros residentes além do Rio Verde, 

solicitando um auxílio para a construção de uma ponte sobre o 
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mesmo rio; proposta do vigário Leônidas João Ferreira 

oferecendo vender o patrimônio da cidade pela quantia de cem 

contos de réis (100:000$000); uma representação da Comissão 

da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, solicitando um 

auxílio para construção de um novo edifício para a Escola. 

Apresentação do projeto de revogação do artº 261, da Lei nº 

357, de 19 de setembro de 1918, que diz: “Os proprietários são 

obrigados a construir passeios ou calçadas à frente de seus 

prédios ou muros, com a largura de dois metros” e o parágrafo 

3º do mesmo artigo; aprovado em primeira discussão. 

Apresentação do projeto sobre construção no perímetro urbano 

da cidade: os passeios deveriam ter a largura de dois metros e 

serem cobertos por ladrilhos, sendo proibida a construção fora 

desse padrão; aprovado em primeira discussão. Apresentação 

do projeto de autorização para o calçamento da Praça da 

Estação entre as esquinas do Bar da Estação e a da Casa de 

Rebello & Cia, cuja execução do serviço seria orçada e posta em 

hasta pública; aprovado em primeira discussão.  Apresentação 

do projeto de autorização para mandar orçar e pôr em hasta 

pública o serviço de macadame e sarjetas da Rua 13 de Maio, da 

Rua dos Comissários à Rua Direita; aprovado em primeira 

discussão. Apresentação do projeto sobre o imposto anual de 

cinco mil-réis (Rs 5$000) que os proprietários de vacas leiteiras 

na cidade deveriam pagar sobre cada uma, proibição de serem 

recolhidas mais de duas em cada pátio e proibição de touros 

acompanhando vacas pelas ruas da cidade. Os infratores seriam 

punidos com a multa de Rs 20$000 (vinte mil-réis) e o dobro na 

reincidência; aprovado em primeira discussão. Apresentação do 

projeto de autorização do pagamento de Rs 600$000 



 

478 

(seiscentos mil-réis) ao senhor Gaspare Maltese por cem álbuns 

de propaganda do município, ilustrados, iguais ao remetido 

como modelo que acompanhava sua petição, com pagamento 

pela verba “Eventuais”; aprovado em primeira discussão. 

Apresentação do projeto nº 9 de autorização a pôr em hasta 

pública a venda do prédio do Mercado Público; aprovado em 

primeira discussão. Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da 

Secretaria. 

Ata 93 17 mar. 1919. 2ª feira. Sessão ordinária. Leitura do 

parecer da comissão encarregada de examinar o local onde 

Venâncio Franco de Carvalho requer para fechar; deferido com 

a condição de o terreno ser ajardinado. Leitura da proposta de 

Joaquim Eugênio de Araújo para a compra do mercado público, 

pedindo para pô-lo em hasta pública, pois garantia a oferta de 

20:000$000 (vinte contos de réis) pelo prédio e mais cinco 

metros nos fundos; o proponente solicitou também isenção do 

imposto municipal. Apresentação do projeto de revogação do 

artigo 261, da Lei nº 357, de 19 de setembro de 1918 e parágrafo 

3º do mesmo artigo; aprovado em segunda discussão e, com 

dispensa do interstício, aprovado em terceira discussão, sendo 

enviado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis, que 

foi de parecer que fosse aprovado com a mesma redação. 

Apresentação do projeto sobre construção no perímetro urbano 

da cidade: os passeios deveriam ter a largura de dois metros e 

serem cobertos por ladrilhos, sendo proibida a construção fora 

desse padrão; aprovado em segunda discussão e, com a 

dispensa do interstício, aprovado em terceira discussão; a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis foi de parecer 

que fosse aprovado com a mesma redação com que transitou 
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nas discussões. Apresentação do projeto de autorização para o 

calçamento da Praça da Estação entre as esquinas do Bar da 

Estação e a da Casa de Rebello & Cia, cuja execução do serviço 

seria orçada e posta em hasta pública; aprovado em segunda 

discussão e, com a dispensa do interstício, aprovado em terceira 

discussão; a Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis 

foi de parecer que fosse aprovado com a redação original. 

Apresentação do projeto de autorização para mandar orçar e 

pôr em hasta pública o serviço de macadame e sarjetas da Rua 

13 de Maio, da Rua dos Comissários à Rua Direita; aprovado em 

segunda discussão e, com a dispensa do interstício, aprovado 

em terceira discussão; a Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação de Leis, foi de parecer que se aprovasse com a redação 

original. Apresentação do projeto sobre o imposto anual de 

cinco mil-réis (Rs 5$000) que os proprietários de vacas leiteiras 

na cidade deveriam pagar sobre cada uma, proibição de serem 

recolhidas mais de duas em cada pátio e proibição de touros 

acompanhando vacas pelas ruas da cidade. Os infratores seriam 

punidos com a multa de Rs 20$000 (vinte mil-réis) e o dobro na 

reincidência; aprovado em segunda discussão e, com a dispensa 

do interstício, aprovado em terceira discussão; a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação de Leis foi de parecer que fosse 

sancionado com a redação original. Apresentação do projeto de 

autorização do pagamento de Rs 600$000 (seiscentos mil-réis) 

ao senhor Gaspare Maltese por cem álbuns de propaganda do 

município ilustrados, iguais ao remetido como modelo 

acompanhando sua petição, com pagamento pela verba 

“Eventuais”; aprovado em segunda discussão e, com a dispensa 

do interstício, aprovado em terceira discussão. Apresentação do 
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projeto nº 9 de autorização a pôr em hasta pública a venda do 

prédio do Mercado Público; aprovado em segunda discussão. Os 

vereadores Sylvestre Francisco de Oliveira (vice-presidente da 

Câmara) e José Rebello da Cunha foram contrários à venda. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretária. 

Ata 94 15 maio 1919. 5ª feira. Sessão ordinária. Comunicação 

da Sociedade Mineira de Agricultura à Câmara Municipal: 

inscrição da Câmara na categoria de sócios remidos; a Câmara 

aceitou a inscrição. Apresentação de requerimentos de vários 

cidadãos, com os seguintes assuntos: solicitação do 

alinhamento da Rua do Carmo (atual Silva Bittencourt); 

solicitação do prosseguimento de alinhamento da Rua 21 de 

Abril; pagamento de contribuição sobre edificações e muros 

urbanos; solicitação de isenção do pagamento de impostos 

atrasados em propriedade herdada; solicitação de isenção do 

pagamento de imposto predial; reclamação contra a obstrução 

de esgotos de estrada. Petição de José Lisboa de Paiva, 

concessionário da rede telefônica, pedindo cessão definitiva do 

gasômetro e respectivo terreno. Apresentação do projeto nº 9, 

de autorização da venda do prédio do Mercado Municipal; 

rejeitado por unanimidade em terceira discussão. Apresentação 

do projeto de execução do serviço do recuo do alinhamento da 

Rua do Carmo, os proprietários dos terrenos desapropriados 

seriam indenizados com a construção de muros pela Câmara; 

aprovado em primeira discussão. Apresentação de um 

requerimento de José Pereira Campos pedindo cancelamento 

de sua dívida com a Câmara, por ser um velho veterano do 

Paraguai e se achar na miséria; deferido. Apresentação do 

projeto nº 11, da construção de uma ponte no Açude Doce; 
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aprovado em primeira discussão. Apresentação do projeto nº 

12, de elevação do ordenado anual do Guarda Municipal com 

atribuições de Contínuo a Rs 360$000 (trezentos e sessenta mil-

réis); aprovado em primeira discussão. Relator: Evaristo Gomes 

de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 95 16 maio 1919. 6ª feira. Sessão ordinária. Requerimento 

de Affonso Ciccarino pedindo isenção da contribuição do 

exercício de 1914, alegando ter, no começo daquele ano, se 

retirado para a Itália, não tendo, portanto, exercido profissão 

nesse período. A Câmara solicitou orçamento da editora Casa 

Mayença, de São Paulo, para a impressão dos Estatutos; 

orçamento apresentado pela editora: Rs 650$000 (seiscentos e 

cinquenta mil-réis); aprovado. Apresentação do projeto nº 10, 

da execução do serviço do recuo do alinhamento da Rua do 

Carmo (atual Silva Bittencourt), os proprietários dos terrenos 

desapropriados seriam indenizados com a construção de muros 

pela Câmara; aprovado em segunda discussão e, com a dispensa 

do interstício, aprovado em terceira discussão. Apresentação do 

projeto da construção de uma ponte no Açude Doce, na estrada 

entre Varginha e Elói Mendes; aprovado em segunda discussão 

e, com a dispensa do interstício, aprovado em terceira 

discussão. Apresentação do projeto nº 12, de elevação do 

ordenado anual do Guarda Municipal com atribuições de 

Contínuo a Rs 360$000 (trezentos e sessenta mil-réis); aprovado 

em segunda discussão e, com a dispensa do interstício, 

aprovado em terceira discussão. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 96 15 jul. 1919. 3ª feira. Sessão ordinária. Apresentação de 

vários requerimentos: de Joaquim Francisco Pereira (conhecido, 
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atualmente, como Joaquim Paraguai), anspeçada Voluntário da 

