














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pela _ respectiva Secretaria 

SlJldARIO: .. 
~'IP cie _ç~ para .,..entó ao eac~evente ® epno critaiual d,Q 
~ai d Ri).áçao-JN1gS. QWt e .....••..••....•..•..••.•••....•• 

terras d'-J'ol~ (Peça Jt.. l o)-J)af{S· .PSfi, J- e. ......••...... 
çao ~ ll181ituto Miàei . de Arqlllt.-~-pags. 998 e •• u• ••••.• 

l.~e:~! ~ .~~gib ~~ .• <~~~-~-~~~~~~· .. ?:~ 
P~to de adi~ a d J6os funaloBerios publk:al :(~•i~Ç~a)-

~~:=~=~~i_:~~~-ii~~~-~~·-~:~~:·i:: 
cr clu~~-i~tõriõ··ci;;·~~~ d(;''serYi~li~di~i.eg~·(~~ 
::Jçaõ· á~~~~- . '. Prõi~~ 'Piim-.a~à ~ ··~-

--~ ... ~?L:.:. .... ·~ . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . ... ~.. ... . . . . . .. . . . .-
~ ãd).:~ -~~.i~~-~~~~ .•.• . ~r:.~~.~. ~~~t~ -~~~·~~-~:· 
. C:a~àrc~~-~~-t~.f»~. ~~ .. ~~-~~~--~~ 
CoàOI!IU.o lt'e terreno ., Malüc.omkl ~ á Prefeitura • .Barblaat· 

ná ~e< t:OJlclu~pags. 1.008 ~ • :i·:-~~~ ............ ~.. . .. .. 
~açao 4@ CO!l.trato "tla Fel@- ·Jndu~~la de ·Belo-Horizonte 
1· ;fea~t. e eoiU;fu.s1fo)--pgs. , l.Cl09 e.. . • • .. .. • • • • . . . • . • ............. . 
I"''O8e (kflf Sl'll. f.oreto 'lle 'Abléu e- Júlio de C.Valhct ...••...•••••••••••.. 

feqltertmentt:í"1iEf·Aitf1• M•des Cameiro-pags. 1.017, U21 e .•..•••...... 
ellda de t~ ~.olutas ~a. ~)---:JRIP. '0)17, 1.1Z7 e ............ . 
ettcmwmtof' ~ fà,ilcionarioa do Labdmtôrlo de To~logia_ do Servico 
~-Le ags.1.~1.129e t ~,.. ~ .......... ,!''" 

· . {Contüa4a-vltle ~o) . 
1. 

l.O&t 

1.009 
1.003 

. 1.004 

l.CCM 

l.QOõ 

1.006 

l.«.Jl 
1.02ol 

1.034 . 
1.013 
1.137 
1.1.35 

1.136 



lnsta!açlo de jogos e diversões no Parque Municipal .................... . 
iVoto G.e congratulações pelo restabelecimento da paz no Bfllil:-paga. 

1.022, 1.062 e. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • . • . . .......•. • 
Voto de pesar pelo falecimento do pai dp sr. Aníbal Ooatijo .•••.•....•• 
Serviços de calçamento da Capital (cont. e conclusao)- pags. lA 

l.(X34. e............ . .............................................. .. 
Tributaçao dos mercadores de ouro dos negociantes de artigos carna-

valescos (cont. e c.onclusao)-pags. 1.028, 1.053 e .•• ___ ....•....... 
Venda de terras devolutas (Peça n. 124)......................... . ..... . 
Requerimento de d. Anna Ferreira Ouimaraes (continuaçao)-pags. 1.066. 
... 1.107e .............................................................. . 
Requerimento de Carlos Rodri~es Trant (cont. e conclusao)-tJags; UJ75 e· 
Venda de terras devolutas (Peça o. 107. Cont. e conclUilO)-pap. 

1 ~ ~1 e..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..................... . 
Contrato entre a Prefeitura de ltabirito e a Cia. Telefonica-BrasBelra (cont. 

Aco:!t~o;~~itS:~J~P;~~ g~ é~~~~~ri~ · A.;.éri~~~· (Cõiti: ·~ · Côiici~õ~ 
pags. 1.~ . e ....••.....•• "' ...........•.•.•.•.•..•.....••.......•••• 

Venda de terras devQiutas (Peça n. 125)................ •• • . . . ............ . 
Venda de ter1ras devolutas~eça n. 126)............ •• •• • • • • . • . • • . •.••• 
Venda de tertas devolutas eça n. 127) ..•......••....•••.••.•••.•••••••• 
Venda de tenas devolutas eça n. 128) •.....•. .•.•.•••••• ..,. ••• ~ .••••.••• 
Venda de terras devolu1as (Peça n 129)..... . .•.....•..••.•••••••••.••.• 
Abertura de crédito para o serviço de juros de tituloa emitlclol pela Pre-

feitura .. ....................•............. ~.. . . . . . . . . . .... . . • . . . • • • • • 
lnstalaçlo de um entreposto de leite na Capital (continuaçao) .......... ·• 
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1.005 

.066 
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1.138 
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67: sessão ordinaiia, a 1.0 de outubro de 1932 

PRESIDENTE-Sr. Pedro AJeixo. 
SECRETARIO :-Sr. Furtado de Menezes. 

SUJIAIUO c- Ata- Expediente- Indenização pleiteada por Nagib Sahb (Nova 
diskibuição) - Requerimento do sr. Furtado de Menezes, solici~ 

tando a remessa dos processos de concessao de adicionais a que se 
refere a peça n. 116-Eleiça.o de Secretario do Conselho-Agradecimen~ 

' to do sr. Furtado de Menezes-Pareceres finais-N. 91 (Proposta de 
acordo, formulada por d . Albertina Lopes Jacob e outros)-N . 92 
(Creaçao do Laboratorio de Toxicologia do Serviço Medico Legal)-
N. 93 (Representaçao da Associaçao dos Professores Primarios de 
Minas-Gerais}-N. 94 (Isençao de impostos solicitada pela Empresa 
Cio e Teatral Limitada)-N. 95 (Isençao de impostos e selos pleiteada 
pelo Comité de Lavradores de Carangola)- 2. a parte-Concessao de 
terreno do Manicomio Judiciario, pleiteada pela Prefeitura de Barba~, 
cena-Relatorio e parecer sr. Furtado de Menezes-Discussao-Con~ 
clusão- Prorrogaçao de contrato da Feira Industrial~Agricola de Belo~ 
Horizonte-Relatorio e parecer do sr. Pedro Aleixo-Discussao- ·Con~ 
clusao-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham~se present~s os srs. Pedro Aleixo, Fur~ 
tadõ de Menezes, Lucio dos Santos e Christiano Guimarães. 

Assumindo a presidencia, o sr. Pedro Aleixo declara aberta a ses~ 
são e convida o sr. Furtado de Menezes a ocupar o Iogar de secre, 
ta rio. 

Acta 

E' lida e aprovada, sem ob ervações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O sr. Furtado de Menezes apresenta o seguinte expediente, 

que se encontra sobre a Mesa: 
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Oficio 
Abertura de credito para pagamento do escrevente do cartorio criminal 

do Tribunal da Relação 

Secretaria de Estado dos Negodos do Interior-Belo-Horizonte-Em 
20 de setembro de 1932. 

Senhor Presidente, 
Tendo sido creado pelo dec. n. 10.439, de 10 do corrente mês, o 

logar de escrevente do cartorio criminal do Tribunal da Relação, sem 
que se mencionasse o modo da realização do pagamento no corrente 
ano, peço a V. Excia. providencias no sentido de ser o governo auto-
rizado a abrir um credito especial, na importancia de um conto e du-
zentos e sessent~ mil réis (1:260$000}, para pagamento do respectivo 
serventuario, do dia 13 deste mês a 31 de dezembro proximo. 

Neste ensejo, renovo a V. Excia. os protestos de elevada estima e 
consideração. 

O Secretario do Interior, Gustavo Capanema. 
Ao Senhor Presidente do Conselho Consultivo-Capital. 
-0 oficio do sr. Secretario do Interior passa a constituir a peça 

n. 117, d:istribuida ao sr. Furtado de Menezes, como relator, e srs 
Samuel Libanio e Christiano Ctuimarães, respectivamente, como 1.0 ~ 
2.0 revisores. 

Oficio 
Venda de terras devolutas 

Secretaria da Agricultura-Diretoria Geral-lnspétoria de Conces-
sões e Fiscalização de Contratos-Belo-Horizonte, 29 de setembro de 
1932.-N. 877. 

Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho ConsWtivo do Esta-
do de Minas-Gerais. 

Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Estado 
mediu com o intuito de vende-las em hasta publica. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do dec. n. 20.348, de 29 
-8-31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, sem-
prévia autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 
desse Conselho ~quela autorização antes de leva-los a hasta publica. 

Os lotes ocupados por Nelson Ferreira de Souza, Regina Cardoso 
de Araujo, Ladislau Alves, Antonio Vilaça, Deraldo de Brito Guimarães 
e José Damas, nos municípios de Jequitinhonha e Patos, estão situados 

ESTADO DE MINAS-GERAIS 

em zona pastoril e, por isso, as suas áreas não excedem á maxima para 
criação de que trata o art. 61 do dec. n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. e a seus dignos 
colegas, meus protestos de elevada estima e distinta consideração,-Car-
los Luz, Secretario da Agricultura. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIBETOBIA GERAL 

Inspétorla de Ooneessões e Fiscalização de Contratos 

Relaçao dos terrenos devolutas a que se refere o oficio n. 877 expedido 
ao Conselho Consultivo em 29 de setembro de 1932 

Nomes dos ocup.antes Lugar Distrito Município 

José Damas.. .. . . . . Chumbo . ....... , Chumbo..... Patos .... . ... . 
Vicente de Tal. ..... fÇhumbo ........ .. Chumbo ...... Patos ........ . 
Serafim Corrêa . . ... . Chumbo ......... . Chumbo . ..... Pato ; ....... :. 
Aristides de Matos 

Lima . . . . . . . . . . Em um Afl . Sete 
Set...... . . . . Indiana ....... Teofilo-Otoni .. 

Joao Batista da Mota Cor. da Onça ..... Indiana ...... Teofiio·Otoni .. 
Nelson Ferreini de 

Souza ............ . Rib. Barra-Nova .... Jequitinhonha. Jequitinhonha. 
Felicíssimo Soares .. M. D. Rio Jequiti-

nhonha . • . . . . . Salto- Grande . Jequitinhonha. 
Regino Cardoso de 

Araujo ............ M. do Cg. Empe-
drada .... .. ... . Salto- Grande. Jequitinhonha. 

Manoel Xavier da Cu-

A'rea 
m2 

6 . 725.250,00 
1 .014.000,00 
1.053.150,00 

4.452.100,00 
3 .959,067,00 

7 . 321.000,00 

1 . 203.000,00 

5 . 673.500,0() 

nha ............... M. do Cg, Jacinto. ~ " 
Vitalino Freitas ...... M. do Cg. Sao-José Rubim ...... .. 
Ladislau Alves ...... M. D. Cg. do Enxa· " 

.. 2.038.750,00 

.. 1.459.!50,00 

dao ............... Salto· Grande. 
Maria Moura ........ M. D. Rio Jequiti-

nhonha. .. .. . . · " 
Antonio Pio . • . . . . . M. D. Rib. Enxada o , 
Antonio Villaça .... . M. D. Cg. Enxada<• " 
Deraldo de Brito Gui-

• 
• 

maraes.......... M. Esq. rio Jeqt:-iti-
nhonha ......... J. Joao da Vi· 

Zehino Sena . . ...... M. do C. Beija-Flor sal~~: G;~~d·~: 
Argemiro Ant. da 

Cunha Fonseca.~ . . M. Cg. da Lama .. S. João da Vi-

Vitorino Carlos ..... . M. Cg. Jacinto ... saft~~Gr~~de: 
Jo~!~~~.~ -~a.~~~~ • • • . .. ·I . . 

" 
" 

• 
• 

• 
• 
• 

.. 7 .474.625,00 

1 .541.750,00 
2. 868.750,00 

. 14.330.250,00 

7 . 783.000,00 
3.160.500,00 

3.867.500,00 
• 2 . 601.000,00 

4. 789.000,00 

lnspétoria de Concessões e Fiscalizaçao de Contratos, 24 de Setembro de 1932 
-Benjamim FeJTeira, 2. o ofidaL-Visto, Washington W. do Nascimento, Chefe de 
Secçao.-Visto, Alfredo Lobo, 1nspétor. 
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-0 oficio do sr. Secretario da Agricultura, com a relação dos terre-
J!OS devolutos ao mesmo anexa, passa a constituir a peça n. 118, que é 
distribuida ao sr. Christiano Guimarães, como relator, e srs. Lucio dos 
Santos e Samuel Libanio, respectivamente, como 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio . 
Representação ao Instituto Mineiro de Arquitétos 

Prefeitura de Belo-Horizonte-Belo-Horizonte, 30 de setembro de 
1932.-N. 20. 

Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo-M. D. Presidente do Conselho Con-
sultivo. 

Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia., de ordem do sr. 
Prefeito a inclusa representação, na qual se pede seja declarada como de 
utilidade publica o Instituto Mineiro de Arquitetos, assunto sobre o qual 
S. Excia. pede se manifeste esse Egregio Conselho. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V: Excia, protestos de estima 
e consideração.-João Lucio Brandão, secretario. 

Representação a que se refere o oficio_ supra 
Instituto Mineiro de Arquitetos-Belo-Horizonte, 30 de junho de 

1932. 
Exmo. Sr. Dr. Olegario Dias Maciel, D. D. Presidente do Estado de 

Minas-Gerais. O Instituto Mineiro de Arquitetos, associação de classe• 
com séde á rua dos Carijós n: 528, cujos estatutos (anexo um exemplar) 
arquivados no cartorio do dr. Plínio de Mendonça, que testifica e dá fé, 
que, de conformidade com o dec. federal n. 18.542, de 24 de dezembro de 
1928, foram registrados no cartorio a seu cargo, sob n. 54, (ci~coenta e 
quatro) do livro UM de •Pessoas Jurídicas•, assinado sobre estampilha 
estadual de 1$000-Plinio de Mendonça-, associação essa que reune em 
seu quadro social a maioria dos arquitetos de Belo-Horizonte, solícita a 
preciosa atenção de V. Excia. pare as considerações que se seguem, 
feitas no louvavel e patriotico intuto de elevar o nível da nobre arte arqui-
tetonica fator dos mais importantes na cultura dos povos, que. entre nós. 
está ainda em estado embrionario; devido á desorientação artística que 
tem presidido seus destinos, e isto, :·ão obstante o grande desenvolvi-
mento a que a magna arte já atingiu em outros Estados do Brasil ; 

Considerando que a absoluta inconciencia em que vive a grande 
JllaiQria do publico açerça çlQ v~lQr ~uoral, eduçativo, soçi~l ~ eçQnQm!-

·-...:.-~ .. -
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co da arte, toma possíveis numerosos abusos e vandalismos indignos de 
um país que se pretende culto e evidenciado na deturpação ou ruina de 
interessantes monumentos, na bana!isaçào de nossos bairros, que tanto 
poderiam ter contribuído para o embelesamento de nossa Capital, no 
pejamento das praças e avenidas de grande circulação, com ignobeis 
abarracamentos que se eternizam e na profanaÇão e inutilisação de 
Jogares que deveriam ser sagrados e excepcionalmente belos, numa 
cidade fadada para ser a mais bela do pais, multiplicando-se por toda 
parte esses exemplos, qual deles o mais pervertido do bom gosto e pre-
judicial á riqueza publica; 

-Considerando que o controle da arquitetura deve ser parte essen-
cial de um programa urbanístico, pois 'que não se pode desconhecer a 
importancta do ambiente na formação da estrutura humana das cidades ; 

-Considsrando que, contra estes fatos deprimentes do decoro na-
cional, se levantam por vezes veementes protestos isolados que resul-
tam inuteis, porque não encontram éco nem despertam reação sensível 
na consciencia popular, nem podem ser tomados em consideração pelo 
Poder Publico, absorvido na solução de altos problemas economico~. e, 

-Considerando, finalmente, que aos arquitetos, mais que a nenhuns 
outros artistas, incumbe o papel de educadores e interpretes das idéas, 
sentimento~ e aspirações nacionais, -o Instituto Mineiro de Arquitetos, 
solicita, com a devida venia, seja por ato de Vossa Excelencia esta asso-
ciação reconhecida como de utilidade publica para que influa sobre a 
educação artística do publico e sobre a orientação estetica das munici-
palidades e~ercendo a indispensavel fiscalisação da higiene artística do 
Estado e reclame como corporação autorisada para falar e competente 
para se fazer ouvir e atender, contra aqueles erros, que se repetem e 
alastram, devido ao desenvolvimento do espírito mercantil, cada vez 
mais egoísta e á passividade por desanimo ou indiferença daqueles que 
poderiam reagir utilmente a favor do progresso e defesa do patrimonio 
artístico nacional. 

Ao espirito culto de Vossa Excelencia, será desnecessario entrarmos 
em considerações de ordem historica, referentes a evolução da arquite-
tura através ás obràs primas dos nossos antepassados. São, estas, por-
tanto, Excelentissimo Senhor ~residente, as considerações que o Institu-
to Mineiro de Arquitetos res.olveu apresentar a Vossa Excelencia, e, con-
fiado no alto espírito de Justiça de Vossa Excelencia, o Instituto Mineiro 
d~ ArquitetQs espera seja aten~idQ na medida. solicitada e aproveita a 
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oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia protestos de inteiro 
apoio e grande veneração. 

A Diretoria : 
Octavio Roscoe, Presidente . -Luiz Olivieri, Vice-Presidente.-

Alarico José Torres, 1.0 Secretario.-José Castro, 2.0 Secretario.-- João 
de Almeida Ferber, 1.0 Tesoureiro.-Miguel Noce, 2.0 Tesoureiro. 

-O oficio e a representação ao mesmo anexa passam a constituir 
a peça n. 119, distribuída aos srs. Christiano Guimarães, Samuel Ubanio 
e Pedro Aleixo, respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas-Gerais-Belo-Horizonte, 
30 de setembro de 1932. 

Sr. Dr. Joaquim Furtado de Menezes, M. D. Secretario !nterino do 
Conselho Consultivo. Em nome do Sr. Presidente, tenho o prazer de 
acusar o recebimento de seu oficio n. 16, de 28 do corrente, oomufticando 
a S. Excia. a eleição do rlr. Pedro Aleixo para Presidente do Conselho 
Co sultivo. 

Agradecend!>-lhe a gentileza da comunicação e felicitando o Con~ 
lho pela acertada esodlha, sirvo-me do ensejo para reafirmar-lhe os pro-
testos de minha cordial estima.-Lafayette Brandão, Secretario da Pre-
sidencia. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 

Trilrnnal da Relação do Estado de Minas-Gerais - Presidencia.-Belo' 
Horizonte, 30 de setembro de 1932. 

fimo. Sr. Dr. Joaquim Furtado de Menezes, D. D. Secretario do Con-
selho Consultivo. Agradeço a V. S. a comunicação, feita em oficio de 
23 do oorrente, da :eleição do dr. Pedro Aleixo para o cargo de Presiden-
te do Conselho Consultivo do Estado, na vaga aberta pela lle'DUncia do 
dr. José Bernardin<> Alves Junior. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. S. -os me'llS protestos 
de eleva<la estima e distinta consideração.-Rodrtgues Campos, presi-
dente. 

O Conselho fica inteirado. 
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Óficio 
Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do Estado de Minas-Gerais-

Belo-Horizonte, 30 de setembro de 1932.-N. D/62. 
Ilmo. Sr. Seoretario do Conselho Consultivo. Acusando o recebi-

mento do vosso oficio n. 10, de 28 do mez fluente, agradeço a gentileza da 
comunicação que fizestes a este Tribunal, com Ieferencia á eleição do 
llmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo para Presidente do Conselho Consultivo do 
Estado. 

Saudações atenciosas, Manoel Vieira de OUueira Andrade, presiden-
te Tribunal Reg. Eleitoral. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 
Prefeitura de Belo-Horizonte, 30 de setembro de 1932. 
Exmo. Sr. Dr. Joaquim Furtado de Menezes, D. D. Secretari<> ínterim~ 

do Conselho Consultivo. Em nome do Exmo. Sr. Prefeito, acuso o recebi-
mento de oficio n. 17, no qual V. Excia. comunica a eleição do EXIIK'. Sr. 
Dr. Pedro Aleixo para Presidente desse Conselho. 

Manda-me S. Excia. agradecer a gentileza da comunicação. 
Apresento a V. Excia protestos de estimae consideração.-João 

Lucio Brandão, Secretario. 
-0 Conselho fica inteirado. · 

Oficio 
Chefia de Policia do Estado de Minas-Gerais-Belo-Horizonte, 30 

de setembro de 1932-N. 356. 
Sr. Dr. Joaquim Furtado de Menezes, Secretario interino do Con-

selho Consultivo do Estado.-Capital. Dando recebido o vosso oficio n. 
13, de 28 do corrente, com a comunicação de haver sido eleito presi-
dente desse Conselho o dr. Pedro Aleixo, agradeço-vos a gentileza, con-
signando-aqui o meu sincero jubilo por motivo de tão auspiciosa oc-
currencia.-Cordiais saudações. - O Chefe de Policia, Alvaro Baptista 
de Oliveira 

-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 
Gabinete do Advogado Geral do Estado-Belo-Horizonte, 30 de 

setembro de 1932. 
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Sr. Secretario do Conselho Consultivo. Acuso o recebimento do 
ofício n. 5, de 28 do corrente, em que me comunicais a eleição do dr. 
Pedro Aleixo para presidente do Conselho Consultivo. 

Agradecendo a gentileza da comunicação, apresento-vos os meus 
protestos de elevada estima e distinto apreço.-Milton Campos, Advoga-
do Geral do Estado. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DO 
INTERIOR - BELO-HORIZONTE 

Comando da Força Publica em Operações, em 30-9- 32. 
Exmo. Sr. Dr. Joaquim Furtado de Menezes, d. d. Secretario do 

Conselho Consultivo. Acuso em meu poder vosso oficio n. 12, ·de 
28 do corrente, comunicando-me a eleição do exmo. sr. dr. Pedro 
Alei.xo para o:cargo de Presidente desse egregio Conselho. 

Agradecem~o-vos a gentileza da comunicação formulo votos pela 
vossa felicidade pessoal e de cada um dos membros que compõem 
essa ilustrada casa. 

Saudações atenciosas. Coronel José G. Marques, Comte. das tropas da 
F. P. em operaÇões. 

- O Conselho fica inteirado. 

Oficio 
-Do diretor-secretario da União ~dos Proprietarios de Belo-Hori-

zonte, comunicando a instalação da referida sociedade e a eleição de 
sua diretoria. 

- O Conselho fica inteirado. Agradeça-se. 

Indenisaçlo pleiteada por Nagib Sahb 
PEÇA N. 100 

O ílr. Pedro Aleixo: Tendo o sr. Samuel Libanio, relator 
da peça n. 100, que trata_ da indenisação pleiteada por Nagib Sahbá 
faltado ainda á presente sessão, embora por motivo justificado, dever 
ser feita nova distribuição da mesma. Assim, passará a relator o 1. o 

revisor, sr. Christiano Guimarães devendo completar a revisão o sr. 
Lucia dos Siintos. 

~~ -· .. 

ESTADO DE MINAS-GERAIS 

Pagamento de adicionais a diversos funciona-
rios publicos 

PEÇA N. 116 
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O Sr. Furtado de Menezes 1-Sr. Presidente, para poder 
informar convenientemente a peça n. 116, que se refere ao pagamen-
to de adicionais a diversos funcionarias publicas, requeiro seja solicita-
da do sr. Secretario da Educação e Saúde Publica a remessa dos pro-
cessos a que a mesma peça se refere, não só porque ela vem desacom-
panhada de quaisquer esclarecimentos, como ainda por9ue me parece 
que ha duplicatas, visto como o Conselho ha pouco tempo já aquiesceu 
â abertura de crédito para pagamento de· adicionais aos professores 
Balthazar Cardoso Sodré e Julio Bueno, em período que novamente é 
agora mencionado. 

E' def~rido o requerimento. 

Eleição de Secretario do Conselho 

De conformidade com o que dispõe o art. 3.0
, § 3.0 do Regimento In-

terno, é anunciada a eleição de Secretario do Conselho, na vaga verifi-
cada com a eleição do sr. Pedro Aleixo para o cargo de Presidente.. 

São r~cebidas 4 cedulas, correspondentes ao numero de senhores 
conselheiros presentes. Retiradas da urna e apuradas, verifica-se o se-
guinte resultado : 

Furtado de Menezes . . . . . . . • . . . • . . . . 3 votos 
Lucio dos Santos. . . . . . . . . . . . . • . . . 1 voto 

O Sr. Pedro .A.Ieixo :-Proclamo Secretario do Conselho Con-
sultivo do Estado de Minas-Gerais o Sr. Furtado de Menezes. 

O Sr. Furtado de Menezes :-Agradeço, deveras penho-
rado, a distinção que acabam de conferir-me os ilustrados colegas e 
manifesto-lhes o desejo de corresponder, do melhor modo possível, a 
essa prova de confiança e generosidade. 

Muito bem I Muito bem I 

Apresentação, aprovação e assinatura de 
pareceres finaes 

O IJ"• --~~ ••e~o ;-Apres~ntQ o. seguinte parecer (lê); 
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Parecer N. 91 
Proposta de accordo, formulada por d. Albertina Lopes Jacob e outros 

PEÇA,.N.108 

O Conselho Consultivo de Minas Gerais, depois de examinar a 
proi_>osta de d. Albertina Lopes Jacob, seus filhos e genros, para li-
quidação amigavel da sentença proferida contra o Esfado nos autos 
que constituiram a apelação n. 5.734, da comarca de Viçosa, é de pa-
recer que se I.ealise o acordo, não nos termos desejados pelos propo-
nentes, mas na conformidade da conclusão a que· chegou o sr. ajudante 
do Advogado Geral. Pleiteiam os proponentes o pagamento de 
25:000$000 (vinte e cinco contos de réis) como illdenisação pelos 
danos que lhes causou o engenheiro do Estado, na construção da 
estrada de automovel que liga a Escola Superior de Agricultul'a e Vete-
rinaria ã cidade de Viçosa. Se é certo que o Estado foi condenado ju-
dicialmente, por decisão que transitou em julgado desde abril de 1930, a 
!ndenisar aqueles danos, tambem é certo que o montante dos pre-
Juízos foi avaliado em 15:000$000, por engenheiro da Secretaria da 
Agricultura. Eis porque entende o Conselho C.onsultivo que o paga-
mento da indenização·T de 15:000$000 e das custas da ação será liqui-
daçã-O justa e -conv~iente: -justa, porque este é o valor dos danos sofri-
dos por d. Albertina Lopes Jacob. seus filhos e g.enros~ s.egundo parecer 
de funcionaria da confiança do p.roprio Estado; conveniente. porque evita 
mais depesas em processo judicial para apuração de prejuízos que já es-
tão avaliados. 

Sala das Sessões, 1 de Outubro de 1932.- Pedro Aleixo, presidente 
-e relator. 

- O parecer é aprovado e logo depois assinado pelos srs. conselhei-
ros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Presidente do Estado. 

O Sr. Furtado de Menezes :-Para os fins regimentaes en-
caminho ã mesa, sr. Presidente, o seguinte parecer: 

Parecer N. 92 
Creação do Laboratorio de Toxicologla do Serviço Medico Legal 

PEÇA N. 113 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Gerais tendo em vista 
a grande utilidade do Laboratorio de Toxicologia que o Ooveroo pre· 

tende crea~ pelo decreto cuja minuta submeteu ã sua aprovação, resolve 
opinar favoravelmente, assim modificada a sua parte final : • resolve 
crear o Laboratorio de Toxicologia do Serviço Medico Legal. para aten_ 
der ao que dispõe a leba e do art. 2~0 , cap. I do Regulamento que 
baixou com o Decreto n. 8.982, de 19 de fevereiro de 1929 e, com ele 
os cargos de medico toxicologisia, de químico toxicologista, de auxiliar 
de laboratorio e de servente, com os vencimentos anuais constantes da 
tabela anéxa áquele decreto, para funcionarias de egual categoria: equi-
parado o químico toxicologista ao secretario do Serviço Medico Legal• 

O Conselho Consultivo aquiesce ã abertura do credito especial de 
trinta e seis contos duzentos e oitenta e sete mil réis (36:287$000) 
destinado ãs despesas com a dita CI"eação, no correr do atual exercício, 
desde que a Secretaria das Finanças se ache para isso habilitada. 
-Sala das sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, 
1.0 de Outubro de t932.- Furtado de Menezes, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado pelos srs. conse 
}heiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretario do Interior. · 

O Sr. Furtado de Menezes : - Ainda tenho o seguinte pa-
recer a apresentar (lê): 

Parece:r N. 93 
Representação da •Associação dos Professores Primarias 

de Minas·Gerais • 

PEÇA N. 99 

O Conselho Consultivo tomou na devida consideração o pedido di-
rigido ao sr. Presidente do Estado pela c Associação dos Professores Pri-
marias de Minas-Gerais ,. , no sentido de serem modificadas as condi-
ções. da aposetadoria dos professores primarias, diretores e assistentes 
tecnicos, reduzindo-se para 25 annos o prazo para a concessão de ven-
cimentos integrais, quer no caso. de invalidês provada na fórnm da legis-
lação vigente, quer na aposentadoria determinada pelo Governo. 

Atendendo, porém, á conveniencià de que as disposições legais so--
bre a aposentadoria deixem de ser uniformes para todos os funciona-
rios, de modo que se possam attender aos interesses do Estado e aos 
dos funcionarias de cada classe, e, considerando que, emquanto conti-
nuar a regulamentação da aposentadoria a ser tida como, materia cons; 
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titucional, difícil será atender a essa justa aspiração do funcionalismo 
estadoal ; considerando ainda, que, na legislação federal, a aposentado-
ria é assunto de leis ordinarias, figurando apenas na Constituição uma 
disposição de carater inteiramente geral ; o Conselho Consultivo do Es .. 
tado de Minas-Gerais resolveu, usando da atribuição que lhe confere a 
letra d do art. 8 do decr. 20.348, de 29 de agosto de 1931, sugerir ao 
sr. Presidente do Estado a conveniencia de, obtida a autorização do Go-
verno Provisorio, exigida pelo art. 11 do mesmo decreto, modificar a 
Constituição do Estado e as suas leis adicionais, no que diz respeito á 
aposentadoria dos funcionarios publicos, reduzindo <:l.S atuais disposições 
constitucionais ao art. 109 da consolidação de 31 de agosto de 1926 e 
atribuindo a regulamentação .do assunto a leis ordinarias em que sejam 
consultados os interesses do Estado e os das diversas classes de funciona-
rios.- Sala das sessões, 1.0 de outubro de 1932. - Furtado de Menezes 
relator. 

- O parecer é aprovado e logo depois assinado pelos srs. conse-
lheiros, tendo se abstido de votar o sr. Pedro Aleixo, por se considerar 
impedido pelos motivos já anteriormente declarados. 

- Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao sr. Presidente 
do Estado. 

O Sr. L\lelo dos Santos:- Passo ás mãos de V. Exc. , sr. 
Presidente, o seguinte parecer {lê): 

Parecer N. 94 
Isenção de impostos solicitada pela Empreza •Cine Teatral Limitada• 

PEÇA N. 106 
O Conselho Consultivo examinou com a merecida atenção, o pedi-

do formulado pela Empreza •Cine Teatral Limitada", de isenção de im-
postos de diversões e mais impostos municipais para o • Cine Teatro 
Brasil", que a Empreza acaba de inaugurar nesta Capital. O Conselho 
Consultivo reconhece, que se trata de um predio que, como edifício e 
como casa de diversões, honra a nossa Capital, embeleza a nossa ci-
dade e fornece uma brilhante prova de nosso esforço e do nosso gosto. 

Considerando, porém, que se tem indeferido inflexivelmente, pedidos 
denticos, ainda mesmo em se tratando de casa de diversões cujo pro-
duto se destinava a obras pias, porque não permite a situação atual 
em que se encoptram o Estado e a Municipalidade, a concessão de tais 
favores; 

Considerando ainda que ha uma lei municipal, a de n. 329, de 10 
de novembro de 1929, no seu artigo 100, vedando a concessão desses 

100~ 

favores, a predios que deem renda de '{Ualquer natureza, lei essa que~ 

segundo as informações dadas pela Prefeitura, tel11 sido rigorosamente 
cumprida, a ponto de serem cassadas todas as concessões anteriores, 
excetuadas apenas as que resultavam de disposições contratuais ou se r~ 
feriam a instituições pias ; 

Considerando, pois, que seria romper uma norma salutar e abrir um 
mau caminho ; o Conselho Consultivo opina pelo indeferimento do 
pedido. 

Reconhecendo, porém, que a Empreza oferece á Municipalidade 
vantagens bastante apreciaveis, entende o Conselho Consultivo que po-
derá ela pleitear os favores que merece sob outra fórma como mediante 
contrato em que se especifiquem as vantagens e onus recíprocos, pe, 
rante a Prefeitura. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo, 1.0 de Outubro de 1932,-
Lucio dos Santos, relator. 

- O parecer é aprovado e em seguida assinado pelos srs. conse-
lheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, com o relatorio e o parecer, ao sr. Prefeito da 
Capital. 

O Sr. Cbrlstlano Guimarães :-Trago o seguinte parecer 
sobre a peça n. 110 (lê) : 

Parecer N. 95 
Isenção de impostos e selos pleiteada pelo Comité dos 

Lavradores dii C arangola 

PEÇA N. 110 

Ao:Conselho Consultivo de Minas-Gerais, em observancia ao dis-
posto no art. 10, letra g, do decreto 20.348, do Governo Provisorio, fói 
encaminhado em oficio n. 283, de 6 de setembro, pelo sr. Secretario 
das Finanças, o pedido do •Comité dos Lavradores de Carangola" no 
sentido de ser concedida isenção de impostos e selos para os cartões 
de ingresso ao recinto da exposição Agro-Pecuaria daquele município. 

O Conselho Consultivo, após atento exame do assunto e embora 
lamentando não corresponder aos desejos dos organisadores do certa-
men, que visa tão elevados fins, resolveu não modificar o criterio até 
agora adotado, em virtude do qual é de parecer que não seja concedi-
da a isenção solicitada. 
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Sala das sessões, l.o de Outubro de 1932.-Christiano -Guimarães, 
relator. 

-O parecer é aprovado e depois assinado pelos srs. conselheiros 
presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr· 
Secretario das Finanças. 

Segunda parte da ordem do dia 
Con~são de terreno do Manicomio Judiciario, pleiteada 

pela Prefeitura de Barbacena 

PEÇA N. 111 

O Sr. Pedro Aleixo:- Figura em primeiro lugar na segunda 
parte da ordem. do dia a discussão da peça n. 111, sobre concessão de 
terreno do Man1comio Judiciario do Estado, pleiteada pela Prefeitura de 
Barbacena. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro Furtado de Mene;es. 
O Sr. Furtado de Menezes : - E' este o relatorio· que apre-

sento sobre a peça n. 111 (lê): 

Relatorio 

. No intuito de alargar e embelezar a rua Dr. Penna, facilitando 
runda o acesso ao Manicomio Judiciario, o sr. Prefeito da cidade de 
Barbacena pediu em oficio n. 623, de 18 de junho passado ao sr. Di-
retor daquele instituto a necessaria licença para invadir-lhe uma faixa 
de 4m. de largura numa extensão de 20 a 30 m. 

~olicita o sr. Prefeito ao Diretor do Manicomio que, si lhe falecer 
autondade ~ara conceder por si a licença, encaminhe 0 seu pedido ao sr. 
dr. Secretano do Interior. 

Fo-i o que ele fez. 
Por sua vez o exmo. sr. Secretario do Interior em oficio n. 2.066 

da 7.a Secção, dat~do de 29 de agosto passado, 'remete 0 pedido ao 
Conselho Consultivo para que emita 0 seu parecer. 

_Informa ~ sr. dr. Secretario ao Conselho que 0 sr. dr. Di et do 
Maruco_mio Jud~c~ario julga que o que a Prefeitura deseja fazer, :e:~nda 
em reats benefiCios ao Manicomio, uma vez que aquela rua não com-
porta o transito que por ela se faz. 

Ao oficio acompanha um croquis. 
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Assim relatada a peça n. 111, passo-a ao 1.0 relator, sr. conselhei-
ro Ghristiano Guimarães.- Bello-Horizonte, 14 de Setembro de 1932.-
Furtado de Menezes, relator. 

Parecer 
O Sr. Furtado de Menezes: -Em vista das informações da .. 

das pelo Diretor do Manicomio Judiciario e que, aliás, foram confir-
madas pelo construtor do respectivo edifício, em conversa particular que 
com e~e tive, cheguei á conclusão de que, na verdade, o alargamento da 
rua em questão interessa ao proprio Manicomio, porque facilita o acesso 
ao mesmo, melhorando muito o transito da rua dr. Penna. 

Diz o construtor que a medida poderá concorrer até, de certo modo; 
para o embelezamento do edifício, permitindo que seja aumentada uma 
balaustrada, que ali fôra interrompida. 

Nessas condições, penso que o Conselho deve concord~ com o pe .. 
dido do sr. Prefeito de Barbacena. 

( Muito bem I Muito bem I ) 

Discusslo 
-Em discussão o parecer e não , havendo quem tome a palavra, 

é o mesmo posto a votos e aprovado, adotando-se a seguinte 

Conclusio 
O Conselho Consultivo aquiesce em que seja concedida á Prefeitura 

de Barbacena uma área de terreno de cerca de 80 metros quadrados: 
pertencente ao Manicomio Judiciario do Estado, para o fim de ser alar-
gada uma rua naquela cidade. 

- O processo é devolvido ao relator para redacção do parecer de-
finitivo. 