Pátria na guerra do Paraguai, pedindo isenção do imposto 

predial e perdão do débito atrasado, devido à sua 

miserabilidade e moléstia: deferido; de cidadão solicitando 

pagamento da Câmara por ter feito consertos em um córrego 

na estrada entre Varginha e Três Corações: deferido; de Evaristo 

José Maria, zelador do cemitério, pedindo pagamento de 

capinas executadas no local: indeferido; de cidadão solicitando 

licença para reconstruir um prédio localizado na Praça Rio 

Branco: a licença foi negada, pois a Câmara alegou que o prédio 

seria demolido para a abertura da Avenida São José, assim, o 

cidadão solicitava a desapropriação do prédio e o recebimento 

de indenização; de um cidadão reclamando que o Procurador da 

Câmara recusou-se a dar-lhe um talão de transmissão de 

propriedade: deferido por não apresentar débito com a 

municipalidade; de cidadão solicitando isenção do imposto de 

muro e prédio: foi a despacho. Apresentação, pelo presidente 

da Câmara, de um quadro comparativo da dívida atual do 

município até 30 de junho de 1919: em 31 de dezembro de 

1918, a municipalidade possuía uma dívida fundada de Rs 

160:084$507 (cento e sessenta contos, oitenta e quatro mil e 

quinhentos e sete réis) e uma dívida flutuante de Rs 25:319$660 

(vinte e cinco contos, trezentos e dezenove mil e seiscentos e 

sessenta réis), perfazendo o total de Rs 185:404$167 (cento e 

oitenta e cinco contos, quatrocentos e quatro mil e cento e 

sessenta e sete réis). Na ocasião, a dívida foi reduzida a Rs 

152:111$230 (cento e cinquenta e dois contos, cento e onze mil 

e duzentos e trinta réis), assim discriminadas: dívida fundada: Rs 

143:387$080 (cento e quarenta e três contos, trezentos e 
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oitenta e sete mil e oitenta réis) e dívida flutuante: Rs 8:724$150 

(oito contos, setecentos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta 

réis). Apresentação do projeto nº 13, de autorização à Câmara 

para contrair o empréstimo de Rs 2:000$000 (dois contos de 

réis) com Evaristo de Souza Soares, em nome de quem foram 

emitidas as apólices de números 418A a 437A, de valor de 

100$000 (cem mil-réis) cada uma, para pagamento da 

indenização devida a José Bernardes de Rezende, pela aquisição 

do terreno de propriedade deste, situado à Rua Direita (atual 

Presidente Antonio Carlos), para abertura de uma rua; aprovado 

em primeira discussão. Apresentação do projeto nº 14, de 

execução de obras na estrada entre Varginha e a sede do distrito 

de Carmo da Cachoeira; aprovado por unanimidade em primeira 

discussão. Apresentação do projeto nº 15, de execução de obras 

nos córregos da Anta e das Pitangueiras, na Vargem, na estrada 

entre Varginha e Três Corações; aprovado por unanimidade em 

primeira discussão. Apresentação do projeto nº 16, de 

autorização para realocar para a verba de “Obras Públicas da 

Cidade” os saldos das verbas do Médico de Higiene (Rs 

1:000$000), Engenheiro de Obras (Rs 1:000$000) e Advogado e 

Consultor Jurídico (Rs 1:800$000); aprovado por unanimidade 

em primeira discussão. Apresentação do projeto nº 17, de 

concessão a um grupo de quatro cidadãos ou à empresa ou 

companhia que organizarem, de privilégio, por 25 anos para 

exploração, uso e gozo de uma estrada de ferro de carris 

elétricos, entre Varginha e qualquer ponto do município de Elói 

Mendes, com detalhamento do contrato em nove artigos; 

aprovado em primeira discussão. Requerimento de um cidadão 

solicitando isenção de impostos, por cinco anos, de seus 
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veículos a tração animal ou automóvel para fazer o transporte 

de passageiros, cargas, carros fúnebres e para passeios entre 

Varginha e Elói Mendes; concessão de isenção por dois anos. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 97 16 jul. 1919. 4ª feira. Sessão ordinária. Apresentação do 

parecer da Comissão de Obras Públicas sobre o requerimento 

da sessão anterior, sobre a desapropriação de um prédio e seu 

terreno para a abertura da Avenida São José: o valor da 

desapropriação foi estipulado em Rs 7:000$000 (sete contos de 

réis), com pagamento feito por meio da emissão de apólices 

pela Câmara Municipal; aprovação do parecer. Apresentação do 

projeto nº 13, de autorização à Câmara para contrair o 

empréstimo de Rs 2:000$000 (dois contos de réis) com Evaristo 

de Souza Soares, em nome de quem foram emitidas as apólices 

de números 418A a 437A, de valor de 100$000 (cem mil-réis) 

cada uma, para pagamento da indenização devida a José 

Bernardes de Rezende, pela aquisição do terreno de 

propriedade deste, situado à Rua Direita (atual Presidente 

Antonio Carlos), para abertura de uma rua; aprovado em 

segunda discussão. Apresentação do projeto nº 14, de execução 

de obras na estrada entre Varginha e a sede do distrito de 

Carmo da Cachoeira; aprovado por unanimidade em segunda 

discussão. Apresentação do projeto nº 15, de execução de obras 

nos córregos da Anta e das Pitangueiras, na Vargem, na estrada 

entre Varginha e Três Corações; aprovado por unanimidade em 

segunda discussão. Apresentação do projeto nº 16, de 

autorização para realocar para a verba de “Obras Públicas da 

Cidade” os saldos das verbas do Médico de Higiene (Rs 

1:000$000), Engenheiro de Obras (Rs 1:000$000) e Advogado e 
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Consultor Jurídico (Rs 1:800$000); aprovado em segunda 

discussão. Apresentação para segunda discussão do projeto nº 

17, de concessão a um grupo de quatro cidadãos ou à empresa 

ou companhia que organizarem, de privilégio, por 25 anos para 

exploração, uso e gozo de uma estrada de ferro de carris 

elétricos, entre Varginha e qualquer ponto do município de Elói 

Mendes, com detalhamento do contrato em nove artigos; 

discussão adiada para que fosse realizado estudo técnico, com 

o propósito de garantir os interesses do município. Relator: 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 98 17 jul. 1919. 5ª feira. Sessão ordinária. Apresentação do 

projeto nº 13, de autorização à Câmara para contrair o 

empréstimo de Rs 2:000$000 (dois contos de réis) com Evaristo 

de Souza Soares, em nome de quem foram emitidas as apólices 

de números 418A a 437A, de valor de 100$000 (cem mil-réis) 

cada uma, para pagamento da indenização devida a José 

Bernardes de Rezende, pela aquisição do terreno de 

propriedade deste, situado à Rua Direita (atual Presidente 

Antonio Carlos), para abertura de uma rua; aprovado em 

terceira discussão. Apresentação do projeto nº 14, de execução 

de obras na estrada entre Varginha e a sede do distrito de 

Carmo da Cachoeira; aprovado em terceira discussão. 

Apresentação do projeto nº 15, de execução de obras nos 

córregos da Anta e das Pitangueiras, na Vargem, na estrada 

entre Varginha e Três Corações; aprovado em terceira 

discussão. Apresentação do projeto nº 16, de autorização para 

realocar para a verba de “Obras Públicas da Cidade” os saldos 

das verbas do Médico de Higiene (Rs 1:000$000), Engenheiro de 

Obras (Rs 1:000$000) e Advogado e Consultor Jurídico (Rs 
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1:800$000); aprovado em terceira discussão. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a escrevi. 

Ata 99 11 set. 1919. 5ª feira. Sessão extraordinária da Câmara 

Municipal para a inauguração da ponte sobre o Rio Verde, no 

lugar denominado Porto dos Buenos. Construtor: Antonio 

Rodrigues de Souza. Cerimônia oficial com a presença de 

vereadores das Câmaras Municipais de Varginha e de Elói 

Mendes, demais autoridades e outros cidadãos. Denominação: 

Ponte Delfim Moreira. Dizeres do escrito: “Ao Dr. Delfim 

Moreira, Presidente do Estado e ao Dr. Caetano Junqueira, 

Presidente da Câmara Municipal de Elói Mendes”. Constam as 

assinaturas de 28 pessoas, todos homens. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 100 15 set. 1919. 2ª feira. Sessão ordinária. Apresentação 

do projeto nº 17, de concessão a um grupo de quatro cidadãos 

ou à empresa ou companhia que organizarem, de privilégio, por 

25 anos para exploração, uso e gozo de uma estrada de ferro de 

carris elétricos, entre Varginha e qualquer ponto do município 

de Elói Mendes; após estudos realizados pela Câmara, o projeto 

foi reformulado e passou a conter quinze artigos e dois 

parágrafos; aprovado em segunda discussão. Apresentação do 

projeto nº 18, de concessão definitiva do prédio do gasômetro 

a José Lisboa de Paiva, para que nele fosse construído o prédio 

do centro telefônico; aprovado em primeira discussão. 

Apresentação do projeto nº 19, de autorização à Câmara para a 

emissão de Rs 3:500$000 (três contos e quinhentos mil-réis) em 

apólices municipais, para indenização da proprietária de um 

prédio e seu respectivo terreno para a abertura da Avenida São 

José até a Praça Rio Branco; aprovado em primeira discussão 



 

487 

(parecer da Câmara, apresentado na sessão de 16 de julho de 

1919 (Ata 97), havia estipulado o valor da indenização em Rs 

7:000$000 (sete contos de réis). Apresentação pelo presidente 

da Câmara do projeto [nº 20] do orçamento da receita e 

despesas para o exercício de 1920: Rs 100:500$000 (cem contos 

e quinhentos mil-réis); aprovado em primeira discussão. 

Transcrição de um ofício enviado ao Ministério da Indústria, 

Viação e Obras Públicas, solicitando que a linha do Telégrafo 

Nacional fosse prolongada até ao município de Varginha, com 

detalhamento de problemas ocorridos em relação ao serviço 

telegráfico prestado pela Rede Sul-Mineira de Viação, 

considerado de baixa qualidade. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 101 16 set. 1919. 3ª feira. Sessão ordinária. Apresentação 

do projeto nº 17, de concessão a um grupo de quatro cidadãos 

ou à empresa ou companhia que organizarem, de privilégio, por 

25 anos para exploração, uso e gozo de uma estrada de ferro de 

carris elétricos, entre Varginha e qualquer ponto do município 

de Elói Mendes; aprovado em terceira discussão. Apresentação 

do projeto nº 18, de concessão definitiva do prédio do 

gasômetro a José Lisboa de Paiva, para que nele fosse 

construído o prédio do centro telefônico; aprovado em segunda 

discussão. Apresentação do projeto nº 19, de autorização à 

Câmara para a emissão de Rs 3:500$000 (três contos e 

quinhentos mil-réis) em apólices municipais, para indenização 

da proprietária de um prédio e seu respectivo terreno para a 

abertura da Avenida São José até a Praça Rio Branco; aprovado 

em segunda discussão. Apresentação pelo presidente da 

Câmara do projeto nº 20, do orçamento da receita e despesas 
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para o exercício de 1920: Rs 100:500$000 (cem contos e 

quinhentos mil-réis); aprovado em segunda discussão. Relator: 

Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 102 17 set. 1919. 4ª feira. Sessão ordinária. Apresentação 

do projeto nº 18, de concessão definitiva do prédio do 

gasômetro a José Lisboa de Paiva, para que nele fosse 

construído o prédio do centro telefônico; aprovado em terceira 

discussão. Apresentação do projeto nº 19, de autorização à 

Câmara para a emissão de Rs 3:500$000 (três contos e 

quinhentos mil-réis) em apólices municipais, para indenização 

da proprietária de um prédio e seu respectivo terreno para a 

abertura da Avenida São José até a Praça Rio Branco; aprovado 

em terceira discussão. Apresentação pelo presidente da Câmara 

do projeto nº 20, do orçamento da receita e despesas para o 

exercício de 1920: Rs 100:500$000 (cem contos e quinhentos 

mil-réis); aprovado em terceira discussão. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 103 17 nov. 1919. 2ª feira. Sessão ordinária. Leitura do 

Ofício nº 815, da Diretoria Geral de Obras Públicas (federal), de 

21 de outubro de 1919, em resposta ao ofício da Câmara, de 15 

de setembro de 1919: solicitação da instalação de uma linha 

telegráfica nacional em Varginha. A Diretoria Geral dos 

Telégrafos comunicou à Câmara que não dispunha de recursos 

financeiros suficientes para executar a extensão da linha 

telegráfica entre Varginha e Lavras, orçada em Rs 34:025$750 

(trinta e quatro contos, vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta 

réis). Apresentação à Câmara do Ofício nº 626, da Diretoria 

Geral dos Correios em resposta ao Ofício nº 163, de 25 de junho 

de 1919, em que solicitava o restabelecimento da agência do 
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Correio da estação ferroviária Fluvial (Baptista de Mello); 

indeferido pela Sub-Administração dos Correios de Campanha. 

A Companhia Mercantil e Industrial Casa Vivaldi informou à 

Câmara que somente poderia realizar a expansão da rede de 

iluminação pública da cidade se fosse permitido o emprego de 

postes de madeira, devido ao fato de ser impossível, naquele 

momento, a aquisição de postes metálicos: a Câmara deliberou 

que o serviço fosse executado, somente quando se pudesse 

utilizar os postes metálicos do mesmo padrão dos até então 

instalados. Apresentação de um requerimento firmado por 

vários pescadores, solicitando que a Câmara impedisse os 

empregados da Usina da Companhia Vivaldi de abrir as 

comportas e empregarem cal para pescar; a Câmara tomou 

providências. Requerimento de cidadão sobre construção de 

obra em terreno particular na cidade. O Diretor da Secretaria da 

Câmara solicita abono de uma gratificação por serviços 

extraordinários prestados por ele no exercício de 1918; deferido 

o abono de Rs 400$000 (quatrocentos mil-réis). Entendimentos 

da Câmara com um cidadão para realizar a desapropriação de 

um terreno de sua propriedade, para construção de uma 

estrada e ponte sobre o Rio Verde com a ligação de Varginha ao 

bairro do Mundo Novo; foi acordado o pagamento da 

importância de 4:000$000 (quatro contos de réis), de 

indenização em apólices municipais: apresentação do nº 21, de 

autorização ao presidente da Câmara para a emissão da quantia 

de Rs 4:000$000 (quatro contos de réis) em apólices municipais 

para o pagamento da indenização devida, por ser considerado o 

serviço de utilidade pública. O presidente da Câmara 

apresentou aos vereadores um quadro das despesas votadas e 
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efetivamente despendidas, havendo excesso em diversas 

verbas. Apresentação do projeto nº 22, de aprovação da 

despesa de Rs 7:877$121 (sete contos, oitocentos e setenta e 

sete mil, cento e vinte e um réis) pagos a mais nas seguintes 

verbas até 31 de outubro de 1919: Juros e amortização: Rs 

5:394.186; Obras Públicas da Cidade: Rs 710.625; Obras Públicas 

do distrito de Carmo da Cachoeira: Rs 1:337.960; Despesas com 

o funcionamento da Bomba: Rs 53.350; Expediente da 

Secretaria Rs 381.000; autorização para o presidente da Câmara 

despender Rs 13:407$600 (treze contos, quatrocentos e sete e 

seiscentos réis) no exercício de 1919, distribuída pelas seguintes 

verbas: Iluminação Pública: Rs 1:317.00; Juros e amortização: Rs 

8:835.400; Rescisão do contrato do Teatro: Rs 200.000; 

Despesas com o funcionamento da Bomba: Rs 55.200 e Obras 

Públicas da Cidade: Rs 3:000.000; autorização ao presidente da 

Câmara para realizar as necessárias operações de crédito; 

aprovado em primeira discussão. Apresentação do projeto nº 

23, de autorização da aquisição de um prédio situado na Rua 

Wenceslau Braz, para sua demolição, para a abertura de uma 

rua e autorização para a abertura de crédito necessária; 

aprovado em primeira discussão. Apresentação do projeto nº 

24, de autorização para anúncio de chamada pública para a 

permuta de 140 apólices em circulação no valor de Rs 50$000 

(cinquenta mil-réis) cada, por outras setenta no valor de Rs 

100$000 (cem mil-réis) cada; aprovado em primeira discussão. 

Apresentação do projeto nº 25, de assentamento de canos de 

abastecimento de água paralelos ao encanamento adutor da 

caixa d’água no alto do Cruzeiro; aprovado em primeira 

discussão. Apresentação do projeto nº 26, sobre a interdição de 
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prédios utilizados para moradia ou para qualquer outro fim, por 

seus proprietários ou inquilinos (a interdição resultaria no corte 

do abastecimento de água e nos seus impostos decuplicados até 

que a causa da interdição tenha sido solucionada); aprovado em 

primeira discussão. Apresentação do projeto nº 27, de 

concessão de isenção de impostos municipais, por cinco anos a 

um cidadão ou empresa por ele organizada, para o 

estabelecimento de uma fábrica de ladrilhos e mosaicos na 

cidade; aprovado em primeira discussão. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria, a escrevi.  

Ata 104 18 nov. 1919. 3ª feira. Sessão ordinária. Apresentação 

do projeto nº 21, de desapropriação de um terreno de 

propriedade particular para construção de uma estrada e ponte 

sobre o Rio Verde com a ligação de Varginha ao bairro do 

Mundo Novo; foi acordado o pagamento da importância de Rs 

4:000$000 (quatro contos de réis), de indenização em apólices 

municipais; aprovado em segunda discussão e, com a dispensa 

do interstício, aprovado em terceira discussão. Apresentação do 

projeto nº 22, de aprovação da despesa excedente em diversas 

verbas na importância de Rs 7:877$121 (sete contos, oitocentos 

e setenta e sete mil, cento e vinte e um réis) e de autorização  

para despender a quantia de Rs 13:407$600 (treze contos, 

quatrocentos e sete mil e seiscentos réis), distribuída por 

diversas verbas no exercício de 1919; aprovado em segunda 

discussão e, com a dispensa do interstício, aprovado em terceira 

discussão. Apresentação do projeto nº 23, de autorização da 

aquisição de um prédio situado na Rua Wenceslau Braz, para sua 

demolição, para a abertura de uma rua e autorização para a 

abertura de crédito necessária; aprovado em primeira 
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discussão; aprovado em segunda discussão e, com a dispensa 

do interstício, aprovado em terceira discussão. Apresentação do 

projeto nº 24, de autorização para anúncio de chamada pública 

para a permuta de 140 apólices em circulação no valor de Rs 

50$000 (cinquenta mil-réis) cada, por outras setenta no valor de 

Rs 100$000 (cem mil-réis); aprovado em segunda discussão e, 

com a dispensa do interstício, aprovado em terceira discussão. 

Apresentação do projeto nº 25, de assentamento de canos de 

abastecimento de água paralelos ao encanamento adutor da 

caixa d’água no alto do Cruzeiro; aprovado em segunda 

discussão e, com a dispensa do interstício, aprovado em terceira 

discussão. Apresentação do projeto nº 26, de que os prédios 

utilizados para moradia ou qualquer outro fim, por seus 

proprietários ou inquilinos, que forem interditados pelo poder 

público, seriam privados do abastecimento de água e teriam 

seus impostos decuplicados até que a causa da interdição tenha 

sido solucionada; aprovado em segunda discussão e, com a 

dispensa do interstício, aprovado em terceira discussão. 