Prorrogação de contrato da Feira Industriál Agrlcola de 
Belo-Horizonte 

PEÇA N. 112 

o Sr. Pedro .&lelxo: - Temos a discutir agora a peça n. 112, 
sobre prorrogação de contrato da Feira Industrial Agrícola de Belo-Ho-
rizonte. 
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Sou relator do processo e é o seguinte o relatorio que apresen~ 
to: (lê) : 

Relatorio 
,. 

Deseja a Comissão Organizadora da Feira Industrial Agrícola de 
Belo-Horizonte o adiamento do contrato até o dia 1.0 de outubro de 
1933, nas mesmas condições já estipuladas ccom a Prefeitura de Belo-
Horizonte» afim de que possa realizar em junho de 1933, outra feira». 

Os motivos que levaram a Comissão a solicitar mais um favor cons-
tam do requerimento de 9 de setembro corrente. 

O exmo. sr. Prefeito da Capital, no despacho de fls. declara que não 
cvê inconveniente em atender-se o pedido, uma vez que a Prefeitura não 
tem necessidade urgente de fazer desocupar o local». Pede, entretanto, 
s. exa. o parecer do Conselho Consultivo. 

Assim relatado o processo, passo-o ao exmo. sr. conselheiro Chris-
tiano Guimarães. 

Belo-Horizonte, 21 de setembro de 1922.-Pedro Alet:o, relator. 

Parecer 

O Sr. Pedro .Alelxo: - O Conselho teve oportunidade de se 
manifestar sobre o 1.0 requerimento formulado pela Comissão Organi-
zadora da Feira Industrial-Agricola de Belo-Horizonte. 

Lembramos, então, ao Exmo. Sr. Prefeito que cfizesse expedir edi-
tais anunciando que estava para ser assinado um contrato relativo a 
Feiras de Amostras Industriais e Agricolas, cuja minuta se encontrava 
lavrada na Secretaria da Agricultura; que se alguem quizesse concorrer 
poderia fazê-lo, dentro do prazo que fosse marcado; que os requerentes 
Hypolito Rocha e José Rosciano, porque já haviam satisfeito todas as exi-
gencias que lhes foram feitas, teriam preferencia sobre a melhor proposta 
apresentada, desde que assumissem as obrigações dessa proposta cons-
tantes; que os candidatos deveriam preencher os requisitos jâ preenchi-
dos pelos requerentes». 

Meu parecer é que o Prefeito mande expedir de novo editais para 
esse efeito, porque se na realidade, até o presente momento ninguem se 
apresentou como licitante, poderá ser que para o ano alguem se anime 
a fazê-lo em condições melhores que os proponentes. 

iOll 

, Dessa maneira, ficarão escrupulosamente resguardados todos os in:-
teresses. do município que, como salienta o sr. Prefeito, não tem, por 
enquanto, nenhuma necessidade de fazer desocupar o local onde se acha 
estabelecida a Feira. 

Penso, pois, que se deve sugerir ao sr. Prefeito a conveniencia de, 
antes de fazer a prorrogação solicitada, anunciar por editais, nos termos 
do parecer anterior emitido pelo Conselho, essa prorrogação, chamando 
concurrentes. 

E' possivel que se apresente algum concurrente que preencha as 
condições dos atuais organizadores da Feira Industrial-Agrícola, oferecen-
do mesmo maiores vantagens, sendo que os atuais organizadores terão 
naturalmente, preferencia em igualdade de condições, sobre as propostas 
que forem apresentadas. 

(Muilo bem ! ·Muito bem ! ) 

Discusslo 

-Em discussão o parecer e não havendo quem se manifeste, é ú 

mesmo submetido a votos e aprovado, adotando-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo é de parecer que se faça a prorrogação soli-

citada pela Comissão Organizadora da Feira Industrial-Agrícola de Belo-
Horizonte, depois de anunciada concurrencia para a referida prorrogação, 
concurrencia em que os candidatos deverão preencher os requisitos já 
satisfeitos por aquela Comissão, que terá preferencia em igualdade de 
condições. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo. 

Ordem do dia 

O Sr. Pedro .Aielxo:- Não havendo· mais nada a tratar, de-
signo para a proxima sessão esta ordem do dia: 

PRIMEIRA P AR,TE : - A regimental. 
SEGUNDA PARTE: -Discussão dos processos que, devidamente 

relatados e revistos, forem remetidos á secretaria do Conselho com a 
antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 
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Reunilo aos 4 de Outubro de 1932 

PRESIDENTE i - Sr. Pedro Aleixo, 
SECRETARIO;- Sr. Furtado de Menezes. 
A' hora regimental, acham~se presentes os srs. Pedro Aleixo, Furta-

do de Menezes e Christiano Guimarães, faltando, com causa justificada, 
os srs. Samuel Libanio e Annibal Gontijo, e sem ela o sr. Lucio dos 
Santos. 

Falta de numero 

Ordem do dia 

O Sr. Pedro Aleixo declara não haver sessão por falta de 
numero legal, prevalecendo para a seguinte a mesma ordem do dia jâ 
distribuida, com o acrescimo de outras quaisquer materias que, devida-
mente relatadas e revistas, íorem enviadas á secretaria do Conselho com 
a antecedencia regimental. 

Reunilo aos 8 de Outubro de 1932 

PRESIDENTE : -Sr. Pedro Aleixo. 
SECRETARIO:- Sr. Furtado de Menezes. 
A' hora regimental comparecem os srs. Pedro Aleixo, Furtado de 

Menezes e Christiano Guimarães, faltando, por motivo justificado, os srs. 
Samuel Libanio, Annibal Gontijo e Lucio dos Santos. 

Falta de numero 

Ordem do dia 

O Sr. Pedro Alemo declara não haver numero para realizar-se 
a sessão, continuando, por isso, a prevalecer para a proxima a mesma 
ordem do dia jâ anunciada, com o acrescimo de outras quaisquer mate-
rias que, devidamente relatadas e revistas, sejam enviadaS' â secretaria 
do Conselho com a necessaria ant~cedencia. 

.. 
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68a. sesslo ordlnaria, aos 11 de Outubro de 1932 

PRESIDENTE:- Sr. Furtado de Menezes. 
SECRETARIO: -Sr. Luci o dos Santos. 

SUJIABIO:- Atas-Posse dos srs. Loreto de Abreu e Julio de Carvalho-Oomis-
sa.o para o recebimento de SS. Excias.-Saudaçao do sr. Furtado de Me-
nezes-Discursos dos srs. Julio de Carvalho e Loreto de Abreu-Expe-
diente-Voto de congratulações pelo restabelecimento da paz no Bra-
sil-Discurso do sr. Furtado de Menezes-ComunicaçOes-Declaraçoes 
de voto dos srs. Annibal Gontijo e Samuel Libanio-Agradecimento 
do sr. Furtado' de Menezes-Voto de pezar pelo falecimento do pai 
do ~r. Annibal Gontijo-:-Agradecimento deste-Parecer final n. 96 
(Concessão de terreno do Manicomio Judiciario, pleiteada pela Prefei-
tura de Barbacena)-2.a parte-Serviços de calçamento da Capital-
Adiamento-lndenizaçao pleiteada por Nagib Sahb-Relatorio e pare· 
cer do sr . Christiano Guimaraes-Adiamento-Tributaçao dos merca-
dores de ouro e dos negociantes de artigos camavalescos-Adi~ento 
-Ordem do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os srs. Furtado de Menezes, 
Lucio dos Santos, Christiano Guimarães, Samuel Libanio e Annibal 
Gontijo. 

Na ausencia do sr. Pedro Aleixo, assume a presidencia· o sr. Fur-
tado de Menezes que, declarando aberta a sessão, convida para secre-
tariá-la o sr. Lucio dos Santos. 

Atas 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da 67.a sessão ordinaria 

assim como tambem o são as atas das reuniões realizadas a 4 e 8 do 
corrente. 

Posse dos srs. Loreto de Abreu e Julio de Carvalho 
O Sr. Cbrlstlano GulmarAes: -Sr. · Presidente, achando-se 

na ante-sala os srs. desembargador Loreto Ribeiro de Abreu e dr. Julio 
Ferreira de Carvalho, recentemente nomeados membros do Conselho 
Consultivo do Estado, requeiro a V. Excia. a nomeação de uma comis-
são que os acompanhe ao recinto, afim de se empossarem. 

Q , SR. FURTADO DE MENEZES : -Designo para essa comissão 
os srs. Christiano Guimarães e Annibal Gontijo. 

-Convidados pela mesma comissão, dão ingresso no recinto os no-
vos conselheiros que, dirigindo-se â Mesa, prestam o compromisso regi-



1014 CONSELHO CONSULTIVO DO 

mental e ocupam em seguida as suas cadeiras, sendo acolhidos por uma 
prolongada salva de palmas. 
. O Sr. Furtado de Menezes, declarando-os empossados, di-

nge-lhes esta saudação: 
~Em nom do Conselho apresento aos novos colegas nossas congra-

~laçoes pela honrosa investidura que lhes deu o Governo Federal, ma-
nifestando-lhes ao mesmo tempo o jubilo com o qual são recebidos nesta 
Casa (apoiados gerais) . 

Estamos certos de que a competencia, a operosidade e o patriotismo 
de suas excias. muito concorrerão para que sejam bem meditadas e re-
solvid~s as questões sujeitas ao e:~ame do Conselho, de modo a bem 
cur~pmmos nosso dever no posto em que fomos colocados (Muito bem ! 
Mwto bem I) •. 

O Sr. Julio de Varvalbo a- Sr. Presidente. Agradeço em 
meu nome e no de meu companheiro hoje empossado, desembargador 
Loreto de Abreu, as generosas palavras de v. excia. 

Eu não as mereço (não apoiados gerais), mas bem as merece o meu 
ilustrado colega. 

. ~requentando ha 16 anos, sem interrupção, o templo da justiça, ha-
bituei-me sempre a julgar serenamente os homens e as coisas. 

Peço, pois, licença para dizer que merecendo o venerando sr. Pre-
sidente do Estado aplausos por seus atos, um erro, entretanto, cometeu, 
e esse foi o da escolha de minha humilde pessoa (não apoiados gerais) 
para fazer parte deste Conselho tão bem representado. 

Com muita facilidade poderia ser encontrado outro homem da linha-
gem do desembargador Loreto para, com este, vir ocupar o cargo que 
desmereço (não ap_oiados gerais). 

O SR. SAMUEL LIBANIO : - Ninguem melhor do que v. excia. 
O SR. JULIO DE CARVALHO: - Obrigado a v. e~cia. 
Ao proprio emissario do sr. Presidente do Estado ponderei que de-

veria ser escolhido um outro que melhor de que eu ocuparia este posto. 
Entretanto, meus argumentos não valeram e aqui estou já empos-

sado para, do melhor modo possível, desempenhar as funções de mem-
bro do Conselho de que hoje, para honra minha, faço parte. 

(Muito bem I Muito bem I) 
O Sr. Loreto de Abreu: -Peço a palavra. 
O Sr. Furtado de Menezes:- Tem a lpalavra q nobr~ 

Consellleiro. ., 
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O SR. LO RETO DE ABREU : -Pedi a palavra para declarar aos 
srs. conselheiros que o distinto colega que acaba de falar excedeu ao 
mandato de que foi por mim investido, na parte em que colocou-me aci-
ma dêle em competencia, sendo, entretanto, s. excia. um dos mais dis-
tintos advogados do nosso Estado. como sabemos. 

O SR. JULIO DE CARVALHO : - E' bondade de v. excia. 
O SR. LORETO DE ABREU :-A mim é que será dificil desem-

penhar o cargo de conselheiro, já por falta de competencia especial (não 
"" apoiados gerais) para tratar dos relevantes assuntos que aqui são discu-

tidos, já porque nunca foram por mim manuseados negocios de ordem 
administrativa sobre os· quais, de frequente, o Conselho tem de se pro-
nunciar. E depois, dentre os defeitos que se vão agravando na velhice 
ha um que vou observar se poderá impedir-me de funcionar com regula-
ridade como membro do Conselho: é o enfraquecimento de minha audi-
ção, que me traz embaraços, individualmente, e poderá acarretar tambem 
dificuldades aos ilustrados c~legas. 

Em todo o caso, sinto-me animado dos melhores intuitos, e conto 
com a experiencia de todos os srs. conselheiros, já veteranos e perfeitos 
conhecedores dos assuntos que aqui são tratados, e estou certo de que 
ss. excias. hão de orientar-me com as luzes de sua c.ompetencia e expe-
riencia, afim de que eu possa errar menos no exercício da nobre função 
de que acabo de ser investido. 

(Multo bem I Muito bem t) 

Expediente 
O Sr. Luelo dos Santos traz ao conhecimento do Conselho 

o seguinte expediente: 

Carta 
Belo-Horizonte, 7 de Outubro de 1932. 
Gabinete do Secretario da Educação e Saude Publica de Minas .. 

Gerais. 
Prezado dr. Furtado de Menezes.-Saudações.-De posse do seu ofi-

cio de 28 do mês passado, agradeço-lhe, penhorado, a gentileza da co-
municação de haver sido eleito Presidente desse Conselho o Dr. Pedro 
Aleixo, na vaga aberta pela renuncia do Dr. José Bernardino Alves 
Junior·. 

Com estima, sou o am.0 admr.0 Noraldino Lima. 
-O Conselho fica inteirado, 
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Cartão 

-Do Inspetor Geral de Instrução de Minas-Gerais, agradecendo a 
comunicação da eleição da Mesa do Conselho. 

-Inteirado. 

Oficio 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizonte 
7 de Outubro de 1932.-Gabinete do Secretario. 

Exmo. Snr. Dr. Joaquim Furtado de Menezes, M. D. Secretario do· 
Conselho Consultivo.-Agradecendo a comunicação que tivestes a genti-
leza de me fazer sobre a eleição do dr. Pedro Aleixo, para o cargo de 
presidente do Conselho Consultivo, não posso deixar de exprimir-vos o 
jubilo com que recebi essa noticia e, tambem, a de que fostes escolhido 
para secretario do mesmo Conselho. 

Tratando-se de dois cidadãos de assinalado espírito publico e de no 
toria austeridade no trato dos assuntos de interesse coletivo, os srs. con-
selheiros não poderiam ter feito escolha nem mais justa, nem mais es-
clarecida. A êles endereço, pois, as minhas felicitações pelo acertado 
gesto. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar-vos os protestos de minha 
elevada estima e consideração.-josé Bernal'dino Alves Junior, Secre-
tario dos Finanças. 

O Conselho fica inteirado. 

Oficio 
Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 
Belo-Horizonte, 8 de Outubro de 1932. 
Exmo. Sr. Dr. _Pedro Aleixo, Dignissimo President-e do Conselho 

Consultivo do Estado de Minas-Gerais.-Congratulando-me com o Esta-
do pelo acerto de sua eleição para o elevado cargo de Presidente desse 
colendo Conselho, venho trazer a V. Excia. efusivas felicitações com sin. 
ceros votos de grata permanencia no alto posto, em o qual V. Excia. terá 
oportunidade de prestar novos e relevantes serviços á comunidade 
mineira. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Excia. os meus protest"Os de 
elevado apreço . e distinta consideração.-Carlos Luz, Secretario da Agri-
cultura. 

• 

• 
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Oficio 
Requerimento de Attila Mendes Carneiro 

Prefeitura de Belo-Horizonte.-Pela Secretaria.-N. 21.-Belo-Hori-
zonte, 7 de Outubro de 1932. 

Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo, M. D. Presidente do Conselho Con-
sultivo.-De ordem do sr. Prefeito, tenho a honra de passar ás mãos de 
V. Excia. o incluso processo no qual se pedem favores da lei n. 1.218, de 
20 de Outubro de 1930, e que S. Excia. deseja submeter á apreciação desse 
Egregio Conselho. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de estima 
e consideração.-João Lucio Brandão, secretario. 

Requerimento anexo ao oficio sup:t'a 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal.-Attila Mendes Carneiro, desejando 

se estabelecer nesta cidade, á Av. do Comercio, 356, com um posto de 
vendas, a varejo, de alcool-motor, baseado na lei n. 1.218, de 20 de Ou-
tubro de 1930, deste Estado, vem respeitosamente requerer a V. Excia. 
se digne conceder-lhe os mesmos favores a que se refere a dita lei. 

Tratando-se de um empreendimento patriotico, qual o de abastecer 
esta praça de combustível nacional, o peticionario conta com o valioso 
apoio dessa Prefeitura, sem o que não poderá, vantajosamente, concor-
rer com os produtos similares estrangeiros. 

Si V. Excia. se dignar julgar justa esta pretenção, o peticionaria po-
derá fornecer todos os detalhes que lhe sejam exigidos. 

Nestes termos 
P. deferimento. 

Belo-Horizonte, 14 de Abril de 1932.-P. p. de Attila Mendes Car-
neiro, Getulio Mendes Carneiro. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 120, distribuída aos srs. 
Loreto de Abreu, Julio de Carvalho e Christiano Guimarães, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Venda de terras devolutas 

Secretaria da Agricultura.-Diretoria Geral.-Inspetoria de Conces-
sões e Fiscalização de Contratos.-N. 131.-Belo-Horizonte, 8 de Outu-
bro de 1932 . 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais. 

Os processos da relação inclusa se referem a terras que· o Estado 
mediu com o intuito de vendê-las em hasta publica. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do decreto n. 20.348, de 
29/8/31, a venda de lotes cujas áreas ultrapasserit a 100 hectares, sem 
prévia autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 
desse Conselho aquela autorização, antes de levá-los á hasta publica. 

Os lotes ocupados por João Pereira de Mello, Hermano Alves de 
Souza, Olavo Ferraz, João José de Souza, Manoel Ferreira das Neves e 
João de Almeida, no municipio de Jequitinhonha, estão situados em zona 
pastoril e, por isso, as suas áreas não excedem á maxima para criação 
de que trata o art. 61 do decreto n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia., e a seus 
dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta considera-
ção.-;-Carlos Luz, Secretario da Agricultura. 

I 

ESTADO DE KINAS-GEB.AIS 1019 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DmETORIA. GERAL 

laapétorla de Concessões e Fiscalização de Conf-.i'atos 

Relação dos terrenos devolutos a que se refere o oficio n. 131, expedido ao 
Conselho Consultivo em 8 de Outubro de 1932. 

Nomes dos ocu- Lugar pantes 

João Pereira de Marg. direita Rib. 
Mello e out .. . . Enxadão .... . . ... . 

Hermando Alves Marg. esquerda Cg. 
de Souza .. Enxadão ... . .... . 

Elias Pereira Lo- Marg. esquerda Cg. 
pes .•••... . .. . . Enxadão .. . ...... 

Basilio José dos Marg. do Cg. San-
Santos . . ..... . . to-Lenho . . .. ... . 

Antonio Albino Marg. e squ e rd a 
da Silva ...... . Rio Jequitinhonha 

Olavo Ferraz . . . Marg. do Cg. Ja-
Manoel Felippe cinto ..••......... 
de Carvalho . . . Melancias . . . . ... . . 

Chrispim de Sou- Marg. direita Rio 
za ..... . . . ... . . , Jequitinhonha .... 

Lourenço Car- Marg. direita Rio 
doso .....• . . Jequitinhonha . . . . 

Satiro Gonçalves Marg . do Cg. de 
Vianna .••••... Areia .•....•. . .. 

Sebastiana Maria Marg. esq. do Rio 
de Jesus e Filhos Jequinnhonha .... 

Deraldo Soares Marg. do Cog. Ja-
Bilé ....... . ... . tai . . ............ 

Alvaro de Arau· Marg. dir~ita do 
jo Fay;:ndes ... Cg. Jacinto ... ... 

João osé de Marg. esq. do Cg. 
Souza •••••... Enxadão .... .. .. . 

Clemente M a • Marg. do Cg. Olho 
chado ...•••• . • d'Agua .. . ... .. . . 

o~:c~~~ .. ~~~~: Marg. do Cg. Qui-
rino ........ . .... 

Pedro Ferreira da Marg. do Cg. Boa-
Cruz ........... Sorte .•••. . ••••. 

Tertuliano de AI· Marg. esq. do Rio 
meida ......... Jequitinhonha . . . . 

Manoel Ferreira Marg. esq. do Rib. 
das Neves ..... São Miguel .•. . .. . 

João de Almei- Marg. direita do 
da ........... . . Cg. Sapucaia .. . 

Josino Moreira São José do Ata-
de Assis ....... lho ....•. . ... . .. . 

Manoel Henrique 
F-erreira ...•.. .. • Taquara-Preta . . . .. 

Distrito 

. Salto-Grande 
,. ,. 

"' ,. 

"' "' 
,. " 

" " 
"' "' 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" "' 
" ,. 

Rubim 
,. 

" 
S. João da Vigia 

Joaima 

Pedra-Grande 

Jaguarassú 

Manhuassú 

Município 

Jequitinhonha 

"' 
,. 

" 
" 
" 
"' 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
"' S . Domingos 

do Prata 

Manhuassú 

A'rea em m 2 

5.294.000,00 

6.926.000,00 

1.184.250,00 

3.196.000,00 

1.651.750,00 

6.214.500,00 
2.640.875,00 

1.253.950,00 

1.993.625,00 

4.840.000,00 

2.550.000,00 

2.149.750, 00 

00 

00 

00 

2.389.500, 

5.402.500, 

4.279.500, 

1.321.250,00 

2. 719.500,00 

3.470.000,00 

6.799.500, 

17.975.000, 

00 

00 

00 

00 

3.139.750, 

1.256.250, 

Inspétoria de Concessões e Fiscalização de Contratos, 1 de Outubro de 1932 . 
-Benjamim Ferreira, 2.0 oficial.-Visto. Washington W. do ~a~cimeQto Çhefe 
de Sec~:.to.-Vjsto. Alfredo LQbo, Inspetor. 
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-0 oficio do sr. Secretario da Agricultura com a relação dos ter· 
renos devolutas a que se refere, passa a constituir a peça n. 121, distri· 
buida aos srs. Julio de Carvalho, Lucio dos Santos e Annibal Oontijo, 
respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Vencimentos de funcionarios do Laboratorlo de Toxloologia do Serviço 

Medico-Legal 

Secretaria de Estado dos Negocios do Interior- Belo-Horizonte, N. 
109. 

Snr. Presidente do Conselho Consultivo: Esse Conselho, em seu 
parecer n. 92, de 1. o deste mês, propôs, com a modificação da parte final do 
decreto com que desejava o governo crear o Laboratorio de Toxico· 
logia do Serviço-Medico Legal, a equiparação dos vencimentos do qui· 
mico toxicologista aos do Secretario do Serviço Medico-Legal, ficando 
os demais funccionarios com os vencimentos constantes da tabela ane-
xa ao decreto 8.982, de 19 de fevereiro de 1929. 

Peço venia para ponderar que os vencimentos do químico toxico-
logista foram calculados de acordo com a tabela referida, sendo, por-
tanto, perfeitamente iguais aos do secrebirio daquele serviço. 

Ainda em obediencia a essa mesma tabela, foram tambem calcula· 
dos os vencin;tentos dos demais funcionarios, exceção apenas do serven· 
te. Si se tiver de igualar o ordenado deste ultimo, o que importa em 
aumento de despesa, forçoso é que se altere a cifra do oredüo a ser 
aberto para as primeiras despesas do Laboratorio. 

Assim sendo, tomo a liberdade de devolver ao Conselho sob vossa 
esclarecida presidencia o parecer a que me refiri, pedindo-vos o obsequio 
de determinar novo estudo da materia. - Atenciosas saudações. - Gus-
tavo Capanema, Secretario do Interior, 

-O oficio passa a constituir a peça n. 2, distribuída aos srs. Fur-
tado de Menzes, Cristiano Guimarães e Lucio dos Santos, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Instalação de jogos e diversões no Parque Mnn lclpal 

Prefeitura de Belo-Horizonte- Belo-Horizonte, 11 de Outubro de 
1932- Pela Secretaria N. 22. 

ioot 

Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo M. D. Presidente do Conselho Consul-
tivo. De ordem do Sr. Prefeito, passo as mãos de V. Ex. o incluso pro-
cesso, no qual se pede concessão para um Parque de Divisões e sobre o 
qual S. Excia pede se manifeste esse egregio Conselho. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de estima 
e consideração- João Lucio Brandãe, Secretario. 

Requerimento anexo ao oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Luiz Penna, D. D. Prefeito de Belo-Horizonte 

Os abaixo assinados, engenheiros, brasileiros residentes nesta Capital, 
atendendo a não existir, ainda, em Belo-Horizonte,ldivertimentos proprios 
para crianças, senhoritas e o povo em geral, vêm requerer a V. Excia. auto· 
risação para instalarem e explorarem uma serie de jogos e diversões a 
preços populares, como : 

a) estrada de ferro liliputiana ; 
b) roda gigante ; 
c) tiro ao alvaro ; 
d) jogos desportivos para torneio; 
e) vôo pelas nuvens (aeroplanos); 
f) carrousel ; 
g) chicote; 
b) ondas de aços ; 
i) rink; 
j) lanchas, canôas, etc. ; 
Para esse fim, pedem V. Excia. conceder-lhes perrmssao para que 

sejam essas intalações feitas no Parque Municipal- onde o povo, diver-
tindo-se, gosará os beneficios de exercícios ao ar livre e puro, quàl é a 
finalidade desse logradouro publico. 

Para julgar o que desejamos empreender, apresentamos á conside-
ração de V. Excia. as condições seguintes: 

1) A linha ferrea liliputiana será instalada, como delineada na planta 
junta, numa faixa .de dous metros (2M, O) de largura e um perímetro de 
mil a mil e quinhentos metros (1000m a 1.500m) sem, contudo, prejudi-
car o transito pelas alamedas e sem perigo de atropelamento ou acidentes, 
devido á pequena velocidade do comboio. 

O perímetro será dividido por quatro (4) secções onde serão colo-
cadas estações, de acordo com os pontos principaes a servir, e nas 
quais funcionarão pequenos · ba~s. 
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2) Em pontos escolhidos nas margens dos lagos, serão construidos 
pequenos cais, para lanchas e canoas. 

3) Os demais aparelhos para jogos e diversões serão instalados 
em pontos indicados na planta, ou em locais determinados pela Prefeitura. 

4) Tudo será construido de acordo com projetos que serão apresen~ 
tados, em tempo oportuno, á aprova·ção da Prefeitura. 

5) O prazo que solicitam para a exploração deste "Parque de Diver~ 
sões" é de vinte {20)- anos, revertendo todos os ben~ficios e melhora~ 
mentos á Municipalidade, uma vez esgotarlo o tempo de duração da con~ 
cessão. 

6) Dos lucros . liquidas verificados, comprometem-se os requerentes 
a dar dois por cento (2° f 0 ) á Santa Casa de Belo· Horizonte, ou a outro 
qualquer instituição de caridade que a Prefeitura determinar. 

Convictos de que V. Excia., com o largo descotinio de que é dotado, 
reconhece a necessidade do povo de divertir-se ao ar livre - em se tratando 
de diversões a preços reduzidíssimos, como os do caso presente, e sen· 
do gratuita a assistencia aos folguedos, condições estas que farão certa· 
mente acorrer grande numero de pessoas ao Parque Municipal, realizan~ 
do uma de suas finalidades -esperam os requerentes, com o favoravel 
despacho de V. Excia., proporcionar a Belo-Horizonte mais este melhora-
mento, que trará, ainda, como consequencia imediata, o emprego de muitos 
desocupados. E. D. Otto Jacob, Raul Diniz Hanriot. 

Belo-Horizonte, 7 de julho de 1932. 
-O processo passa a constituir a peça n. 123, distribuída aos srs. 

Pedro Aleixo, Lucio dos Santos e Loreto de Abreu, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Prefeitura de Ouro-Fino- em 4 de setembro de 1932. N. 60. 
Exmo. Snr. Presiden~e do Conselho Consultivo -Acusando o rece· 

bimento dos Anais desse Conselho, envio agradecimentos e aproveito 
o ensejo para renovar os meus protestos de estima e apreço - Cordiais 
Saudações- Bueno Brandão Filho -Prefeito. 

- O Conselho fica inteirado. 

Voto de congratulações 

O sr. Furtado de Menezes:- Srs. Conselheiros. 
Sendo esta a primeira vez que nos reunimos deP.ois que se resta-

beleceu a paz no Brasil, penso que o Conselho Consultivo, que por va-

; iô23 

rias vezes teve ocas1ao de manifestar sua solidariedade ao governo 
. deve enviar congratulações ao Sr. Presidente da Republica ·e ao Sr. Pre~ 
sidente do Estado, pela vitoria das armas federais, manifestando o ju· 
bilo que vai em todos nós pelo restabelecimento da confraternização 
entre os brasileiros. (Apoiados. Muito bem) 1 · 

Consulto, pois, os srs. conselheiros se estão de acôrdo com a pro-
posta. 

- Sem debate é esta aprovada unanimemente, devendo ser feitas 
. as respectivas comunicações. 

Comunicações 
O sr. Luclo dos Santos:- comunica ter faltado ás duas ulti-

mas sessões por PlOtivo justo. 
- O Conselho fiça inteirado. 
O sr. Samuel Llbanlo: -comunica igualmente que o Sr. Pedro 

Aleixo, por se achar enfermo, deixou de comparecer á presente ses-
são. 

_,_ Identico despacho. 

Declarações de voto 
O sr. A.nlbal Goutljo:- Sr. Presidente, não compareci ás sessões 

em que foram sufragados os nomes do Sr. Conselheiro Pedro AI eixo e 0 de 
V. Excia. para, respectivamente, ocuparem os cargos de presidente e se-
cretario desta C.asa. 

Venho, por isso, declarar que, se estivesse presente, acompanha· 
ria o Conselho na acertadada escolha que fez de tão distintos colegai 
para ocuparem esses elevados postos. 

Congratulando~me, pois, com a Casa pelo magnífico resultado de 
tais eleições, apresento a V. Excia., minhas calorosas felicitações, que 
torno extensivas ao Sr. Conselheiro Pedro Aleixo. 

(Muito bem I Muito bem I) 
O sr. Samuel Llbanlo: -Peço a palavra. 
O SR. FURTADO DE MENEZES:- Tem a palavra o Sr. Conselhei~ 

ro Samuel Libanio. 
. O SR. SAMUEL LIBANIO:- Tendo sido convocado para os traba~ 

lhos do Conselho Nacional do Ensino, não tive a fortuna de me achar 
presente ás sessões em que se preencheram as vagas de presidente e se-
cretario do Conselho. Se aqui me encontrasse teria, com a maior sa-

~ 
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tisfação, votado nos nomes dos nossos eminentes col~gas, srs. conselhei, 
ros Pedro AI eixo e Furtado de Menezes para, respectivamente, ocuparem 

esses cargos. 
(Muito bem I} o sr. Furtado de Menezes:- Em meu nome e no do Sr. 

Conselheiro Pedro Aleixo, ora ausente, agradeço aos dois distintos cole, 
gas essa manifestação de solidariedade que tão bondosamente acabam 
de nos prestar . 

Voto de pesar 
o sr. Lucio dos Santos:- Sr. Presidente, sendo esta a p~i

meira vez que nos reunimos depois da falecimento do pai do Sr. Conselhetro 
Annibal Gontijo, venho propor á Casa seja consignado na ata um vot? 
de pesar por esse lutuoso fáto, apresentando ao distinto colega as mam, 
festações de nossa simpatia e conforto pelo profundo golpe que acaba de 

sofrer. 
(Apoiados gerais. Muito bem I} 
0 SR. FURTADO DE MENEZES: -Interpretando o sentir de todos 

os srs. conselheiros, farei consignar . na ata o voto de pesar proposto. 
(Muito bem I Mp.ito bern I) o sr . .Anibal Gontljo :-Agradeço, mesmo penhorado, a gen~, 

rosa manifestação de conforto que acaba de me ser prestada pela amt' 
zade carinhosa e dedicada de meus honrados colegas. Conf~sso,lhes 
não encontrar palavras com as com as quais possa bem traduzu o ~ro, 
fundo e imperecível sentimento de gratidão que me vai n'alma e, ponsso, 
limitou,me a dizer: "Deus lhes pague". 

(Muito bem I Muito bem ! ) 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres fi• 
nais 

o sr. Furtado de Menezes:- Sobre a peça n. 111, trago o 
seguinte parecer definitivo (lê} : 

Parecer n. 96 

Concessão de terreno do Manicomio Judiciario, pleiteada pela Prefeita, 
ra de Barbacena 

Tendo em vista as vantagens do alargam~nto da rua dr. Pena, não 

t O transito publico como ainda para facilitar o acesso ao somen e para , 

Manicomio Judiciario o Conselho Consultivo do Estado de Minas,Qe, 
rais resolve conceder ao Governo a autorização necessaria para que possa 
ceder à Prefeitura de Barbacena a faixa de terreno pertencente àquele 
estabelecimento, indispensavel, ao dito melhoramento. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas~Qe, 
rais, 11 de outubro de 1932. 

Joaquim Furtado de Menezes, relator. 
--O parecer é. ~provado e em seguida assinado por todos os 

srs. conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do Sr. Pedro Alei, 
xo . 

-Devolve-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. Se, 
cretario do Interior. 

Segundà parie da ordem do dia 

Serviços de calçamento da Capital 

{PEÇA N. 32) 

O sr. Furtado de Menezes:- Na segunda parte da ordem do 
-dia está em primeiro lugar a continuação da discussão da peça n. 32, 
sobre um requirimento da Cia. Brasileira de Estradas Modernas, encarre, 
gada dos serviços de calçamento da Capital, pedindo substituição do de, 
cn:to municipal n. 46, de 1929, por outro que eleve a emissão de apo-
lices de 15.000 para 20.000 contos de réis. 

Achando,se ausente o Sr. Conselheiro Pedro Aleixo que é o relator, 
considero adiada a discussão dessa peça. 

lndenizaçio pleiteada por Nagib Sahb 

(PEÇA N. 100 ) 

O sr • .Portado de Menezes : -Vai entrar em dicussão a peça 
n. 100, relativamente a um processo em que Nagib Sahb pede indeni-
zação de prejuizos que ·alega ter sofrido por ocasião do movimento revo, 
lucionario de 3 de outubro de 1930. 

Tem a palavra o relator, Sr. Conselheiro Christiano Guimarães. 
a 
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O Sr. Cbrlstlano Guimarães : -Na primeira distribuição do 
processo que constitue objeto da peça n. 100, foi relator o Sr: C~nselh~iro 
José Bernardino, mas esse nosso eminente ex-colega, como e sab1~0, 
afastou-se do Conselho Consultivo. O primeiro revisor, Sr. Conselheiro 
Samuel Libanio, passou então a relator, mas, tendo tambem S. Excia. se 
afastado por muitos dias de Belo-Horizonte, obrigado por deveres que o 
chamaram á Capital Federal, f<?i feita, por isso mesmo e de acordo com 
dispositivo do nosso Regimento, nova distribuição do processo ~bendo 
desta vez amim, segundo revisor, as funções de relator, sendo destgnado 
para completar a revisão o Sr. Conselheiro Pedro Aleixo. 

É, portanto, no exerci cio das novas funções que por força do Re~
rneuto me couberam, que vou ler, adotando-o integralmente, o relatono 
elaborado pelo nosso ex-colega e ex-presidente do Consêlho, Dr. José Ber-
nardino, relatorio que é o seguinte (lê): 

Relato rio 

o Governo do Estado pede o pronunciamento do Conselho Cosul-
tivo sobre a pretensão de Nagib Sahb formulada nas petições, que se vêm 
junto ao processo que àcompanhou o oficio n. 260, de 20 do corrente, 
do sr. Secretario do Interior. 

Nagib Sahb, provando ser proprietario de uma casa. situada ne~ta 
Capital na rua Aimorés, esquina da de Juiz de Fóra,._plettea se lhe m-
denizem os prejuízos que alega ter sofrido por ocas1ao do movi~~nto 
revolucionaria de outubro de 1930, consistentes nas grandes danifica-
ções do aludido predio em consequencia do cêrco i~posto ao 12.

0 

R.~· 
a completa inutilização do stock de mercadorias do estabeleci-e n . T 

mento comercial que no dito predio mantinha, dos moveis e utens1 IOS 

que 0 guarneciam e das roupas de uso seu e da família, pois que ali 
mesmo tinha sua residencia . 

o processo foi instruido com documentos varios, recebeu inf~rrna
ções da Comissão julgadora das requisições feitas para a Revoluçao e, 
por ultimo, foi submetido ao paracer do dr. Advogado Geral do Estado, 
o qual, em resumo opinou: 

a) . que, em principio, não póde o Estado deixar de reparar os da-

nos causados ao reclamante: 
b) - que nem todos os danos de que o requerente se queixa estão 

suficientemente provados, não ha prova bastante do valor deles e de 
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uma parte do stock de mercadorias, não é ao EstadÓ-que cabe o dever de · 
indenizar; 

c)- que, havendo outras pretensões identicas ás do ' requerente E! 
devendo, por isso, estabelecer-se regra geral a aplicar-se aos ~os ~e
melhantes, para prevenir litígios futuros,- o que em regra se faz ~item
ante transação, conveniente era submeter-se o caso ao Conselho Consul-c 
tivo ,com fundamento no art. 1 O, letra f do decreto o. 20.348, de 29 de agos-
to de 1931. 

Passo ·o processo ao 1.0 revisor, Exmo. Sr. Conselheiro Samuel LI-
banio, depois de assim visto e relatado ·-·· o-que demorei a fazer pela nece~
sidade de tempo para bem examinar a especie. 

Belo-Horizonte, 27 de agosto de 1932.- José Bernardino, presidente 
e relator. 

Designado para relator. da peça n. 100, adoto integralmente o rela-
torio do nosso ilustre ex-presidente Dr. José Bernardino. 

4 de outubro de 1932.- ChristianoGuimarães. 

Parecer 

O sr. Chrlstlano Guimarães 1- Sr. Presidente, meu pare-
cer é favoravel ao pedido de indenização formulado pelo Sr. Nagib 
Sahb. 