Apresentação do projeto nº 27, de concessão de isenção de 

impostos municipais, por cinco anos a um cidadão ou empresa 

por ele organizada, para o estabelecimento de uma fábrica de 

ladrilhos e mosaicos na cidade; aprovado em segunda discussão 

e, com a dispensa do interstício, aprovado em terceira 

discussão. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da 

Secretaria.  

Ata 105 15 dez. 1919. 2ª feira. Sessão extraordinária. Nomeação 

de uma comissão composta por membros vereadores para 

realizar vistorias nos prédios em condições de serem 

interditados, para execução da lei nº 383, de 20 de novembro 
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de 1919, que determina o corte do abastecimento d’água dos 

prédios interditados e dar seu parecer no prazo de oito dias. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 106 23 dez. 1919. 3ª feira. Sessão extraordinária. 

Apresentação do parecer da comissão, nomeada em 15 de 

dezembro, encarregada de realizar vistoria nos prédios em 

condições de serem interditados para execução da lei nº 383, de 

20 de novembro de 1919, que determina o corte do 

abastecimento d’água dos prédios interditados. A comissão 

apresentou uma lista com os nomes dos proprietários e a 

localização dos prédios. Os prédios foram interditados por 

terem sido construídos fora do alinhamento e alguns, correrem 

o risco de desabamento (denominado ruína pelo relator). 

Endereços dos prédios interditados: Rua Direita (atua 

Presidente Antonio), Rua Delfim Moreira, Rua Wenceslau Braz, 

Avenida Alves da Silva (atual Avenida Rio Branco, não se trata 

da Rua Alves e Silva, antiga Rua dos Comissários ou Rua do 

Dinheiro), Rua da Paz, Praça D. Pedro II, Rua D. [Dica? Dicá?], 

Praça Rio Branco e Praça da Estação; parecer aprovado. 

Proposição da concessão do prazo de três meses para execução 

da lei sobre a interdição dos referidos prédios; aprovação do 

prazo, excetuando-se os prédios condenados anteriormente. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

 

 

 

 

 

 



 

494 

≈1920≈ 
 

Ata 107 15 de Janeiro de 1920. 5ª feira. Sessão ordinária. Sessão 

não realizada por falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 108 16 jan. 1920. 6ª feira. Sessão ordinária. Mudança do 

vereador Sylvestre Francisco de Oliveira, vice-presidente da 

Câmara, para o município de Elói Mendes. Eleição das comissões 

permanentes da Câmara para o exercício de 1920, segundo os 

preceitos estabelecidos na lei nº 357, de 19 de setembro de 

1918. Foram eleitos vereadores membros para as seguintes 

comissões: Polícia; Finanças; Obras Públicas, Colonização e 

Agricultura; Instrução Pública; Saúde Pública e Estatística; 

Redação de Leis; Legislação e Justiça. Apresentação, pelo 

presidente da Câmara, do balanço geral da receita e despesas 

da Câmara Municipal no exercício financeiro de 1919, com o 

saldo de Rs 1:138$554 (um conto, cento e trinta e oito mil, 

quinhentos e cinquenta e quatro réis). Do referido balanço 

constava um quadro demonstrativo das dívidas passivas da 

Câmara, oriundas do exercício de 1919. Entrega à Comissão de 

Finanças dos livros e de outros documentos comprobatórios da 

receita e despesa do exercício passado existentes na 

Contadoria, para verificação da exatidão e legalidade da 

prestação de contas. Leitura de um relatório dos serviços 

executados durante o ano de 1919. A comissão solicitou o prazo 

de 24 horas para análise e emissão do parecer. Apresentação de 

requerimentos de cidadãos de Varginha e do distrito de Carmo 

da Cachoeira para despachos, relacionados à cobrança de 

impostos. Apresentação do projeto nº 1, de autorização de 
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pagamento da gratificação de Rs 250$000 (duzentos e 

cinquenta mil-réis) ao contador oficial da Câmara; aprovado em 

primeira discussão. Apresentação do projeto nº 2, de auxílio 

financeiro de Rs 500$000 (quinhentos mil-réis) para os festejos 

carnavalescos na cidade, em 1920; aprovado em primeira 

discussão. Apresentação do projeto nº 3, de autorização para a 

Câmara despender, no exercício de 1920, a quantia de Rs 

1:200$000 (um conto e duzentos mil-réis) para pagamento de 

retretas (apresentações de banda de música) no Jardim Público, 

nos domingos, dias santificados e festas nacionais; aprovado em 

primeira discussão. Apresentação do projeto nº 4, de elevação 

a Rs 2:400$000 (dois contos e quatrocentos mil-réis) do 

ordenado e da gratificação do Oficial Contador da Câmara 

Municipal no exercício de 1920; aprovado em primeira 

discussão. Apresentação do projeto nº 5, de autorização do 

cancelamento dos débitos dos contribuintes do ex-distrito do 

Pontal (Elói Mendes) e também dos contribuintes do município 

que forem julgados incabíveis; aprovado em primeira discussão. 

Apresentação do projeto nº 6, de autorização do 

estabelecimento diário das férias do Mercado Municipal, de 

acordo com a lei nº 332, de 19 de setembro de 1919; aprovado 

em primeira discussão. Apresentação do projeto [nº 7, não 

numerado pelo relator], de elevação a Rs 600$000 (seiscentos 

mil-réis anuais) dos ordenados das professoras dos Tachos e 

Baptista de Mello, do distrito da cidade; aprovado em primeira 

discussão. Apresentação do projeto nº 9 [o relator numerou 

esse projeto como sendo o de nº 9, embora, na sequência, ele 

seja o oitavo. Na ata seguinte, ele corrigiu, atribuindo o nº 8 a 

ele] de concessão pela Câmara Municipal, de treze metros de 
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terreno na Praça da Estação, de Varginha, à Companhia Estradas 

de Ferro Federais Brasileiras, para o aumento da estação atual; 

aprovado em primeira discussão. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Diretor da Secretaria.  

Ata 109 18 jan. 1920. Domingo. Sessão ordinária. Requerimento 

de um cidadão de redução no débito de impostos atrasados; 

deferido, menos em relação à obrigação do pagamento do 

imposto predial. O parecer da Comissão de Finanças aprovou as 

contas apresentadas ao presidente e agente executivo José 

Augusto de Paiva, de sua gestão no exercício de 1919, por 

considerá-las de acordo com as leis; o parecer foi 

unanimemente aprovado. Apresentação do projeto nº 1, de 

autorização de pagamento da gratificação de Rs 250$000 

(duzentos e cinquenta mil-réis) ao contador oficial da Câmara; 

aprovado em segunda discussão. Apresentação do projeto nº 2, 

de auxílio financeiro de Rs 500$000 (quinhentos mil-réis) para 

os festejos carnavalescos na cidade, em 1920; aprovado em 

segunda discussão. Apresentação do projeto nº 3, de 

autorização para despender, no exercício de 1920, a quantia de 

Rs 1:200$000 (um conto e duzentos mil-réis) para pagamento 

de retretas (apresentações de banda de música) no Jardim 

Público, nos domingos, dias santificados e festas nacionais; 

aprovado em segunda discussão. Apresentação do projeto nº 4, 

de elevação a Rs 2:400$000 (dois contos e quatrocentos mil-

réis) do ordenado e da gratificação do Oficial Contador da 

Câmara Municipal no exercício de 1920; aprovado em segunda 

discussão. Apresentação do projeto nº 5, de autorização do 

cancelamento dos débitos dos contribuintes do ex-distrito do 

Pontal (Elói Mendes) e também dos contribuintes do município 
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que forem julgados incabíveis; aprovado em segunda discussão. 

Apresentação do projeto nº 6, de autorização do 

estabelecimento diário das férias do Mercado Municipal, de 

acordo com a lei nº 332, de 19 de setembro de 1919; aprovado 

em segunda discussão. Apresentação do projeto nº 7 (nessa ata, 

o relator atribuiu o nº 7 a esse projeto, na anterior, embora o 

projeto tivesse essa numeração, ele esqueceu-se de citá-la), de 

elevação a Rs 600$000 (seiscentos mil-réis anuais) dos 

ordenados das professoras dos Tachos e Baptista de Mello, do 

distrito da cidade; aprovado em segunda discussão. 

Apresentação do projeto nº 8 [na ata anterior, o relator 

numerou, erroneamente, esse projeto como sendo o de nº 9. 

Nessa ata, ele corrigiu a informação, atribuindo a numeração 

correta], de concessão pela Câmara Municipal, de treze metros 

de terreno na Praça da Estação, de Varginha, à Companhia 

Estradas de Ferro Federais Brasileiras, para o aumento da 

estação atual; aprovado em segunda discussão. Apresentação 

do projeto nº 9, de elevação do ordenado do Guarda Municipal 

de 1ª Classe a Rs 160$000 (cento e sessenta mil-réis) mensais 

durante o exercício de 1920; aprovado em primeira discussão. 

Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 110 19 jan. 1920. 2ª feira. Sessão ordinária. Apresentação 

do projeto nº 1, de autorização de pagamento da gratificação de 

Rs 250$000 (duzentos e cinquenta mil-réis) ao contador oficial 

da Câmara; aprovado em terceira discussão. Apresentação do 

projeto nº 2, de auxílio financeiro de Rs 500$000 (quinhentos 

mil-réis) para os festejos carnavalescos na cidade, em 1920; 

aprovado em terceira discussão. Apresentação do projeto nº 3, 

de autorização para despender, no exercício de 1920, a quantia 
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de Rs 1:200$000 (um conto e duzentos mil-réis) para 

pagamento de retretas (apresentações de banda de música) no 

Jardim Público, nos domingos, dias santificados e festas 

nacionais; aprovado em terceira discussão. Apresentação do 

projeto nº 4, de elevação a Rs 2:400$000 (dois contos e 

quatrocentos mil-réis) do ordenado e da gratificação do Oficial 

Contador da Câmara Municipal no exercício de 1920; aprovado 

em terceira discussão com uma emenda ao artigo 1º, que incluiu 

o cargo de Diretor da Secretaria no aumento salarial e 

gratificação de mesmo valor ao atribuído ao de Contador, no 

decorrer do exercício de 1920. 