Cs acontecimentos que determinaram os prejuizos de que êle foi 
vitima, são do conhecimento de todos nós, e parece que a Policia, que_ 
devia ampara-lo, defendendo-o de circunstancias tão graves como aquelas 
em que êle se viu envolvido; não só não o amparou, corno ainda foi a 
causadora inicial dos danos que êle sofreu, chegando mesmo a demolir 
em parte paredes de sua casa comercial para ali assestar metralhadoras 
com as quais rompeu o ataque ao 12 Regimento. 

Dest'arte, sou favoravel á indenização pleiteada, já pelo que li e 
pude perceber das peças constantes do processo, como ainda tambem 
atendendo 'ás conclusões do dr . advogado geral do Estado, que apenas 
faz algumas restrições relativamente a avaliação dos prejuízos ocasiondos 
ao Sr. Nagib Sahb. 

Apesar de ser este o meu parecer tratando-se de uma questão cujo 
aspeto jurídico não se me afigure simples, aolcontrario disso, é complexo, 
tanto que constitue objeto de uma tese para um concurso que brevemente 

r 
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se relizará e que promete ser- notavel, julgo de bom alvitre adiarmos 
a discussão, afim de que sobre o caso se pronuncie tambem o segundo 
revisor, Sr . Conselheiro Pedro Aleixo, o qual sendo jurista, melhor e 
mais autoriz-adamente que o relator, poderá prestar escl~cimentos. ao 
Conselho. 

Acresce ainda a seguinte circunstancia: ingressaram hoje nesta Casa 
dois ilustres mestres do Direito, e a mim me parece tambem. raz~avel 
que não sejam eles colhidos de surpreza na votação de um assunto que 
provavelmente desejariam examinal'em seus detalhes, concorrendo assim, 
eficasmente, para sua perfeita decisão. 

Nestas condições, creio ser mais razoavel e adiamento da discussão do 
pr.o.cesso, e é o que requeiro a V. Excia. 

(Muito bem I Muito bem I ) 
-O requerimento é aprovado sem debate ficando, por isso, adiada 

discussão. 

Tributação dos mercadores de ouro e dos negociantes 
de artigos carnavalescos 

(PEÇA N. 114) 

O sr. Fortado de Menezes: -Finalmente o Conselho devia se 
pronunciar sobre a peça n. 114, relativamente a minuta de decreto sujei-
tando a impostos os mercadores de ouro e os negociantes de artigos 
carnavalescos. Sendo relator deste processo ainda o Sr. Conselheiro 
Pedro Aleixo, fica a ' discussão ·adiada devido a ausencia de S. 

Excia. 

Ordemdo dia 

O sr;. Furtado. de Meaeae& :-Não havendo mais nada a tra-
tar, designo para ordem do dia da proxima sessão a mesma que havia 
sido dada pª-.ra hoje, com o acrescimo de outra qualquer materia que, 
devidamente relatada--e ~:evista, lôr enviada á secretaria do Conselho 
com a antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessªo. 
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'69: sess"lo ordinaria, aos 15 de Outubro de 1932 
PRESIDENTE: - Sr. Pedro Aleixo. 
SECRETARIO: - Sr. Furtado de Menezes. 

SIBI.&RI8 : Ata-Expediente-Parecer final n. 97 (Prorrogaçao de contrato da 
Feira lndustrial·Agricola de Belo· Horizonte) - 2 . a parte-Serviços de 
calçamento da Capital-Relatorio e parecer do sr. Pedro Aleixo-Dis· 
cussao-Conclusao-lndenizaiao pleiteada por Nagib Sahb-Discur-
sos dos srs. Christiano Guimaraes e Pedro Aleixo-Discussao-Dig. 
cursos dos srs. Lorêto de Abreu, Pedro Aleixo e julio de Carvâlho-
Votaçao-Requerimento do sr . Lorêto de Abreu no sentido de ser o 
assunto dividido para a votação-Leitura, · pelo sr . Secretario, de um 
trecho do parecer do Advogado Geral do Estado - Votação da mate-

ria, por partes-Declarações de voto-Conclusão-Tributação dos mer-
cadores de ouro e dos negociantes de artigos carnavalescos-Relato· 
rio e parecer do sr. Pedro Aleixo - Sugestao lemb.rada pelo sr. Lu cio 
dos Santos-Discussao-Votaçao-Declarações de voto-Conclusao-
Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham·se presentes os srs. Pedro Aleixo, Fur· 
tado de Menezes, Lucio dos Santos, Christiano Guimarães, Lorêto de 
Abreu, Julio de Carvalho, Annibal GontiJ. o e Samuel L"b · 1 amo. 

-Abre-se a sessão. 

Ata 

Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sobre a mesma 
reclame, é aprovada. 

Expediente 
8 Sr. Fartado de Menezes apresenta o seguinte expediente: 

Oficio 

Pagamento de adicionais a diversos funcionarios publlcos 

Secretaria da Educação e Saude Publica.-Gabinete do Secretario. 
-Belo-Horizonte, 11 de Outubro de 1932. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo de Minas-Gerais.-Atenden-
do ao_ pedido de V. Excia. em oficio n. 151, de 4 do corrente, junto. 
lhe envio os processos referentes ao pagamento da gratificação adicio-

, l)al da lei n. 425 aos funcionarias mencionados em meu oficio anterior, 
de n. 141, cabendo-me informar-lhe que, embora o Conselho já hou-
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vesse aquiecido ao mesmo pagamento quanto aos professores Baltha, 
zar Cardoso Sodré e Julio Bueno, o credito ainda não foi aberto, por 
haver a Secretaria das Finanças opinado de modo que exige ratificação 
do Conselho. 

Aproveito o ensejo para renovar a V,. Excia. a segurança de meü 
elevado apreço.-Noraldino Lima, Secretario. 

A S. Excia o Sr. Dr. Pedro Aleixo, Presidente do Conselho Con, 
sultivo do Estado de Minas,Gerais. 

-Junte,se á peça n. 116. 

Oficio 

Venda de terras devolutas 

Secretaria da Agricultura.-Oiretoria Geral.-lnspétoria de Conces, 
sões e Fiscalização de Contratos.-N. 132.-Belo,Horizonte, 14 de Ou, 
tubro de 1932. 

Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Esta-
do de Minas,Gerais.-Os processos da relação inclusa se referem a ter, 
ras que o Estado mediu com o intuito de vende,las em hasta publica. 

Vedando, entret'anto, a letra e do art. 10 do decreto n. 20.348, de 
29/8/31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, sem 
prévia autorisação do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 
desse Conselho aquela autorização, antes de leva,los a hasta publica. 

O lote ocupado por Potí Tupí da Fonseca, no distrito de Salto,Gran-
de, município de Jequitinhonha, está situado em zona pastoril e, por 
isso, a sua área não excede á maxima para criação de que trata o art. 
61 do Decreto n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia e a 
sem; dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta con-
sideração.-Benedito José dos Santos, pelo Secretario da Agricultura. 
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SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DffiETORIA GERAL 

Ia•pétorla de Coaee886es e Fl•eallza('Ao de c:Jontrato. 
Relaçao dos terrenos devolutos a que se refere o ofido n. 132, expedido ao 

Conselho Consultivo em 14 de Outubro de 1932 . 

Nomes dos ocu-
pantes 

Lugar 

José Esquerdo . . Kl. 220 da E. F. B. 

Distrito Municipio Are a 

Minas . . . . . . . . . . . . . Indiana Teofilo-Otoni 1.113.500,00m2 

4.669.000,00m2 

4 967 .050,00m2 

4.330 .000,00m2 

4 . 751 . 730.00m2 

1 . 329. 000,00m2 
1 . 442 . 750.00m2 

Arthur Sá .... .... Ent. 204 e 205 da 
Baía e Minas ... • 

Teofilo Dias . ...... Ent. kl. 202 e 203 
da Baía e Minas. 

José Cabral Barbo- Kl. 206 da Baía e 
sa..... ..• • • . • • Minas ....... . . 

Silvio da Silva ..•. Kl. 207 da Baia e 
Minas .. ...... . . 

Clemente Ferreira. Cachoeira do rib 
Poté ............. . Poté 

Joaquim Batista . .. M. E. rib. Poté ... . 
José Rêgo da Fon- Margens do ti b. 

• 
seca....... . ...... Poté ....•....... 

Pedro Antonio . . Margens do r i b. 
Poté .•••••.... . . " José Luiz de Oli- M. esq. do rio Poté 

veira .. . ...... . . 
José Laender ..... M. esq. rio Todos 

os Santos ...... . Urucú 
Angelo Alexandri- Rib. Pampan . ..... . 

no Ribeiro .. .. . . 
joio J u s ti n o da Cab. do Cg . do 

Cruz e irmaos.. . Pai v a .. ..... .. . . 
José de Souza eM. esq. Todos os 

Sebastilo de Santos : . .. ..... . Urucú 
Souza .......... . 

Durval Reis ........ M. D. do rio Peruí-
pe . ..... .. . . . . . . Indiana 

Nu no Barbosa Se- Margem do Cg . 
na . .. .• • • • • • . Brejao ......... . Urucú 

" 
• 

• 

,. 

• 
• 

" 

" 

• 
• 

• ,. 

• 

• 

" 

1 .485 . 750,00m2 

2. 001. 000,00m2 
1. 152 . 500,00m2 

1 .511. 750,00m2 
2 . 497 . 500,00m2 

1 . 202 . 000,00m2 

1.-480 . 750,00m2 

2. ~1.000,00m2 

1 . 061 . 449,00m2 
Poti Tupi da Fon- Mar. Cg. Enxadi-

seca...... . . . . . . nho ..... .. . ..... Salto Grande Jequitinhonha 
Margarida Mar i a Marg. Cg. Caldei-

14 . 700.000,00m2 

1 . 363. 250,00m2 

3 115. 700,00m2 

1 . 760.000,00m2 

de Jesus. . . . . . . . roes . . . • . . . . . . . . • 
Joaquim Batista .. M. Esq. Cg. Enxa-
Emesto Moreira de dao. . . . . . . . . . . . . • 

Souza .••......... Marg. Cg. Esperan-
ça .. . . . . .. . . " 

.. 
" 

lnspétoria de Concessões e Fiscalizaçao de Contratos, 8-10-932.-Ass. Ben-
jamin Ferreira, 2 ° oficial.-Visto, Washington W. do Nascimento , chefe de sec-
çao.-Visto, Alfredo Lôbo, inspétor. · 

, BIBLIOTEC~ 
CO MINEIRO J 

AAOUiVO pUBLI 
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-0 oficio com a relação dos terrenos devolutas que o acompanha 
passa a constituir a peça n. 124, distribuída aos srs. Lucio dos Santos, 
Samuel Libanio e Annibal Gontijo, respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 re-
visores. 

Oficio 
Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 

Belo-Horizonte, 8 de Outubro de 1932.-Dr. Joaquim Furtado de Me-
nezes, D. D. Secretario do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais.-Acusando o recebimento do oficio n. -4, d.e 28 do mês -ultimo, 
agradeço a V. Excia. a gentileza da comunicação da eleição do dr. 
Pedro Aleixo para o alto cargo de Presidente desse Colendo Conselho, 
como sucessor e continuador da sábia orientação do dr. José Bernardi-
no Alves Junior. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Excia. os meus protestos de 
elevada estima e distinta consideração.-CaFlos Luz, Secretario· da Agri-
cultura. 

-0 conselho fica inteirado. 

Oficio 
-Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Geraís.-Belo-Horizon-

te, 8 de Outubro de 1932.-Gabinete do Diretor Geral do Tesouro. 
Exmo. Sr. Dr. Joaquim Furtado de Menezes, M. D. Secretario do 

Conselho Consultivo. -Capital. - Agradecendo-vos a -comunicação de 
que, em substituição ao dr. José · Bernardino Alves Junior, foi eleito Pre-
sidente desse Conselho, o sr. dr. Pedro Aleixo, peço-vos transmitir aos 
senhores membros do Conselho as minhas felicitações pela sábia esco-
lha e tambem pela vossa designação para o cargo de Secretario, onde 
continuareis a prestar os relevantes serviços que tendes prestado á cau-
Sé! publica. 

Sirvo-me da oportunidade para apresentar~vos os meus protestos 
de elevada estima e distinta consideração. - Gandi do Naves, Diretor 
Geral do Tesouro. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 

Procuradoria Geral do Estado de Minas~Gerais. - Belo-Horizonte, 7 
de Outubro de 1932. 
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Exmo. Sr. Dr. Joaquim Furtado de Menezes.-Capital.-Agra,deço 
a V. Excia. a comunicação de que foi eleito Presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado, o dr. Pedro Aleixo. 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Excia os meus protestos 
de estima e consideração. · 

O Sub-Procurador Geral, Alberto Fonseca. 
-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 

Prefeitura Municipal de Espinosa. - Espinosa, 22 de Setembro de 
1932. -Secretaria da Prefeitura Municipal. 

Ao Conselho Con ultivo do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizon-
te. ·- Acusando o recebimento de alguns exemplares dos Anais do Con-
sélho Consultivo deste Estado, venho hipotecar-vos, com as expressões-
sinceras de grande apreço, os meus agradecimentos e os do Conselho 
desta Prefeitura, pela generoso oferta. 

Reitero~vos os meus pretestos de elevada estima e lidima conside-
ração.-Genesio José de Tolentino, prefeito. 

O Conselho fica inteirado. 

Telegrama 

Oficial- Sr. Secretario Interino do Conselho Consultivo. do Estado 
de Minas-Gerais. -Belo-Horizonte.-De Rio-10/11/32. 

Agradeço -comunicação eleição conselheiro Pedro Aleixo para presi-
dencia Conselho Consultivo desse Estado.-Saudações cordiais.-· Mello 
Franco, Ministro da Justiça. 

-0 Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais materia de expediente e nenhum dos srs. con-

selheiros querendo usar da palavra, passa-a a 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Pedro A.lelxo: -Trago, sobre a peça n. 112, de que sou 
relàtor, o seguinte parecer final (lê): 
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Parecer n. 97 

Prorrogação do contrato da Feira Industrial-Agricola de Belo-Horizonte 

(PEÇA N. l12) 

O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, depois de examinar devi-
damente o requerimento em que a Comissão Organisadora da Feira In-
dustrial-Agrícola de Belo-Horizonte pede « O adiamento do contrato até 
1.0 de Outubro de 1933, nas mesmas condições jã estipuladas ,., com a 
Prefeitura de Belo-Horizonte «afim de que possa realiza,r em Junho de 
1933, outra feira», é de parecer que seja o requerimento atendido, de-
pois de anunciada concorrencia publica. 

Se nessa concurrencia outro candidato aparecer- oferecendo melho-
res vantagens á Prefeitura, sobre a proposta apresentada, deverã ser ou-
vida a Comissão requerente, que terã preferencia desde que ofereça 
identicas vantagens. Os possíveis concurrentes deverão satisfazer todas 
as exigencias que jã foram satisfeitas pela Comissão requerente. Assim 
opina o Conselho pelos motivos que determinaram o parece~ n. 33. 

Sala das Sessôes, 15 de Outubro de 1932.-Pedro Aleixo, presiden-
te e relator: · 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs: 
conselheiros. 

-Remeta-se ao sr. Prefeito da Capital, com o relato rio e as peças 
respectivas: 

Segunda parte da ordem do dia 

Serviços de calçamento da Capital 

(PEÇA N. 32) 

O Sr. .Pedro Aleixo; - Vai continuar em discussão a peça n. 
32, sobre um requerimento da Cia. Brasileira de Estradas Modernas, en-
carregada dos serviços de calçamento da Capital, pedindo substituíção 
do dec. Municipal n. 46, de 1929, por outro que eleve a emissão de apo-
lices de 15 mil para vinte mil contos de réis. 

Sou o relator e, na especie, escrevi este relatorio (lê): 
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Relato rio 
A Cia. Brasileira de Estradas Modernas · pede ã Prefeitura da Capi-

tal que seja substituído o dec. 46, de 1929, por outro que eleve a emis-
são de apolices de 15.000 para 20.000 contos, em títulos de valor nomi-
nal d~ cincoenta, cem e duzentos mil réis; que as apolices sejam emiti-
das ao tipo de 90 e o juro nominal de 6 °/0 ao ano ; que o prazo de 
resgate seja o de 35 anos, a partir do sexto ano, que se façam sorteios 
no total de dois por cento do valor nominal do emprestimo. Em petição 
ainda junta ao processo verifica-se que a Cia. quer que as apolices te-
nham um só valor nominal, o valor de cem mil réis. As apolices que 
forem assim emitidas substituirão as apolices emitidas em virtude do 
dec. 46, de modo que o tipo serã considerado para a troca das apolices 
jã dadas em pagamento, ou sejam 4.751 apolices de 1:000$000 cada 
uma, e ter-se-à em .vista o valor nominal para a substituição das de-
mais apolices, que ainda se acham em custodia. Duas diligencias .jã fo-
ram feitas para melhor esclarecimento do as~unto: a primeira para jun- · 
tada das copias dos contratos relativos ao calçamento da Capital; a se-
gunda para informação sobre qual o prazo do vencimento das obriga-
ções da Prefeitura, ou melhor, qual a data eDl que deve ser efetuado o 
pagamento da primeira prestação. Cumpridas essas diligencias, julgo 
estar o processo suficientemente instruido. Trata-se, como se vê, de mo-
dificação de contrato já existente e de emissão de apolices, pois substi-
tuir apolices já emitidas por outras equivale bem a fazer nova emissão. 

Assim relatada a peça, passo-a ao Exmo. Sr. Conselheiro Christian o 
Guimarães. 

Belo-Horizonte, 13 de Maio de 1932.-Pedro Aleixo. 

Parecer 
O Sr. Pedro Alelxo: - Na sessão em que deveria ser julgada 

a materia, foi novamente adiada a decisão, afim de que se solicitassem 
informações mais esclarecedoras da Prefeitura da Capital. 

Então, foi enviado ao Exmo. Sr. PrefeiJo o seguinte oficio (lê) : 
•Exmo. Sr. Prefeito da Capital, 
I,.evo ao conhecimento de V. Excia. que ao ser anunciada on-

tem a continuação da discussão da peça n. 32, relativamente a 
um requerimento da C ia. Brasileira de Estradas Modernas, pedil!-
do substituição do Dec. n. 46, de 1929, por outro que eleve a 
emissão de apolices de 15 mil para vinte mil contos de réis, o 
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Sr. Cons.o Pedro Aleixo apresentou o requerimento no sentido de 
serem solicitados ao Chefe do Executivo Municipal os seguintes 
esclarecimentos : 

1.
0

) Si é ou não conveniente proceder-se á emissão de apo-
lices com as quais possa ser satisfeito o pagamento da divida que 
porventura estiver vencida; 

2.0
) Si já teve inicio a constituição do fundo de calçamento, 

creado pela lei n. 328, de 1927, a qual foi rev~gada pela lei n. 
361, de 1930. Como de acôrdo com o art. 3.0 do dec. n. 46, a 
autorização correrá por conta do referido fundo, seria conveniente 
saber si as taxas creadas por essa ultima lei proporcionam re-
cursos suficientes ao resgate das apolices emitidas para paga-
mento das obras de calçamento ; 

3.0
) Quando parece ao Sr. Prefeito que deve, em face do 

contrato e modificações posteriores, começí!lr o resgate das apoli-
ces emitidas para pagamento das referidas obras. 

Transmitindo a V. Excia. o requerimento, tenho a honra, etc.'" 
A esse proposito, foram prestadas pela Prefeitura as seguintes in-

formações {lê) : 
cO Conselh'o Consultivo, em oficio n. 96, datado de 16 de 

junho, do corrente ano, solicita lhe seja informado ,. : 
Segue-se o questionaria, novamente repetido, e o Diretor da Recei-

ta, sr. Longobardo Bandeira, responde (lê): 
cSr. Prefeito. 

Examinando o questionaria formulado pelo Conselho Con-
sultivo, a requérimento do sr. dr. Pedro Aleixo, entendemos que 
os esclarecimentos solicitados a V. Excia. no oficio de folhas deste 
processo devem, de acôrdo com o contrato de 4 de junho de 
1929, ser prestados pela seguinte fórma: 

a) E' conveniente (quer dizer, o Diretor da Receita da Pre-
feitura reputa conveniente proceder-se á emissão de apolices com 
as quais possa ser satisfeito o pagamento da divida que por ven-
tura estiver vencida), uma vez verificada pela Diretoria Geral de 
Obras a insuficiencia do emprestimo 5 °/0 1929 (15.000:000$000) 
para conclusão de pagamento dos serviços de calçamento a pa-
ralelepípedos e macauam asfaltico da área a que alude aquele 
contrato, porém nas bases e condições nêle já anteriormente es-
tabelecidas. 
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· b) -Que a constituição do fundo de calçamento determinado 
pela lei 328, de 1927, teve inicio em 1929. Mas, como foi ela 
posteriormente revogada pela de numero 361, as importancias re-
cebidas á sua conta foram restituídas aos respectivos contribuin-
tes assim como anuladas as inscrições feitas e não coletadas, E' 
de se supôr que as novas taxas creadas pela ultima destas leis 
proporcionem-uma vez ultimado o serviço de pavimentação cons-
tante do "contrato de 4 de março de 1929-recursos e meios sufi-
cientes ao do extinto fundo de calçamento, para o resgate das 
apolices emi~idas áquele fim. Finalmente, 

c) Que o resgate das apolices emitidas por força do dec. n. 
46 deve se iniciar na fórma estabelecida pela clausula nona,-
contrato citado-LOGO DEPOIS DE _TERMINADO O SERVIÇO e 
aceito EM SUA TOTALIDADE, isto é, em 15 prestações anuais 
d~ maneira que a .ultima se verifique exatamente no 15.0 ano da 
conclusão final daquele serviço '". 

O Exmo. Sr. Prefeito manifestou-se de acôrdo com as informações 
a~ima e determinou que se oficiasse ao Conselho Consultivo, remeten-
do-lhe por copia os pareceres anteriores relativos ao mesmo assunto. 

Acabamos de verificar, pela leitura do relatorio, que a Cia. Brasi-
leira de Estradas Modernas deseja uma substituição de apolices de certo 
tipo, por outras de tipo diferente, substituição que facilitará á Cia. a co-
locação das referidas apolices no mercado. 

A informação oficial da Prefeitura faz certo que, na fórma estabe-
lecida pela clausula nona do contrato citado, logo -depois de terminado 
o serviço e aceito em sua totalidade, é que se procederá ao inicio do 
resgate das apolices, muitas das quais, aliás, já se acham emitidas e 
em poder da Cia. requerente. 

Parece-me que os termos claros da resposta do Sr. Prefeito da Ca-
pital deixam o Conselho em situação de não ver absolutamente vanta-
gem alguma no deferimento do requerimento da Cia. Brasileira de Es-
tradas Modernas. 

A informação é positiva: por enquanto a Prefeitura não é _ obrigada 
a realizar o resgate de apolices. 

Si assim é, não ha razão para que, antes dessas apolices deverem 
ser resgatadas, esteja a Prefeitura a fazer substituição de tipo, porque 
éla não é ainda inadimplente. 

Acresce que se trata de um ~edido de aumento de emissão de apo-
lices já existentes; e em resposta tambeni a um dos quesitos formula-
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dos, positiva o Prefeito que é convéniente a emissão; uma vez verificada 
pela Diretoria Geral de Obras a insuficiencia do emprestimo de . . . . .. 
15.000:000$000 para conclusão e pagamento dos serviços de calçamen~ 

to a paralelepípedos e macadam asfaltico da ârea a que alude aquele 
contrato, devendo essa emissão ser feita nas bases e condições jâ ante~ 
riormente estabelecidas. 

Nessas condições, meu parecer, que submeto â consideração do 
Conselho ... 

O SR. LUCI O DOS SANTOS: -Peço um esclarecimento. Não é 
certo que o restante dessa emissão não basta para o pagamento do ser~ 

viço jâ feito? · 
O SR. PEDRO ALEIXO :- E' certo que não basta. 
O SR. LUCI O DOS SANTOS:- Porque então a Prefeitura desde 

jâ' não pensa em uma emissão mais ampla? 
. O SR. PEDRO ALEIXO : - E' esse ponto mesmo que estou exa~ 

minando. · 
Nós perguntamos ao Sr. Prefeito si é ou não conveniente proceder~ 

se â emissão de apolices com as quais possa ser feito o pagamento da 
divida que porventura estiver vencida. E a informação do Sr. Longo~ 
bardo Bandeira, com a qual estâ •de acôrdo o Sr. Prefeito, nos diz que é . 
conveniente, uma vez verificada pela Diretoria Geral de Obras a insufi~ 

ciencia do emprestimo, etc. 
O SR. LUCI O DOS SANTOS :-Essa verificação foi feita, ou estâ 

só na afirmação da Cia. ? 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Está só na afirmação da Cia. 
Informa a Prefeitura, como disse, que a emissão de apolices é con-

veniente, mas é preciso que se faça essa verificação pela Diretoria Ge~ 
ral de Obras. 

Assim, meu parecer é no sentido de indeferir~se o requerimento da 
Cia. Brasileira de Estradas Modernas e de autorizar o Prefeito da Capi-
tal a fazer a emissão de apolices que fôr julgada necessaria, depois de 
ouvidos os técnicos da Prefeitura, p~tra pagamento do restante do calça~ 
rilento. As apolices deverão ser emitidas nas mesmas condições das que 
o foram anteriormente para o pagamento da divida jâ existente, quer 
dizer, de conformidade com o decreto n. 46, de 1929. 

(Muito bem! Muito bem!) 
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Discussão 
Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, é o ~ 

mesmo submetido a votos e aprovado, adotando-se a seguinte 

Conclusã_o 
o Conselho Consultivo é de parecer que se indefira o requerimento 

em que a Cia. Brasileira de Estradas Modernas pede substituição . do 
tipo de apolices jâ emitidas para pagamento d? ~alçament~ da Capital, 
e autoriza 0 Exmo. Sr. Prefeito a fazer nova em1ssao de apolices do mes-
mo tipo e resgataveis no mesmo prazo a que se refer~ o dec. ~· 46, de 
1929 afim de satisfazer o pagamento de calçamento runda devido. 

:__Volta 0 processo ao relator par~ redação do parecer definitivo. 

Indenização pleiteada por Nagib Sahb 

(PEÇA N. 100) 

o sr. Pedro Alelxo:- S~gue~se a , continuação da discussão da 
peça n. 100, relativamente a um processo em que N~~b Sahb p~de in~ 
denização de prejuízos que alega ter sofrido por ocasmo do moVImento 
revolucionario de 3 de outubro de 1930. 

E' ·relator o sr. conselheiro Christiano Guimarães. 
o sr. Vhristiano Guimarães:- Sr. Presidente, como se viu 

ainda ha pouco pela leitura da ata, meu parecer jâ foi dado na sessão pas-
sada como relator, por segunda distribuição, da peça n. 100. 

Tive, então, oportunidade de requerer o adiamento da discussão 
justamente para que V. Excia., que é um dos revisores e que estudo.u 
devidamente o assunto, sem dl:lvida um tanto complexo, pu~esse vrr 
prestar, como jurista, esclarecimentos mais de~alha~os a res~eito. M~u 
requerimento foi ainda motivado, conforme salientei, pela Circuns~Cl~ 
de haverem ingressado no Conselho dois ilustres cultores das letras JUn-
dicas, que talvez desejassem, igualmente, se pronunciar sobre_ o caso .. 

Parece, pois, que a minha tarefa ficou terminada na sessao antenor, 
cabendo-me agora ouvir a palavra autorizada de meus nobres colegas, 
principalmente a de V. Excia., como revisor do processo. 

(Muito bem! Muito bem I) 
0 sr. Pedro .AJelxo:- Estou de acordo com a conclusão do 

parecer emitido na sessão passada pelo nosso presado colega, sr. con~ 
selheiro Christiano Guimarães. Tambem eu reputo que o Estado se acha 
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obrigado a indenizar os prejuizos resultantes do movimento revoluciona-
rio de 1930. E assim penso, porque a meu ver, os movimentos desta 
natureza, visando interesses coletivos não podem ser feitos com o sacri-
fício de alguns, em beneficio de todos. 

Entendo que o Estado é, nesse sentido, uma caixa geral por conta 
da q~al devem correr as despesas dessa natureza, que serão perfeita-
mente suportaveis quando divididas por todos os cidadãos, mas serão 
profundamente injustas quando suportadas por alguns apenas. 

Examinando a materia, eu estabeleci um símile para bem apreciar o 
caso de Nagib Sahb. Si, ao deflagrar o movimento revolucionãrio de 
1930, as autoridades consti~uidas do Estado fizeram requisições de mer-
cadorias, de armas, de munições, etc . , e se essas requisições foram to-
dCJ.s pagas como dividas do proprio Estado, porque aqueles qu~ entrega-
ram essas mercadorias o fizeram mediante uma documentação oficial, 
não pódem, sem duvida alguma, ficar em situação diferente aqueles que 
viram sua propriedade não requisitada oficialmente, mas ocupada ou danifi-
cada ex abrupto e, por isso mesmo, prejudicad_? em consequencia do mo-
vimento revolucionaria. 

Seria desigual que se pagassem os tecidos requisitados para confec-
ção dos uniformes dos soldaflos e que não se pagassem os tecidos que 
foram estragados na luta entre esses soldados, de modo que essa situa-
ção de desigualdade me impressionou bastante no exame do caso em 
debate. E acredito mesmo ser este o primeiro caso u azido ao conheci-
mento do Governo do Estado e ao conhecimento do Conselho Consulti-
vo, em que se reclama o pagamento de indenização dessa natureza. 

Em principio, sou inteiramente favoravel a que se faça indenização 
daquilo que fôr apurado como tendo constituído realmente os. prejuízos 
de Nagib Sahb. Como, entretanto, os prejuízos sofridos por Nagib Sahb 
não resultaram de ato do Governo do Estado em beneficio proprio, mas 
sim de um movimento que tinha fins coletivos da nacionalidade, visando 
o Brasil, eu entendo que, depois de apreciada devidamente a indeniza-
ção a ser paga; depois de apurados devidamente os prejuízos que na 
realidade Nagib Sahb sofreu, o Estado deverá reclamar da União o re-
embolso daquilo que pagar, porquanto o movimento de Outubro de 
1930, como é notorio, não tinha fins estaduais, mas sim fins nacionais. 

Adianto mais que, no apreciar a questão, não entrei no exàme pre-
ciso do valor da indenização a ser paga. A meu ver, antes de se efe-
tuar o pagamento, deverá ser nomeado por parte do Estado quem exa-
mine com precisão o valor dos prejuízos. No apreciar o valor dos danos 

' 
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o Estado deve incumbir funcionario que possa bem acautelar os interes-
ses do mesmo Estado, porque é fóra de duviaa que, muitas vezes, a 
razão de ser dos prejuízos _ de ordem moral e material que resultam de 
indenizações que o Estado é chamado a fazer, está no arbitramento do 
valor de tais indenizações. 

O SR. JUUO DE CARVALHO:-V. Excia acha que u União, nes-
te caso, aceitará a avaliação feita pelo Estado? 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Para que sejam acautelados os interes .. 
ses do Estado, deverá o funcionario incumbido de promover ou acompa 
nhar a avaliação, fazer citar o representante da' União Federal, afim de 
que este tome conhecimento do que se vai pagar, de modo a não poder 
mais tarde, alegar ignorancia. 

O parecer do dr. Advogado Geral do Estado, parecer ãliás brilhan-
te como o são todos de S. Excia., diz (lê): 

cConcluimos, pois, que, em principio, não póde o Estado 
recusar-se á reparação. No caso, porém, nem todos os danos de 
que se queixa o requerente estão sufi cientemente provados, nem 
ha pro v~ bastante do valor deles. Com efeito do parecer do dr, 
Diretor de Segurança vê-se que possivelmente o stock em vive-
res foi consumido pela força federal,- de modo a excluir a res-
ponsabilidade do. Estado quanto a esta parte. E, quanto ao. va-
lor da casa e demais bens- dentro dela existentes, a prova é in-
completa e imprecisa. Seria o caso, pois, de indagara adminis-
tração, por funcionarias seus, do efetivo valor dos danos verifica-
dos e por esse valor entrar em composição com o requerente• . 

De modo que, emitida minha opinião, adoto a sugestão do dr. Advo 
do Geral do Estado, porque realmente não encontrei nos autos prova pre-
cisa do valor da indenização. 

O SR. CHRlSTIANO GUIMARÃES:-Será difícil obter uma prova 
precisa do valor da indenização. Como se poderá obtê-la se a casa 
foi completamente destruída? . 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Poderá ser feita prova circunstancial, 
por meio de testemunhas. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS :-Poder-se-á até invocar os direito3 
que pagava o proprietario. 

O SR. P,f:DRO ALEIXO:-Não ha duvida. Tudo isso servirá de ele-
mento para se poder apreciar com mais segurança ... 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-Mais ou menos. 
4 
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O SR. PEDRO ALEIXO - ... o valor da indenização. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS:-0 proprio aspeto da casa, que fi-

cou em ruínas, contribuirá para isso. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-E' verdade; a casa ficou em ruínas. De 

modo que, especialmente chamado ao debate pelo sr. conselheiro Chris-
tiano Guimarães, acabo de emitir meu parecer ... 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES :-Brilhantemente, aliás (Apoia-
dos gerais) . 

O SR. PEI?RO ALEIXO:-... que submeto á discussão dos nobres 
colegas. (Muito bem I Muito fiem I) 

Discussão 

O sr. Lorêto -de Abreu:- Desejaria dar minha opinião a res-
peito da materia em debate, devendo porém, antes, declarar ao Conse-
lho que apenas me foi possível fazer um ligeiro estudo do processo, por-
quanto este se achou em meu poder durante poücas horas. 

O SR. PEDRO ALElXO:-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Ao relatorio constante dos autos, a 

bem do esclarecimento do meu voto-saliento:-De acôrdo com a con-
fisf ã J do proprio requerente Nagib Sahb, em petiçãÓ de 20 de no- . 
vembro de 1931 a fls., corroborada pela notoriedade do.s acontecimen-
tos revolucionarias de 1930, nesta Capital, e por elementos emergentes 
àesie processado, a sua casa já batizada, popularmente, com o nome-
Fuzarca-sita ao lado direito do Quartel do 12 Regimento, logo ao co-
meçar o tiroteio entre este e a Policia, foi ocupada por esta que, logo 
em seguida, foi dali desalojada pelo fogo do dito Regimento; e dai em 
diante tornou-se o centro, o fóco dos fogos cruzantes dessas forças com-
batentes, então, antagonicas. 

Aliás, eu examinei pessoalmente essa casa e lá entrei depois da re-
volução, levado pela curiosidade de ver ·os estragos produzidos. Tive, 
então, oportunidade de verificar que a parte da frente, onde estava si- _ 
tuado o negocio, havia desabado e estava completamente em ruínas, 
Na parte onde residia a familia, notei tambem as paredes muito estra-
gadas e esburacadas pelas balas, mas ainda de pé. O telhado jnteira-
mente quebrado, as ripas á mostra e igualmente partidas, tal como se 
vê na fotografia junta ao processo. Torna-se-me difícil descrever agora 
o estado em que se encontrava a casa, pois, já lá se vão dois anos que 
ali estive, e assim mesmo, de passagem, ás carreiras. • 

Durante o tiroteio, desapareceram mercadorias da loja á frente da 
dita casa e a _ ela unida, como moveis, roupas de uso, papeis comer-
ciais-tudo de propriedade de Nagib..:_sendo que a dita casa, depois de 
desocupada pela Policia, passou a ser ocupada por forças do 12 Regi-
mento, o que mais levou a Policia a, nela, concentrar os seus fogos. 

Uma parte da casa-a da frente, onde estava estabelecido o negocio 
-ficou desmoronada; a outra parte-a residencial-ficou _90m as paredes 
de pé, embora mui estragadas. Houve, sem duvida, danificações consi-
deraveis em toda a casa. Nagib foi obrigado a abandoná-la com sua 
familia, como a interromper o seu negocio. A propriedade da casa era 
de Na~b. pois, havia ele adquirido o respectivo terreno pela escritura a 
fls. da propria Prefeitura pelo preço de 8:010$000; edificára ele mesmo 

· a casa; e, depois da revolqção, fez a dação em pagamento-datio in 
solutum-a Pedro Vasques (escritura a fls.) do terreno e da mesma casa 
ainda dada nessa escritura, na ocasião, como em ruínas, além dos mate-
riaes existentes no local; e para solver uma divida de 10:000$000-hipo-
tecaria-que devia ao mesmo Pedro V asques-e os juros respectivos de 
2:000$000. Nagib tinha, além da casa e do terreno, mercadorias no ne- · 
gocio, moveis e roupas. A quantidade, a qualidade, o estado e o valor 
de todos e c_ada um desses moveis são de difícil prova depois de desa-
parecidos eles. Não assim quanto á casa, cujo valor modico aproxima-
do, ainda poderá ser fixado para o efeito de indenização. A' indeniza-
ção tem evidente direito Nagib ante especialmente, os textos expressos 
dos arts. 591, 1.519 e 15 do Codigo Civil combinados. 

O art . 591 garante ao proprietario o direito á indenização em con-
sequencia do uso pelas autoridades competentes de sua propriedade, em 
caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina. Pelo art. 
1.519, se o dono, neste caso de perigo iminente, não é responsavel 
pelo perigo, cabe-lhe a indenização do prejuizo sofrido. E pelo art. 15 a 
responsabilidade, a obrigação de pagar os danos cabe ao Estado de 
Minas ou a União-a Um deles destacadamente, exclusivamente-ou, 
ainda, a an1bos. 

Certo, ambos concorreram para o.s danos de que se queixa Nagib. 
Deveriam sem mais .exame, responder solidariamente segundo o precei-
to do art. 1.518 in fine do Codigo Civil. 

Parece-me, entretanto, inaplicavel, no caso, o art. 1.518, in fine do 
Codigo Civil e inadmissível essa responsabilidade solidaria A responsa-
bilidade unica, exclusiva, no caso, parece ser a da União . 
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Acentuemos que a situação do Estado de Minas, em geral e, es-
pecialmente, em casos como este, foi, na revolução de 1930, a de uma 
legitima defesa bem caraterisadá quer em face dos arts 32, § 2.0

, e 
34, ns. 1 a 4, qÚer em face do art. 36, § 2.0 do Codigo Penal. Defen-
deu, assim, o nosso Estado, precisa e resolutamente, a verdade do di-
reito de voto, o direito de serem reconhecidos os seus representantes, o 
presidente eleito da Republica e os representantes da Paraíba, legitima-
mente eleitos, mas esbulhados pelo Congresso, joguete do presidente 
da Republica de então. a restauração, enfim, da legalidade geral, em 
beneficio de todos, em sub~tituição da ilegalidade, então reinante, pon-
do-se, assim, como os he~oicos Estados da Paraíba e Rio Grande do Sul 
ao serviço de toda a Nação. 

Triunfaram. Triunfantes e com a bôa causa, vencedores os tres Es-
tados e ,vencido o Governo Federal de então, são responsaveis esses 
Es~ados pelos gastos diretos da revolução e dela decorrentes? Não é 
essa a lição repetida da Historia e dos nossos dias : o vencido é quem 
paga-ure uictis I Seria inoquo sujeitá-los a tais gastos. 

Se a situação do Estado de Minas foi a de uma legitima defesa de 
direitos politicos de todos os brasileiros, como se me afigura, de vez 
que a legitima defesa compreende todos os direitos que podem ser le-
zados, inclusive os politicos, deve o Estado de Minas estar isento da 
obrigação de idenizar a Nagib, fundado no art. 160, I do Cod. Civil que 
dispõe: «Não constituem atos mcitos:- I Os praticados em legitima 
defesa •. Isto quer dizer-a legitima defesa isenta o defendente-no 
caso o Estado de Minas-de resarcir os danos dela decorrentes. · 

Excluídas, assim, a obrigação solidaria e a do Estado de Minas, pre-
valece, exclusivamente, ao que parece, a responsabilidade exclusiva, no 
caso, do Governo Federal. Poderá, entretanto, o Governo_ do Estado, de 
acôrdo-préviameme combinado__:com o Governo Federal chamar a si 
a indenização direta de Nagib mediante a condição de haver daquele o 
que pagar a este, depois das necessarias investigações e de pactuada uma 
transação por quantia modica e razoavel, como aconselham todas as 
circunstancias ou aspétos do caso em apreço. 

-E' este o fundamento com que concluo o meu voto. Penso que o 
CoJ;lselho não se oporá á formula que proponho, afim de que o Estado 
entre em transação com Nagib, ouvindo, porém, previamente, o Go-
verno da União, que é a responsavel pela indenização pleiteada. 

(Muito bem I Muito .bem!) • 
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O sr. Pedro Alelxo :- Valendo-me do dispositivo do Regimen-
to que permite a cada conselheiro falar duas vezes sobre a mesma ma-
teria, peço licenca para acrescentar algumas palavras ao parecer que ha 
pouco verbalmente emiti e que diverge da conclusão, quanto ao modo 
de se realizar a transação, do douto parecer do nosso ilustrado colega,' 
sr. desembargador Loreto de Abreu. 

Penso que, no caso, não poderíamos aplicar aqui a doutrina de que 
o vencido é que estaria obrigado a efetuar o pagamento de todas as des- , 
pesas da luta porque, isto assentado, o vencido seria o proprio Nagib 
Sahb, que ficaria sujeito ás dificuldades e aos onus da obtenção do Go-
verno Federal do pagamento da indenização que agora reclama do Es-
tado. 

Realmente-isto se acha bem acentuado-ao Governo do Estado 
fica resalvado o direito de pleitear do Governo Federal o resarcimento 
daquilo que vier a pagar a Nagib Sahb. Mas, quando emiti meu parecer 
no sentido de que fosse o pagamento efetuado com essa resalva pelo 
proprio Governo do Estado, eu me· fundei na circunstancia de que seria 
uma injustiça gravíssima, resultasse ela da lei ou não, se nós devesse-
mos exigir de Nagib Sahb o sacrifício da sua propriedade e de seus bens, 
enquanto o Estado, comercialmente, em transações reiteradamente pra-
ticadas, indenizou a todos quantos abriram mão da sua propriedade ... 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Mediante requisições, por meio de 
contratos. Aqui, porém, não ha contrato algum. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Si, mediante requisição, é licito á parte, 
na defesa de seu interesse, reclamar o preço da indenização daquilo que 
.lhe foi requisitado, e si o Estado lhe reconhece · esse direito, parece-me 
que o dever do Estado ainda mais se acentúa quando não se firmou ne-
nhum contrato, por não haver siquer possibilidade de se estipularem as 
sua~ condições, como no caso de Nagib Sahb. 

Póde acontecer que por dificuldade de provas como acentuou o sr. 
. conselheiro Christiano Guimarães, ele fique na situação de não poder 
ser ressarcido daquilo que perdeu. O Estado sómente pagará a ele aqui-
lo que provadamente ele perdeu. Se perdeu cem e não conseguir provar 
ter perdido cem, obtendo provas apenas de ter perdido cincoenta, apenas 
cincoenta ele irá receber. A situação dele é, portanto, má e precaria, 
porque é impreciso aquilo que vai- receber, já é desigual em relação a 
daqueles que têm sido inçieni~ados em virtude de requisições, 
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O SR. LUCIÓ DOS SANTOS:-(Dirigindo-se ao sr. Loreto de Abreu) 
Parece que a divergencia entre v. excia. e o sr. conselheiro Pedro Aleixo 
_é apenas de fundamento. 

O SR. PEDRO ALEIXO: -0 nobre conselheiro, sr. Loreto de Abreu 
entende que o Estado deverá pagar a Nagib Sahb depois de ter acorda-
do com a União Federal aquilo que deve pagar ao prejudicado. Eu pen-
so que, desde que o Estado reconheça o direito de Nagib Sahb, deverá 
pagar-lhe, ressalvando-se o direito de rehaver da União a quantia des-
pendida. Entendo que Nagib Sahb ou qualquer outro nas condições dele 
não póde suportar sosinho o prejuízo resultante de urh movimento para 
o qual não concorreu e que foi feito pelo Estado em beneficio da coleti-
vidade. 

Os princípios de direito invocados no parecer do dr. Advogado Geral 
do Estado convenceram-me de que, realmente, esse ponto de vista é o 
acertado. 

E' incontestavel que os fundamentos in~ocados pelo sr. conselhei-
ro Loreto de Abreu constam de textos de lei. Mas, no exame desses 
fundamentos, encontramos a apreciação de uma questão muito imponde-
ravel e muito difícil de ser apreciada, que é a de saber quando o Estado 
se acha ou não em legitima defesa. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Cousa nova. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-E' materia inteiramente nova e por isso 

mesmo é difícil de aplicar-se, digamos, com equidade sinão com justiça 
semelhante principio ao caso de Nagib Sahb. 

Acresce a circunstancia de que a questão de indenizações em con-
sequencia de guerra vem sendo, principalmente depois da Grande Guerra, 
debatida largamente em -todos os países que sofreram aquela calamidade. 

O SR. LORETO DE ABREU:-A Grande Guerra constitue um pre-
cedente. Quem pagou as indenizações foi o vencido~ Igualmente, em 
1870, quem pàgou as indenizações foi a França, então vencida. 

O SR. JULIO DE CARVALHO:-Aí, eram nações diferentes que se 
degladiavam, mutuamente. 

O SR. LORETO DE ABREU:-A moral internacional não póde ser 
diferente da moral interna. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-V. Excia. sabe ·melhor do que eu que a 
França se dispoz a pagar aos seus .cidadãos os prejuízos por estes sofri-
dos em consequencia da invasão alemã. Depois deste pagamento é que 
foi pleitear da Alemanha, da caixa, deste {>ais, a restituição das quantia§ 
despendidas. 
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Ainda recentemente, em trabalho brilhantissimo, o dr. Mario Casa-
santa, estudando a responsabilidade do Estado em caso de guerra, sa· 
lienta qüe no Brasil a materia é quasi virgem de debate, mas que em al-
guns países, como a França, é materia pacifica e tranquila. O Estado, a 
caixa geral, é que paga os prejuízos de seus cidadãos, para que todos 
participem igualmente desses prejuízos. 

O SR. LO RETO DE ABREU: - Mas, no caso, qual a caixa que deve 
pagar os danos sofridos-a do Estado, ou a da União 1 

O SR. JULIO DE CARVALHO:-E' a caixa geral. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-E' a caixa geral, quer dizer, é a da União. 

Mas, como bem sabe o nobre conselheiro, sr. Loreto de Abreu, não se 
poderia levar a juizo, á apreciação dos tribunais a questão de saber se 
o Estado se achava ou não em legitima defesa. Dificilmente um juiz po-
deria apreciar uma questão destas, de modo que seria difícil reduzi-la a 
dispositivos de uma sentença. _ 

Como, porém, ao Conselho Consultivo cabe examinar questões dessa 
natureza, não somente sob o aspeto legal e jurídico, mas ainda debaixo 
do ponto de vista da equidade e conveniencia para o Estado ... 

O SR. LORETO DE ABR~U:-Quanto a este ponto, será uma ini-
quidade ficar o Estado sujeito ao pagamento de tal indenização. Tenho 
este sentimento jurídico comigo. O Estado não pode ficar sujeito ao pa-
gamento de uma indenização por -danos que foram feitos em beneficio 
de todo o Brasil. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Estamos examinando a questão do ponto 
de vista do Estado. Se a estivessemos examinando do ponto de vista 
federal, estaria de acôrdo em que a União pagasse esses prejuízos. Exa-
minando-a, porem, do ponto de vista do Estado em relação ao individuo, 
que sofreu os prejuízos, acho que estes devem ser pagos pelo Estado 
pois seria ·uma iniquidade deixar o Estado de realizar tal pagamento, 
quando a outros foram pagas as requisições. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Porque sustentar que, se o reque-
rente tiver de pleitear perante _a União o pagamento da indenização, não 
a r.eceberá 1 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Se o movimento revolucionario se verifi- -
cou dentro do Estado e se as autoridades minetras é que promoveram o 
inicio desse movimento; se não podemos sujeitar ao conhecimento de 
qualquer ~tribunal a questão, que poderá ser transcendente, da l~gitima 
defesa de Estados como os de Minas, Rio Grande do Sul e Parruba; se 
pão podemos disçutir a Jllateriii sob este aspeto, a tnim me parece que ao 
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Estado é que incumbe o dever de pagar nfio só no caso de Nagib Sahb, 
êomo em todos os outros, oriundas da revolução, as indenizações devi~ 
das, indo pleitear depois o seu resarcimento perante o Governo Federal. 

O SR. LORETO DE ABREU:-A conclusão de meu voto é mesmo 
para que o Estado chame a si a indenização direta de Nagib Sahb. Ago~ 
ra, o que eu entendo é que o Estado deve se garantir e por isso é que 
falo em acôrdo, previamente combinado com o Governo Federal E' 
possivel até que já tenha o Estado entrado em acôrdo quanto ao paga~ 

mento de indenizações dessa especie. Não sei. Afinal, não ha entre nós 
divergencia, porque V. Excia., assim como meu ilustrado colega que é 
tambem brilhante advogado (dirigindo~se ao sr. Julio de Carvalho), 
concordam em que a União é que é a responsavel pelas indenizações dos 
prejuízos ocasionados pela revolução. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Foi o que eu disse: a divergencia 
entre Vv. Excias., é apenas de fundamento. O Conselho, porém, além 
do aspeto juridico da questão, aprecia outros elementos, e atendendo a 
estes, julga que será preferivel que o Estado pague a Nagib Sahb a in~ 

denização, pleiteando depois o ressarcimento da mesma per~te o Go~ 
verno Federal. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-,São estas as considerações que tinha a 
fazer, explicando meu ponto de vista a respeito áa questão. (Muito bem f 
Muito beml) 

O sr. Jullo de Carvalho:-Sr. Presidente, estou de acôrdo 
com V. Excia. em que Nagib Sabb não póde absolutamente sofrer os 
prejuizos que lhe foram ocasionados pela revolução. Resta agora saber 
se esses prejuizos devem ser reclamados diretamente da União ou podem 
ser pagos pelo Estado. Aliás, foi esse o ponto que constituiu objeto da 
discussão entre V. Excia. e o nosso presado colega, sr. conselheiro Lo~ 
reto de Abreu. 

Nagib Sahb sofreu prejuizos em virtude do movimento revolucio~ 
nario, praticados pela Força Publica do Estado, que agiu, então, como 
representante do Governo de Minas. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Informo a V. Excia. o seguinte: pelo 
... estudo que fiz do processo, verifiquei que'não foi s6 da Força Publica do 

Estado que Nagib Sahb sofreu prejuízos. A Policia, a principio, tomou 
posse de sua casa onde assestou até metralhadoras, mas tal foi a fuzila-
ria do 12 Regimento que viu~se obrigada a abandonar a referida casa. 
Então, ficou esta a mercê da Força Federal que foi dali retirando tudq 
q~anto lá estava e que podia ser util aos seus soldados, 
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O SR. JULIO DE CARVALHO:-Dizia eu, sr. Presidente, que a 
Força Publica de Minas, causando prejuizos a Nagib Sahb, agiu como 
representante do Estado. Constando, porém, do processo que sofreu ele 
tambem prejuizos po~ parte da força Publica Federal, por estes deve 
responder a União. Póde Nagib, pois, pedir indenização ao Estado, pelo 
que lhe produziu a Força Publica, e á União, pelo que lhe produziu a 
Força Federal. 

O SR. LORETO DE ABREU:-A responsabilidade é solidaria? 
O SR. JULIO DE CARVALHO:-Não. Ele pode pedir ao Governo 

do ~stado indenização somente dos danos que lhe produziu a Força Pu-
blica Mineira ... 

O SR. LORETO DE ABREU:-Seria um caso de responsabilidade 
legal, solidaria, si ambos-o Estado e a União- tivessem de indenizar a 
Nagib. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-E . o credor tanto póde cobrar de um 
como de outro. 

O SR. JULIO DE CARVALHO:-... mas, saindo vitorioso o - movi~ 

mento _de 1930, tornou~se ele nacional, de modo que deve a indenização 
ser ~aga pela caixa geral, quer dizer, pela União. 

Como, porém, o Estado é uma pessoa jurídica e como Nagib Sahb 
tem o direito de exigir dele indenização pelo que lhe produziu a força 
Publica de Minas, efetuará o pagamento, se condenado, e, depois, pe~ 

dirá á União ressarcimento daquilo que indenizou a Nagib Sahb. E' a 
aplicação do art. 15 do Cod. Civil, que leio: 

cAs pessoas juridicas de direito publico são civilmente res-
ponsaveis por atos dos seus representantes que nessa qualidade 
causem danos a terceiros, procedendo de modo contrario ao di-
reito ou faltando a direito prescrito por lei, salvo o direito regres-
sivo contra os causadores do dano ". 

Ora, sabemos, pelo art. 14 do mesmo codigo, que são pessoas ju~ 
ridicas de direito publico interno a União, o Estado, o Distrito Federal e 
cada um dos municípios. Deste modo, se a Força Publica, de acôrdo 
com o meu argumento, representava o Governo do Estado e se o Go-
verno do Estado é uma pessoa juridica, Nagib Sahb póde exigir dele in-
denizaçao pelos danos que lhe causou a mesma Força publica, ficando, 
então, o Estado, como muito bem disse V. Excia. sr. Presidente, com di-
reito regressivo contra a União. 

Resta-nos, agora, saber apenas o seguinte: o meio por que, in de~ 
nizaQdo a Nagib Sahb, póde o Estado com seguran~a, exigir da União Q 
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reembolso do que, para esse fim, lhe saiu dos cofres. A este ponto foi 
que V. Excia., sr. Presidente, por um aparte meu, respondeu: cCom a 
citação da União para avaliação desses danos.:t 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Exatamente. 
O SR. JULIO DE CARV ALHO:-Porque, se nós, do Conselho Con-

sultivo, autorizamos o Estado a entrar em acôrdo com Nagib Sahb e se 
o Estado, sem as devidas precauções, faz esse acôrdo, depois, quando 
desejar o reembolso do que despendeu, lutará com dificuldade, uma vez 
que a União poderá impugnar a avaliação realizada sem a sua aprovação. 

O SR. LORETO DE ABREU:-A avaliação será judicial? 
O SR. jULIO DE CARV ALHO:-Será judicial. . 
O SR. LORETO DE ABREU:-Então, será uma ação muito mais 

dificil. 
UM SR. CONSELHEIRO:-E' uma vistoria ad perpetuam rei memo-

riam. 
O SR. JULIO DE CARVALHO:-E' um arbitramento. Se ainda hou-

vesse os vestigios, far-se-ia uma vistoria com avaliação. Parece, entre-
tanto, que não ha vestígios. Pode-se, pois, fazer o arbitramento com a 
citação do representante da União, afim de que, no momento de o Esta-
do pedir a esta o reembolso da indenização paga, não possa a mesma 
União alegar que o Estado pagou mais do que era devido. 

Estou, assim, de acôrdo com V. Excia., sr. Presidente, ficando esta-
belecido que a avaliação se faça judicialmente, com a citação do repre-
sentante da União. (Muito bem I Muito bem I) 

- Ninguem mais tomando a palavra, encerra-se a discussão sendo 
anunciada a 

Votação 

O sr. Luelo de Abreu: -Sr. Presidente, tratando-se de materia 
complexa, penso que deve ser a mesma dividida para a votação. E' pre-
ciso saber dos srs. conselheiros qual a pessoa jurídica responsavel pela 
indenização. E' um ponto importante este. 

O SR, PEDRO ALEIXO:-Para melhor esclarecimento dos senhores 
conselheiros, peço ao sr. secretario proceder a leitura do parecer do sr. 
Advogado Geral do Estado, que trata deste ponto. 

O Sr. Furtado de Menezes:-procede á leitura do seguinte 
trecho do referido parecer : 

c Entra-se em duvida, porém, sobre a quem cabe, no caso, sa-
tisfazer os danos verificado~: s~ ~o Estadq o~ á, {Jnião, ou sç a. 
qualquçr dqs qqi~, 

ESTADO DE IIINAS-GBBAJS 1051 

cA meu ver, a circunstancia de haver sido a casa do reque-
rente atacada tambem pela tropa federal e tambem, mais tarde por 
esta ocuparla, não exclue a responsabilidade do Estado. t:' no-
torio que foi a Força Estadual que tomou a iniciativa da agressão •. 
cercando o Quartel do 12 R. 1., na tarde de 3 de outubro de 1930 
E do processo consta que a tropa mineira, logo a 'J iniciar a ação, 
ocupou a casa de Nagib, demolindo-lhe uma parede para colocar 
ali uma metralhadora: é o que depõe um tenente coronel da 
Policia Estadual, que participou do combate (fls. 35). 

c Dessa forma, a ação da milicia mineira foi que determinou os 
danos da casa. As informações do dr. Diretor da Segurança, con-
sistentes em transcrições muito oportunas do livro «Fumaça da 
Trincheira", da autoria de ·um oficial do 12 R. 1., permitiriam a ex-
Clusão, de entre os danos a resarcir, da parte referente ao stock 
em viveres. Pois, efetivamente, o livro referido deixa perceber 
que os viveres foram retirados do estabelecimento pela tropa fede-
ral o que, nos termos do Regulamento de Requisições citado, de-
terminaria a responsabilidade da União". · 

O Sr. Pedro A.leixo:-0 Sr. Conselheiro Loreto de Abreu pro-
põe· que se divida a materia para votação. Se não houver algum dos 
senhores conselheiros que deseje pedir a palavra, de acôrdo com o re-
querido pelo sr. desembargador Loreto, irei desdobrar o assunto. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS :-Muitas vezes uma pergunta isolada 
torna-se difícil de responder. 

O SR. LORETO DE ·ABREU :-A questão é complexa Ha mais 
de uma parte a se resolver. Aliás, é o que dispõe o Regimento: "Quan-
do as proposições forem complexas, serao divididas pelo Presidente''· 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Exatamente. Temos de tratar, segundo 
depreendi da discussão travada, de varias questões. A primeira delas, 
que póde ser decidida sem se prejudicar a solução da materia seguinte 
é esta: Nagib Sahb, pelo processo que foi trazido ao . Conselho. tem 
ou não direito a receber u,ma indenização? 

O SR. LORETO DE ABREU :-Ai está a primeira questão. 
O SR. JULIO DE CARVALHO :-Ninguem póde contestar que êle 

tenha esse direit.o. 
O SR. SAMUEL LIBANIO :-Estou de acôrdo. 
O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES :-Perfeitarnent~. 
(No mesmo sentido se m(lni{estam os ctemai$ sf;nhores ço~elhelros), 
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O SR. PEDRO ALEIXO:-Pela manifestação dos senhores conse-
lheiros, verifico estar votada esta primeira parte: Nagib Sahb tem direi-
to a pleitear uma indenização (Sinais gerais de assentimento). 

Resta saber se essa indenização deve ser paga, como êle deseja 
pelos cofres do Estado ou se, como entende o sr. desembargador Lore-
to, deve ser paga pelos cofres da União. 

Os senhores conselheiros se manifestarão se pelos cofres do Estado 
ou se pelos da União. _ 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Pelos cofres do Estado, com direito 
deste resarcir da União. 

O SR. PEDRO . ALEIXO :-Que êle tem direito a indenização, isto já 
está resolvido. 

O SR. LUCI O DOS SANTOS :-Não se trata, portanto, de resol· 
ver uma questão doutrinaria, isto é, de saber se a responsabilidade é da 
União ou <;lo Estado. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Uma vez assentado que Nagib Sahb tem 
direito á indenização, trata-se de -saber se essa indenização deve ser 
satisfeita pelo Estado, nos termos em que êle a pediu, ou se deve ser 
satisfeita pela União. Em outras palavras : Trata-se de saber se o Con-
selho preliminarmente, jufga que Nagib Sahb não tem direito de pleitear 
a indenização perante o Estado. 

O SR. LORETO DE ABREU :-0 verdadeiro seria formular uma 
pergunt? mais de acôrdo com o Codigo Civil: quem é o responsavel 1 
Quem tem obrigação? 

O SR. LUCI O DOS SANTOS :-Assim é que se torna mais difícil 
a resposta. Não se devem formular cert(\s perguntas cuja resposta é 
uma explicação longa que, afinal, não responde cousa alguma. 

O SR. PEDRO .ALEIXO :-A segunda questão, não sei se poderá 
ser posta nos seguintes termos: A indenização pleiteada por Nagib 
Sabb em relação aos prejuízos que soffreu, deve ser paga pelo Estado, ou 
deve ser cobrada diretamente da União? 

O SR. SAMUEL LIBANIO :-Está muito bem. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS :-Eu penso que deve ser nos termos 

do parecer do sr. conselheiro presidente. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Quer dizer, a indenização deve ser pàga 

pelo Estado. 
O SR. SAMUEL LIBANIO :-Voto tambem nos termos do parecer 

do sr. presidente. Ha dois anos que o sr. Nagib Sahb se viu na con-
tigençi& de não pod~r ~x~rç~J;' Q ~~q mistér, em çonsequençia deter sidQ 
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vitima não só da Policia Mineira como das forças federais. Ha dois anos 
esse individuo deixou de exercer o comercio do qual viviá, por não po-
der faze-lo, uma vez que ficou completamente arruinado. Nem sei mes-
mo se somente os seus lucros cessantes durante esse período, irão ~ 
mais do que a quantia correspondente á indenização pleiteada. Voto, 
pois, no sentido de ser efetuado pelo Estado o pagamento, com direi-
t_o regressivo contra a União. 

OS SRS. CHRISTIANO GUIMARÃES E FURTADO DE.MENEZES : 
-Perfeitamente . 

O SR. JULIO DE CARV ALHO:-Aliás, isso está de acôrdo com o 
art. 15 do Cod. Civil, que acabei de ler ha pouco. 

O SR. LORETO DE j\BREO :-Em meu voto, eu já declarei que o 
Estado poderia chamar a si a indenização direta do requerente, com a 
condição de haver da União o que pagar a este. O que eu acrescentei, 
com o objetivo de melhor . garantir os interesses ao Estado, é que se 
deveria combinar previamente um acôrdo com o Governo Federal. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Deante da manifestação dos senhores 
conselheiros, acredito poder anunciar a seguinte 

Conclusão· 

O Conselho Consultivo é de parecer que o Estado de Minas entre 
em transação com Nagib Sahb para o fim de indenizar-lhe os prejuí-
zos que alega ter sofrido por ocasião do movimento revolucionario de 3 
de o.utubro de 1930, devendo a avaliação desses prejuízos ser feita ju-
dicialmente e rigorosamente fiscalizada por funcionario estadual e com 
citação do representante da União Federal, e ficando resalvado ao Estado 
o direito regressivo contra a mesma União. 

-Submetida a votos, é a conclusão aprovada. 
- Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo. 

Tributaçio dos mercadores de ouro e dos negociantes 
de artigos carnavalescos 

{PEÇA N. 114) 

O Sr. Pedro Alelxo :-Finalmente, vai entrar em discussão a 
peça n. 114, relativamente a minuta de decreto sujeitando a impostos os 
mercadores de ouro e os negociantes de artigos carnavalescos. 

Sou o relator e apresento o seguinte relatQrio {lê): 



Relatorio 
O exmo. sr. dr. Secretario das Finanças pede o parecer do Conse-

lho Consultivo sobre a minuta do decreto que estabelece tributação 
para os mercadores de ouro, em barra ou em pó, e que altera a tributa-
ção relativa aos negociantes de artigos carnavalescos. No oficio em que 
s. exc. pede o parecer do Conselho, vem salientada a importancia da no-
va tributação, não apenas como fonte de receita, mas principalmente co-
mo meio de fiscalizar o comercio de ouro. A materia da minuta vem 
examinada em pareceres e representação de funcionarias da Secretaria 
das Finanças. Assim relatado o processo, passa-o a9 sr. conselheiro Fur-
tado de Menezes, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 29 de Setembro de 1932.-Pedro Aleixo, presidente 
e ,relator. 

Parecer 

O Sr. Pedro Alelxo :-E' a seguinte a minuta dó decreto (lê) 
«DECRETO N. 

O Presid :mte do Estado de Minas-Gerais 
usando da~ atribuições que lhe confere o art., 
do Dec. Federal n. , de 193 , resolve: 

Art. 1.0 Os mercadores de ouro, em barra ou em pó, ficam sujeitos 
ás seguintes taxas : 

SERIE A 

Mercador em grande escala-1.8 classe. 
" ,. média ,. -2.8 classe. 
,. ,. pequena ,. -3.8 classe. 

SERIE B 

Mercador em grande escala . .... . . 
" ,. media " ......... . ... . . · · · 
,. ,. pequena ,. ....•.. . . ... ..... 

600$000 
450$000 
300$000 

Paragrafo uni co. Não se aplica este decreto aos que adquirirem ouro 
como materia prima para industria ou profissão já tributada nem aos pe-
quenos faiscaqores. 

Art. 2.0 Os negociantes de artigos carnavalescos, que 
taka referente á 6. a classe da Serie A, passarão a pagar as 

a) . Vendagem em grande escala: 

pagavam a 
seguintes: 
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Lança-perfumes . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Serpentinas . . . . . . . . . ... .. . . ........... . 
Confetti.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 

b) Vendagem em escala média: 
Lança-perfumes ...... . . . .... . ......•. . . . 
Serpentinas .. .. . . .. . .............. . .. . . 
Confetti . ... .. .... . .... .. .•. . .. .. ... ... . 

c) Vendagem em escala mínima: 
Lança-perfumes .. . . . .... ... ..... .... ... . 
Serpentinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 
Confetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90$000 
80$000 
50$000 

70$000 
50$000 
30$000 

50$000 
40$000 
25$000 

d) Outr.os artigos do mesmo gene r o, como sejam: mascaras, asso-
bios, etc. para qualquer das letras deste artigo 20$000. 

Arl 3.0 Este decreto entrará em vigor na data de sua :publicação, 
devendo os lançamentos a que se te fere o art. 1. o serem feitos ainda 
para este segundo semestre. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Palacio da Presidencia em Belo-Horizonte, aos dias do mês 

de de 1932». 
A materia do imposto de industrias e profissões está regulada, pre-

sentemente, no Estado, pelo Dec. 1~.062. Esse decreto especifica minu-
ciosamente todas as profissões tributaveis; mas como em todos os casos 
em que se fazem especificações, ha sempre omissões, o proprio de-
creto indica llm remedio: quando houver omissão, . o lançamento será 
feito por analogia. De modo que, no caso, os mercadores de ouro de-
veriam ser lançados como os mercadores de diamantes, de pedras pre-
ciosas, etc. 

Pretende agora o Governo tornar clara a situação dos mercadores de 
ouro, e segundo consta do processo, isso pretende o Governo fazer não 
só no intuito de obter renda, como no intuito de tornar facil a fiscaliza-
ção da exportação de Óuro, exportação essa que se vem realisando mui-
tas vezes clandestinamente, por intermedio de mercadores que compram 
no interior ouro velho, objétos artísticos, et~.. levando-os na sua baga-
gem com o objetivo de revende-los. 

Dóra avante serão tributados esses mercadores. O valor do novo 
tributo parece-me razoavel, porque se trata de profissão que, segundo 
tambem me parece, é renãosa. 

Esse tributo não virá onerar os profissionais que estão estabeleci-
dos e fazem dessa industria meio de vida, contribuindo para a prosperi-



1o56 

dade da terra em que se encontram, porque o decreto exclue da tributa-
ção todos aqueles que comerciam em ouro e que já pagam outros im-
postos, corno os joalheiros, os relojoeiros, etc. 

0 SR. LUCIO DOS SANTOS :-Essa tributação somente recairá 
~obre os mercadores de ouro em pó e em barra? 

o SR. PEDRO ALEIXO :-0 decreto surnente se refere aos merca-
dores de ouro, em barra ou em pó. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS :'-E quanto ao ouro em obras? 
o SR. PEDRO ALEIXO :-Não ha referenda a respeito. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS :-V. Excia. sabe que o Estado ha 

tempos nomeou urna comissão com o objetivo de evitar a venda de 
objétos de arte antiga, quer fossem de ouro, prata, madeira, .etc .. de mo-
do que bem se justificaria um adendo . 

o SR PEDRO ALEIXO :-Quer dizer, V. Excia. propõe que sejam 
incluídos tarnbem os mercadores de ouro em obra 1 

O SR. LUCIO DOS SANTOS !-Não parece a V. Excia. que seria 
justa a medida 7 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Estou de acôrdo. 
o SR. LUCIO DOS SANTOS: -Poder-se-ia dizer: mercadores de 

ouro, sob qualquer forma. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-A facilidade deste comercio, a falta de 

fiscalização pela ausencia de taxação especial, diz o Sr. Secretario das 
Finanças, incentiva cada vez mais . clandestinidade, exercida, as mais 
das vezes, por elementos estrangeiros, que dirigem para fóra do pais o pro-
dueto das suas compras. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS :-E' uma verdade. Tenho sabido de 
obras de arte, finíssimas, que tem sido conduzidas para fóra do pais. 

0 SR. LORETO DE ABREU:-As obras antigas deveriam se en-
contrar num museu do proprio Estado. 

o SR. FURD\DO DE MENEZES:-Tributando esses mercadores, 
vamos legalisar ou oficialisar a exportação de tais objétos. Acho que 
esse remedio não resolve o caso. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Pelo menos se proporcionará ao Estado 
a faculdade de poder fiscali sar essa sai da. . . 

O SR. FURTADO DE MENEZES :-Ele fiscalisará a saída mas não 
poderá proibi-la. 
. O SR. LO RETO DE ABREU :-E' uma outra questão que não está 
proposta ai: a proibição da exportação de tais objétos. 
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O SR. PEDRO ALEIXO :-0 decreto tem como objetivo indireto fis-
calisar a saida do ouro. Até agora, essa saída se realizava sem paga-
mento do imposto. De ora em diante, isso não mais se verificará; pel~ 
menos o imposto será pago. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS :-Não ha duvida que é justificado o 
receio manifestado pelo nosso ilustraào colega Sr. Cons. Furtado de 
Menezes de que dessa maneira, o Governo sanciona ou legalisa esse co-
mercio. 

O SR. FURTADO DE MENEZES :-0 ideal seria que o Estado pu-
desse não consentir que se vendesse sinão a êle objétos dessa natureza 

O SR. LUCIO DOS SANTOS :-Já se tentou isso, e surgiram ques-
tões até de natureza constitucional, 

O SR. LORETO DE ABREU :-Estabelecendo-se um imposto espe-
cial, bem elevado, poder-se-á, talvez, conseguir a proibição da exporta-
ção de objétos de arte. 

O SR. SAMUEL LIBANIO :-E' uma boa sugestão. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS :-Como se ha de proibir que saiam 

do Esta~o obras de arte? Já se pensou em uma lei especial a esse res-
peito e afinal nada se conseguiu. 

O SR. LO RETO DE ABREU :-Devido á liberdade constitucional 
excessiva. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES :-E a taxa 1 
O SR. PEDRO ALEIXO :-A taxa é razoavel. Os mercadores de 

ouro serão classificados na serie A e na serie B. Na serie A, eles pa-
garão o imposto propo-rcional ao valor locativo do predio, 10 °/0 ; na se"' 
rie B, pagarão 600$000. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Uma taxa fixa? 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Eles estão sujeitos á taxa fixa de 

600$000 e á proporcional de 10 °/ 0 sobre o valor locativo. 
O SR. SAMUEL UBANIO :--Pelo decreto n. 20.348, geralmente de-

nominado Codigo dos Interventores, o Governo não pode crear impos-
tos, aumentar qualquer dos existentes, etc., sem audiencia do Conselho 
Consultivo. O que o Governo agora nos pede é a nossa aquiescencia 
para poder estabelecer essa nova tributação. Sobre esse ponto é que 
ternos de nos pronunciar, dando-lhe ou não a autorisação que nos pede. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Efetivamente, no regulamento atual não 
existe taxação para os mercadores de ouro. E' portanto, uma tributa-
ção nova. Quanto aos vendedores de artigos carnavalescos, estes já 
são tributados, mas, conforme se acentua no processo, não é justo que 

5 
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o vendedor de lança-perfumes em um bairro afastado, na Serra, por 
exemplo, pague o mesmo que aquele que se acha estabelecido no Bar 
dO Ponto. Evidentemente o vendedor, estabelecido na Serra, não po-
derá fazer o mesmo comercio. Sou, portanta, favoravel não só á crea-
ção do imposto sobre os mercadores de ouro em barra ou em pó' com 
o adendo proposto pelo Sr. Cons. Lucio dos Santos, como · tambem á 
modificação do imposto que recai sobre os vendedores de artigos carna-
valescos. 

O Sr. Cons. Lucio dos Santos sugere que sejam incluídos tambem 
na nova tributação os mercadores de ouro, em obras. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS :-Para atender á observação feita 
pelo sr. Cons. Furtado de Menezes, poderíamos dizer que o Governo es-
tabeleceria uma taxa sobre os mercadores de ouro em obras, até que se 
pudesse regularisar o comercio de obras de arte em geral. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Perfeitamente. 
Submeto, pois, á consideração do Conselho meu parecer favoravel 

á minuta do decreto, com o aditivo do Sr. Cons. Lucio dos Santos, no 
sentido de se sugerir ao Governo a creação de uma taxa para os merca-
dores de obras de arte em ouro, atélque seja regularizado definitivamen-
te o comercio de obras de arte em geral. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 

O Sr. Annlbal Gontljo :-Lamento, sr. Presidente, ter de di-
vergir do parecer de V. Excia., na parte em que se refere ao aumento do 
imposto que recai sobre os vendedores de artigos carnavalescos. 

O SR. SAMUEL LIBANIO :-Trata-se, apenas, de modificar esse im~ 
posto. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Esta modüicação é um pretexto para 
que seja aumentado o imposto, porquanto é bem de ver que ninguem se 
estabelecerá em rua onde não ha nenhum movimento, para vender artL 
gos carnavalescos. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Como V. Excia., sabe, no regulamento 
do imposto de industrias e profissões, ha duas classes de contribuições 
a contribuição proporcional e a fixa. Para determinados generos de ne-
gocias, estabelece-se uma contribuição fixa, tendo-se em vista a classe, 
e essa classe é determinada de acordo com a cidade em que mora o con-
tribuinte. 

Tomemos, para exemplo, uma cidade como Belo-Horizonte, de mais 
de 30.000 habitantes. Considera-se como sendo comerciante, devendo o 
imposto de 6.a classe, o de artigos carnavalescos que ficará por conse-
guinte sujeito á tributação de 190$000 por ano. 

Presentemente é esse o dispositivo que rege a materia, e de acordo 
com o mesmo, o perito terá de fazer o lançamento da tributação devida 
por esse negociante. 

O Governo agora pretende modificar esse criterio, que tem por base 
somente o numero de habitantes de cada cidade. E faz isso, tendo em 
vista precisamente a situação dos comerciantes de bairros diferentes. 

Si hoje o vendedor de artigos carnavalescos está sujeito a uma ta-
bela de 190$000, tendo-se em vista a população da cidade, adotada a mi-
nuta do decreto sujeito ao Conselho, esse vendedor não mais ficará su-
jeito a essa mesma tabela. Vai-se obedecer a um outro criterio. Assim, 
si a vendagem fôr em grande e cala, êle pagará 220$000; si fôr em es-
cala media, ele pagará 150$000, e si em escala mínima, pagará 115$000 
apenas. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Essa classificação é feita por quem? 
O SR. PEDRO fLEIXO :-Pelo perito lançador . 
O SR. ANNIBAL GONTIJO ;-Arbitrariamente. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Pode haver arbítrio, não contesto, mas 

contra o arbítrio do fiscal lançador, ha recurso para o Secretario das Fi-
nanças. 

Não podemos argumentar com o arbítrio das autoridades; temos de 
argumentar com a sua boa fé. 