Apresentação do projeto nº 5, de autorização do cancelamento 

dos débitos dos contribuintes do ex-distrito do Pontal (Elói 

Mendes) e também dos contribuintes do município que forem 

julgados incabíveis; aprovado em terceira discussão. 

Apresentação do projeto nº 6, de autorização do 

estabelecimento diário das férias do Mercado Municipal, de 

acordo com a lei nº 332, de 19 de setembro de 1919; aprovado 

em terceira discussão. Apresentação do projeto nº 7, de 

elevação a Rs 600$000 (seiscentos mil-réis anuais) dos 

ordenados das professoras dos Tachos e Baptista de Mello, do 

distrito da cidade; aprovado em terceira discussão. 

Apresentação do projeto nº 8, de concessão pela Câmara 

Municipal, de treze metros de terreno na Praça da Estação de 

Varginha, à Companhia Estradas de Ferro Federais Brasileiras, 

para o aumento da estação atual; aprovado em terceira 

discussão. Apresentação do projeto nº 9, de elevação do 

ordenado do Guarda Municipal de 1ª Classe a Rs 160$000 (cento 

e sessenta mil-réis) mensais durante o exercício de 1920; 
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aprovado em segunda discussão e, com a dispensa do 

interstício, aprovado em terceira discussão. Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 

Ata 111 31 jan. 1920. Sábado. Sessão extraordinária. Sessão 

realizada para que a Câmara tomasse conhecimento de 

reclamações de alguns contribuintes de impostos municipais: 

apresentação de requerimentos com as seguintes solicitações: 

redução de impostos; modificação da classe do imposto 

(categoria profissional em que foi lançado). Relator: Evaristo 

Gomes de Paiva Júnior, Diretor da Secretaria.  

Ata 112 15 mar. 1920. 2ª feira. Sessão extraordinária. A sessão 

foi aberta, mas “Não tendo cousa alguma a tratar-se”, não foi 

realizada. Relator: Evaristo Gomes de Paiva Júnior, Diretor da 

Secretaria. 

Ata 113 15 maio 1920. Sábado. Sessão ordinária. Sessão não 

realizada por falta de quórum. Relator: Evaristo Gomes de 

Paiva Júnior, Diretor da Secretaria. 
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ANEXO 1 
 

 

PROJETO DE LEI 

REGULAMENTAÇÃO  

DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  

1918 

 

 

PROJETO DE LEI 

INTERDIÇÃO DO CEMITÉRIO  

DA PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO  

(CEMITÉRIO PAROQUIAL) 

1918 

 

Neste Anexo, apresentamos os textos integrais do 

Projeto de Lei de Interdição do Cemitério da Praça Barão do Rio 

Branco (Cemitério Paroquial) e do Projeto de Lei de 

Regulamentação dos Cemitérios Municipais, ambos sem título 

no original, conforme constam do Livro de Actas 1916-1920. 
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PROJETO DE LEI DE INTERDIÇÃO DO CEMITÉRIO DA PRAÇA 

BARÃO DO RIO BRANCO (CEMITÉRIO PAROQUIAL) 

1918 

 

 Após a aprovação da regulamentação do Cemitério 

Municipal secular, na sessão seguinte realizada pela Câmara 

Municipal, no dia 02 de abril de 1918, o vereador José Fortunato 

de Almeida apresentou o projeto de interdição do Cemitério da 

Praça Barão do Rio Branco (sem título no original). Embora o 

cemitério dessa praça fosse paroquial, administrado pela 

Paróquia da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo por meio do 

Bispado da Campanha, o pequeno texto não cita a expressão 

“cemitério paroquial” e se refere a ele como “cemitério da 

cidade”. 
 A Praça Barão do Rio Branco é a atual Praça José de 

Rezende Paiva, conhecida como Praça da Fonte e, 

anteriormente, como Praça da Bandeira, na região central de 

Varginha.  

 O leitor interessado em uma análise detalhada sobre a 

questão do cemitério paroquial e do municipal, pode ler o item 

“16.1 Cemitério: paroquial x secular”, do Capítulo 29 

Arquitetura e Urbanismo, do livro “Espírito Santo da Varginha 

1763-1920” (SALES, 2003, p. 255-263). 
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PROJETO DE LEI 

INTERDIÇÃO DO CEMITÉRIO  

DA PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO  

(CEMITÉRIO PAROQUIAL) 

1918 

 

Art. 1º Fica interditado o sepultamento de cadáveres no 

cemitério da cidade situado à Praça Barão do Rio Branco.  

Parágrafo Único. Esta lei entrará em execução na data de sua 

publicação.  

Art. 2º Findo o prazo de cinco anos, a contar da data do 

interdito, serão removidos para o cemitério municipal todos os 

ossos, túmulos, mausoléus e demais despojos mortuários 

existentes no referido campo santo, de acordo com a lei nº 345.  

Art. 3º É o Presidente da Câmara autorizado a abrir os créditos 

necessários para a execução da presente lei, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Sala das Sessões, 2 de Abril de 1918. 

[sem assinaturas] 

 

PROJETO DE LEI REGULAMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL 1918 

 

A Constituição de 1891, em vigor à época, estabeleceu: 

“Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela 

autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a 
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prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde 

que não ofendam a moral pública e a lei” (Art. 72, § 5º).  

A partir dessa determinação legal, em 1918, embora 

quase três décadas depois, a Câmara Municipal decidiu, 

finalmente, construir o Cemitério Municipal secular e interditar 

o paroquial, conforme consta dos projetos de lei transcritos a 

seguir.  

Em 1916, o Almanak Laemmert cita o cemitério 

paroquial de Varginha como o único da cidade (ALMANAK 

LAEMMERT, 1916, p. 3258). Em 1919, o mesmo periódico ainda 

cita apenas o cemitério paroquial. 

Em 1919, Evaristo José Maria, foi citado em ata como 

zelador do cemitério (ata 96, 15 jul. 1919, fl. 76vº). Em 1921, 

João Manoel Ramos foi citado como zelador do cemitério 

(ALMANAK LAEMMERT, 1921, vol. IV, p. 4372-G). 

O Projeto de Lei de Regulamentação do Cemitério 

Municipal secular, proposto pelo vereador Major Antonio de 

Souza Oliveira e assinado por todos os vereadores, continha, 

inicialmente, 29 artigos. Ele foi apresentado, artigo por artigo, 

para a primeira discussão, na sessão ordinária do dia 04 de 

março de 1918, tendo sido aprovado. O relator não transcreveu 

o texto na ata (Livro de Actas 1916-1920, fl. 45 frente). 

Na sessão ordinária do dia 05 de março, o referido 

projeto, agora com 31 artigos, quatorze parágrafos e quatro 

incisos, entrou em segunda discussão, tendo sido aprovado. O 

vereador José Augusto de Paiva requereu a dispensa do 

interstício, com isso, o projeto foi posto em terceira discussão, 

sendo aprovado e, em seguida, enviado à Comissão de Redação 

de Leis, que deu o parecer para que fosse sancionado com a 
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mesma redação com que transitou nas discussões regimentais 

(Livro de Actas 1916-1920, fls. 46 frente a 48 verso).  

Embora em 1918 o município tenha construído apenas 

um cemitério, o projeto de lei cita, alternadamente, as palavras 

cemitério e cemitérios, o que previa a possibilidade da criação 

futura de outro cemitério além do que seria construído naquele 

ano.   

A transcrição a seguir é a do texto do projeto que consta 

da ata do dia 05 de março de 1918. Para melhor compreensão 

do leitor, corrigimos erros e rasuras do original e procedemos a 

algumas alterações para uniformização do texto, conforme 

especificado abaixo:    

 

 Original:  menores de 7 anos.  

Transcrição:  menores de sete anos. 

 

Original:  § Único. 

Transcrição:  Parágrafo único. 

 

 Original:  na altura de 50 centímetros. 

 Transcrição:  na altura de cinquenta centímetros. 

 

 Em caso de dúvida, o leitor pode comparar o texto 

transcrito a seguir com o que consta da Ata 63, de 05 de março 

de 1918. 

O Código de Posturas da Câmara Municipal da Cidade 

de Varginha ou Estatuto Municipal (Lei Nº 357, de 19 de 

setembro de 1918), apresenta na Parte Segunda o Capítulo XXIV 
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Dos cemitérios e enterramentos (artigos 207 a 234) com o texto 

apresentado a seguir.   

 

PROJETO DE LEI DE REGULAMENTAÇÃO  

DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  

1918 

 

Nota: a numeração dos artigos entre colchetes é a que consta 

do Capítulo XXIV Dos cemitérios e enterramentos, do Estatuto 

Municipal ou Código de Posturas da Câmara Municipal da 

Cidade de Varginha (Lei Nº 357, de 19 de setembro de 1918). 

 

Art. 1º [207º] É de exclusiva competência da Câmara Municipal 

a administração dos cemitérios do município, assim como 

resolver qualquer obra necessária, como também manter a sua 

conservação e custeio.  

Art. 2º [208º] Os cemitérios do município ficam sob a inspeção 

dos guardas municipais encarregados de os zelarem, aos quais 

incumbe tudo quanto respeitar a polícia e asseio de tais 

estabelecimentos e a fiscalização das inumações que aí se 

derem.  

Art. 3º [209º] As sepulturas dos cemitérios serão divididas em 

sepulturas comuns e particulares.  

§ 1º São sepulturas particulares as que por concessão perpétua 

ou temporária, feita pelo Agente Executivo, pertencerem ou 

vierem a pertencer a particulares, aos jazigos das irmandades 

ou corporações religiosas ou civis.  

§ 2º São comuns todas as outras sepulturas que não tenham 

sido concedidas perpétua ou temporariamente.  
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Art. 4º [210º] As concessões temporárias de sepulturas poderão 

ser renovadas mediante despacho do Agente Executivo, pago os 

impostos respectivos.  

Art. 5º [211º] O terreno concedido para sepultura por cinco 

anos será de dois metros de comprimento sobre um de largura 

no máximo, sendo as sepulturas ocupadas pela ordem de sua 

abertura e sem interrupção, separadas por um intervalo de 

sessenta e seis centímetros.  

Art. 6º [212º] Nenhum mausoléu ou carneira será construído 

sobre sepultura por cinco anos, sendo apenas permitido colocar 

sobre elas grades de madeira, cruzes, (não excedendo de um 

metro e dez centímetros de altura) lápides ou emblemas que 

possam ser retirados com facilidade expirado o prazo da 

concessão.  

[Redação do Estatuto Municipal: “(...) sendo apenas permitido 

colocar sobre elas grades de ferro ou de madeira (não 

excedendo a um metro e dez centímetros de altura...”]. 

Parágrafo Único. É permitido o plantio de flores e pequenos 

arbustos nessas sepulturas.  

Art. 7º [213º] A superfície do terreno cedido perpetuamente ou 

por dez, vinte ou cinquenta anos, nunca será superior a doze 

metros quadrados para a sepultura de adultos e a seis metros 

quadrados para a de menores de sete anos.  

§ 1º O terreno cedido que não for ocupado imediatamente, 

deverá ser marcado dentro do prazo de três dias, sob pena de 

caducar a concessão.  

§ 2º Os preços das concessões perpétuas ou temporárias serão 

os estabelecidos na lei de orçamento ou outra.  
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Art. 8º [213º] As concessões que não forem renovadas no fim 

do prazo, considerar-se-ão abandonadas.  

§ 1º Para este efeito fará o Agente Executivo publicar editais por 

três vezes anunciando as terminações dos prazos concedidos e 

convidando os interessados para a renovação da concessão ou 

demolição das construções, no termo de trinta dias, findo o 

qual, não havendo a prorrogação do prazo, o Agente Executivo 

determinará a demolição.  

§ 2º As pedras, grades etc., retiradas das sepulturas serão 

conservadas em depósitos, por espaço de seis meses, à 

disposição das pessoas a que pertençam, as quais pagarão as 

despesas. Findo esse prazo, serão aplicadas em benefício do 

cemitério.  

Art. 9º [215º] No caso de mudança do local do cemitério, 

havendo necessidade ou conveniência pública em trasladar-se 

as ossadas para o novo cemitério, o concessionário de terreno 

para sepultura perpétua ou temporária fará por sua conta a 

remoção do mausoléu ou carneira que haja construído sobre a 

sepultura ou promoverá a marcação de novo terreno sob pena 

de caducar a concessão.  

Parágrafo Único. São aqui aplicáveis as disposições do artigo 

anterior.  

Art. 10 [216º] As construções que tiverem de ser levantadas nas 

faces das ruas dos cemitérios públicos dependem de licença do 

Agente Executivo e de alinhamento, que será dado pelo guarda 

municipal zelador. O infrator incorrerá na multa de 30$000 

[trinta mil-réis] e as construções que oferecerem 

inconvenientes serão demolidas.  
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[Redação do Estatuto Municipal: “O infrator incorrerá na multa 

de 30$000 e será obrigado a fazer as modificações que forem 

determinadas. §1º Da ordem do guarda zelador haverá recurso 

para o Agente Executivo”]. 

Art. 11 [Esse artigo seria o 217º, mas, por um erro de tipografia 

ou de impressão, o texto do Estatuto Municipal não o incluiu] 

Nenhuma inscrição será feita nas cruzes, monumentos, pedras 

sepulcrais etc., sem autorização do guarda zelador do cemitério, 

o qual mandará reformá-la, quando entender que é ofensiva à 

moral, ao respeito devido ao lugar ou prejudicial à ordem 

pública. O infrator incorrerá na multa de 30$000 e será obrigado 

a fazer as modificações que forem determinadas.  

Parágrafo Único. Da ordem do guarda zelador haverá recurso 

para o Agente Executivo.  

Art. 12 [218º] Todos os concessionários de terrenos no recinto 

dos cemitérios são obrigados a conservar seus jazigos e 

sepulturas no mais completo asseio, sob pena de incorrer na 

multa de 20$000.  

Art. 13 [219º] As covas para enterramento de adultos terão um 

metro e cinquenta centímetros de profundidade, com a largura 

e cumprimento suficientes, devendo haver um intervalo de 

sessenta e seis centímetros. As covas para os menores de sete 

anos terão um metro e dez centímetros de profundidade, 

guardada a devida proporção para as outras dimensões, 

havendo sempre entre elas um intervalo de sessenta e seis 

centímetros.  

§ 1º Os indivíduos falecidos de moléstia epidêmica ou 

transmissível serão inumados em quadro especial no cemitério, 
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devendo as covas ter dois metros de profundidade, guardada 

entre elas o intervalo de sessenta e seis centímetros.   

§ 2º A terra que for lançada sobre os corpos e caixões deverá 

ser socada na altura de cinquenta centímetros para cima.  

§ 3º As sepulturas na superfície do solo serão permitidas 

mediante licença do Agente Executivo, dada sobre planta e 

guardadas as condições que forem determinadas.  

Art. 14 [220º] Antes de expirado o prazo de cinco anos para os 

adultos e três para os menores de sete anos, não é permitida a 

abertura das sepulturas, carneiras ou túmulos, quer para a 

extração de restos mortos, quer para depositar outro cadáver, 

salvo o caso de ser a abertura ordenada por autoridade 

judiciária ou policial. Neste caso serão tomadas todas as 

providências para evitar os inconvenientes de uma abertura 

antecipada.  

Art. 15 [221º] Os ossos que forem retirados das sepulturas serão 

imediatamente guardados em depósito apropriado, em lugar 

separado, salvo sendo reclamados no ato por parentes ou 

amigos do finado.  

Art. 16 [222º] Todas as sepulturas, sejam térreas, carneiras ou 

túmulos existentes em qualquer cemitério ou jazigo, deverão 

ser numeradas, lançando-se o número de cada um no livro de 

assentamentos de enterramentos, a cargo do guarda zelador.  

[Redação do Estatuto Municipal: “assentamentos de enterros”]. 

Art. 17 [223º] Nenhum enterramento far-se-á sem que seja 

exibida a certidão do oficial do registro civil ou sem ordem de 

autoridade judiciária ou policial.  

[Redação do Estatuto Municipal: “(...) ou sem a ordem escrita 

de autoridade judiciária ou policial”]. 
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§ 1º Se algum corpo for levado ao cemitério sem a respectiva 

certidão, o zelador retendo as pessoas que conduzirem o 

cadáver, se forem encontradas neste ato, comunicará, sem 

perda de tempo, o fato ao Agente Executivo, para que este 

solicite da autoridade policial as providências legais.  

§ 2º Não se apresentando logo no cemitério a autoridade 

policial e estando já o cadáver em estado de decomposição, o 

zelador mandá-lo-á sepultar em cova separada, de modo a ser 

examinado pela autoridade policial quando esta chegar.  

Art. 18 [224º] Aquele que der à sepultura qualquer cadáver fora 

dos cemitérios públicos ou particulares, incorrerá na multa de 

50$000 [cinquenta mil-réis], além das penas da legislação 

comum.  

Art. 19 [225º] Só em caixão fechado é permitida a condução de 

cadáveres aos cemitérios da cidade, sob as penas do Artº 18.  

 

[Redação do Estatuto Municipal: “(...) sob as penas do art. 224”]. 

Art. 20 [226º] Todo aquele que abandonar nas portas das igrejas 

dos cemitérios, nas ruas, praças e logradouros públicos algum 

cadáver, não promovendo o respectivo enterramento, será 

multado em 50$000 e sofrerá cinco dias de prisão.  

Art. 21 [227º] Nenhum corpo será enterrado antes de 

apresentar sintomas acentuados de decomposição, salvo em 

casos anormais, os indivíduos falecidos de moléstia epidêmica 

ou transmissível.  

Art. 22 [228º] Na ocasião de ser dado o corpo à sepultura, o 

guarda zelador verificará a existência dele dentro do caixão e 

suspeitando ter sido a morte violenta, suspenderá o ato e 
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procederá de acordo com o dispositivo do artº 17 e seus 

parágrafos.  

[Redação do Estatuto Municipal: “(...) procederá de acordo com 

o disposto no art. 223 e seus parágrafos”]. 

Art. 23 [229º] Todos os corpos serão conduzidos para os 

cemitérios das seis às dez horas da manhã e das duas às seis 

horas da tarde, onde aguardarão em recinto especial à 

verificação do artigo anterior, salvo se a decomposição já estiver 

caracterizada.  

Art. 24 [230º] Em caso algum poderão ser enterrados dois 

cadáveres em uma mesma sepultura.  

Art. 25 [231º] O livro de assentamento de enterros será aberto 

e rubricado pelo Agente Executivo Municipal, escriturado pelo 

zelador, em ordem sucessiva do dia, mês e ano e deverá conter: 

o número da sepultura, nome, naturalidade, sexo, idade, cor, 

estado, profissão, moradia do finado, moléstia de que faleceu, 

tempo de concessão da sepultura, caso esta seja particular. No 

princípio de cada mês, será remetido à Câmara Municipal um 

boletim dos enterramentos feitos no mês anterior.  