O SR. ANNIBAL GONTUO :-Sou contrario ao aumento de impos_ 
tos. E a modificação que se pretente fazer, não ha negar, importa em 
um aumento de tributação e nada mais, pois, como disse, ninguem vai 
pretender vender artigos carnavalescos em bairros afastados da cidade, 
onde nenhum movimento se nota. 

O SR. SAMUEL LIBANIO :-Na Floresta, por exemplo, não se ven-
dem artigos carnavalescos ? 

O SR. PEDRO ALEIXO :-(Dirigindo-se ao sr. Annibal Gontijo). E 
a situação dos negociantes da Floresta é igual á dos que se acham esta-
belecidos no Bar do Ponto ? Evidentemente, não é justo que pague o 
mesmo imposto o negociante de artigos carnavalescos da Floresta e o que 
é estabelecido no Bar do Ponto. 

O SR. ANNIBAL GONTUO :-V. Excia. julga que alguem se esta-
belecerá na Rua do Espírito-Santo, por exemplo, para vender artigos 
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carnavalescos? Quem ali se estabelecer para -esse fim terá evidente 
prejuízo. . 

. O SR. PEDRO ALEIXO :--E' o caso, então, de ninguem ali se esta-
belecer para a venda de tais artigos. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-A modificação do imposto é um pre-
texto para aumenta-lo e nada mais. 

O SR. JULIO DE CARVALHO :-Si não se fizer a gradação, o ne-
gociante de artigos carnavalescos estabelecido na Rua do Espirito-Santo 
terá de pagar 190$000, ao passo que, feita essa gradação, êle apenas pa-
gará 115$000, 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Ele não pod~rá pagar essa quantia, 
porquanto não venderá cousa alguma. 

O SR. JULIO DE CARVALHO :-Quem não póde o menos, não pó-
de o mais. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-A medida não está de acordo com o 
criterio até agora seguido pelo Conselho, de não aumentar impostos. 
. O SR. PEDRO ALEIXO :-Não temos adotado radicalmente esse 
criterio. O criterio aqui seguido tem sido, é verdade, o de não votar 
aumento de impostos, salvo os razoaveis e suportaveis. Para mim os 
aumentos mais rjlzoaveis são mesmo os que se referem aos impostos que 
recae n sobre os artigos carnavalescos, cigarros, as bebidas alcoolicas, etc. 

O SR. JULIO DE CARVALHO :-Os artigos de luxo. 
f O SR. PEDRO ALEI XO :-Estou de acordo. 

O SR. ANNIBAL GONTUO :-0 comercio é o mesmo. 
O SR. PEDRO ALEIXO: - Desse modo, podemos facilitar o comer-

cio de armas. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Arma, é artigo de fazer ·defunto. 
O SR. PeDRO ALElXO :-0 alcool do mesmo modo. 
Fomos favoraveis aqui, em parte, ao imposto de diversões, precisa-

mente porque é natural que o mesmo seja pago por quem se diverte. 
O que é preciso é escolher quais as tributações que devem ser au-

mentadas, e como as necessidades do Estado crescem indefinidamente, 
é natural que procuremos sempre reforçar a sua receita. Só si diverte, 
no carnaval, quem pode, de maneira que o imposto é perfeitamente razoavel. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- E quasi se póde acrescentar: so-
mente gasta quem quer. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Sinto divergir de V. V. Excias. 
~Ninguem mais pedindo a palavra, encerra se a discussão. 

ESTADO DB MINAS-GEilAIS lOôl 

Votação 
O Sr. Pedro .&leixo :-A materia é dividida em duas partes: uma 

que se refere aos mercadores de ouro; outra, que niz respeito aos nego-
ciantes de artigos carnavalescos. 

V ai se proceder a votação. 
O Sr. Samuel Libanio :-Dou meu voto, integralmente, a minu-

ta do decreto apresentado ao Conselho Consultivo, assim como á suges-
tão proposta pelo Sr. Cons. Lucio dos Santos. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-Tambem eu. 
OS SRS. FURTADO DE MENEZES, LORETO DE ABREU E JUL1:0 

DE CARVALHO:- se manifestam no mesmo sentido. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Mantenho o meu ponto de vista· 
O Sr. Pedro .&leixo :-Diante da manifestação dos Srs. Con-

selheiros, julgo poder anunciar a seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo é favoravel á minuta do decreto sujeitando a 

impostos os mercadores de ouro e alterando os impostos devidos pelos 
negociantes de artigos carnavalescos. Sugere o Conselho que sejam in-
cluídos tambem na nova tributação os mercadores de 6bras de arte, em 
ouro, até que seja devidamente regulado o comercio de obras de arte em 
geral. · 

-A conclusão é aprovada, sendo voto vencido o do sr. Cons. Anní-
bal Gontijo, quanto á parte que diz respeito á modificação do imposto 
que recai sobre os negociantes de artigos carnavalescos. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo 

Ordem do dia 
O Sr: Pedro .A.Ieixo:- Não havendo mais nada a tratar, vou 

encerrar a sessão, designando para a ·proxima a seguinte ordem do 
dia: 

PRIMEIRA PARTE 
-A regimental. 

SEGUNDA PARTE 

-Discussão das peças que, devidamente relatadas e revistas, fo-
rem enviadas á Secretaria do Conselho com a antecedencia regi.-
mental. 

t:stá encerrada a se~sãQ , 
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70.& sessio ordinaria, aos 18 de outubro de 1932 

PRESIDENTE:- Sr. Pedro Aleixo. 

SECRETARIO:- Sr. Lucio dos Sant<>s. 

SUl\li\lARIO: Ata - Expediente - Comunicação - Pareceres finais - N. 98 
(Indenização pleiteada por Nagib Sahb) - N. 99 (Serviços de calça-
mento da Capital ) - N. 100 (Tributaçao dos mercadores de ouro e 
dos negociantes de artigos carnavalescos) - 2.8 parte - Requeri-
mento de d . Ana Ferreira Guimaraes - Relatorio e parecer do sr. Lu-
cio dos Santos - Discussao - Discursos dos srs. Pedro Aleixo e Sa-
muel Libanio - Vista do processo -Adiamento da discussao- Re-
querimento de Carlos Rodrigues Trant - Suspeiçao do sr. Pedro 
Aleixo - Relatorio e parecer do sr. Lucio dos Santos - Dis-
cussao - Discurso e substitutivo do sr. Julio de Carvalho - Vota-
çao - Conclusão- Designação de novo relator - Venda de terras 
devolutas (Peça n . 107) - Relatorio e parecer do Sr. Samuel Libanio 
- Discussão - Conclusao - Proposta de contrato entre a Prefeitu-
ra de ltab~rito e a Cia. Telefonica Brasileira - Relataria e parecer 
do sr. Lucto dos Santos- Discussao- Discurso do sr. Pedro Aleixo 
- Co.nclusao- Prop?sta de acordo, formulada pela Cia. Cervejaria 
Amencana - Relatono e parecer do sr. Pedro Aleixo - Discussao -
Conc!usão - Representaçan do Instituto Mineiro de Arquitetos - Re-
Iatono e parecer do sr . Christiano Guimarães -- Conversao do jul-
gamento em diligencia - Terminaçao da hora- Ordem do dia. 

A' hora regimental, verifica-se o comparecimento dos srs. Pedro 
Aleixo, Lucio dos Santos, Julio de Carvalho, Loreto de Abreu, Samuel 
Libanio, Christiano Guimarães e Annibal Gontijo. 

-Assumindo a . presidencia, o sr. Pedro Aleixo declara aberta a 
sessão e convida para secretarial-a o sr. Lucio dos Santos. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Luclo dos Santos apresenta o seguinte expediente: 

Oficio 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas 
de Outubro de 1932. 

Belo-Horizonte, 15 

Exmo. Sr. Dr. Joaquim Furtado de Menezes, M. D. Secretario do 
Conselho Consultivo. - Em nome do Sr. Presidente do Estado, cumpro 
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o dever de acusar o oficio n. 154, de 13 do corrente, em que V. Excia. 
teve a gentileza de comunicar-lhe haver o Conselho Consultivo de Minas-
Gerais aprovado, unanimemente, um voto de congratulações com S. 
Excia. pelo restabelecimento da paz e confraternização entre todos os 
brasileiros. 

Tomando conhecimento desta comunicação, determinou-me o Sr. 
Presidente que transmitisse aos ilustres Membros do Cunselho, por in-
termedio de V. Excia. os seus cordiais agradecimentos. 

Atenciosas saudações. 
Lafayette Brandão, Secretario da Presidencia. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 
Prefeitura de ijonfim.- Minas- 13-10-932- Gabinete do Prefeito. 

Exms. Srs. Drs. Pr~sidente e membros do Conselho Consultivo de 
Belo-Horizonte. 

Tendo recebido os Anais do Conselho Consultivo deste Estad9. 
rogo-vos a fineza de aceitar e tambem transmitir aos membros desse 
douto Conselho os meus mais francos agradecimentos. 

Atenciosas saudações.- O Prefeito municipal, Dr. F. A. Moreira da 

Rocha. 
-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 
Prefeitura Municipal do Prata. - Estado de Minas-Gerais. - Prata, 

10 de Outubro de 1932. - N. 323. 
llmo. e Exmo. Sr . Secretario do Conselho Consultivo do Estado 

de Minas-Gerais. -Belo-Horizonte. 
Com o presente, tenho o prazer de acusar em meu poder um 

exemplar de Anais dessa augusta Assembléa referente ao mes de julho 
do corrente ano, por cuja gentileza penhoradamente agradeço. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Ex c. os protestos de ele-
vada estima e consideração. 

Saude e fraternidade. - O Prefeito, Edmundo de Novaes. 
-0 Conselho fica inteirado. 

Telegrama 
Joaquim Furtado de Mene:t:es, Seçretario <lo Çonselho CQnsultivo do 

~st~dQ de fdin~s. - BelQ•Hori~on,te. 
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Recebi com melhor apreço e transmito-vos efusivos agradecimentos 
pelo voto de congratulações ao Governo Provisorio, apr~vado por esse 
ilustre conselho, por motivo da pacüicação do Pais. 

Getulio Vargas. 
-0 Conselho fica inteirado. 

Telegrama 
-Do 2.0 Tenente Esperidião Mendonça, comunicando ter assumido 

o cargo de Prefeito do município de Dourado. 
-Inteirado. Agradeça-se. 
- Continu'a o expediente. 

Comunicação 
O Sr. Pedro Alelxo communica que, por motivo justo, o sr. 

Furtado de Menezes deixou de comparecer á presente sessão. 
-0 Conselho fica ·inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O sr. Vhrlstiano Guimarães:- Sobre a peça n. 100, sr. 
Presidente, apresento o seguinte parecer final (lê): 

Parecer n. 98 
(Indenização pleiteada por Nagib Sahb) 

[(PEÇA N. 100) 

O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, ao qual foi encaminhado 
pelo sr. Secretario do Interior o processado em que Nagib Sahb solicita 
indenizaç_ão dos prejuizo_s que alega ter sofrido, nesta Capital, por oca-
sião do movimento revolucionado de 1930; depois de examinar devida-
mente a materia submetida a seu pronunciamento resolve sugerir ao Go-
verno do Estado: 

1. 0 
- que entre em composição com o requerente Nagib Sahb, in-

denizando-o pelos prejuízos causados em sua casa em consequencia dos 
combates de fuzilaria ali realizados em outubro de 1930 e pelos desvios 
de mercadorias, etc.; · 

2.0
)- que a avaliação desses pejuizos se faça judicialmente e seja 

rigorosamente fiscalizada por funcionariQ estadual; 

3.0
- que seja citado, para assistir a avaliação, o representante da 

União, afim de que ao Estado fique ressalvado o direito regressivo contra 
a mesma União. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Belo-Horizonte, 18 de 
outubro de 1932. - Christiano Guimarães, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
Conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Furtado de Menezes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretario do interior. 

O sr. Pedro Aleixo: - Apresento o seguinte parecer sobre a 
peça n. 32 (lê): 

Parecer n. 99 
Serviços de calçamento da Capital 

. PEÇA N . 32 

O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, depois de examinar aten-
tamente o requerimento em que a Companhia Brasileira de Estradas Mo-
dernas pede seja modificado o tipo das apolices emitidas em virtude do 
dec. o. 46, de 16. de outubro de 1929, e com as quais vem sendo efetua-
do o pagamento da serviços de calçamento da C apitai, é de parecer 
que seja indeferido · o requerimento. Assim decide o Conselho, porque a 
substituição importaria, pela diferença de tipo proposta, em elevação do 
preço do calçamento contratado, sem que, segundo informação oficial, 
já esteja ~ Prefeitura obrigada a iniciar o resgate das apolices emitidas. 
Sómente seria aconselhav:el a modificação do contrato, para melhorar a 
situação da companhia requerente, se a Prefeitura estivesse obrigada 
ao resgate de apolices dadas em pagamento e não pudesse faze-lo por 
falta de recursos. Mas, nos termos das informações reiteradamente pres-
tadas, não ha móra da parte da Prefeitura, pelo que não deve esta as-
sumir mais onus do que os constantes do contrato em vigor com a com-
panhia requerente. De outro lado, atendendo a que será conveniente 
a emissão de novas apolioes para que se prossiga no serviço de calça-
mento, o Conselho Consultivo autoriza o sr. Prefeito a fazer a emissão 
necessaria, ao juro, tipo e prazo estabelecido pelo decreto n. 46, de 1929. 

Belo-Horizonte, 18 de outubro de 19-32. - Pedro Aleixo, presidente e 
relator. 

-0 parecer é aprovado e logo assinado por todos os srs. conse-
lheiros presentes, sendo voto vepcedor o do sr, Furtado de Menezes, 



1066 CONSELHO CONSULTIVO DO 

-Remeta-se ao sr. Prefeito da Capital, acompanhado do relatorio e 
das peças respectivas. 

O sr. Pedro Aleixo: -Trago ainda o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 100 

Tributação dos mercadores de ouro e dos negociantes de artigos 
carnavalescos 

(PEÇA N. 114) 

O Conselho Consultivo de Minas-Gerais aprova a minuta de decreto, 
remetida pelo exmo. sr. Secretario das Finanças, lançando tributação 
sobre os mercadores de ouro, em barra ou em pó, e alterando a tçibu-
tação relativa aos negociantes de artigos carnavalescos. Embora nos 
termos da legislação vigente, pudessem os mercadores de ouro ser lan-
çados por analogia, melhor será que em lei expressa seja fixada a tri-
butação. 

Quanto aos negociantes de artigos carnavalescos, visa a alteração 
do decreto em projeto melhor classificação dos contribuintes dessa na-
tureza, de modo que não sejam pequenos e grandes, equiparados e su-
jeitos ao pagamento do mesmo imposto. 

O Conselho Consultivo sugere que a nova tributação venha a recair 
tambem sobre os mercadores de obras de arte, em ouro, até que seja de-
vidamente regulado o comercio de obras de arte, em geral. 

Belo-Horizonte, 18 de-outubro de 1932. - Pedro Aleixo, presidente e 
relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado pelos srs. conse-
lheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Furtado de Menezes, 
e voto vencido o do sr. Annibal. Gontijo, na parte relativa á tributação 
dos negociantes de artigos carnavalescos. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretario das Finanças. 

Segunda parte da ordem do dia 
Requerimento de D. Anna Ferreira Guimarães 

PEÇA N. 69 

O sr. Pedro Aleixo: - Está em primeiro lugar, na segunda 
parte da ordem do dia, a discussão da peça n. 29, relativamente a um 
requerimePto em que ]), A.n11~ ferreir~ Guimarães, diretor~ do Grupo 
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Escolar c:Pedro 11:•, de Ouro-Preto pede seja declarado insubsistente, 
para o efeito de contagem dê tempo, o acordo por ela assinado em 
ago!?to de 1915. 
. E' relator da peça o sr. conselheiro Lucio dos Santos que tem a pa-

lavra. 
O sr. Luelo dos Santus: - Meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorio 
Em requerimento dirigido ao D. D. Presidente do Estado a 6 de 

Junho do corrente ano, e por este remettido ao Conselho Consultivo a 
8 do mesmo mes, a diretora do Grupo Escolar cPedro Segundo,. , de 
Ouro-Preto, Dona Anna Ferre;ra Guimarães, solicita seja deClarado 
insubsistente, para o efeito de contagem de tempo, o acôrdo por ela 
celebrado com o Governo do Estado em agosto de 1915. 

Baseia-se a suplicante nas seguintes alegações: 
Foi nomeada adjunta interina da aula pratica feminina, anexa á 

Escola Normal de Ouro Preto, a 15 de abril de 1893, sendo efetivada 
no car.go, ~pós) concurso com distinção e classificação em 1.

0 
logar. 

A 26 de dezembro _de 1898, quando tinha já o direito á vitalicieda-
de, foi posta á margem, por ser suprimido o seu lugar, sem ato algum 
oficial declarando-a em disponibilidade, com ou sem vencimentos . 

Em janeiro seguinte, req~ereu reconsideração do ato, sendo arqui-
vado o pedido. 

Dedil:ou-se então ao magisterio particular. Havendo o Presidente 
do Estado çonvidado a acordo os professores em litígio com o Estado, 
a suplicante fez o acordo em questão, em agosto de 1915. Por este ac-
cordo recebeu 15:000$000 em vez de 40:780$000, importancia em que o 
dr. Mendes Pimentel, consultado pelo Governo, arbitrara o seu direito. 

Desistiu, então, de toda e qualquP.r vantagem, inclusive a contagem 
de tempo para a aposentadoria. 

Assinou esse acôrdo, porque o mesmo foi apresentado em li-
vro da Secretaria, já lavrado. 

Na sua inexperiencia, julgou que deveria assinal-o, não obstante a 
dolorosa surpresa, quanto á fixação· do valor do prejuízo sofrido. 

Sem solicitação sua, foi nomeada a 23 de Agosto de 1915, diretora 
do Grupo Escolar cPedro Segundo,. , de Ouro-Preto, cargo que ainda 
exerce. 

Sentindo-se doente e precisando aposentar-se, pede seja declarado 
nulo o referido acôrdo para que possa contar, além do tempo em que 
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exerceu o magisterio na Escola Normal, o tempo em que, independeo· 
temente de sua vontade, esteve fóra do exercido. 

Abre mão de qualquer direito á percepção de quaisquer vencimentos 
que lhe sejam devidos, durante aquele tempo. 

Não se julgando suficientemente esclarecido, o Conselho Consultivo . 
solicitou informações do -Governo, tendo sido remetida copia do acôrdo 
assinado a 21 de agosto de 1915 entre o Sub-Procurador Geral do Esta-
do e a suplicante. 

Por esse acôrdo, a requerente desistia de qualquer reclamação pas· 
sada, presente e futura, contra a supressão do cargo que exercia; desistia 
do cargo que ocupava na Escola Normal; dava quitação de todos os 
vencimentos a que se julgava com direito; desistia de todas as vanta-
gens do referido cargo, inclusive a contagem de tempo para a aposen-
tadoria. 

Como compensação, recebia 15:000$000 em duas prestações. 
Belo-Horizonte 1.0 de Outubro de 1932 Lucio José dos Santos, 

relator. 
Parecer 

O sr. Lueio dos Santos:-Como acaba de ver o Conselho pela 
leitura do relataria, D. Anna Ferreira Guimarães foi nomeada professo-
ra adjunta interina da aula pratica, feminina, da Escola Normal de 
Ouro-Preto, a 15 de maio de 1893. Em virtude de concurso em ·que 
obteve o primeiro lugar e a nota de distinção, foi efetivada neste cargo, 
a 31 de outubro do mesmo ano. 

Exerceu esse cargo até 26 de deaembro de 1898, em que foi o mes-
mo suprimido, sendo a suplicante, embora professora vitalícia, posta á 
margem. 

Em 1913, foi convidada pelo Governo do Estado a um acôrdo, 
voltando ao exercido do magisterio, sendo depois nomeada Diretora 
do Grupo Escolar «Pedro ll • , de Ouro-Preto. 

Por esse acordo, assinado a 21 de agosto de 1915·, a suplicante re-
cebia, como indenização, 15 contos de réis em duas prestações, era rein-
tegrada no magisterio, desistindo de quaisquer reclamações passadas, 
presentes e futuras, não só quanto a vencimentos como tambem em re-
lação á contagem de tempo de serviço. 

Achando-se doente e desejando aposentar-se, pleiteia D. Anna Gui-
marães a anulação do acôrdo, na parte referente á contagem do tempo 
decorrido entre 26 de qe2:e!llbrq de 1898 e ~1 de ag_osto · ~e 1915 (sãq 
duzentos me~es), 

Tal é o caso em apreço. 
A meu ver, o acôrdo firmado entre o Estado e O. Anna Guima-

rães é, juridicamente, inatacavel. Pelo Cod. Civil, art. 147: cé anulavel 
o ato jurídiCo: I) Por incapacidade relativa ao Agente. ll) Por vicio re-
sultante do erro, dólo, coação, simulação ou fraude •. 

Ora, penso, nenhum desses vicias existe no caso . 
O Conselho Consultivo, porém, não opina, levando apenas em 

conta o aspéto jurídico das questões; e aliás, não é com este caráter, 
que semelhante questão nos é submetiàa. 

Alem do lado legal, considerarei tambem a face moral desse caso; e 
notarei: 

1.0
- Trata-se de uma professora distintissima, que foi nomeada 

após um concurso brilhante, ~m um estabelecimento de ensino do qual 
basta dizer que era dirigido por Thomaz Brandão. Essa professora 
exerceu o professorado e exerce a direção do referido Grupo Escolar, 
com bril.ho. 

2.0
- Essa professora foi posta na rua ilegalmente, como reconhe-

ceu o proprio Governo, chamando-a a acordo, para reintegral-a no 
cargo. 

3.0 
- O acordo é verdadeiramente leonino. E, se não posso afir-

mar que tenha havido uma coação tão característica quanto o exige 0 
art. 98 do Cod. Civil para invalidar juridicamente esse ato, coação que 
constituísse a vis compulsiva que, no dizer de Clovis Bevilacqua, faz 
com que o Agente, perdendo a energia moral e a espontaneidade de 
querer, realize o ato que lhe é exigido, não duvidarei em dizer que 
houve uma certa coação moral, tratando-se de uma moça pobre que 
escassamente obtinha, no magisterio particular, com que prover honesta-
mente a sua subsistencia e a de sua velha mãe, com quem vivia. 

4. 0 -A importancia paga pelo Estado de modo algum correspon-
deu a uma justa indenização, a que tinha direito a suplicante. Foi-lhe 
arbitrado em 15 contos de réis o prejuízo, ao passo que, conforme diz 
a suplicante, Mendes Pimentel o avaliara em 40 contos setecentos e oi-
tenta mil réis. Quer dizer que o Estado pagou á sua vitima 75 mil réis 
por mes, durante os duzentos meses de esbulho, sem mais nada. 

5.0 
- E para compensar-se dessa grande indenização, exigiu o Es-

tado que a suplicante abrisse mão de um de seus melhores direitos, 
isto é, a contagem daqueles 16 anos e 8 meses em que esteve ilegal-
mente fóra do magisterio. Não se pode razoavelmente dizer que 0 Es-
tado muito tivesse feito em favor da vitima, para tanto exigir. 



1õ7õ 

Em virtude dessas considerações, sou de parecer que se defira o 
pedido de D. Anna Ferreira Guimarães, quanto a contagem de tempo em 
que esteve fóra do magisterio, por ato ilegal do Governo, mantido no 
mais o acordo. (Muito bem!) 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: - Quem era advogado da professora? 
O SR. LU CIO DOS SANTOS: - Nem sei mesmo que. ela tenha ini-

ciado em juizo uma ação contra o Estado. O dr. Mendes Pimentel foi 
consultado pelo Governo afim de arbitrar a importancia a que tinha di-
reito a referida·professora. Naquela epoca, o Governo chamou diversos 
professores afim de com eles celebrar acordos. 

O SR, JULIO DE CARVALHO: - Como essa professora desiste 
dos vencimentos durante esse período e pede apenas a contagem de 
tempo para aposentadoria, parece que deve ser deferido o seu reque-
rimento. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS: - Acho que é razoavel. 
O SR. JULIO DE CARVALHO: - E' perfeitamente razoavel. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS: - Essa professora, dou testemunho, 

pois eu era então estudante em Ouro-Preto, fez um concurso brilhan-
tissimo. Suprimindo em 1898 o lugar que ocupava, ficou em serias 
dificuldades porque foi obrigada a dedicar-se ao ensino particular, e em 
Ouro-Preto são bem pequenos os proventos que o ensino particular pro-
porciona áqueles que ao mesmo se consagram. Em 1915, logo depois de 
celebrado o acordo, ela foi nomeada diretora do Grupo Escolar «Pedro ll•, 
daquela cidade, cargo que exerce com a maior competencia (Muito bem ! 
Muito bem I) 

Discussão 

-Em discussão o parecer. 
O sr. Pedro Alelxo: -O parecer do sr. conselheiro Lucio dos 

Santos está, como todos os pareceres de s. exia., brilhantemente funda-
mentado ... 

O SR. LUCIO DOS SANTOS: - 4 E' bondade de V. Excia. 
O SR. PEDRO ALEIXO: - ... mas eu desejaria acentuar o se-

guinte: o Conselho ha pouco tratou da questão de aposentadoria das 
professoras, com o objetivo de reduzir o tempo exigido pela lei vigente 
para a concess~o dessas mesmas aposentadorias. Nesse sentido nos foi 
presente uma representação da Associação dos Professores Primarias de 
Minas-Gerais. 

O SR LUCIO DOS SANTOS: - E' verdade. 

1071 . 
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O SR. PEDRO ALEIXO: - Pelos dados constantes do relatorio e 
do parecer do nobre conselheiro sr. Lucio dos Santos, verifica-se que 
essa senhora tem cerca de 25 anos de serviços efetivos prestados ao 
Estado. Quer dizer que esse tempo talvez lhe bastasse para obter a apo-
sentadoria, uma vez modificada a lei em vigor. 

- O SR. LUCIO DOS SANTOS - Não ha duvida. 
O SR. PEDRO ALEIXO: - O dr. Lucio poz muito bem a questão. 

De fato, quando alguem litiga com o Estado, já se acha em situação 
de inferioridade, e esse chamado da parte do Estado aos diversos pro-
fessores que haviam sido esbulhados de suas cadeiras ilegalmente, im-
portava num reconhecimento expresso do direito desses professores. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS: - Apoiado. 
O SR. PEDRO ALEIXO:· -Ora, não se pode comprehender o reco-

nhecimento de um direito, fazendo-se ao mesmo tempo limitações nesse 
reconhecimento. Ou os professores que foram exonerados não tinham 
direito ao cargo, e nessas condições o Estado não deveria convocai-os 
para tratar de acordo, ou, então tinham esse direito, e em tal caso, o ato 
que os demitiu deveria ser reparado integralmente, e a reparação integral, 
sabemos, conforme a lição de Ruy Barbosa, em se tratandq de funciona-
rios publicos, não consiste na reintegração, mas na indenização de todos 
os prejuízos decorrentes da exoneração ilegal. Quer dizer, mesmo que 
a professora requerente não tivesse direito á reintegração, teria, em-
quanto vivesse, direito a uma indenização que se poderia avaliar pelos 
pagamentos de todos os ordenados, dos juros de mora, dos ordenados 
que deixou de receber até a epoca em que os recebeu e das vantagens 
decorrentes desse cargo, inclusive a vantagem da aposentadoria. 

Sabemos muito bem que a situação de um litigante contra o Esiado 
não é a de um litigante em relação ao particular. 

Chamados esses professores perante o Governo para entrarem em 
acordo, eles já se encontravam em situação de desigualdade, de modo 
que as proprias dificuldades de vida com que lutava essa professora, a 
levariam, naquele momento, a receber a i~portancia que era paga pelo 
Estado e que correspondia a menos de metade do que ela teria recebido 
em vencimentos. Essa importancia representava para a professora, diga-
mos, uma salvação naquele instante. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS: - Dai a coação. 
O SR. JULIO DE CARV AI.JIO: -Ela foi coagida pela necessidade. 
O SR. PEDRO ALEIXO: -Perfeitamente. A perspectiva de receber 

uma certa importancia leva-la-ia a transigir com tudo mais que lhe fosse 
exigido. E' uma situação psicologica muito facil de ser compreendida, 
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Agora, eu desejaria pedir a atenção dos colegas para o seguinte: 
ha centenas de casos como este aqui no Estado. 

O SR. LUCI O DOS SANTOS: - Casos de acordo? 
O SR. PEDRO ALEIXO:- Casos de acordos dessa natureza. Princi~ 

palmente, nós que lidamos no foro, sabemos que quando o Estado perde 
uma questão em ultima instancia e não tem mais recurso algum, costu~ 
ma, argumentando que não dispõe de verba, reclamar um grande aba~ 

timento no pagamento que tem a fazer. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS: - E acaba pagando a metade, ou 

menos. 
O SR. PEDRO ALEIXO:- E com o pagamento da metade ele for~ 

ça a uma quitação por toda a divida. 
Ainda ha pouco tempo, o Estado passou por uma situação dificili~ 

ma. E' do conhecimento de todos nós que inumeros credores do Esta~ 
do ficaram sem receber durante muito tempo creditos liquidos e certos; e 
quando quizeram receber as importancias devidas, eles tiveram de fa~ 
zel~o em apolices pelo valor nominal, quando essas obrigações estavam 
pelo preço ... 

O SR. JUUO DE CARVALHO- De setecentos mil reis. 
O SR. PEDRO ALEIXO - ... de setecentos ou oitocentos mil réis . 

• Sendo assim, o prejuízo desses credores era um prejuízo, digamos, 
de 30° f 0 , alem da espera havida no recebimento. Pode~se dizer que, 
agindo dessa maneira, o Estado cuidava da salvação publica, porque foi 
esse o caminho que viu para poder solucionar o seu debito, mas sacri-
ficava a cada passo o direito individual de seus credores. 

Em face do parecer do sr. conselheiro Lucio dos Santos, o que me 
parece impressionante é o aspeto jurídico da questão, pois amanhã pode~ 
rão surgir aqui centenas e centenas de casos em condições não tão 
nitidamente merecedoras da nossa, digamos mais do que benevolencia, 
da nossa comiseração, como o caso dessa senhora, que se viu esbu~ 
lhada e ainda for~ada a abrir m_io da contagem de tempo de seu exer~ 
cicio no magisterio. Outros casos surgirão, embora sob aspetos diversos 
vindo, porem, todos os requerentes invocar essa coação que existe na 
realidade e que se verifica em relação aos que têm negocio com o Es~ 

tado. E como o exame poderia ser difícil e bastante complexo, ficando 
a administração pública a braços com uma infinidade de casos nessas 
condições, eu pediria talvez o adiamento da discussão se antes ó nosso 
ilustrado colega, dr. Lucio dos Santos, não procurasse ver por um outro 
modo que não fosse o do reGonhecirnento desse direito em consequencia de 

1073 

coação, se nós poderíamos deixar esn senhora em situação de não ser 
prejudicada, como realmente está; isso, porém, sem firmar de maneira 
clara a possibilidade de reabrir um debate dessa natureza. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS: - Pensei tambem nessa face da ques~ 
tão, mas não vejo outra saida sinão essa, de reconhecermos o'u não o direito 
que tem a requerente á contagem do tempo que esteve fóra do magiste~ 
rio por ato ilegal do Governo. Para mim, houve uma grande injustiça 
da parte do Estado. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Sob o aspeto moral, não ha duvida, o 
Estado abusou de sua situação de ser o dono do dinheiro com o qual 
devia pagar a indenização. Meu receio, como disse, é que amanhã te~ 
nhamos aqui inumeros casos da mesma natureza. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS: - Seria uma boa lição para o Es~ 
. tado. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Examinada a questão sob esse aspeto, 
até hoje os que se conformaram com esses diversos prejuízos, vão pro~ 
curando concertar a sua vida, porquanto o prejuízo já se verificou. 

O meu receio é que tenhamos de abrir discussão sobre um fato 
que juridicamente já está liquidado, pois sabemos que diariamente 0 
Estado pratica atos dessa natureza. 

O SR. LORE~O DE ABREU:- Efetivamente, são numerosos esses 
casos. Posso atestar que na magistratura ha precedentes tambem. 

O SR. JULIO DE CARVALHO: -Si foi um esbulho que o Estado 
praticou, deve repara~lo. 

O SR. PEDRO ALEIXO: -- Se o Estado se acha realmente interes-
sado em diminuir o prazo para aposentadoria, de acordo com 0 que 
pleiteia a Associação dos Professores Primarios de Minas~Gerais, talvez 
se pudesse resolver o caso atual fazendo uma sugestão ao Governo 
para que contasse a essa professora o tempo em que ela exerceu parti~ 
cularmente o magisterio. Não ha casos de mandar~se computar, para 
o efeito de aposentadoria, serviços de magisterio prestados mesmo fóra 
do Estado? 

O SR. LUCI O DOS SANTOS:- Não conheço nenhum. Penso que 
não ha. 

O SR. PEDRO ALEIXO: -Eu me recordo de que ha tempos hou~ 
ve um parecer do Advogado Geral do Estado, muito interessante. Tra~ 
tava~se de uma professora do Estado do Espirito~Santo, daquele territo-
rio contestado. Esta senhora lecionou durante vinte e muitos anos a 
filhos daquele logarejo. Mais tarde, em virtude de acerto dos limites 

8 
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entre Minas e Espírito-Santos, esse territorio passou a ser considerado 
mineiro e ela continuou a ser professora da mesma cadeira, no mesmo 
lugar, e requereu aposentadoria ao Governo de Minas. Houve, então 
um parecer do Advogado Geral do Estado dizendo que ela havia pres-
tado seus serviços a mineiros, porque aquele territorio era de Minas. E 
embora ela tivesse até aquela época recebido pelos cofres do Estado do 
Espírito-Santo, opinava o Advogado Geral no sentido do Estado de 
Minas conceder a aposentadoria á referida professora, contando-se-lhe 
aquele tempo de serViço. 

Talvez nos fosse possível examinar a questão sob esse aspéto, e 
assim não abriríamos brocha em um acordo feito sugerindo, então ao 
Governo computar para efeitos de aposentadoria o tempo em que a 
professora d. Anna Ferreira Guimarães exerceu o magisterio particular 
em Ouro-Preto. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O sr. Samuel Llbanlo: -Sr. Presidente, parece-me que o as-

sunto é bastante complexo. Não resta a menor duvida que a profes-
sora D. Anna Ferreira Guimarães tem direito a contagem desse tempo 
Entretanto, como V. Excia. bem assinalou, precisamos encontrar uma 
formula que atendendo aos interesses da requerente ... 

O SR. PEDRO ALEIXb: -Mais do que legítimos. 
O ~SR. SAMUEL LIBANIO: - ... concilie-os com os interesses do 

Estado, não nos trazendo mais tarde embaraços, pois poderão aqui sur-
gir inumeros pedidos, não digo iguais, porém analogos a este. 

Julgo, portanto, de toda conveniencia que se adie a discussão. 
O SR. LUCI O DOS SANTOS:- Eu não encontraria solução para 

o ca~o. Mantenho, por isso, meu parecer. Entretanto, o nobre conse .. 
lheiro sr. Pedro Aleixo poderia pedir vista do processo, afim de vêr si 
encontra essa solução conciliatoria a que se refere. 

(Muito bem I Muito bem ! ) 

Vista do Processo 
O sr. Pedro .Aielxo: - Peço vista do processo, não porque es-

teja em divergencia com o parecer do Sr. Cons. Lucio dos Santos mas 
porque desejo examinar a questão · sob esse aspéto que se me afigura 
bastante ponderavel. 

O SR. LUCI O DOS SANTOS: -Não se trata de um caso em que 
se possam invocar determinadas condições de direito ou de lei. E' pre-
ciso aprecia-lo de outro modo. 

1Ô75 .; 

O SR. PEDRO ALEIXO -Perfeitamente. Temos que resolve-lo 
sem perder de vista a equidade. 

(Muito bem I) 
Adiamento da discussão 

-Não havendo mais quem tome a palavra fica, de acordo com o § 
4. do art. 15 do Regimento, adiada a discussão para a sessão seguinte, 
por ter o sr. Pedro Aleixo socilitado vista do processo. 

Requerimento de Carlos Rodrigues Trant 
PEÇA N. 88 

O sr. Pedro Alelxo: -Segue-se a discusão da peça n. 88, que 
diz respeito a um requerimento de Carlos Rodrigues Trant, pedindo sua 
reintegração no cargo de Administrador da cadeia da Capital. 

Tambem é relator dessa peça o sr. conselheiro Lucio dos Santos, 
a quem peço o obsequio de encaminhar a discussão, porque eu afir-
mo suspeição no caso. 

O sr. Lueio dos Santos assumindo a presidencia, lê o se-
guinte: 

Relatorio 
Carlos Rodrigues Trant, a 11 de março proximo passado, solicitou 

ao Exmo. Sr. Presidente do Estado a sua reintegração no cargo de car-
cereiro e administrador da cadeia desta Capital, cargo de que fôra exo-
nerado a 20 de abril de 1924. 

Alegou que essa exoneração fôra o resultado de uma sindicancia 
da qual não teve conhecimento, sendo que, pelo art. 98 do decreto n. 
726, de 22 de junho de 1894, não podia ser demitido sem processo ad-
ministrativo, em que fosse ouvido, e onde lhe fosse facultada ampla de-
fesa. julga ilegal e violenta, portanto, essa demíssão. 

A 7.8 secção da Secretaria do Interior, informa que o suplicante foi 
demitido do cargo em questão, em virtude de diversas faltas e por ter 
sido acusado, em um inquerito policial instaurado contra o farmaceuti-
co Jayme Roscoe do Nascimento, por venda de cocaina, de ter insi-
nuado testemunhas. Suprimida a cadeia, com a creação da Casa de 
Correção, em setembro de 1932, teria sido posto então em dispon;bili-
dade o requerente, si estivesse em exercido e não fosse aproveitado 
em outro cargo. 