[Redação do Estatuto Municipal: “O livro de assentamentos de 

enterros será aberto e rubricado pelo Agente Executivo 

Municipal, escriturado pelo zelador, em ordem da sepultura, 

nome, cognome, naturalidade, sexo, idade, cor, estado, 

profissão, moradia do finado, moléstia de que faleceu, tempo 

de concessão da sepultura, caso esta seja particular”]. 

Art. 26 [Na redação do Estatuto Municipal, esse artigo e seus 

incisos foram incorporados ao artigo anterior]  

É expressamente proibido:  
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I – Escalar os muros ou grades dos cemitérios e os cercados dos 

jazigos e sepulturas; andar ou deitar-se sobre as sepulturas e 

bancos de relvas; trepar nas árvores, monumentos e mausoléus; 

escrever ou desenhar qualquer cousa nos muros, paredes, 

pedras sepulcrais, cortar e arrancar árvores e arbustos, danificar 

as sepulturas etc. 

II – Tirar cadáveres ou ossos dos cemitérios, salvo competente 

autorização.  

III – Lançar objetos imundos em qualquer parte dos cemitérios 

ou conspurcar os monumentos ou sepulturas.  

IV – Lavrar ou cortar pedras dentro do recinto do cemitério ou 

depositar materiais fora dos lugares designados pelo guarda 

municipal zelador. O infrator incorrerá na multa de 50$000. Art. 

27 [232º] Todo aquele que dentro do cemitério não se portar 

com decência e respeito será conduzido à porta e expelido e se 

não obedecer a ordem, que para esse fim lhe der o guarda 

zelador, será preso por cinco dias.  

Art. 28 [233º] O zelador ou empregado do cemitério que 

infringir ou permitir a infração desta lei ou deixar de cumprir o 

que fica disposto, será multado, será demitido. 

[Redação do Estatuto Municipal: “O zelador ou empregado do 

cemitério que infringir ou permitir a infração de qualquer artigo 

deste Capítulo ou deixar de cumprir o que fica disposto será 

multado em 50$000 e, na reincidência, além da multa, será 

demitido”]. 

Art. 29 [234º] Nos cemitérios públicos é franco em qualquer dia 

do ano, das seis horas da manhã às seis da tarde, o ingresso de 

qualquer pessoa ou corporação civil ou religiosa e, bem assim, 
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são permitidas as celebrações ou comemorações coletivas, 

guardadas as disposições de polícia desta lei.  

[Redação do Estatuto Municipal: “guardadas as disposições de 

polícia deste Capítulo”]. 

Art. 30 [não consta do Estatuto Municipal] Fica o Presidente da 

Câmara autorizado a regulamentar a presente lei, que entrará 

em vigor na data de sua publicação.  

Art. 31 [Não consta do Estatuto Municipal] Revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

[Sem data e sem assinaturas no Livro de Actas 1916-1920] 
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ANEXO 2 

 
REDE TELEFÔNICA VARGINHENSE  

REGULAMENTO 

1917 

 

 

O primeiro regulamento da Rede Telefônica 

Varginhense, de propriedade de José Lisboa de Paiva, foi 

publicado no jornal O Momento, de 22 de abril de 1917, com o 

título “Regimento da Rede Telefônica do Empresário José Lisboa 

de Paiva” (O MOMENTO. Edição nº 103, p. 4. Varginha, 22 abr. 

1917). 

A seguir, optamos por reproduzir o regulamento que, 

embora datado de primeiro de janeiro de 1918, foi publicado 

em 23 de dezembro de 1917, por ser mais completo. 
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Telefone americano Western Eletric (1915), modelo castiçal ou xerife, 
composto de fone e monofone com caixa de campainhas e magneto. 
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REDE TELEFÔNICA VARGINHENSE  

REGULAMENTO 

1917 

 

 
 

Art. 1º Os aparelhos e linhas estão sujeitos ao contrato da 

Empresa e só podem ser usados pelos assinantes ou 

empregados ou pessoas de sua família. 

Art. 2º Ao assinante é vedado receber ou transmitir mensagens 

de pessoas estranhas, mesmo pagas, sem prévia aquiescência 

da Empresa, que lhe debitará a importância da taxa. 

Art. 3º A Empresa cobrará das pessoas que não forem 

assinantes as seguintes taxas: 

Recados para dentro da cidade, 5 minutos: $500 

Recados para fora da cidade, porém, no município, idem: 1$000. 

Recados para fora do município, por 5 minutos: 2$000 

Art. 4º Serão isentos de taxas os recados de autoridades 

policiais, Judiciais, municipais em serviço público, sendo destas 

em todo e qualquer serviço, e daquelas somente em serviço – 

ex-ofício.  

Art. 5º É expressamente proibido o uso de linguagem 

inconveniente pelos aparelhos, constituindo esse fato motivo 

para ser cortada a linha sem indenização alguma ao assinante. 

Também é proibido o toque de gramofones e outros 
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instrumentos perturbadores, pelos aparelhos, e bem assim 

procurar atrapalhar com assovios e apartes a pessoa que esteja 

falando. 

Art. 6º Não podendo ser removidos os aparelhos e linhas de 

casas, nem ligados com aparelhos alguns que não seja fornecido 

pela Empresa. 

Art. 7º A Empresa só se obrigará a conservar as linhas quando 

feitas com postes de madeira de lei de 25 centímetros pelo 

menos, de diâmetro. As que estiverem fora das condições acima 

serão conservadas pelos seus proprietários, até que sejam 

colocados postes, obedecendo às exigências instituídas. 

Art. 8º A Empresa cobrará separadamente as pilhas que 

gastarem seus aparelhos. 

Art. 9º Os hóspedes dos hotéis só poderão usar dos aparelhos 

na zona urbana; fora dela pagarão a taxa devida. 

Art. 10 Quando o assinante desejar mudar seu aparelho, pagará 

a taxa de 5$000 sendo interna, e externa com prévio ajuste e 

aviso à gerência, com cinco dias de antecedência.  

Art. 11 As instalações de aparelho deverão ser previamente 

ajustadas.  

Art. 12 Os assinantes deverão trazer os fones de seus aparelhos 

no gancho. 

Art. 13 Quando o assinante cortar seu aparelho e depois quiser 

fazer nova ligação, pagará de joia 25$000 adiantadamente, 

tendo a Empresa trinta dias para fazer a ligação. A Empresa não 

se responsabilizará pela ligação desde que não haja número 

desocupado. 
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Art. 14 Às linhas das fazendas que não foram feitas de acordo 

com o art. 7º, a Empresa não se responsabilizará pela sua 

conservação. 

Art. 15 É expressamente proibida a utilização de aparelhos 

dentro da cidade por pessoas estranhas à casa, e bem assim a 

transmissão de recados de outras pessoas. 

Art. 16 A Empresa cobrará chamados de pessoas que não 

tenham aparelhos, cobrando a taxa de $500 por cada recado de 

todos, sem exceção de pessoa alguma. 

Art. 17 A Empresa não dará ligação a pessoas que não sejam 

assinantes; e quem quiser falar nas linhas de tronco deverá vir 

ao Centro e pagar a taxa.  

Art. 18 Cada assinante tem direito a falar cinco minutos; findo 

este prazo a Empresa cortará a ligação; desde que tenha outro 

que precise falar em caso de doença, terá preferência. 

Art. 19 São considerados com direito a falar, como pessoas da 

família, as que coabitarem no mesmo prédio, porque se um 

fazendeiro tiver dez filhos, e cada um a sua fazenda e outros 

tantos irmãos, estes não têm o direito de utilizar do aparelho 

sem o pagamento da taxa. 

Art. 20 Toda reclamação deverá ser feita por escrito e dirigida 

ao escritório da Rede Telefônica com sede em Varginha. 

Art. 21 Os assinantes, quando queiram desligar seus aparelhos, 

devem avisar quinze dias antes.  

Art. 22 A Empresa não aceita aparelhos comprados pelos 

assinantes, e quando aceite não se responsabilizará pelo seu 

funcionamento. 

Art. 23 Os assinantes residentes fora da cidade e nos lugares 

onde haja centro [telefônico], deverão nomear 
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correspondentes na cidade, a fim de efetuar os pagamentos, 

pois a Empresa não mandará cobrar fora e as pessoas que 

incorrerem nessa falta pagarão 20% de multa. 

Art. 24 Os assinantes que quiserem efetuar o pagamento 

adiantado de seis meses a um ano, gozarão de 20% de desconto. 

Art. 25 Aos assinantes que deixarem de pagar adiantadamente 

suas mensalidades até o dia 15 de cada mês, a Empresa [se] 

reserva o direito de cortar os aparelhos. 

Art. 26 Os fazendeiros que tiverem dois aparelhos, gozarão de 

50% de desconto, sem exceção de pessoa alguma. 

 

Condições de assinaturas 

 

1ª Todas as assinaturas são pagas mensal e adiantadamente, 

começando-se a contar da data da ligação à Central [Telefônica]. 

2ª A Empresa reserva-se o direito de cortar as linhas das casas 

dos assinantes que faltarem ao pagamento. 

3ª Quando o uso do aparelho por pessoas estranhas à casa do 

assinante constituir exploração em prejuízo da empresa, será 

imediatamente cortada sua linha da rede geral, sem reabilitação 

futura. 

4ª A mensalidade será de 10$000. 

5ª A Empresa veda aos assinantes o uso dos aparelhos em 

ocasião de tempestades e, caso se estraguem por incúria dos 

assinantes, seus reparos serão feitos à sua custa. 
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Instruções especiais 

 

I 

Consulte a lista dos assinantes. 