Segundo o parecer do Pirector da Secretaria, o direito do suplican-
te, si existiu estaria prescripto, esgotado como está o prazo dentro do 
qual poderia dele socorrer-se o interessado. 
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Acresce que o cargo, em que o requerente pleiteia a sua reintegra~ 
ção, foi suprimido 

Conclue, opinando por se remeter o requerimento ao Conselho 
Consultivo. 

E assjm se fez, em oficio da Secretaria do Interior, a 5 de julho do 
corrente ano. 

Instruem o pedido : 
1.0 uma certidão passada pela Secretaria das Finanças, pela qual 

o requerente contava a 6 de junho de 1925, vinte e sete anos e onze 
meses e um dia de serviço efetivo; 2. o uma certidão passada pelo Ar~ 
quivista da Secretaria da Educação, a 31 de outubro de 1927, de que ali 
não consta processo algum administrativo contra o requerente ; 3. 0 

uma certidão mandada passar pelo Primeiro Delegado Auxiliar, a 24 
de outubro de 1927, pela qual se vê que, na sindicancia procedida por 
aquela Delegacia, o requerente foi act1;sado de insinuar ás testemunhas 
ouvidas no processo contra o já citado farmaceutico, · por vender cocai~ 
na, para que, perante o poder judiciario, negassem, o que antes haviam 
respondido afirmativamente; 4.0 um atestado firmado pelo dr. Noronha 
Guarany, a 15 de março do corrente ano, de que o requerente, como 
1.0 tenente da 3.a Companhia cDr. Olegario Maciel,., da Coluna Tira~ 

dentes, prestou bons serviços á causa revolucionaria; 5. 0 dois artigos 
recortados de jornais referentes á reintegração de dous funcionarias. 

Não se julgando suficientemente informado, o Conselho Consultivo, 
em sessão de 19~8~932 resolveu pedir esclarecimentos á Sêcretaria do 
Interior, sobre as alegações do suplicante. 

Por sua vez, este dirigiu ao Conselho Consultivo, a 18 do mês 
passado, um requerimento. Com· data de 20 do mês passado, o Secre-
tario do Interior oficiou ao Conselho Consultivo, communicando que a 
Secretaria está impossibilitada de fornecer as informações pedidas, por-
quanto, segundo esclarece a Secretaria da Educação e Saude Publica, o 
processo em questão ali não se acha e nem voltou a esta repartição. 

Belo~Horizonte, 27 de setembro de 1932.- Lucio José dos Santos, 
relator. 

Parecer 
O sr. Luelo dos Santos:- Carlos Trant foi nomeado serven-

te da Escola de Farmacia de Ouro~Preto em 1895; foi transferido para 
cargo identico na Secretaria do Interior em 1902, sendo nomeado 
Adminitrador da cadeia da Capital a 5 de abril de 1905, cargo que exer-
ceu até 4 de abril de 1926, quando foi demitido, contando, nessa data, 
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conforme a certidão que apresenta 27 anos, 11 mêses e 1 dia de servi-
ço efetivo. 

A 24 de outubro de 1927, requereu ao Secretario do Interior, cer~ 
tidão do que constasse a seu respeito si havia algum processo contra 
ele e qual a decisão proferida. Foi certificado que, no Arquivo, .nada 
constava contra o suplicante. . 

Nesse mesmo ano, a 20 de outubro, requereu ao 1°. Delegado Au· 
xiliar certidão do que constasse a seu respeito, si houve inquerito ad· 
ministrativo, qual a decisão proferida e quais as provas. Foi certificado 
que, do livro de remessa de autos constava o termo de remessa se-
guinte {lê): 

Certidão. 
«Certifico, em obediencia ao despacho supra que revendo o 

arquivo desta delegacia encontrei a fls. 10, verso, rlo livro de 
remessa dos autos o termo de remessa da sindicancia procedi· 
da por esta delegacia contra Carlos Trant, então Administrad9r 
da Cadeia Publica da Capital, «acusado de vir insinuando ás tes· 
temunhas do processo movido contra o farmaceutico Jayme Ro~
coe do Nascimento, vendedor de cocaína estabelecido com farmacia 
na Av. do Comercio, que neguem perante o Poder Judiciario o que 
primitivamente afirmaram perante a Policia". E' o que se conti-
nha no referido livro ao qual me reporto e dou fé. Belo-Hori-
zonte, 24 de outubro de 1927. Olavo Bilac Pinto, escrivão". 

A 11 de março do corrente ano, requereu ao Presidente do Estado 
a sua reintegração, alegando que a sindicancia, que motivara a sua de-
missão, fôra feita a sua revelia, não tendo sido ouvido, para defender-
se, como preceituava a lei. 

Segundo a informação dada pela 7.a secção da Secretaria do Inte,. 
rior, o suplicante, «Segundo consta do Arquivo desta Secretaria» foi de-
mitido em virtude de varias faltas e por ter sido acusado de insinuar 
testemunhas. Acrescenta o informante que, tendo sido suprimido o cargo 
em questão em 1930 e não tendo sido o requerente posto em disponi-
bilidade nem aproveitado em outro cargo, não póde agora pleitear a re-
admissão em um cargo, que não existe mais. 

O Diretor opinou contra o requerente, entendendo que, mesmo no 
caso de ter sido ilegal a demissão, está já prescrita a ação que lhe assis-
tia. Entendia, porém, que o caso devia ser submetido ao Conselho Con-
sultivo. 

A alegação capital do suplicante é o não ter sido ouvido na 
~in~cancia contra (!le feità, para defenqer-se 
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Pelo regulamento n. 724, de 22 junho de 1894, que deu um regimen-
to á Cadeia, em cuja . vigencia foi feita a nomeação de Carlos Trant para 
administrador da mesma, tem-se, no art. 98: 

c As penas cominadas nos arts. citados (isto é, pelo art. 93 etc.-
advertencia, multa, suspensão demissão) e neste regimento serão im-
postas com audiencia verbal ou por escrito, segundo o exigir a nature-
za do caso e as circunstancias da pessoa em que tiverem de recair, e 
á sua revelia, quando não responder no prazo que lhe for marcado (o 
qual não excederá de 3 dias) ou não comparecer'". 

Esse decreto, creio, só veiu a ser modificado pelo decreto n. 4.991 
de 14 de maio de 1918 que, aliás, no seu art. 70, reproduz disposição 
identica. Aliás, a defesa é norma geral. Como quer que seja si Carlos 
Trant foi demitido em consequencia de um processo administrativo, em 
que não foi ouvido para defender-se, essa demissão é nula. 

Dir-se-á que o suplicante não fez a prova positiva do alegado. 
Mas a prova em contrario a essa alegação, estava nas mãos do Estado 
ou produzi-la em seu favor; e este confessa não poude faze-la, por ter 
deixado perder-se o processo, confissão essa que só póde confirmar o 
alegado pelo funcionaria em questão. 

Acredito que se trate de um caso fortuito, resultante da passagem 
dos serviços policiais para uma nova Secretaria, em predio diferente, 
mas, ninguem deverá' ser prejudicado pelo descuido ou dessidia dos res-
ponsaveis pela guarda de tais processos. 

Considero, pois, ilegal a demissão de Carlos Trant e sou de pare-
cer que seja o mesmo reintegrado no cargo, posto em disponibilidade 
ou nomeado para cargo equivalente, sendo reparada a injustiça. 

(Muito bem ! Muito bem ! ) 

Discussão 

O sr. Luelo dos Santos:- Submeto a discussão da Casa o 
meu parecer. Conforme se viu pela leitura do relatorio, o Conselho so-
licitou esclarecimentos á Secretaria do Interior sobre as alegações do 
suplicante. Mas esta se viu impossibilitada de presta-los, uma vez que 
o processo desapareceu, porquanto nem se acha na Secretaria da Edu-
cação e Saude Publica, nem voltou á do Interior. E' possível que esse 
desaparecimento tenha sido originado pela mudança da Secretaria do In-
terior que funcionava ·no edifício onde se encontr~ hoje a Secretaria da 
.Educação e Saude Publica. O certo é que o processo desapareceu, 
conforme declara o sr. Secretario do Jnterio\' no seguinte ofiçiQ (lê). 
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cSr. Presidente do Conselho Consultivo. 
•Em atenção ao oficio de 18 do mês p. findo, sob n. 114, 

levo ao conhecimento de V. Excia. que infelizmente esta Secreta-
ria está impossibilitada de atender ao pedido contido no mesmo 
porquanto o processo instaurado contra o sr. · Carlos Rodrigues 
Trant, ex-administrador da Cadeia da Capital., foi remetido á an-
tiga Secretaria do Interior, para instruir um recurso pelo mesmo, 
interposto. Tal processo, entretanto, ao que informa a atual Se-
cretaria da Educação e Saude Publica, não se encontra ali, nem 
tão pouco voltou á esta repartição. 

c Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Excia. os meus pro-
testos de minha elevada estima e consideração.- Gustavo Capa-
nema, Secretario do Interior)>, 

O sr • .Julio de Carvalho:- Sr. Presidente. Antes de ouvir a 
ei tura desse oficio, afigurou-se-me que o sr. Carlos Trant havia perdi-
do seu direito porquànto, demitido ilegalmente, não interpoz rec1;1rso 
dessa decisão, que transitara em julgado, ficando ele, assim, sem di-
reito a qualquer reclamação que houvesse. Agora, iporem, deante 
desse oficio que V. Excia. acaba de ler, verifico que ele interpoz um 
recurso .•. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS: - De facto, assim é, pelo oficio. 
O SR. JUUO DE CARVALHO- ... que não teve decisão alguma 

mesmo porque, como vem informado nesse proprio oficio, desapareceu 
o processo. 

Nestas condições, ainda está de pé, pelo menos para nós do Con-
selho, o recurso interposto por ele. Ora, se está de pé esse recurso, pó-
de ser provido com as alegações feitas pelo requerente. 

Penso, pois, que o Conselho deveria opinar no sentido de ser apre-
ciado o recurso do requerente, dentro da lei. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:- Mas tudo se perdeu. 
O SR. JUUO DE CARVALHO:- Ele interpoz um recurso do ato 

do Governo, quer dizer, não concordou com esse ato. O Conselho, 
agora, opina por que o Governo decida esse recurso dentro das nor-
mas legais. Si a lei diz que o requerente não podia ser demitido sem 
processo regular, e se não houve esse processo regular ... 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:- A sugestão de V. Excia., realmen-
te, é razoavel, mas tendo-se perdido o proc~ssq co~o se poderia prq-

~~r? 
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O SR. JULIO DE CARVALHO: -A propria Secretaria reconhece ou 
informa que o sr. Carlos Trant foi demitido e que interpoz um recurso. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS: - A Secretaria informa que houve 
um processo de sindicancia procedida pela 1.a Delegacia Auxiliar quanto 
ao requerente. 

O SR. JULIO DE CARVALHO: - Mas a Secretaria não afirma que 
este tenha sido ouvido. 

O SR. LUCI O DOS SANTOS:- Afirma que houve sindicancia na 
l.a Delegacia Auxiliar e que essa sindicancia foi remetida á Secretaria 
do Interior, e a cousa aí morreu. Só o oficio é que fala em sindicancia. 

O SR. JULIO DE CARVALHO:- Se ele devia ser ouvido nessa 
sindicancia e não o foi, e se interpoz recurso do ato do Governo, pa-
rece que, agora, deve o Governo decidir esse recurso, atender ao que 
preceitua a lei. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:- Tendo desaparecido o processo, 
seria preciso que ele requeresse novamente 1 

O SR. JULIO DE CARVALHO :-Far-se-ia uma restauração do pro-
cesso, como se reformam autos perdidos. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS: -Sim, tratando de reunir outras pro-
vas. Seria, entretantp, melhor que V. Excia. formulasse uma emenda 
ao meu parecer. 

O SR. JULIO DE CARVALHO:- A minha emenda é neste sentido 
o Governo tomando conhecimento desse recurso a que se refere o ofi 
cio da Secretaria do Interior resolverá, observando as normas legais 
E, observando essas normas irá vêr se o requerente foi demitido legal ou 
ilegàlmente, dando ou não provimento ao recurso, como fôr de direito= 

(Muito bem I Muito bem I) 
O sr. Luelo dos Santos: - Está em discussão a emenda, jun-

tamente ~com o parecer. Se nenhum dos srs. conselheiros quer usar da 
palavra (vausa), declaro encerrada a discussão. 

Votação 
O sr. Luelo dos Santos:- Vou submeter a votos o parecer, 

salvo a emenda do sr. Conselheiro Julio de Carvalho. 
O SR. JULIO DE CARVALHO: -A minha emenda não teria pre-

ferencia, sr. Presidente 1 
O SR. LUCI O DOS SANTOS:-- O parecer será votado, salvo a 

emenda. 
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O SR. JULIO DE . CARVALHO: -Penso que se fôr aprovado o 
parecer de V. Excia., estará prejudicada a minha emenda 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:- V. Excia. pede, então, preferencia 
para votação de sua emenda ? 

O SR. JULIO DE CARVALHO: - Perfeitamente. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS: - Vou, portanto, s..tbmete-la a votos 

em primeiro lugar. Os senhores que aprovam a emenda substitutiva 
do sr. conselheiro Julio de Carvalho, queiram se conservar como es-
tão (pausa) - Está aprovada a emenda e, nestas condições será a se-
guinte a 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que, tendo sido interposto recurso contra 

o ato que demitiu Carlos Rodrigues Trant do cargo de Administrador 
da Cadeia da Capital, conforme diz, em oficio, o sr. Secretario do 
Interior, se tome conhecimento desse recurso, julgando-o de acordo 
com a lei. 

-Submetida a votos, é essa conclusão aprovada. 

Designação de um novo relator 
O sr. Luelo dos Santos:- Tendo sido eu vencido, como re-

lator, de acordo com o paragrafo 1.0 do art. 17 nosso Regimento Inter-
no, designo para relatar o parecer final o sr. Conselheiro Julio de 
Carvalho, cujo substitutivo foi vencedor e a quem vai ser enviado o 
processo. 

-Reassume a presidencia o sr. Pedro Aleixo. 

Venda de terras devolutas 
{PEÇA N. 107) 

O sr. Pedro .A.Ieixo:- Vai entrar em discussão a peça n. 107, 
relativamente á venda de terras devolutas situadas nos municipios de 
Patos, Caratinga, Teofilo-Otoni, Jequitinhonha e Fruta!. 

Tem a palavra o sr. Samuel Libanio, relator do processo. 
O sr. Samuel Llbanlo:- E' este o relatorio que apresento {lê): 

Relato rio 
De acordo com a letra e do artigo 10 do Decreto n. 20.348, de 

~ de- ag~sto de 19~1, do Governo Provisorio, o sr. Secretario da Agri-
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cultura em oficio de 8 do corrente solicita, do Conselho Consultivo, au-
torização para vender em hasta publica lotes de terras situados nos mu-
nicípios de Patos, Caratinga, Teofilo-Otoni Jequitinhonha e Fruta!. 

Pelo quadro que acompanha o oficio se verifica que os lotes são 
em numero de 19, contendo o maior a área de 5.829.000,00m2 -, situa-
do no município de Frutal e o menor, no de Patos, com a área de .. · 
1.030.750,00m2, tendo todos eles devidamente indicados, os nomes dos 
respectivos ocupantes, bem como os lugares e distritos onde se acham· 

Assim relatada, passo a peça ao sr. Conselheiro Christiano Guima-
rães, 1.0 revisor. _ 

Belo-Horizonte, 12 de Setembro de 1932.-Samuel Libanio, relator. 

Parecer 
O sr. Samnel Llbanio :-Pelo estudo dos documentos que ins-

truem o processo que constitue a peça n. 107 e que nos foi remetido 
em obediencia ao dispositivo da letra E do art. 10 do decreto n. 20.348, 
verifica o Conselho que o Sr. Secretario da Agricultura solicita aquie-
scencia para a venda de 19 lotes de terras, situadas em varios municí-
pios do Estado, sendo todos esses lotes de área superior a cem hectares 
estando, porém, dentro dos limites traçados pelo decreto estadual n. 
8.201 de 1928, com exceçãp apenas de um deles, que é o maior situado 
no município de Frutal, e que tem 5.828.000 ·metros quadrados, sem 
que, entretanto, o sr. Secretario da Agricultura nos informe si essas ter-
ras se destinam á industria pastoril ou á industria agrícola. 

De acordo com o art. 61 do dec. n. 8.201, «a maior porção de 
terras a vender-se ao mesmo comprador não poderá exceder de 500 he-
ctares para agricultura, 4.000 para creação e 50 ·numa zona de seis 
quilometros em redor das cidades, vilas e sédes de distritos de paz. 

Assim,_ é de se presumir que esse lote de 5.828.000 m2, seja desti-
nado á industria pastoril. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS: - E' natural. 
O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES: - Frutal não é zona pastoril ? 
O SR. SAMUEL · UBAl')JlO: - Si assim é, está tudo dentro da lei e 

opino para que o Conselho aquiesça ao pedido do sr. Secretario da -
Agricultura. 

(Muito bem I Muito bem I ) 

Discussão 
-Posto em discu&são o pareçer, é aprovadQ s~m debate, adotal\-

c;tQ-!)e ~ seguinte, 
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Conclusão 
- O Conselho aquiesce em que sejam feitas as vendas de terras 

devolutas situadas nos municípios de Patos, Caratinga, Teofilo-Otoni, 
Jequitinhonha e Fruta!, constantes do oficio do Sr. Secretario da Agri- . 
cultura, que constitue a peça n. 107. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer definifivo. 

Proposta de contrato entre a Prefeitura de ltabirito e 
a Companhia Telefonica Brasileira 

(PEÇA N. 109) 

O sr. Pedro A.leixo:- O Conselho vai agora se pronunciar so-
bre a peça n. 109, relativamente ao contrato a ser celebrado entre a 
Prefeitura de ltabirito e a Cia Telefonica Brasileira. 

Tem a palavra o relator, sr. Conselheiro Lucio dos Santos. 
O sr. Luclo dos Santos :-Meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorio 
O. Secretario do Interior submete á apreciação do Conselho Con-

sultivo a solicitação do Prefeito de Itabirito, no sentido de ser o mes-
mo autorizado, como já o está pelo Conselho Consultivo Municipal res-
pectivo, a contratar com a Companhia Telefonica Brasileira a instalação 
de um posto telefonico para comunicações interurbanas, na referida 
vila 

Esse pedido consta de um oficio dirigido ao D. D. Presidente do 
Estado pelo Prefeito de Itabirito, a 24 de maio proximo passado. 

O pedido é acompanhado de minut~ do contrato a ser celebrado 
entre aquela Prefeitura e a Companhia Telefonica Brasileira. 

Belo-Horizonte, l.Q de Outubro de 1932.- Lucio José dos Santos, 
relator. 

Parecer 
O Sr. Luelo dos Santos :-Sou de opmmo que se autorise o 

Prefeito de ltabirito a lavrar o contrato a que se refere a peça n. 109 e 
no qual, segundo tambem me parece, somente haverá vantagem para 
aquela vila. 

O SR. LORETO DI; ABREU .-Em lta,birito qão qa Çqnselho CoQ-
t;Qlti.vQ? 
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O SR. LUCI O DOS SANTOS :-0 Prefeito de ltabi~to já estâ auto-
risado pelo Conselho Consultivo respectivo a contratar com a Cia. Tele-
fonica Brasileira a instalação de um posto telefonico, para comunicações 
inter-urbanas na referida localidade, mas precisava da autorisação do Go-
verno do Estado, o qual, por sua vez, desejou que, sobre o assunto, nós 
tambem nos pronunciassemos. 

Meu parecer é, portanto, que se conceda a autorisação solicitada. 
(Multo bem I Muito bem!) 

Discussão 

-Em discussão o parecer. · 
O Sr. Pedro .Alelxo :-0 contrato a que se obriga a Prefeitura 

de Itabirito é relativo á isenção de impostos e taxas. 
"i''~ ~ Si é tranquila a isenção, em se tratando de serviços municipais, rela-
tivamente a impostos, quanto a taxas não, porque estas constituem remu-
neração de serviços. Sendo assim, a promessa de isenção de taxas po-
qerá crear para o futuro, em relação ao Estado, qualquer embaraço quan-
do este tratar de exigir da Cia. Telefonica Brasileira retribuição de alguns 
serviços que porventura lJ;te prestar. 

Eu trouxe até os Anais (mostrando) que tratam_ do caso referente á 
Cia. Sul Mineira de Eletricidade. 

O SR. SAMUEL LIBANIO :-Peço licença para prestar um esclareci-
mento. O Prefeito de Itabirito, depois de justificar as vantagens que ad-
virão para a sua cidade com a instalação desse posto telefonico, diz o 
seguinte: 

«Assim sendo, Exmo. Sr. Presidente, e á vista do parecer do 
Egregio Conselho Consultivo desta municipalidade, venho solicitar 
de V. Excia. a necessaria permissão para que possa assinar o con-
trato em apreço, ao mesmo tempo que peço a V. Excia. seja conce-
dida a isenção de impostos estaduais que incidam sobre o referido 
posto telefonico :o . 

E' isso o que diz o sr. Prefeito de Itabirito em seu oficio. Sómente 
fala em impostos. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Fui revisor do processo, e a minha im-
pressão é que se falava em impostos e taxas. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Poqer-se-á dizer: nos termos dQ 
pedidQ, 

.. 1085 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Temos discutido aqui muitos casos de 
isenções. Parece-me que essa isenção de impostos já é, realmente, uma 
isenção constituciona1. 

. A lei organica dos municípios, lei n. 2, de 1891, diz em seu art. 38 
o seguinte (lê): 

«São serviços municipais, que devem ser regulados pelo es-
tatuto da Camara : · 
............ ....... .................... .. .................... 

§ 3.0 A viação publica do municipio, seja para o fim de cons-
truir novas estradas, seja para conservar e reparar as existentes, 
e bem assim os serviços telegrafico e telefonico do municipio». 

Em se tratando de um posto inter-urbano poder-se-ia discutir si o 
serviço seria municipal,' mas considerando que, realmente, serão as pes-
soas do município que se vão utilisar daquela comunicação, verifica-se 
que o serviço é municipal. 

Atendendo, pois, a que a materia de servíços municipais não está 
sujeita a impostos estaduais, eu estou de acordo com o parecer do sr . 
Cons0

• Lucio dos Santos, en;t relação á isenção de tais impostos. 
(Muito bem I Muito bem)! 
-Ninguem mais tomando a palavra, encerra-se a discussão, sendo 

aprovado o parecer e adotada a seguinte 

Conclusão 
-0 Conselho Consultivo é de parecer que o Estado dê seu assenti-

mento ao contrato a ser celebrado entre á Prefeitura de Itabirito e a Cia. 
Telefonica Brasileira, mas sómente no sentido de isentar de impostos e 
não de taxas o Posto Telefonico Inter-Urbano daquele município, visto 
tratar-se de serviço municipal que tem isenção constitucional. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo. 

Proposta de acôrdo, formulada pela Cia. Cerve-
jaria Americana 

(PEÇA N. 115) 

O Sr. Pedro Alelxo :-Vai agora ser submetida á discussão a 
peça n. 115, que trata de um acôrdo proposto pela Cia. Cervejaria Ameri-
cana; com séde em Juiz de Fóra, no sentido de pôr fim ao executivo 
que a Fazenda Estadual lhe promove, para cobrança de impostos. 
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Sou o relator e trago sobre a materia o seguinte relatorio (lê): 

Relatorio 
A Companhia Cervejaria Americana foi executada pela Fazenda Es~ 

tadual para pagar os impostos de 3° I 0 , adicionais e outros sobre o valor 
dos imoveis vertidos na constituição da sociedade, em 1922. 

A causa ainda está para ser julgada, no Supremo Tribunal Federal. 
O direito do Estado ao recebimento do imposto de transmissão inter~ 

vivos sobre os imoveis com que os subscritores de ações ou quotas rea~ 

lizam seu capital, nas sociedades anonimas ou limitadas, tem sido lar~ 

gamente debatido em juizo. Em consequencia de decisões proferidas con~ 
tra o fisco estadual, foi promulgada a lei 1.144 de 5 de setembro de 1930, 
que estabelece imposto de 1° I 0 sobre a versão de i moveis para consti~ 
tuição do patrimonio das sociedades anonimas e das limitadas por quotas 
ou ações que tenham o comercio ou exploração agrícola por objéto, lei 
que tambem autorisa o governo do Estado a entrar em acôrdo com as 
sociedades referidas, afim de pôr termo a litígios ácerca da cobrança do 
imposto de transmissão de imoveis. 

Pretende a Companhia Cervejaria Americana que o Governo, valen-
do~se da autorizaçao legal, entre em acôrdo e dê quitação dos impostos 
cobrados, mediante o pagamento apenas do imposto creado pelo art. 3.0 

da lei 1.114. 
O processo está instruido com pareceres do dr. Candido Naves, en-

tão consultor jurídico da Secretaria das Finanças, e do dr. Advogado Ge~ 
ral do ·Estado. O exmo. sr. Secretario das Finanças, para realisar o acôr-
do proposto pela Companhia Cervejaria Americana, solicita a aqutescen~ 
cia do Conselho Consultivo, de acôrdo com o disposto no art. 10, letra f 
do dec. federal n. 20.348. 

Com o presente relataria , passo o processo ao sr. Conselheiro Furta~ 
do de Menezes, 1.0 revisor. 

Belo~Horizonte, 29 de Setembro de 1932.-Pedro A/eixo, presiden-
te e relator. 

Parecer 
o Sr. Pedro lUeixo :-Ha, nos autos, pareceres do sr. dr. Con-

sultor Jurídico da Secretaria das Finanças e do sr. dr. Advogado Geral do 
Estado. O parecer do sr. dr. Candido Naves, não é relativamente ao caso em 
debate: é sobre ma teria semelhante, porque foram inumeros os litígios sobre 
a cobrança dos impostos nos casos denominados aport. São sociedades 
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que se constitue~. sob fórma anonima ou limitada e nas quais os acio .. 
nistas ou subscritores de ações in vertem suas propriedades, dando~as 
como si fossem ações. 

Entendiam os particulares que não havia aí transmissão de proprie-
dade, porque eles continuavam socios dessas sociedades; entendia o fisco 
que não, e inumeros casos foram levados aos tribunais, sendo que apenas 
em um deles, pelo que me consta, houve decisão contraria ao contribuin~ 
te.-Em todos os outros casos os tribunais julgavam de acôrdo com a 
jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não haver 
transmissão de propriedade, de modo que não havia irn.IJOsto a ser co-
brado de transmissão inter~uiuos. 

Por causa, exatamente, desses litígios, o Estado fez promulgar uma 
lei em virtude da qual ficava o imposto de transmissão inter vivos redu-
zido a 1° I 0 e relativo á versão de imoveis para constituir o patrimonio 
das sociedades p.nonimas e das limitadas por quotas ou ações que te-
nham o comercio ou exploração agrícola por objeto. 

E essa mesma lei, que é a de n. 1.144, de 5 de setembro de 1930 
dispôz em seu art. 4.0 (lê): 

•Fica o Governo do Estado autorisado a entrar em acôrdo 
com as sociedades do genero a que se refere a presente lei con~ 
tra as quais esteja em litígio para cobrança do imposto de trans-
missão de imoveis • . 

O acôrdo, neste caso, conforme se conclue do parecer do Dr. Advo-
gado Geral do Estado, apenas antecipa a solução de um litígio. Na rea~ 
lidade, conforme a jurisprudencia já assentada, a Companhia Cervejaria 
Americana acabará ganhando a questão, quer dizer, não ficará obrigada 
a pagar o que lhe era cobrado. 

Para evitar delongas, ela propõe pagar a importancia de 1 o 10 , con-
signada na lei 1.144, relativamente ao valôr dos imoveis que inverteu na 
constituição de sua sociedade, sem que sobre essa importancia haja adi~ 
cional de qualquer especie, pondo-se termo ao litígio. 

Meu parecer, deante da conveniencia que ha para o Estado em re~ 
ceber desde logo a importancia, e da certeza que quasi se tem de que 
a sentença será contraria ao Estado, quer em virtude de decisões ante-

. riores, quer porque o Estado, na lei n. 1.144, já reconheceu a precariedade 
de seu direito, tanto que reduziu o imposto de 3° I o para 1°10 ; quer por 
uma quer por outra razão, meu parecer é que se faça o acôrdo proposto 
pela Cia. Cervejaria Americana. 

E' este o parecer que submeto á consideração do Conselho. 
(Muito bem ! Muito bem) I 
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Discusslo 
Posto em disêussão o parecer e não havendo quem queira usar da 

palavra, é o mesmo aprovado, sendo adoptada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo é de parecer gue se entre em acôrdo com a 

Cia. Cervejaria Americana, para o fim de se por termo ao executivo que 
a Fazenda Estadual lhe promove para a cobrança de impostos de trans-
missão inter-vivos, obrig~do-se a Cia. a efetuar o pagamento do im-
posto estipulado no art. 3.0 da lei n. 1.144. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo. 

Venda de terras devolutas 
(PEÇA N. 118) 

O Sr. Pedro .A.Ieix:o :-E' relator da peça n. 118, que trata da 
venda de terras devolutas situadas nos municípios de Patos, Teofilo-Otoni 
e Jequitinhonha, o sr. Cons. Christiano Guimarães, a quem concedo a 

I . 

palavra. 
O Sr. Chrlstiano Guimarães :-Meu relatorio sobre a peça n. 

118 é o seguinte (lê) : 
Relatorio 

Pelo oficio n . 877 de 29 do mês passado, o Sr. Secretario da Agri-
cultura solicita do Conselho Consultivo autorização para venda em hasta 
publica de 19 lotes de terras devolutas, sendo tres situados no municí-
pio de Patos, dois no de Teofilo-Otoni e os restantes, no de Jequitinhonha. 

Acompanha o oficio um quadro em que são nomeados os ocupantes 
do§ loteS, bem como as áreas destes e os lugares e distrito_s em que 
estão situados. 

Seis dos lotes em referenda medem mais de 500 hectares, cada 
um, mas observa o Sr. Secretario que as zonas a que eles pertencem 
são pastoris e que por isto, as áreas respectivas estão de acôrdo com o 
estabelecido no art. 61 do decreto 8.201 de 1928. 

E' esse o objeto da peça 118 que, assim relatada, passo ao 1.0 re-
visor, Sr. Conselheiro Lucio dos Santos. 

Belo-Horizonte, 4 de Outubro de 1932.-Christiano Guimarães, relator-

i089. 

Parecer 
O Sr. Chrlstlano GulmarAes :-A peça n. 118, trata de as-

sunto identico ao que foi ainda agora relatado pelo sr. Gons0
• Samuel 

Libanio. 

Com relação á peça em debate, a unica observação que se lhe po-
deria fazer seria justamente aquela que, no caso já decidido, foi lembra-
da pelo ~i'. Cons0

• Lamuel Libanio, a saber, as áreas de alguns dos lotes 
postos á venda são superiores a 500 hectares. 

Na vérdade, seis dos lotes a que faz referenda o processo, medem 
mais de 500 hectares. Alguns ha, até, de 14.000 m2, ou sejam 1.400 
hectares. Entretanto, o sr. Secretario da Agricultura, dirigindo-se ao Con-
~elho, salientou que esses lotes estão situados em zona pastoril e, por 
tsso, as suas áreas não excedem a maxima para criação, de que trata 0 

art. 61 do dec. n. 8.201, de 1928, estando, portanto, ainda aquem do 
maximo estabelecido para a consessão aos criadores. · 

Meu parecer é, pois, no sentido de aquiescer o Conselho á autorisa-
ção pedida pelo sr. Secretario da Agricultura para a venda dos terrenos 
em questão. 

(Muito bem I Muito bem I) 

Discusslo 
Submetido á discussão o parecer, é aprovado sem debate, adotando-

se a seguinte 
Conclusão 

O Conselho Consultivo é de parecer que seja feita a venda de terras 
dev~lutas, situadas nos municípios de Patos, Teofilo-Otoni e Jequitinho-
nha, constantes do oficio do sr. Secretario da Agricultura que constituiu 
a peça n. 118. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo. 

Representaçio do Instituto Mineiro de Arquitetos 
(PEÇA N. 119) 

O Sr. Pedro A.lelxo :-Vai agora entrar em discussão a peça n. 
119, que diz respeito a uma representação do Instituto Mineiro de Ar-
quitetos, pedindo seja o mesmo declarado de utilidade publica. 

7 
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E' relator desta peça o sr. Cons. Christiano Guimarães, que tem a 
palavra. 

;o Sr. c:Jhrlstlaao GalmarAes :-Meu parecer é o seguinte (lê): 

Relatorio 

-O Instituto Mineiro de Arquitetos, Sociedade fundada nesta Capital, 
em dezembro de 1931, que, além do objetivo preliminar de defesa da 
classe deve estimular o ensino de arquitetura, das artes e oficios que lhe 
são c~rrelatos, e zelar pelo patrimonio artístico nacional, se dirigiu ao 
Exmo. Sr. Presidente do Estado, solicitando seja, por ato de S. Excia. re-
conhecida a associação como de utilidade publica cpara que influa so.bre 
a educação artística do publico e sobre a orientação estetica das muni-
cipalidades, exercendo a indispensavel fiscalização da higiene artística 
do .Estado, etc. •. 

A peça 119 se compõe apenas da petição da Diretoria do Institu~o 
datada de 30 de junho, acompanhada do oficio, remessa do sr. Secretano 
da Prefeitura que, em nome do Sr. Prefeito, pede, a respeito, o pronun-
ciamento do Conselho. Assim relatada vai ella ao 1.0 revisor, Sr. Conse-
lheiro Samuel Libanio. 

Belo-Horizonte, 4 de Outubro de 1932.-Christiano Guimarães, relator 

Parecer 

O Sr. Cbrlstlano GulmarAes :-0 Instituto Mineiro de Arqui-
tetos dirigiu-se ao Sr. Presidente do Estado solicitando que seja esta so-
ciedade considerada de utilidade publica. O processo foi enviado ao Con-
selho pelo Sr. Secretario da Prefeitura, em oficio assim concebido (lê): 

cExmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.- Tenho a 
honra de passar ás mãos de ·V. Excia de ordem do Sr. Prefeito, a 
inclusa representação na qual se pede seja declarado como de uti-
lidade publica o Inst~tuto Mineiro de Arquitetos, assunto sobre o qual 
-s. Excia. pede se manifeste esse egregio Conselho . 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de 
estima e .consideração.-João Lucio Brandão, secretario.• 

- iOOt .· 
Não sei, sr. Presidente, qual a razão de ser do pedido de nosso pro-

nunciamento. Ao que me parece, devemos ser ouvidos pelo governo em 
assuntos que se relacionem a interesses gerais, sobretudo na parte que 
diz respeito a despesas, á aplicação dos d!nheiros publicos. 

Aliâs, o art. 10 do dec. n. 20.348, em todos os seus itens, espeCifica 
claramente os casos que não podem ser resolvidos sem previa audien-
cia do Conselho Consultivo. 

E' verdade que o mesmo decreto, em um outro dispositivo, declara 
que o Conselho Consultivo deverá emitir parecer sobre todas as consul-
tas que lhe forem propostas pelo Governo. 

Mas, confesso, não vejo qual a vantagem de nosso parecer para que 
seía reconhecida de utilidade publica essa sociedade, si o Governo tem 
elementos de sobra para decidir a respeito. 

E' uma deliberação qpe ele poderia tomar á nossa inteira revelia. 
De outro lado, ao que se me afigura, é uma medida essa algum tan-

to platonica, que talvez envolva mais o aspéto honorifico do que o pratico. 
O SR. -LUCI O DOS SANTOS :-Dá uma certa autoridade ao Instituto 

O SR - PEDRO ALEIXO :-0 Sr. Cons. Christiano Guimarães, pro 
põe então, que se peça ao sr. Prefeito esclarecimentos sobre o objetivo 
d~ remessa desse processo ao Conselho? 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES :-Penso ser o mais conveniente-

O SR. PEDRO ALEIXO :-0 sr. Cons. Christiano Guimarães, re-
quer que se converta a decisão em diligencia, afim de que o sr. Prefeito 
possa dizer si o parecer do Conselho é reclamado sobre o proprio pedi-
do dos requerentes ou si sobre a concessão ou não de algumas vanta · 
gens ao~ mesmos. 

·o SR. CHRISTIANO GUIMARÃES :-A nossa audiencia se justifica-
ria si se tratasse, por exemplo, de qualquer despesa não incluida no or-
çamento, etc. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-No caso de que se trata, V. Excia. enten-
de que a Prefeitura tem orgãos tecnicos e muito mais ·facilmente poderá 
instruir o Conselho sobre os objetivos dessa sociedade? 

O SR. CHRiSTIANO GUIMARÃES:-Exatamente. A Prefeitura te·m 
técnicos muito capazes e que poderão perfeitamente informar o Governo 
sobre a conveniencia ou não tle atender ao desejo do Instituto Mineiro 
de Arquitetos. 
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O requerimento da sociedade foi dirigido ao sr. Presidente do Es· 
tado e encaminhado â Secretaria da Educação para informar, e depois, 
sem nenhuma outra referenda, foi enviado ao Prefeito, que, por sua vez, 
o fez remeter ao Conselho pedindo que este se manifeste. Para isso, po· 
rém, será necessario que S. Excia. nos preste informações a respeito. 

(Muito bem t Muito bem t) 

Conversão do julgamento em diligencia 

O Sr. Pedro A.Ielxo-Vou submeter á consideração da Casa 
o requerimento do Sr. Cons. Chrístiano Guimarães, no sentido de ser 
convertido o julgamento em diligencia, afim de que se ouça o sr. Prefeito 
da Capital sobre qual o interesse que tem a municipalidade em que seja 
atendida a petição do Instituto Mineiro de Arquitetos, devendo tambem 
o sr, Prefeito prestar informações sobre a conveniencia ou inconvenien· 
cia da concessão da medida desejada. 

Os srs. que aprovam esse requerimento, queiram se conservar como 
estão. (Pausa)-Aprovado. 

I 

. -Solicitem-se as informações. 

Ordem do dia 

O Sr. Pedro Alelxo 1-A hora esiá terminada, mas pode ser 
prorrogada de acôrdo com o Regimento, uma vez que existem ainda na 
ordem do dia, materias a ser discutidas. 

Si entretanto, nenhum dos srs. Conselheiros deseja solicitar essa pror· 
rogação (pausa), vou declarar encerrada a sessão, designando para a pro-
xima a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEQPNDA PARTE :-Continuação da discussão da peça n. 69; dis-

cussão das peças n°s. 120 e 121 e de quaisquer outras materias que, de· 
vidamente relatadas e revistas, sejam enviadas á Secretaria do Conselho 
com a antecedencia regimental. 

-Está encerrada a sessão. 
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7t•. sessAo ordlnarla, aos 22 de Outubro de 1932 

PRESIDENTE :-Sr. Pedro Aleixo. 

SECRETARIO:-Sr. Furtado de Menezes. 

BUJIAIUO:-:Ata.-Adendo do Sr. Julio de Carvalho.-Expediente.-Pareceres fi-
nrus.-N. 101 (Venda de terras devolutas. Peça n. 107).-N. 102 (Ven· 
da de terras .devolutas, Peça n. 118).-N. 103 (Proposta de contrato 
entre a .Prefeltura de Itabirito e a Cia. Telefonica Brasileira). -N. 104 
(Requenmento de Carlos Rodrigues Trant).-Declaraçao de voto do 
sr .. Lucio dos Santos.-2.a parte.-Requerimento de d. Anna Ferreira 
Gu1~araes (Con~inuaçao)-Discurso e substitutivo do sr. Pedro Aleixo 
-DJscussao.-Discursos dos srs. Lucio dos Santos, Pedro Aleixo Julio 
d~ Carvalho, Pedro AI eixo, Lorêto de Abreu e Samuel Libanio .'-Ex-
plicações do. sr. Pedro Aleixo.-Adiamento da discussao.-Requeri-
mento de Attila Mendes Cameiro.-Preliminar.-Discussao.-Discursos 
dos srs. Pedt? Aleixo e Christiano Guimaraes.-Parecer do sr. Lorêto 
de Abreu.-:-D~scussao.-Discurso do sr. Christiano Guimaraes.-Discur-
so e substitutivo do sr. Pedro Aleixo.-Votação.-Conclusao.-V~nda 
de terras devolutas. (Peça n. 121). - Relatorio e parecer do sr. Julio 
de C~alho. - D1scu~sao .. - Conclusão. - Prorrogação da hora.-
-;-VenCJm.entos de func10nanos do Laboratorio de Toxicologia do Ser-
vJ.ço Medico Legal.-Relatorio e parecer do sr. Furtado de Menezes -
~:~:~ao. -Explicações do sr. Pedro . Aleixo.-Conclusao. - Ord;m 

A' hora regi~ental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Furtado 
de Menezes, Luc1o dos Santos, Lorêto de Abreu Annibal GontiJ. s 1 L'bani Juli • o, amue 

J o, o de Carvalho e Christiano Guimarães. 
-Abre-se a sessão. 

Ata 

E' li~a e posta em discussão a ata da sessão anterior. 
O Sr . .laDo de Carvalho-requer se faça um adendo á mesma 

S. Ex. teve oportunidade de, em aparte, se manifestar de acôrdo com 0 pa~ 
recer do sr. Lucio dos Santos, no caso da professora d. Anna Guun· ar-Da ta . - aes. a , porem, nao consta essa declaração, motivo porque requer se faça 
agora o adendo necessario. 
. ? SR. P~RO ALEIXO - declara que a Mesa providenciará no sen-

t'do do requenmento do nobre conselheiro, sendo, em seguida, aprovada 
a ata com essa resalva. 

Expediente 

8 Sr._hrtado de Meaezes-traz aq çonhec!mento do ConsE}· 
U\Q o sepnte expedienw ; · · 
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Oficio 

Venda de terras devolutas 

Secretaria da Agricultura, Diretoria Geral. Inspétoria de Concessões 
e Fiscalisação de Contratos. N. 135.-Belo-Horizonte, 21 de outubro de 
1932. 

E.."'no. Sr. Presidente do Conselho Consulti~o do Estado de Minas-
Gerais.-Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Esta-
do mediu com. o intuito de vende-las em hasta publica. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do dec. 20.348, de 29- 8-
31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, sem previa 
autorisação do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar desse Con· 
selho aquela autorisação, antes de leva-los a hasta publica. 

O lote ocupado por Manoel Soares da Cunha Peixoto, no distrito de 
Salto-Grande, município de Jequitinhonha, está situado em zona pasto-
ril e, por isso, a sua área não excede a ·maxima para criação de que trata 
o art. 61 do decreto n. 8.201, de 1928: 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. e a seus di-
gnos colegas, os meus protestos de elevada estima e distinta considera-
ção.-Carlos Luz, Secretario da Agricultura. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DmETOBI.A. GEB.AL 

laspétorla de eoneessões e UseaUzaçã«f- de- eoatratoa-

Relaçao dos terrenos ~evolutos a que se refere o oficio o. 135, expedido ao 
Conselho Consultivo, em 21 de outubro de 1932 

Nomes dos o cu- Lugar Distrito Município Are a 
pantes ,, 

-;--::- ,, 
Manuel Soares da 

€unha Peixoto .. A Volta. Saltoo.Grande - :lequmnlí0nh-a 10.882.000,()()m2 
lgnacio Jardim de 

Cg. Pimenteir-a·. Frei..Serafim Íta:D1bacurl Oliveira ......... 3.907.172,75m2 
Evergisto Tomich R. Todos os San- Urucú Teofilóoo0t o n i 4.1 05.000,()()m2 

tos . 

lnspétoria de Concessoes e Fiscalização de Contratos, 21 de outubro de 1932. 
-Benjamin Ferreira, 2 . 0 oficiaL-Visto, Waslilngton W. do Nascimento, Chefe d~ 
Secçao.-Visto, Alfredo Lobo, Inspetor. · 
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O oficio, com relação dos terrenos ao mesmo anexa, passa a cons-
tituir a peça n. 1:25, distribuída aos srs. Furtado de Menezes, Julio de 
Carvalho e Samuel Libanio, respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Venda de terras devolutas 

Secretaria da Agricultura. Diretoria Geral. Inspetoria de Concessões e 
Fiscalisação de Contratos.-N. 136.--Belo-Hori;r.onte, 21 de outubro de 1932. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais.-Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Ei-
tado mediu com o intuito de vende-Ias em hasta publica. 

V edar.do, entretanto, a letra "e" do art. 10 do decreto 20.348 de 29 
-8-31, a venda de lotes cujas areas ultrápassem a 100 hectares, sem 
previa autorisação do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 

. desse Conselho aquela autorisação, antes de '-~·~~-los em hasta publica. 
Os lotes ocupados por Pedro Antonio da Fonseca, Sancho Guerra• 

Hermano Alves de Souza, Honorato Simões, Tu de Tupi e Ladislau Tei-
xeira, nos distritos de S. João da Vigia e Salto-Grande, município de Je-
quitinhonha, estão situados em zona pastoril e, por isso, as suas areas 
não excedem a maxima para criação de que trata o art. 51 do decreto 
n. 8.201 de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. e a seus di-. 
gnos colegas meus protestos de elevada estima e distinta consideração 
-Carlos Luz, Secretario da Agricultura. 



OONSELBO OON:SULTIVO DO 

SECRETARIA DA AGRICULTURA~ 
DIRETORIA GERAL 

Inspetoria de eoncess6es e UseallzatsAo de eontratos 
Relaçao dos terrenos devolutos a que se refere o oficio n . 36, expedido ao Conse~ 

lho Consultivo do Estado, em 21 de outubro de 1932 

Nomes dos ocu-
pantes 

Pedro Antonio da 

Lugar Distrito Municipio 

Fonseca . ..... .. Curiango . .... . ... Sao joao da Jequitinhonha 
Vigia 

Sancho Guerra . . Marg. cor. Marobá . Salto Grande 
H~rmano Alves de 

Souza .... . . " " Santo Le-
nho. . ....... . . . . . " 

Honorato Simões .. Marg. cor. Jacinto. " 
Tude Tupi........ " Esq. cor. En· 

xadao .. . .. . .. . . . " 
Valerio de Souza .. Marg. cor. Jacinto 
Ladislau Teixeira.. • • Enxadão. " 
Joao Antonio 'de 

,. 
" 
" 

Matos e out. . . Bõa-Nova .. .. . :. . . . Jequitinho-
Joao Ma r ques de nha 

Brito e out ........ Bõa-Vista . . . . . . . . . " 
llidio Ferreira ..... Mar. cor. Garulho .. Salto Grande 
Joaquim Nunes de 

Siqueira ......... Marg. esq. Jequiti-
nhonha. . ....... " 

Oscate Vieira .. . .. Mar. cor. Jacinto.. . " 
Luiz P e r e i r a de 

Deus......... . . ,. .. .. 
Que ru b im Fróes 

Otoni.......... . . » • " ,. 
José Joaquim Ca-

bral. . . . . . . . . . . . ,. .. da Areia . . ,. 
Felismino Vieira. . .. " Mocó 
Manoel Ferreira da " 

Cruz............ • » • • • .. • • • 
Moacir Otoni e out. Marg. direita do Je-
Abilio de Miranda quitinhonha . . . . . ,. 

Brito ....... . .. . Marg. direita do je-
Everaldino Pereira quitinhonha. . . . . " 

Nascimento . •... Mar. direita do cor. 

.. 

.. 
" 
,. 

,. 
,. 

Felissimo S o a r e s jacinto . . . . . . . . . " " 
dos Santos e out. Cor. da Pedra. . . . Sao Joao da 

Vigia 

" 

" 

" .. 
.. 
.. 

" ,. 

.. 
" 
" .. 
" 
,. 
.. 
.. 
" 

Are a 

1 o. 890. 000,00tn2 

5.589. 750,00m2 

8.974.000,00m2 
9 .896.000,00m2 

7 .632.500,00m2 
4.923.000,00m2 
8 . 755.000,00m2 

3.135.430,00m2 

2. 829. 000,00m2 
1.165.000,00m2 

2 . 160.000,00m2 
2 . 675. 000,00m2 

2 .690.000,00m2 

1 . 250.150,00m2 

1 . 724 . 750,00m2 

2 .174.250,00m2 

2. 560. 650,00m2 

1.612. 750,00m2 

1. 954. 00:>,00m2 
3.138.125,00012 

Inspetoria de Concessões e Fiscalizaçao de Contrato&, 14 de outubro de 1932.-
Benjamim Teixeira, 2.0 oficial.-Visto, Washington W. do Nasçimento, Chef~ de S«:-
cçao.-Visto, Alll'(ldo Lobo, Inspetor, · 
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-0 oficio, com a relação dos terr~nos que o acompanha, passa a 
constituir a peça n. 126, distribuida aos srs. Chrisüano Guimarães, Pedro 
Aleixo e Annibal Gontijo, respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Venda de terras devolutas 

Secretaria da Agricultura, Diretoria Geral,lnspeto,ria de Concessões e 
Fiscalisação de Contratos, N. 137, Bello Horizonte, 21 de outubro de 
1932. 

~xmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo de .Minas-Gerais.-
Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Estado mediu 
com o intuito' de vende-las em hasta publica. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do dec. n. 0 20.348, de 
29/8/31, a venda de lotes cujas areas ultrapassem a 100 heta;es, sem 
previa autorisação do Conselho Consultivo, venho solicitar desse Conse-
lho aquela autorisação, antes de levá-los á hasta public~ . 

O lote ocupado por Belarmino Soares, no distrito de Salto-Grande, 
municipio de Jequitinhonha, está situado em zona pastoril e, por isso, a 
sua area não excede á maxima para criação de que trata o artigo 61 
do decreto n. 8.201 de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresenta, a V. Excia. e seus di-
gnos colegas os meus protestos de elevada estima e distinta conside-
ração. -Carlos Luz, Secretario da Agricultura. 
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SECRETARIÁ DA AGRICULTURA 
DIRBTOJUA. OEBAL 

Inspetoria de Coneessões e Flscallza~o de Contratos 

Relaçao dos terrenos devolu~os a que se refere o oficio n. 337, expedido ao Con~ 
selho Consultivo do Estado em 21 de outubro de 1932. 

Nomes dos ocu~ 
pantes Lugar Distrito Município 

Belarmino Soares . Marg. d. do Jequi~ 
tinhonha ........ Salto Grande Jequitinhonha 

Joaquim Bemardes Marg. do crg. Jacin~ 
Francisco Alves de to. . . . . . . . . . . . .. ,. 

Souza .......... Marg. es. do cg. En~ " 
" Antonio Soares dos xadao. . . . . . . . . . . " 

Santos e outros .. Marg. esq. rib. Ru· 
Jes ui no José de bim do Sul. . .... Rubim 

Souza ........... Olho da Agua .... . " Antonio Nonato • .. Ribeiro Rubim do 
Sul ........ . . .. . " " .... Marg. di r. Rubim do 
Sul .............. . " " " .... Marg. esq. Rubim 
do Sul ...... . . . 

.. 
" Herdeiros de Hen~ 

tique Longino . 
Vieira . ......... Cor. doi Mananos.. Caratinga 

Raimundo Ferreira 
da Costa .. .. .... Vargem Alegre .... Entre~Folhas 

Pedro Cipriano de 
Lima ........... Cor. Grande ...... Bom~Jesus 

Geraldo Fa u s tino do Galho 
dos Santos e ou-
tros ....••.•..... Marg. dir. rib. Pou-

" 
.. 
" 
" 
" 
,. 

Caratinga 
.. 
.. 

,. Porfirio Joaquim Al so Alegre. . . . . • • Durandé 
ves ....•••...... Corrego do Bugre. Tabauna Manhumirim 

Querino José Gau~ 
dencio..... ... .. " " " 

Fiacrio Carreira. . . Entre est. lpatinga 
e Calado ....... Melo~Viana Antonio~Dias 

.. Aimorés 

A'rea 

13. 21~. 000,00m2 

t.563.000,00m2 

3. 343. 500,00m2 

4. 953 . 750,00m2 
1 .208.250,00m2 

2~608. 750,00m2 

5. 000. 000,00m2 

t .042 .000,00m2 

1. 067. 500.00m2 
1.202.500,00m2 

1. 021 . 250,00m2 

1.165.250,00m2 
1. 024. 250,00m2 

1.192. 750,00m2 

2. 850. 900,00m2 

Inspetoria de Concessoes e Fiscalização de Contratos, 12 de outubro de 1932.-
Benjamin Ferreira, 2.0 oficiaL-Visto, Washington Walfrido do Nascimento, Chefe 
de Secçao.-Visto, Alfredo Lobo, Inspetor. 

-0 oficio, com a relaçao dos terrenos ao mesmo anexa, passa a constituir a 
peça n. 127, distribuída aos srs. Luci o dos Santos, Lor~to d~ A,br~u f; ~uUq d~ 
Carvalho, respectiv~ente, r~httQr1 1,0 (l 2.0 ~~visQ~' , 
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Oficio 

Venda de terras devolutas 

Secretaria da Agricultura, Diretoria Geral, lnspétoria de Concessões e 
Fiscalisação de Contratos. N. 138.-Belo-Horizonte, 21 de outubro de 
1932.-Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Mi-
nas-Gerais.-üs processos da relação inclusa se referem a terras que o 
Estado mediu com o intuito de vende-las em hasta publica. 

Vedando, entretanto a letra e do art. 10 dÓ decreto n. 20.348, de 
.29/8/31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, sem 
previa autorisação do Conselhó Consultivo do Estado, venho solicitar 
desse Conselho aquela autorisação, antes de leva-los á hasta p~blica. 

A roveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. e seus dignos 
colegas, meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Car~ 
los Luz, Secretario da Agricultura. 



1100 CONSBLBO CONSULTIVO DO 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRBTORI.& àBRAL 

IDIDétorla de Ooaceuõea e fllcalba(llo de Ceúratll 
Relaçao dos terrenos devolutas a que se refere o oficio n. 138, expedido ao Con· 

selho Consultivo do Estado em 21 de outubro de 1932 

Nome dos ocu-
pantes Logar Distrito Municipio 

Clemente Machado M. cg. Serra, ...... Salto Grande Jequitinhonha 
Artur Vitor Abelha Manhuassusinho.. . Manhuassú Manhuassú 
Antonio Domingos 

Dutra .. ......... Cg. Terreira de Pe-
Franc. Roque Fer· dra. . . . . . .. . . . . . . " " 

reira.... •• .•. . . M. do Rio-Doce . . . Tarumirim Itanhomi 
J o s é de · Alnieida 

Soares.......... .. • " " . •• • • 
Josino Meira. . . . . . .. • • • . . . • " 
Corando José Pin· 

to.................. ,. • » • .. • • • • 
Sem ocupante.. . . . • .. " " . . . " ,. 
Antonio Pereira 

Porto e orla os ... Cg. do Bronze ..... S. Manoel do Sao Manoel do 
José Carlos Alva· Mutum Mutum 

renga e out . . . Cg. do ~oque .... . Espera-Feliz Carangola 
Joaquim Ribeiro da 

Silva ........ .. . Bôa-Vista ........ . Entre-Folhas Caratinga 
Agapito Martins ... M; d. do Rio-Dôce.. • • " 
Aureliano da Cos-

ta Soares ...•..•. S. Silvestre . . . . . . . lnhapim • 
Januario Carvalho 

de Oliveira e ou-
tros ............... Lage... .... . .. . .. . . . . Caratinga • 

Joao Amancio.. . . Rio-Preto. . . . .. . . " ,. 
Manoel Vieira de 

Andrade .. ..•. .. " " . .• • . . • . . " " 
Joao Antonio dos 

Santos . .... .. .... Rib. Sao-Joao ..•... Frei-Serafim Itambacuri 
Pedro Paulo de 

A velar •••••. ... Cg. Segredo ...... Igreja-Nova • 
Anionio Custodio 

Fernandes d o s 
Santos .••••••... Bôa-Vista.. . . . . . . . Resplendor Aimorés 

Catarina Heythei-
sen ............. Cg. Santo-Antonio . " ,. 

Joao Wilie........ " ,. ,. ,. • 
Joaquim Florindo 

Tomaz Cuttis .... Resplendor do Bom 
fim..... .. . . . ,. " 

-A'rea 

1 . 048. 000,00m2 
1. 238 .125,00m2 

1.109.375,00m2 
1.255.000,00m2 

2. 495. 000,00m2 
4. 032. 462,00m2 

3. 555. 000,00m2 
3.369. 250,00m2 

1 . 335. 000,00m2 

4.166.250,00m2 

1.048.500,00m2 
2. 081. 000,00m2 

1. 654 125,00m2 

1 . 7'l/J . 750,00m2 
1 . 625. 000,00m2 

2. 351 . 500,00m2 

1. 079. 500,00m2 

1. 792.500,00m2 

2.012.500,00m2 

1.010. 750,00m2 
1.511.250,00m2 

2. 986. 000,00m2 

Inspétoria de Concessoes e Fiscalizaçao de Contratos, 13 de outubro de 1932. 
-Benjamin"Ferreira, 2.0 oficiaL-Visto, Washington W. do Nascimento, Chefe.da 
Secçao.- Visto, Alfredo Lobo, Inspétor. 

-0 Oficio com a relaçao dos terrenos que o acompanha, passa a constituir 
a peça n. 128.' distribuida aos srs. Annibal O~>ntijo, Samu~l ~ib~Ullo e Lucio qol} 
Santos, respectiv~~nte rçl~tqr, \ ,0 ~ 2,0 JeV}sor~lj, 
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Oficio 

Venda de terras devolutas 

Secretaria da Agricultura, Diretoria Geral, Inspetoria de Conces-
sões e Fiscalisação de Contratos. - Belo-Horizonte, 21 de outubro de 
1932.-N. 139. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais.-Os processos da relação inclusa se referem a· terras que o Es-
tado mediu com o intuito de vendê-las em hasta publica. 

Vedando, entretanto a letra e do art. 10 do decreto 20.348, de 
29/8/31, a . venda dos lotes cujas areas ultrapassem a 100 hectares, sem 
previa autorisação do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar des-
se Conselho etquela autorisação, antes de levá-los á hasta publica. 

Os lotes ocupados por Euclydes Dutra, João Raymundo de Me~e
zes e José F. Soares e outro, nos distritos de Salto-Grande, São-JoãÓ 
da Vigia e Rubim, municipio de Jequitinhonha, estão situados em zona 
pastoril e, por isso, as suas areas não excedem á maxima para criação 
de que trata o art. 61 . do decreto n. 8.201, de 1928. 

Aproveito á oportuninade para apresentar a V. Excia., e a seus di-
gnos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta consideração. 
-Carlos Luz. Secretario da Agricultura. 
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SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETOÍIU. OBRAI. 

lniJetorla de Concessões e Flscallza(llo de Contratos . 
· efere oficio n 139, expedido a o Co -

Relação dos t~~~~oCo~~~~!~~sd~ ~~:d~e e:O 21 de outubr~ de 1932 

Nomes dos o cu-
pautes Lugar Distrito Município A'rea 

Euclides Dutra .... M. d. cg. Marobá .. Salto Grande Jequitinhonha 7. 344. 250,00m2 
Joao Raimundo de . . . 

. Menezes . ........ M. esq. Rio Jeqmh- v· ·a 
José F. Soares e Ma- nhonh~ ... · . · · · · S. Jolob. tgt 

ri ta Rita . • . • • . ... M. e. Rubt~ do Sul. Ru tm 
Anto. Soares Bité .. M. cg. Jacmto Mo- Salto Grande , 
Simpliciano Mar- có. · · · · · ··· · · ·· · · lh R ul Soares tins da Rocha . . .. Cg. Grota Funda .. VeVrmlhe o a • 

· F · e o Antoruo. ranctsco C d O h 'dé Vermelho 
Cordeiro........ g. a rc I a.. Velho 

Arnaldo de Sá Mo- Vermelho 
ta ..... .......... Ferrugem .. .. .. . Velho 

Gilberto eHumber- Vermelho 
to de Sá Mota.: · " • · · · · · · · · Velho 

Clemente R o d r I- F rtal 
gues dos Santos. Cg. Duas Bar ras. . . o eza 

Randolfo Alves ' 

" 
" 

" " 
" " 
" " 
Fortaleza 

. Teodoro . .. . .... Chumbo. . . . . . . . . . . Chumbo 
iÕsé Francisco dos ,. 

Santos ....... . .. Faz. do Chumbo . . . " ,. 
Pedro Lopes .. · · · · · · " " Ri D · · · s Ana P arai- Mesquita João Lirio . . ........ M. esq. o. oce... . o 
Antonio da Silva.· · Ilha do BOI (R. Do- Melo~ Viana Antonio-Dias 

ce) .. .. .. · .. · .. · o ha Antonio Boechat .. M. es. R. S. Antonio. Travessao uan es 

Patos 

• Triel da Costa Coe- F' . 
'"'lho ... ........... Cab. do Onça . .. . .. tg ueua Peçanha 
Cipriano Rodrigués ,. Pai Mi el. s. Francisco 

de S!>uza .. · • • • • · " gu Sales 
Frankhn Soares da AJd . s Francisco 

Silva·.· ........ ·.· Cg. da ela . .... . Sales 
Bernardino Carnei- d B T L' 

ro Leão . . .•..... Cab. o un I Im S Francisco 
po. · • • • · ·· • • • • · • Sales 

Fruta I 

" 

Joao lnacio Mateus. Ponte Quebrada •.. S . FSran
1 

cisco 
. T . a es 

Jerorumo eotomo C da Aldea •. ... . S. Francisco da ~unha.······ g. Sales 
Jerommo Tomaz de s Francisco 

Aquino . .. · · · · · · ~ » • • • • • • • • Sales 
José Marti~s Vieira. Cg. Baia ou Aldeia. S. F~,'!f;!sco 

" 

• 

" 

9.860. 000,00m2 
5 .180.000,00m2 

4. 775. 750,00m2 
3.036.250,00m2 

1. 395. 000,00m2 

4 . 905 . 000,00m2 

4 . 828. 775,00m2 

1.013.375,00m2 

3. 218 . 500,00m2 
8 

1.286.500,00m2 
2 . 087. OOO.OOm2 
1. 524. 807,00m2 

1 . 079. 750,00m2 
2.499 .250,00m2 

1 250. 000.00m2 

4 . 040. 000,00m2 

1.152.000,00m2 

4.530 :ooo.oom2 

4.138 .000.00m2 

2. 770. 000,00m2 

4 . 860 . 000,00m2 

1. &ri. 000,00m2 

C tratos 13 de outubro de 1932 Inspetoria de ConcessC!e~ e Fts?ahzaçao ~e 0~ w J Nascimento, Chefe de -Benjamin Ferreira, 2.o oficlal.-VIsto, Washmgto . o 
Secção.-Visto, Alfredo Lobo, Inspetor. 

-0 oficio, com a relaç!o de terrenos anexa, passa a constituir a p~ça n. 129, 
distribuida aos srs. Samuel Libanio, Pedro AJeixo e Furtado de Menezes, respecti-
vamente, reléitor, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Associação Comercial de Minas, Edificio Proprio, Avenida Afonso 
Pena, 372, Belo-Horizonte.-N. 1.616. 

Belo-Horizonte, 21 de outubro de 1932.--Exmo. sr. dr. Joaquim Fur-
tado de Menezes, m. d. Secretario Interino do Conselho Consultivo de 
Minas-Gerais.-Exmo. Senhor.- Tenho o grande prazer de acusar o re-
cebimento do oficio de V. Excia., de 28 de setembro ultimo, comuni-

. cando a esta Associação que foi eleito Presidente do Conselho Consulti-
vo do Estado, na vaga aberta pela renuncia do dr. José Bernardino Al-
ves Junior, o sr dr. Pedro Aleixo. 

Em nome desta Associação, muito agradeço a gentileza dessa 
co.municação, e slrvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. o testemu-
nho do meu alto apreço e distinta consideração.-Associação Comercial 
de Minas.-Arthur Vianna, presidente. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 

-Do gerente da Filial Mineira «Casas Pernambucanas•, enviando 
um convite ao Conselho para o ato comemorativo do 3. o aniversario da 
fundação da referida Filiai, nesta Capital. 

-Inteirado. 

Apresentaçlo, aprovaçlo e assinatura de pareceres finais 
O .Sr. IJamuel Llbaalo:-Apresento o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 101 

Venda de terras devoluta3 

(PEÇA N. 1 07) 

Ao Conselho Consultivo foi presente um oficio em que -o Sr. Se-
cretario da Agricultura, em obediencia ao dispositivo da letra e do art. 
10 do decreto n. 20.348, solicita autorização para a venda de terras de-
volutas situadas nos municípios de Patos, Caratinga, Teofilo-Otoni e 
Frutal. 



Os lotes para cuja venda solicita S. Excia. autorização, têm ârea su-
perior a 100 hectares achando-se, portanto, dentro dos limites estabele-
cidos pelo decreto estadual n. 8.201, de 1928, com exceção apenas de 
um, que é o maior, situado no município de frutal, e que tem 5.828.000 
metros quadrados . 

E' de se presumir, porém, apesar de não haver nesse sentido ne-
nhuma declaração do Sr. Secretario, que esse lote se destina â industria 
pastoril, conforme o disposto no art. 61 do decreto n. 8.201, que declara 
que ca maior porção de terras a vender-se ao mesmo comprador não 
poderâ exceder de 500 hectares para agricultura e 4.000 para creação:o. 

Nesse presuposto, o Conselho aquiesce em que s~jam feitas as 
vendas de terras devolutas situadas nos mudicipios de Patos, Caratinga 
Teofilo-Otoni, Jequitinhonha e Frutal, constantes do oficio do Sr. Secre-
tario da Agricultura, que constituiu a peça n . 107. 

Sala de Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, 
Belo-Horizonte, 22 de outubro de 1932.-Samuel Libanio, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio, ao Sr. Secretario 
da Agricultura. 

O Sr. Chrlstlano Gàimarães-Tambem eu, Sr. Presidente, 
trago o seguinte parecer (le): 

Parecer n. 102 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 118) 

O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, a que foi presente o oficio 
n. 877, de29 de setembro, do Sr. Secretario rla Agricultura, solicitando, em 
obediencia ao dispositivo da letra e, do art, 10 do decreto federal 20.048, 
autorisação para venda em hasta publica, de dezepove lotes de terras 
devolutas situadas nos municípios de Patos, Jequitinhonha e Teofilo-
Otoni, de conformidade com as considerações reiteradamente feitas em 
casoB analogos, e atendendo tambem aos esclarecimentos do proprio 
Sr. Secretario, resolve dar seu parecer no sentido de ser concedida a 
aquiescencia pedida. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1932, - Christiano Guimarães, 
relator. 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. conse-
lheiros. 

. . 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio parecer, ao Sr. 
Secretario da Agricultura. 

O Sr. Laelo dos Saatos:-Sobre a peça n. 109, apresento o 
seguinte parecer {le): 

Parecer n. 103 
Proposta de contrato entre a Prefeitura de Itabirito e a Oia. Telefonica 

Brasileira 

(PEÇA N. 109) 

O Conselho Consultivo, a que foi presente, remetido pelo Secretario 
do Interior, o oficio do Prefeito de Itabirito ao Presidente do Estado 
solicitando a necessarià licença para contratar com a Companhia Tele~ 
fonica Brasileira a instalação. de um posto telefonico naquela cidade, nos 
termos da minuta de contrato que acompanha o oficio, é de parecer que 
se conceda a licença para a celebração do contrato, permitindo-se, po-' 
rem, só a isenção de impostos e não de taxas, visto tratar-se de serviço 
municipal que, constitucionalmente, tem aquela isenção. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo, 22 de outubro de 1932.-
Lucio Jmté dos Santos, relator. 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. conse-
lheiros. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario do Interior. 

O Sr . .Julio de Carvalho:- Trago o seguinte parecer (le}: 

Parecer n. 104 

Requerimento de Carlos Rodrigues Trant 
(PEÇA N. 88) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas· Gerais, ao quàl foi pre-
sente o oficio n. 1.300-A, de 5 de julho de 1932, do Exmo. Sr. Dr. Secre-
tario do Interior, enviando o processo que constitue a peça n. 88, relati-
vamente ao pedido de Carlos Rodrigues Trant para que seja reintegrado 
no cargo de Administrador da Cadeia desta Capital; 

Considerando que Carlos Rodrigues Trant foi demitido, ·por proces-
so irregular, do cargo em que pretende ser reintegrado; 

Considerando que, tendo ele recorrido do ato que o demitiu, como 
se vê do oficio n. 1.379, de 20 de Agosto de 1932, do sr. dr, Secretario 

a 
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qo Interior, junto ao processo que constitue esta peça n. 88, não logrou 
decisão ao recurso que interpoz; 

Considerando que, embora tenha desaparecido o processo respecti-
vo, como informa a Secretaria, não ha motivo para que não se tome 
conhecimento desse recurso, porquanto o processo se póde restaurar 
como se reformam autos perdidos; 

E' de parecer que seja apreciado o referido recurso interposto pelo 
mesmo Carlos Rodrigues Trant e julgado como fôr de direito. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em Belo-Horizonte, aos 22 de outubro de 1932.-Julio de Carva-
lho, relator. 

-0 parecer é aprovado e depois assinado pelos srs. Conselheiros. 
O Sr. Luelo dos Santos. Peço a V. Exa., sr. Presidente, fazer 

constar da ata a seguinte declaração de voto (le). 

Declaração de voto 
Mantenho o meu parecer, votando contra o substitutivo do sr. Julio 

de Carvalh~, estribado nas razões que constam desse parecer, e mais no 
seguinte: 

O Conselho Consultivo nijo tem estrutura de um tribunal Judiciario. 
Pelo dec. n. 20.348, de 29 de agosto de 1931, no seu art. 8letra a, o 
Co~selho Consultivo delibera, «não só no 'ponto de vista legal e jurídi-
co, como ainda sobre a equidade e conveniencia do Estado• . 

A sua funcção não é meramente jurídica. Ele não trata apenas de 
verificar, si um ato foi estritamente legal, si correram os recursos permi-
tidos, si é eousa julgada, si está prescrita a acção. Para isso, possue o 
Governo o seu Advogado Geral e os seus consultores jurídicos. 

Si, pois, recebendo uma petição, no-la encaminhou o Governo, é 
que deseja '\lê-la por nós examinada sob todos os seus aspétos e não 
só no ponto de vista meramente jurídico. 

Impressionado certamente com este caso da demissão de um fun-
cionaria com 28 anos de serviço, quis o atual Governo de Minas exa-
mina-lo melhor, solicitando o parecer do Conselho. 

A solução sugerida de continuar o recurso, passados oito_ anos e 
desaparecido o processo, é, parece-me, uma impossibilidade pratica.-
Lucio José dos Santos. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relataria, do parecer e da 
declaração de voto do sr. Lucia dos Santos, ao sr. Secretario do In-
terior. 

Segunda p_arte da ordem do dia 

Requerimento de D. Anna Ferreira Guimarães 

(PEÇA N. 69) 

-E' anunciada a continuação da discussão da peça n. 69, relati-
vamente a um requerimento de d. Anna FerreirÇt Guimarães, diretora do 
Grupo Escolar Pedro li, de Ouro-Preto, pedinçlo seja declarado insubsis,. 
tente; para o efeito de contagem de tempo, o acôrdo por ela assinado 
em agosto de 1915. 

O Sr. Pedro AlelxG:-Na sessão passada pedi vista do proces.-
so. conforme acentuei, não porque divergisse do parecer do sr. conse-
lheiro i..ucio José dos Santos, mas porque desejava examinar melhor 
um]aspeto da questão, aspéto que sobremodo me tem impressionado. 

D. Anna Ferreira Guimarães~ por acôrdo celebrado em agosto de 
1915, abriu mão, renunciou expressamente, ao direito de contagem de 
tempo para efeitos de aposentadoria. O relator do processo, sr. conselhei-
ro Lucia dos Santos, salientou, com larga fundamentação jurídica, que 
real~ente não se tratava, no caso, da vis compulsiva de que cuida Clovis 
Beviláqua, de modo que, sob este aspéto, faltaria a d. Anna Ferreira Gui-
marães o direito de pleitear, para efeito de aposentadoria, o tempo em 
que esteve afastada do exercício do magisterio, por ato ilegal do Gover-
no do Estado de Minas, que suprimiu a cadeira da Escola Normal de 
puro-Preto, que ela ocupava, tendo já direito a vitaliciedade. 

De outra parte, verifica-se tambem que, havendo sido esse acôrdo 
realizado, conforme consta do processo, em 1915, qualquer ação da par-
te de d. Anna Ferreira Guimarães contra o Estado de Minas-Gerais esta-
ria prescrita, de modo que á requerente, juridicamente, não assiste o direi-
to de pleitear perante o Estado que se lhe conte, para efeito de aposentado-
ria, o tempo em que esteve afastada do magisterio, por ato ilegal do 
Governo. 

Entretanto, o caso de d. Anna Ferreira Guimarães, impressiona sob 
outro aspeto: o aspeto moral, porque, realmente, se reconhece que essa 
senhora, esbulhada de seu direito, se viu sinão coagida, nos termos em 
que a lei caracterisa a coação, pelo menos coagida, na situação em que se 
encontrava, a abrir mão de um direito, e assim procedeu em consequen-
cia de um ato cuja ilegalidade o Estado mesmo havia reconhecido. 

Do exame que fiz do processo, cheguei á seguinte conclusão: a pres-
crição constitue, muitas_ vezes, verdadeira iniquidade porque, efetivamen-



it08 CONSELHO toN'sm:nvo oo 

te, com a simples alegação do decurso de determinado lapso de tempo 
o mais liquido de todos os direitos deixa de ser reconhecido. O Estado 
tem o privilegio de ver prescritas, em prazo relativamente curto-o pra-
zo de 5 anos-todas as ações que asseguram os direitos dos cidadãos 
contra ele, mas as razões que determinaram a inscrição dos preceitos 
relativos á prescrição nas leis dos povos civilizados; essas razões mere-
cem ser acatadas e respeitadas, porque é em virtude exatamente da ins-
crição desses preceitos que se pode dar certeza ás relações jurídicas, es-
tabilidade e paz e, por assim dizer, a verdadeira ordém nas relações 
dos cidadãos entre si e dos cidadãos para com o Estado. 

O SR. JULIO DE CARVALHO-E' uma necessidade social. 
O SR. PEDRO ALEIXO-E' uma necessidade de ordem publica, de 

modo que a d. Anna Ferreira Guimarães, sem duvida alguma assiste, di-
gamos mesmo, o direito de pleitear a contagem desse tempo em que es-
teve ilegitimamente afastada do magisterio. O que lhe falta é a ação 
para poder ter esse direito reconhecido, quer porque o prazo para a 
anulação dos atos praticados em virtude de coação, fraude ou dólo, 
seja de 4 anos apenas, quer porque se trate de ação contra o Estado 
e, nessas condições, a prescrição se verificaria no prazo de 5 anos. 

Admitir-se, pois, que d. Anna Ferreira Guimarães, por esses moti-• vos, pudesse vir pleitear do Estado o reconhecimento do seu direito, era 
realmente admitir-se a instabilidade, sob esse ponto de vista, das rela-
ções jurídicas do cidadão para com o Estado. 

O que me parece, no caso, possível de se resolver, não é sobre o 
direito de d. Anna Guimarães. 

O SR. LORETO DE ABREU-Esse direito está extinto. Não existe 
mais direito. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Está estinta_a ação que pudesse assegu-
rar esse direito. Portanto, o que me parece possível é que, em vista do 
aspeto moral da questão, se sugira ao sr. Presidente do Estado mandar 
examinar devidamente esse caso, fazendo instruir o processado com os 
elementos alegados pela peticionaria, relativamente ao exercício do ma-
gisterio particular, na cidade de Ouro-Preto, e que depois, tenha em vista 
a situação dessa professora, de modo a encontrar-se-uma solução que seja 
jurídica, sem porem se indagar do direito de d . Anna Ferreira Guimarães, 
que de fato, não pode mais ser discutido ou debatido. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS-Não compreendo que outra situação 
jurídica se possa encontrar. Sob o ponto de vista jurídico, a questão está 
çompletamente perdida. Devemos, pois, aprecia-la sob outros aspetos. 