 

II  

Para chamar: tocar a manivela sem tirar o fone do gancho e 

esperar a resposta da operadora. Atendido, peça a ligação, que 

será imediatamente dada ou advertido, se o número pedido 

estiver ocupado. 

 

III 

É preferível pedir a ligação pelo número e não pelo nome do 

assinante. 

 

IV 

O sinal de desligação é imprescindível e dado com três (3) 

pequenas voltas na manivela, sempre que haja terminada a 

conversação. 

 

V 

A empresa faz gratuitamente os reparos de estragos 

acidentalmente produzidos nos aparelhos dos assinantes. 

 

VI 

Todas as demoras da Central [Telefônica] em responder e 

demoras em fazer novas ligações devem ser comunicadas à 

Gerência a fim de serem imediatamente dadas as providências 

necessárias. 
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VII 

Os recados expedidos pelos assinantes e que tenham de ser 

entregues pela empresa, ficam sujeitos à taxa de $500 réis 

dentro do perímetro urbano e, fora deste, até o máximo de dois 

quilômetros. 

 

VIII 

O Centro [Telefônico] abrirá às 6 horas da manhã e fechará às 

21 horas. Fora dessas horas, só em caso de doença. 

 

A Rede Telefônica Varginhense, percorrendo três cidades e duas 

prósperas Vilas, como sejam, Varginha, Elói Mendes, Paraguaçu, 

Machado e Alfenas e com diversas ligações com S. João 

Nepomuceno, Três Pontas, Três Corações, Cambuquira, 

Campanha, com mais de 180 mil habitantes, consentindo que 

todos falem, os assinantes ficarão prejudicados por 

encontrarem sempre ocupadas as linhas, com prejuízo da 

Empresa e, como nada pagam, sempre de estar ocupadas as 

linhas do tronco. Por isso, de 1º de janeiro em diante, o 

empresário fará com energia, cumprir este Regulamento. 

 

 Varginha, 1º de janeiro de 1918 

 

O Empresário 

José Lisboa de Paiva 

 
 

 

Fonte: O MOMENTO. Edição nº 137, p. 4. Varginha, 23 dez. 1917. 
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Notas:  

1 Negrito nosso para facilitar a leitura e a consulta. Cinco 

minutos, quinze dias, dois aparelhos, dois quilômetros, três 

cidades, constam do original com numerais: 5 minutos, 15 dias, 

2 aparelhos, 2 quilômetros, 3 cidades.  

2 O termo “fora da cidade” significava zona rural, no município 

de Varginha. Centro = Centro Telefônico, sede da operadora da 

rede telefônica.  

3 O artigo 6º, transcrito tal como consta do original, tem uma 

redação incompreensível: “Não podendo ser removidos os 

aparelhos e linhas de casas, nem ligados com aparelhos alguns 

que não seja fornecido pela Empresa”.  

4 O trecho do artigo 13: “A Empresa não se responsabilizará pela 

ligação desde que não haja número desocupado”, construído a 

partir de negativas, significa “A Empresa somente se 

responsabilizará pela instalação da linha telefônica, quando 

houver número disponível que possa ser destinado ao 

assinante”. 

5 O art. 17 “A Empresa não dará ligação a pessoas que não sejam 

assinantes; e quem quiser falar nas linhas de tronco deverá vir 

ao Centro e pagar a taxa”, construído com negativas, é mais 

facilmente compreendido com a seguinte redação: “A Empresa 

permitirá ligação somente aos assinantes; quem quiser falar nas 

linhas de tronco deverá ir ao Centro Telefônico e pagar a taxa”.  

6 No art. 25 “Aos assinantes que deixarem de pagar 

adiantadamente suas mensalidades até o dia 15 de cada mês, a 

Empresa [se] reserva o direito de cortar os aparelhos” o trecho 

“cortar os aparelhos”, evidentemente, significa a interrupção do 

fornecimento do serviço de telefonia pela operadora. 
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DADOS COMPARATIVOS DOS LIVROS DE ATAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL, CONSELHO DE INTENDÊNCIA E CONSELHO DISTRITAL DE 
VARGINHA – MG, 1882-1920 

TÍTULO PERÍODO DIMENSÕES 
(cm) 

PESO 
(kg) 

FOLHAS 
/ 

PÁGINAS 

Actas da 
Camara 
Municipal da 
Cidade da 
Varginha 
1883-1889 

 

17/12/1882 
22/11/1889 

 

31,4 x 22,2 

 

1,028 

 

192 

Livro das Actas 
do Conselho 
de 
Intendência 
1890-1892 

13/02/1890 

29/02/1892 

 

33 x 23 

 

1,714 

 

199 

Conselho 
Distrital Livro 
das Actas 
1893-1894 

12/07/1893 

31/12/1894 

 

32,6 x 22,1 

 

0,276 

 

26(1) 

Atas da 
Câmara 
Municipal(2) 

1892-1909? ? ? ? 

Livro de Actas 
1910-1915 

14/04/1910 
02/06/1915 

33 x 23 0,918 100 

Livro de Actas 
1915-1916 

07/06/1915 
11/09/1916 

32,3 x 22,5 1,685 400p. 

Livro de Actas 

1916-1920 

17/06/1916 
15/05/1920 

33 x 24 1,260 100  
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Fontes do Quadro 9 da página anterior: Actas da Camara 

Municipal da Cidade da Varginha 1883-1889; Livro das Actas do 

Conselho de Intendencia 1890-1892; Conselho Distrital Livro das 

Actas 1893-1894; Livro de Actas E. Paiva 1910-1915; Livro de 

Actas 1915-1916, Livro de Actas 1915-1916 MDCCCCXV [da 

Câmara Municipal de Varginha] e Livro de Actas [da Câmara 

Municipal de Varginha] 1916-1920.  

 

Nota: (1) Total de folhas numeradas a mão, rubricadas e com 

linhas. O livro possui mais duas folhas em branco, sem 

numeração e sem rubricas. (2) O Livro de Atas da Câmara 

Municipal de Varginha 1892-1910 está desaparecido. (3) O Livro 

de Actas 1915-1916 MDCCCCXV, possui quatrocentas páginas (e 

não folhas) tipograficamente numeradas. 
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ÁLBUM FOTOGRÁFICO  

 

 

 

VEREADORES ELEITOS 

PARA O TRIÊNIO ADMINISTRATIVO DE 

1916-1918 
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AFFONSO DE OLIVEIRA CASTRO 

Presidente da Câmara Municipal de Varginha 

Profissão: farmacêutico. 

Mandato: 01/01/1916 a 31/12/1918 

 
Fonte: Álbum de Varginha, de João Liberal e Sylvestre Fonseca, (1920), p. 16. 
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AFFONSO DE OLIVEIRA CASTRO 

Presidente da Câmara Municipal de Varginha 

Mandato: 01/01/1916 a 31/12/1918 

 

Fonte: Álbum da Varginha, de Álvares Rubião [1919], p. 2. 
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VEREADOR JOSÉ MARCELLINO TEIXEIRA 

Exonerado em 19 de julho de 1916. 

Mantido no cargo pela resolução nº 50, de 04/09/1917,  

da Junta de Recursos Eleitorais, reassumiu o mandato. 

 
Fonte: Álbum de Varginha, de João Liberal e Sylvestre Fonseca, (1920), p. 16. 
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VEREADOR ANTONIO REBELLO DA CUNHA  

 
Fonte: Álbum da Varginha, de Luiz José Álvares Rubião (1919), p. 29 
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VEREADOR DOMINGOS DE PAULA TEIXEIRA DE CARVALHO 

 
Fonte: Álbum de Varginha, de João Liberal e Sylvestre Fonseca, (1920), p. 33. 
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VEREADOR MAJOR ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA 

 

 
Fonte: Álbum de Varginha, de João Liberal e Sylvestre Fonseca, (1920), p. 16. 
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VEREADOR CORONEL DOMINGOS RIBEIRO DE REZENDE 

(1877-1943) 

 
Fonte: Álbum de Varginha, de João Liberal e Sylvestre Fonseca, (1920), p. 11. 
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VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA 

Exonerado em 19 de julho de 1916. 

Mantido no cargo pela resolução nº 50, de 04/09/1917,  

da Junta de Recursos Eleitorais, reassumiu o mandato. 

 
Fonte: Álbum da Varginha, de Luiz José Álvares Rubião (1919), p. 10. 
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JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA 

Presidente da Câmara Municipal de Varginha 

Mandato:  

 

Fonte: Álbum da Varginha, de Luiz José Álvares Rubião [1919], p. 04  
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JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA 

1919 a 1924 e 1930 a 1935 

 

Fonte: Galeria de Fotografias dos Ex-Prefeitos de Varginha.  

Fundação Cultural do Município de Varginha.  

Galeria no hall do prédio principal da administração, Rua Júlio 

Paulo Marcellini, nº 50, Vila Paiva, Varginha – MG. 
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VEREADOR JOSÉ FORTUNATO DE ALMEIDA 

 

Fonte: Álbum da Varginha, de Luiz José Álvares Rubião [1919], p. 08. 
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VEREADOR SEVERINO CÂNDIDO DA SILVA VILLELA 

 

Fonte: Álbum da Varginha, de Luiz José Álvares Rubião [1919], p. 08. 
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VEREADOR JOSÉ REBELLO DA CUNHA 

Fonte: Álbum Varginha, de Roberto Capri (1917),  p. 23 
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ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 

Construtor da Igreja Matriz do Divino Espírito (1908) e da 

Ponte dos Buenos (1919) 

Fonte: Álbum da Varginha, de Luiz José Álvares Rubião [1919], p. 45. 

 

 