• 
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O SR. PEDRO ALEIXO-Eu invocaria, neste caso, um precedente 
legislativo. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS-Na-atualidade, esse precedente não 
poderia aproveitar á professora. Esta não poderia dirigir-se ao Congres-
so, que se acha extinto. 

O SR. PEDRO ALEIXO-Eu invocaria um procedente legislativo, 
quer dizer, um caso que se verificou em Minas e que mereceu do Con-
gresso do Estado atenção especial, determinando até uma lei nesse sen-
tido. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS- Naturalmente, v. excia. se refere a 
uma lei votada para determinada pessoa. 

O SR. PEDRO ALEIXO-E' verd.::tde, e essa pessoa ... 
O SR. LUCIO DQS SANTOS-Então, não aproveita a requerente. 
O SR. PEDRO ALEI:2ÇO -- ... no caso a que me refiro, é a ·professora 

Alexandrina de Santa Cecilia. 
O SR. FURTADO DE MENEZES-Que foi colega de d. Anna Gui-

marães. 
O SR. LUCIO DOS _SANTOS-(dirigindo-seao sr. Pedro Aleixo)-Se 

v. excia. invoca um precedente dessa natureza para cita-lo ao Presiden-
te do Estado, o proprio Conselho póde levar isso em conta e resolver o 
caso, porque o Presidente a ele se dirigiu, e tanto mais quanto, conforme 
observei, ao Conselho é licito, em suas deliberações, examinar as ques-
tões tendo em consideração motivos de equidade e conveniencia para o 
Esta([o. O Conselho não age como um tribunal judiciario. 

O SR. PEDRO ALEIXO-Peço a atenção de v. excia. para o seguin-
te: D. Anna Ferreira Guimarães dirigiu uma petição ao Presidente do Es-
tado e é perante este que faz as suas alegações. Aliás, a petição de d. 
Anna Ferreira Guimarães está desacompanhada de qualquer prova. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS-Isso eu observei logo que me vieram 
os papeis. Foi mesmo essa a razão pela qual solicitei a remessa do acôr-
do ao Conselho. 

O SR. PEDRO ALEIXO-Assim sendo, a questão deve ser encarada 
sob um outro aspeto. O Conselho deve examinar a circunstancia de ter 
d. Anna Ferreira Guimarães se dedicado ao magisterio particular em Ou-
ro-Preto, durante todo o tempo em que esteve afastada da função publica. 

Eu . bem sei que, durante esse tempo, ela viveu, efetivamente, como 
professora, mas a ausenci~ de provas nesse sentido é que me pareCE; 
(leve ser suprida, 
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O SR. LUCIO DOS SANTOS-Não me parece que ·se •deva fazer a 
prova dessa circunstancia, porque o que a requerente fez durante o tem-
po em que esteve afastada do magisterio publico, não muda a sua situa-
ção. Suponhamos que ela não tivesse feito nada, ou fizesse costura, ·ou 
outra qualquer causa_: em que se modificaria a sua situação? Para mim• 
isso não faria prova a favor ou contra; para mim, continuava ela a ter 
sido vitima de uma certa coí;lção; continuava o acôrdo a ser leonino, por-
que o Estado reconhecendo o direito :que ela tinha e pagando-lhe da manei-
ra por que o fez, tirou-lhe quasi todo o beneficio. 

O SR. PEDRO ALEIXO-No caso, seria interessante saber-se o que 
d. Anna Ferreira Gumarães esteve fazendo durante o tempo em que se 
achou afastada do magisterio publico, por uma razão: porque ela não ten-
do o direito de pleitear, sob o aspeto jurídico, a contagem desse tempo, em 
virtude da desistencia que fez e da prescrição que existe, poderia entre-
tanto, obter essa contagem, se provasse que, efetivamente, continuou sem. 
p~e a dedicar-se a essa nobre profissão, conquanto exercendo-a particu-
larmente. Agora, se durante o tempo em que se achou afastada do ma-
gisterio, tivesse exercido uma profissão imensamente lucrativa ... 

O SR . LUCI O DOS SANTOS:-Nem em Ouro-Preto uma senhora 
na situação dela encontraria uma profissão imensamente lucrativa. Eisa • hipotese seria impossível de verificar-se ali. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-... uma outra profissão qualquer, esta-
ria nas condições de não ver computado esse tempo para aposentado-
ria. O Governo, porém, poderá levar em consideração esse tempo, se 
ela conseguir provar não haver interrompido as funções de professora, 
embora exercendo essas funções em carater particular. eria, então, o 
caso de invocarmos o precedente de ordem legislativa a que me referi, 
e que diz respeito a D. Alexandrina de Santa Cecilia, que esteve afas-
tada do magisterio publico, mas exercendo o magisterio particular, em 
Juiz de Fóra. E em consideração a essa circunstancia, o Congresso Mi-
neiro aprovou um projeto, que se transformou em 'lei, mandando se 
contasse a essa professora o tempo em que exerceu o ensino particular 
naquela cidade. 

Sob o aspeto jurídico, a questão está resolvida; devemos, pois, en-
cara-la ·sob o aspeto moral, e parece-me ser esse o caminho mais con-
veniente. 

No meu ponto de vista, que submeto á discussão, eu sugeriria ao 
Governo que, embora não se pudesse abrir discussão sobre o direito de D· 
Anna ferreira Guimarães, que realmente está 13resçrito; eu sugeriria B.Q 

• 
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Governo que promovesse meios de instruir o processo sobre o modo 
por que a requerente exerceu sua profissão fóra do magisterio publico, 
isto é, tendo-se como determinante unica o que ela fez durante esse 
teriipo, e não o facto de ter sido ella esbulhada pelo Estado, porque 
esse direito estaria prescrito. 

(Muito bem I Muito bem!) 

Discussão 
-Em discussão o substitutivo do Sr. Pedro Aleixo, juntamente com 

o parecer emitido pelo relator, na sessão antecedente. 
O l!iJr. Lucio dos Santos:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO: Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS:- A mim me parece, sr. Presidente, 

que o Estado reconheceu a ilegalidade do seu áto, porque chamou a 
professora a um acordo. .A professora poderia tratar judicialmente a 
questão; preferiu, porém, o acordo, pelos motivos que estamos fartos de · 
saber e porque, sendo joven ainda, pensou que não precisaria requerer 
em tempo algum a anulação de tal acordo, pois concluiria, rnaturalmente, 
o seu tempo para a aposentadoria. Entretanto, como cfgora se acha 
doente, requer a anulação do referido acordo, somente nesta parte, por-
que tem necessidade de contar aquele tempo . 

Não sei porque indagar, o que ela fez on não fez, durante o tempo 
em que, por esbulho do Governo, foi afastada do magisterio publico. 

Em Ouro-Preto, uma senhora como ela não poderia exercer uma 
profissão grandemente lucrativa. Ela era professora; continuou a ser 
professora, e nada mais . · 

O SR. FURTADO DE MENEZES:- Dou testemunho disso 
O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Para que, pois, indagar o que ela fez, 

emquanto esteve esbulhada? Devolver ao Governo o processo para 
obter prova disso, é resolver quasi pelo indeferimento do pedido. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-A prova de que ela continuou a exercer 
o magisterio, nós a temos com o testemunho -dos ilustrados conselhei-
ros srs. Luci o dos Santos e Furtado de Menezes. 

, O SR. FURTADO DE MENEZES.-Ern 1926, eu a conheci lecio-
nando, e foi professora de meus dois filhos mais velhos. 

O SR PEDRO ALEIXO:- Para qualquer dos srs. conselheiros, bas-
taria o testemunho dos srs. Lucia dos Santos e Furtado de Menezes. O 
que, porém, eu desejo frizar é que, a meu ver, desde que se acha. p:es-
crito um direito, não se póde abrir discussão em torno dess~ dtretto 
fdesmo çomo çonselheiro, acredito não se poder abrir discussao a esse 
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respeito, porque se se verifica a prescrição desse direito ~m virtude de 
razão de ordem publica, como ainda ha pouco acentuava em aparte, o 
sr. Julio de Carvalho, nós estariam os, neste ponto, contrariando princi~ 

pios legais. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS:-0 decreto do Governo Provisorio 

que organizou o Conselho Consultivo, permite~lhe invocar os princípios 
fie ordem publica e conveniencia do Estado e não apenas as conside~ 
rações de ordem jurídica. Se o Conselho fosse um tribunal judiciario, eu 
nãu aceitaria a indicação do meu nome para dele fazer parte, porque 
não me considero á altura de ser juiz (não apoiados gerais). 

Se o Conselho devesse tratar as questões que lhe são afétas, só 
pelo lado estritamente jurídico seria, de fáto, inutil. 

O SR. FURTADO DE MENEZES:-De fato, o Estado tem seu 
Advogado Geral e seus consultores jurídicos . 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Exatamente. Precisamos encarar as 
questões, colocando~as no seu verdadeiro terreno. 

(Muito bem I Muito bem I ) 
O Sr. Pedro Aleixo:-0 nobre colega ha de permitir que eu 

saliente meu ponto de vista sobre o aspéto jurídico da questão. O Con~ 
selho Consultivo nâo é um tribunal; não tem de resolver juridicamente 
os casos que lhe são subm'etidos; o Conselho Consultivo é constituído de 
tecnicos, segundo os termos do proprio decreto que o instituiu, tecnicos, 
por isso mesmo, tirados de varias profissões . Daí, o fato de não ser 
o Conselho uma corporação estritamente jurídica. Quando, porém, uma 
questão de direito já estiver com uma prejudicial definitivamente resol~ 

vida, não cabe ao Conselho mais apreciar essa questão. 
O SR. LUClO DOS SANTOS!-Quando o Conselho não tiver outros 

elementos para apreciar a questão, nesse caso, eu estarei de acordo 
com V. Excia. 

O SR. PEDRO AtEI.XO:-Mesmo tendo outros elementos para 
apreciar a questão, meu voto seria no sentido de, havendo a prejudi-
cial, não se discutir mais a materia. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-V. Excia. argumenta muito bem, 
como exímio jurista que é, mas a função do Conselho deve ser outra. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Quando se tratasse de uma prejudicial 
como esta, de uma prescrição de direito, eu estaria sempre favoravel a, -
uma vez reconhecida essa prescrição, não se entrar no debate da ques· 
tão, porque a prescrição, sendo materia de ordem publica~ deve preva.-
Jecer sobre qualquer decisão do Conselho, 
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O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Materia de ordem publica, em tese, · 
mas ha hipoteses. A tése é a doutrina, e a hipotese é ·a aplicação a 
casos concretos . Vejo aqui um caso característico. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Quando não se tratasse de prescrição, 
por exemplo, eu, então, entraria no exame da materia, tendo em vista os 
elementos juridicos, como os elementos de ordem moral e os elementos 
de equidade. Desde que não se pude.sse dizer que eu estava, com 
meu voto, contribuindo para que o Estado se onerasse, apezar dele 
estar exonerado por um principio definitivo, que ·é o principio 
legal que marca praso para o exercido de um direito; desde 
que meu voto não estivesse levando o Estado a crear para 
si um onus de que se achava isento, eu entraria no merito da 
questão para aprecia-la, não como juiz-porque o dr. Lucio tem ra-
zão, o Conselho não deve julgar apenas pelas normas jurídicas-; eu 
entraria no merito da questão para aprecia-la, então, devidamente. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-A propria lei coloca, em primeiro 
logar, o aspeto jurídico; não ha duvida. 

O SR LORETO DE ABREU:-E' o mais forte. 
O SR. PEDRO ALElXO:-Pode parecer uma questão sem impor-

tancia, sem significação, essa que estou suscitando no Conselho, de se 
··~ncaminhar o processo ao sr. Presidente do Estado, mas é preciso não 
perder de vista o seguinte: solicitando ao sr. Presidente do Estado que 
examine a questão sob outro aspeto que não o jurídico, instruido devi-
damente o processo sob outra forma, estaríamos procurando um outro 
motivo de decidir. 

Eu votaria, sem duvida, no caso de D. Anna Ferreira Guima-
rães, em que está demonstrado pelo testemunho valioso e abso~ 

lutamente fidedigno dos nossos collegas, srs. conselheiros Lucio dos 
Santos e Furtado de Menezes, que afirmam ter essa senhora durante o 
tempo .em que se achou afastada do magisterio publico, se dedicado ao 
ensino das crianças; eu votaria no sentido de ser computado, para ef• 
feitos de aposentadoria, esse tempo em que ela bem aplicou no ma-
gisterio particular. 

b SR. LORETO DE ABREU:-Ela requereu que lhe fosse computado 
esse tetnpo? 

O SR. PEDRO ALEIXO: -Ela não o tendo feito por esse funda-
mento, eu proponho que se leve ao Governo a sugestão de que a pro-
fessor& D, Apnça Ferreirça Oub;narãe~ s~ Çllllpare .-.~sse fáto e ~~Q nª çir .. 
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cumstancia de nm acôrdo feito em virtude de coação, porqueo direito dela 
"está prescrito. Não podemos, -por isso, tomar conhecimento do motivo in-
vocado. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Não desfariam.os o acordo; manda-
riamos apenas computar esse tempo para a aposentadoria. O acôrdo fi-
caria de pé na sua parte principal. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Não iríamos desfazer o acordo, mas iria-
mos desfazer um dos efeitos desse acôrdo, que é o fáto dela ter aberto 
mão desse tempo, para fins de aposentadoria. 

Se D. Anna Ferreira Guimarães tem os precedentes que conhece-
mos atrave:r. dos depoimentos dos srs. conselheiros Lucio dos Santos e 
Furtado de Menezes, o Governo do Estado poderia lhe computar esse 
tempo, a exemplo do que já fez com a professora Alexandrina de Santa 
Cecilia. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Seria um outro caso. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Seria uma questão extra jurídica na 

mesma. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Não procede a alegação de que o acôrdo 

foi feito em virtude de cqação, não porque se saiba que as circunstanci~s 
em que d. Anna Ferreira Guimarães praticou esse acôrdo não fossem as 
que ela enumera, mas porque, estando prescrito o direito dela, ela nãó 
póde fundamentar nenhuma · pretenção, e o Estado não póde entrar no 
conhecimento de nenhuma razão para transigir com ela. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Não será uma liberalidade que se vai 
fazer a essa Exma. professora? 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Penso que não. Evitar as consequen 
das de um ato da ordem desse que o Estado praticou, não é uma libera-
lidade. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Mas parece que ela não tem direito 
nenhum. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Não discutimos a questão sob o pon-
to de vista jurídico, mas pelo lado da equidade. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Que significação tem a pàlavra •equi-
dade•? 

O SR. LUCI O DOS SANTOS:-Equidade e conveniencia para o Es-
tado. 

O SR. LO RETO DE ABREU:-Ha conveniencia para o Estado? 
O SR. LUCIO DOS SANTOS:-'Ha conveniencia para o Estado ~ll\ 

-re~itabçle~r iil or<Jçm juridiça~ que antçs c;lçsrespeitQ\1, 
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O SR. ·PEDRO.ALEIXO:---Posta a questão nos termos-.em que a venho 
colocando, eu votaria a favor da pretenção de D. Anna Ferreira Guima-
rães porque, pelo mesmo motivo que invoco ser .principio de ordem 
publica, o principio da prescrição, entendo que se dev~ dar aposentado;. 
ria âquela professora que, embora afastada do magisterio, continuou a 
prestar seus serviços ás gerações que se instruem. 

Desde que se prove que D. Anna Ferreira Guimarães, durante o 
~empo em que foi afastada do magisterio publico estava instruindo 
crianças na cidade de Ouro-.Preto, comquanto ela não fosse ali uma de-
legada do Estado, estes serviços que prestava eram os mesmos que es-
tavam sendo prestados simultaneamente por outras proEessoras publicas; 
desde que se prove isso, eu decidiria a favor dela. Este, o meu ,ponto 
de vista . 

(Muito bem I Muito bem! 
O .JaUo de Carvalho:--Peço a palavra . 
O SR. PEDRO ALEIXO: -Tem a palavra o sr. Julio de Carvalho. 
O SR. JULIO DE·CARV ALHO:-Pedi a palavra, sr. Presidente, ape-

nas para explicar e -completar um aparte que dei a V. Excia. -Eu disse 
que a prescrição é uma instituição de defesa social, mas não completei 
o meu aparte. E' uma instituição de defesa social, si não a consignas-
sem os codigos, estaria, muitas vezes, perdido um direito liquido e certo• 
por falta do titulo que o provasse. Com a prescrição, porém, é consoli-
dado esse direito, que será garantido, mesmo inexistindo a prova res-
pectiva. 

Num caso, porém, como o dessa professora que, póde dizer-se, foi 
coagida a assinar . . . 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:- •Póde dizer-se •. E' uma hipotese. 
O SR. JULIO DE CARVALHO (sorrindo)-Sou eu quem o diz. 
... foi coagida a assinar esse acordo, com direito a uma importancia 

muito superior á que, efetivamente, ela recebeu; num caso como este, a 
prescrição pó de e deve ser renunciada pelo prescribente. A renuncia, 
consumada â prescrição, é permitida. Isso está consignado no Codigo 
Civil. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS: -Por -isso é que eu disse: em tése. 
O SR. JULIO DE CARVALHO: - Assim, pois, reconhecendo o Estado 

a injustiça que fez, em 1915, á professora Anna Ferreira Guimarães, 
póde agora, não dar-lhe aquilo a que ela tteria direito, se naquela oca-
sião não assinasse o acordo de que dá noticia o processo, mas o que 
ek\ .pede, isto é, que s~ 1lhe-compu*e, para•o -efeito·de sua apos~ntadoria, 
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o tempo posterior âquele ano e durante o qual esteve afastada do ma-
gisterio publico. E' uma cousa que o Estado póde fazer, reconhecendo 
a injustiça cometida. 

Muito bem ! Muito bem l 
O Sr. Pedro .A.Ielxo:-Divirjo radicalmente da opinião de meu illus-
trado colega, sr. conselheiro Julio de Carvalho, quando diz que o Estado 
pode renunciar a prescrição. O Estado não é um particular que possa 
abrir mão de seu direito e que, dessa maneira, transige apenas com 
aquilo que lhe pertence e de que é gestor exclusivo. 

O SR. JULIO DE CARVALHO:-V. Excia. permite um aparte? 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Pois não. 
O SR. JULIO DE CARV ALHO:-J4 discutimos outro dia o caso de 

Nagib Sahb, e foi V. Excia. mesmo quem disse que Nagib Sahb, sosinho, 
não devia ter o prejuízo que lhe causou a Força Publica do Estado. Esse 
prejuízo devia ser pago pela. caixa geral. Pois bem; agora, temos o caso 
em que D. Anna Ferreira Guimarães, sosinha, vai sofrer esse prejuízo, 
quando, entretanto, deve tambem ser pago pela caixa do Estado. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-V. Excia. cita casos que não podem ser 
decididos pela mesma razão. 

Eu afirmava ,que o Estado não póde abrir mão de uma prescrição, 
por que o Estado é impessoal. O Presidente do Estado que, em nome do 
Estado, abrisse mão de uma prescrição, estaria nas mesmas condições 
de um presidente de sociedade anonima que abrisse mão de uma 
prescrição, sem autorização prévia. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Não é, porém, isso o que se estâ 
<fazendo. O Presidente do Estado para resolver a questão de D. Anna Fer• 
reira Guimarães, está ouvindo o orgam legitimo, que é o Conselho Con-
sultivo. Ele não está deliberando somente por si. Poderia resolver por si, 
negativamente. Não o quiz. Preferiu ouvir-nos. 

. O SR. JULIO DE CARVALHO:-Nem o Presidente do Estado pode 
ser comparado ao presidente de uma sociedade anonima. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-'-Porque? Estamos restringindo a discussão 
quanto a este ponto apenas. 

O SR. JULIO DE CARV ALH0:-0 Presidente de um Estado, como ~ 
o nosso, foi eleito pelo povo, que legitimamente representa. 

O SR. PhTIRO ALEIXO:-Como o presidente de uma sociedade 
anonitna é o representante dos acionistas. 

O SR. JULIO DE CARVALHO:-E, como representante do povo, 
póde~ Ql,lvipdQ 9 Ço~~t;JilQ ÇQpSI;lltivp, 4-r ~cQr99 ço~ o Q~: ~· 20.348. 
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de 1931,. resolver as ~uestões pelo povo, ao passo que o presidente de 
uma soci~dade anomma tem de agir dentro dos preceitos dos estatutos 
dess~ ~OCiedade, dependendo, muitas vezes, da assembléa geral. N~ssas 
condtçoes, se ele resolver por si somente, sem os poderes ,precisos. 
excede o mandato que recebeu. 

Como sabe V. Excia., sr. Presidente, Baudry-Lacontinerie et Tissier 
tr.at~ndo da. renuncia da prescrição, ensinam que as pessoas jurídicas de 
d.uett~ publico podem tambem renuncia-la e exemplificam com a renun-
Cia feita pela comuna, com a aprovação do conselho. 

Aqui tambe~ temos u_m Conselho, que deve ser ouvido. Desde que 
. ele dê seu assentimento, pode o Presidente do Estado renunciar â pres-

crição. 

O SR. LUCI O DOS SANTOS:-Ele mesmo se dirigiu a nós. 
O SR. JULIO DE CARV ALHO:-E ele não vai conGeder a D. Anna 

Ferteira Guimarães todo o seu direito, porque é ela mesma quem péde 
se lhe reconheça apenas tempo para efeito de aposentadoria. 

? SR. FURTADO DE MENEZES:·-Aliás, o Congresso já fez isso, em 
relaçao á professora Alexandrina de Santa Cecilia. 
. O SR. PEDRO ALEIX0:-0 meu voto não é desconhecendo a jus-

tiça de q_ualquer solução favoravel a D. Anna Ferreira Guimarães. 
O SR. JULIO .DE ~ARV ~O: -Uma vez que esteja provado que 

ela ex~rceu o mag1steno particular, V. E~ia. concede 0 que ela deseja. 
V. Exc1a. quer apenas uma justificação. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Quero que ela requeira, não fundada em 
um acor.do contra o qual ela não tem mais nenhuma ação; quero que 
ela t:nha outra razão de ser, para que o Estado possa examinar a si-
tuoçao dela e atender ao seu requerimento. 

(Muito hem l Muito he~ 1 ) 

_ O Sr. Loreto de.A.breu:-Não se pode estabelecer compar&-
çao e~tre o caso de Nag1b, ha pouco invocado pelo nobre conselheiro 
sr. Julio de Carvalho, e o caso ora em apreço. No caso de Namb ha · d" · o· VIa 
u~ Ireito, ao passo que, no caso atual, não ha direito nenhum. o di; 
relto dessa professora estâ prescrito, e o Conselho não deve ser consi-
derado como uma assembléa de liberalidades. Porque vai haver ne 
caso, uma liberalidade. ' ' sse 

Eu atesto aos srs. conselheiros que ha numerosos casos semelhan-
tes ao dessa professora. Eu sou um desses. Na sessão passada 1·â · _ 
f . . . • tn orme1 Isso aqui. . 
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No Governo Delphim Moreira, governo em que a situação finan-
ceira de Minas era difícil, numerosos foram os funcionarias do Poder Ju-
diciario, chamados a fazer acôrdo com o governo do Estado. Muitos 
acordos· foram celebrados, e de minha parte, confesso, nunca me pas-
sou pela idéa voltar atraz. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Porque a situação de V. Excia. não 
é a mesma que a da professora. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Sou contrario a que, sobretudo no 
momento atual, se faça equidade, no sentido de liberalidade. Não desejo 
estabelecer precedente. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-0 Conselho não é uma assembléa de 
liberalidades, nem pro pende para isso. Trata-se de uma questão dife-
rente. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Mas precisamos considerar que não 
assiste nenhum direito a essa senhora. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-0 Conselho não é um tribunal para 
apurar direitos, olhando exclusivamente a lei. 

· O SR. LORETO DE ABREU:-Acho perigoso esse- precedente. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Se o Governo do Estado reconhe-

cesse, que não assistia direito á professora, desde logo teria podido inde-
ferir o pedido. Bastari'a isso. Entretanto, ele não o fez, e pediu nossa 
opinião a respeito. 

O SR. LORETO DE ABBEU:-Penso que não devemos sugerir libe-
ralidades ao Governo do Estado. Agora, se me convencerem de que 
isso não é uma liberalidade e que a professora tem ~ireito . . . Porque, é 
preciso não esquecer que a palavra •equidade,. com que tanto se argu-
menta, não está definida. A palavra «equidade» tem muitas accepções. 
Cada um entende a equidade a seu modo. Or:a. uma das dessas accepções 
é a da liberalidade. E no caso de que se trata seria essa accepção que, de 
fáto, teria a palavra cequidade». 

Como disse, acho o precedente perigoso. 
O SR. JULIO DE CARV ALHO:-Para V. Excia., no caso de Nagib 

Sahb, o Conselho, tambem, fez uma liberalidade, quando autorizou o Estado. 
a entrar em acôrdo êle. O voto de V. Excia. concluiu pela responsabi-
lidade exclusiva da União e, afinal, V. Excia. concordou em que o Estado 
fizesse um acordo com Nagib Sahb. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Por uma tolerancia. 
O SR. JULIO DE CARV ALHO:-FoL liberalidade. 

I 

O SR. LORETO DE ABREU:-Foi uma tolerancia. 

\ 

'Í 1119 

O SR. JULIO DE CARV ALHO:-Para V. Excia. foi liberalidade não 
para nós, que vimos responsabilidade no Estado. ' 

Si não houvesse direito contra o Estado, não se deveria consentir 
em que o Estado fizesse o acordo, porque, onde não ha direito, não 
deve hav.er acordo. 

O SR. CHRISTIANO OUIMARÃES:-0 sr. conselheiro Loreto de 
Abreu concordava em que o Estado fizesse uma composição com 0 Go-
verno Federal-da qual procuraria ressarcir mais tarde a indenização. que 
houvesse feito a Nagib. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Esse o fundam ento do meu voto 
(Muito bem I Muito bem!) 

Continua a discussão 
O sr. Samuel Llbaalo:-Se bem entendi, sr. Presidente, a 

proposta de V. Excia. é a seguinte: o direito da professora não existe 
inegavelmente não existe; entretanto, pelo depoimento de dois dos óos~ 
sos eminentes colegas, essa senhora exerceu o magisterio particular du-
r~te todo o tempo em que esteve afastada do magisterio publico, quer 
dizer, esteve lecionando a crianças, com tanta eficiencia como se esti-
vesse no cargo oficial que antes ocupava. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-E' verdade. 
O SR. SAMUEL LIBANIO:-De modo que, se bem entendi 0 sr 

conselheiro Pedro Aleixo propõe que essa senhora, provado tal fáto, re-
queira ao Governo que, no computo geral de seu tempo para 0 efeito 
de aposentadoria, entre esse lapso em que esteve lecionando particu-
larmente. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Essa solução é mais perigosa, por-
que ha outras professoras publicas que, antes de nomeadas, já ensina-
ram particularmente. 

O SR. FURTADO DE MENEZES:-Exatamente. Estarão no mesmo 
caso as professoras particulares que foram depois nomeadas pelo Go-
verno. 

O SR. LU:IO DOS SANTOS:-Antigamente, até havia uma lei, em 
virtude da qual o Estado remunerava as escolas particulares, de acôrdo 
com certo numero de alunos que concluíssem o curso primaria. Não 
sei si ainda existe. 

O SR. SAMUEL LIBANIO:-Não tenho a menor duvida em dar meu. 
voto. a favor da pretenção dessa senhora, se ela requerer a contagem 
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desse tempo por equidade, baseada na letra a do art. 8°. do dec. 20.348 
do Governo Provisorio. Acho muito justa essa pretenção. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Ela que trate de reque~er, alegando 
esse outro motivo. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Devemos julgar, aqui, ex informata 
conscientia. 

O Sr. Pedro A.lelxo: - Si nenhum dos sennhores conse-
lheiros quiser ainda usar da palavra (pausa), vou encerrar a discussão. 
Antes, porém, de fazê-lo, quero tornar bem claro o substitutivo que apre-
sento ao parecer do ilustrado colega sr. Lucio dos Santos, substitutivo 
para cuja votação, oportunamente, pedirei preferencia ao Conselho. 

Eu proponho que D. Anna Ferreira Guimarães requeira ao Estado 
que se lhe compute, para efeito de aposentadoria, o tempo em que 
exerceu o magisterio particular, depois que foi demitida, ilegalmente, do 
cargo de professora da Escola Normal de Ouro-Preto. Provado como se 
acha perante o Conselho, que ela, na realidade, exerceu eficientemente 
esse magisterio, e atendendo-se a circumstancia de seus títulos serem de 
tal ordem, que ela foi nomeada, logo depois de feito o acôrdo, diretora 
do Grupo Escolar Pedro li daquela cidade, o que é uma situação excep-
cional, pois me parece que sejam muitas professoras nessas condições, o 
Governo poderá deferir seu requerimento, mandando que se lhe conte o 
tempo referido ... 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-Conforme o precedente já exis-
tente. 

O SR . PEDRO ALEIXO:- ... , conforme o que já se fez, no caso 
de D. Alexandrina de Santa Cecilia. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-Estou de acôrdo com V. Excia. 
O SR SAMUEL LIBANIO:-Tambem eu. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Quanto a .mim, mantenho, como 
disse, meu parecer, d.f-clarando que acho mais perigosa a solução pro-
posta por V. Excia. sr. Presidente, porquanto é muito maior o numero de 
professoras publicas que, antes, exerceram o magisterio párticular, do que 
o daquelas que porventura tenham feito qualquer acôrdo com o Estado. 

O SR. SR. SAMUEL LIBANIO:-Creio que não, porque ha um pre-
cedente legislativo e depois disso não surgiu nenhum outro caso. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Não surgiu nenhum outro caso pe-
rante o Congresso. Agora, porém, poderão aparecer outros. E' bem pos-
sível que o futuro me dê razão. Sei de muitas professoras publicas que 
exerceram por longo tempo o magisterio particular ou municipal e que 
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poderão vir requerer c.ontagem desse tempo, a vista do precedente que 
se pretedente estabelecer. Em geral, elas começam, exatamente, exer-
cendo o magister1o· particular para fazerem depois jús á nomeação. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES: -Precedentes, nós sempre os 
teremos, sob qualquer forma. 

Adiamento da discussão 
O sr. Furtado de Menezes:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o sr. conselheiro Furtado 

de Menezes. 

O SR. FURTADO DE MENEZES:-Sr. Presidente, requeiro que a 
discussão seja novamente adiadà, para melhor estudo do assunto. 

-0 requerimento ~aprovado sem debate, ficando, por isso, adiada 
a discussão do processo. 

Requerimento de Atila Mendes Carneiro 

(PEÇA N. 120) 

O sr. Pedro .A.Ieixo:-Vai entrar em discussão a peça n. 120 
relativamente a um requerimento de Atila Mendes Carneiro, solicitando 
os favores da lei 1.218 para estabelecer nesta capital um posto de ven-
das, a varejo, de alcool motor nacional. 

Tem a palavra o sr. Cons0
• Loreto de Abreu, relator do processo. 

O .sr. Loreto de A.breu:-Eu não fiz propriamente um relato-
rio, porquanto propuz uma preliminar, a cuja leitura procedo (lê): . 

· Relatorio e preliminar 
Proponho que antes do Conselho Consultivo tomar conhecimento do 

pedido, seja esta peça n. 120 devolvida á Prefeitura afim de lá, onde 
deve ser conhecido, ser notificado ou convidado o sinatario da respeti-
v~ inicial, Getulio Mendes Carneiro, a oferecer procuração de Atila Men-
des Carneiro, em nome de quem está aquele requerendo á Prefeitura os 
favores da lei 1218 de 20 de outubro de 1930, deste Estado, para eiita-
belecer na Avenida Comercio n. 356 desta Capital um posto de vendas, 
a varejo de alcool-motor nacional. 

Belo-Horizonte, 12 de Outubro de 1932.-Loreto Ribeiro Abreu, re-
lator. 

• 
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Discussão · I 

-
-Em discussão a preliminar proposta . 
o Sr. Pedro A.leixo: - O signatario do requerimento assume 

algum onus? 
O SR. LORETO DE ABREU:- Não; apenas requer isenção de im-

postos, em nome de terceiro, mas deveria vir munido de uma procura-
ção. E' um requerimento simples. 

O SR. PEDRO ALEIXO: · A respeito da preliminar, peço então li-
cença para dizer o seguinte: si realmente, no requerimento, não existe 
uma obrigação que o signatario assume em nome de terceiro, a circuns-
tancia dele juntar ou não procuração, não tem maior relevo no caso. Si 
.o terceiro, em nome de quem está requerendo, não lhe outorgar man-
dato, não ratificar o ato que êle praticou, o requerimento não tem efei-
to contra esse terceiro. 

Nas repartições publicas, são comuns casos como este. Dá-se como 
que mandato verbal á pessoa que é autorisada a requerer em nome de 
terceiro. Si hoúvess~. no caso qualquer on us da parte do signatario do 
requerimento, acredito que seria fundamental que se juntasse ao proces-
so uma procuração para que êle pudesse assumir os compromissos. Si 
não ha · onus, parece-me que podemos entrar no merito da questão, de-
·cidindo-a conforme de direito. 

Si ele não fôr representante de Atila Mendes Carneiro parece •. pelo 
nome, que devem ser parentes ... 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:- Creio que são irmãos. 
O SR. PEDRO ALEIXO;-si realmente Atila Mendes Carneiro não 

ratificar o ato por êle praticado, ap_enas teremos perdido :tempo com a 
solução, mas não prejudicaremos nem á Prefeitura nem á Atila Mendes 
Carneiro. 

E' este meu ponto de vista quanto á preliminar. 
(Muito hem!) 
O Sr. Chrlstiano Guimarães: -Sr. Presidente, a mim me pa-

rece rasoavel o ponto de vista de V. Excia. Sei de quem se trata: é um 
senhor que negocia aqui em alcool produzido pelas uzinas de Ponte-Nova 
e Rio-Branco. 

Aliás, é aqui o unico fornecedor desse producto, não só á Prefeitu-
ra, como tambem a particulares. O procurador é quem cuida dos ne-
gocios todos do outorgante, que é esse senhor Atila Mendes Carneiro, o 
qual alguem já me informou ser irmão do mesmo procurador. .... 

Penso, portanto, que o assunto poderia se~ discutido, concedendo-se 
ou não os favores solicitados, deixando-se de lado a preliminar propos-
ta pelo ilustrado conselheiro, sr, Loreto Abreu. 

O SR. LORETO DE ABREU:- Não insisto nisso. 
O SR. PEDRO ALEIXO - A preliminar teria inteira procedencia no 

fôro, onde o procurador assume onus e pratica actos que podem ser vi-
taes para interesses que está defendendo. O advogado, quando chega a 
fazer o pedido de vista de um processo, o prazo está correndo. De ma-
neira que essa cautela, no fôro, resulta da circunstancia de que pode ha-
ver prejuizo para a parte. 

No caso, porém, parece não haverá nenhum prejuízo. Trata-se de 
um pedido em que não se assume nenhum onus. Niriguem irá requerer 
á Prefeitura um favor, como a isenção de impostos, sinão estivesse auto-
risado para isso. 

Eis porque votaria, repito, nQ sentido de entrarmos no merito da 
questão. 

O nobre relator poderia se pronunciar a respeito. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS: - Ele mesmo não faz questão da pre-

liminar. 
O SR. PEDRO ALEIXO:- Nesse caso, S. Excia. poderia fazer o seu 

relatoriú . ' · 
Q SR. LORETO DE ABREU:- Não fiz propriamente um relatorio. 

Apenas propuz uma preliminar sopre a qual não insisto, e, por isso, pas-
so a emitir meu parecer sobre a questão. 

Parecer 

, O Sr: Loreto de Abreu:- Em tese, sou contrario á isenção de 
impost<?s, uma vez que esta não esteja de acôrdo com a lei. 

Entrei em duvida sobre o objecto da lei n. 1.218. Meu primeiro im-
pulso foi não me opor á que a Prefeitura concedesse a isenção de im-
postos que esse senhor pede mas, melhor refletindo, verifiquei que a lei 
não é bem clara em- relação ao seu objetivo. 

A lei n. 1.218, conforme a epígrafe respectiva, •autorisa isenção de 
impostos para o alcool desnaturado ou especificado, e contem outras dis-
posições•. 

Em seu art. 1.0
, diz a lei (lê): 

•Fica o Governo autorisado a isentar de todos os impostos, 
por espaço de 5 anos, o alcool desnaturado ou especificado, de-
nominado alcool-motor, para automoveis e caminhões, bem como 
todo maquinismo necessario para o seu fabrico•. 
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A minha duvida foi se essa lei se referia, além da fabricação do alcool-
motor, tambem ao comércio desse produto. Era a primeira vez que exa-
minava a lei e era rasoavel que essa duvida me ocorresce. Procurei, por 
isso, informar-me com um dos referendarias da mesma lei, presente na 
d.dade, que é o sr. Carneiro de Rezende, secretario das Finanças, na oca-
sião. 

Notei que êle estava perfeitamente esclarecido sobre o objectivo da 
lei, que absolutamente não teve em vista a arte do comêrcio, mas a crea-
ção de uma riqueza: a fabricação do alcool-motor. 

Informou-me ainda S. Excia. aquilo que já conheciamos, isto é, que 
o Governo, diante do retraimento de capitais, empreendeu por si mes-
mp a fabricação desse producto em Divinopolis, estando á frente de tal 
empreendimento o engenheiro Gravatá. 

Essa informação coincide com o silencio mesmo da lei de que se tra-
ta, em relação ao comércio, porque nem no art. 1. 0 a lei se refere a 
comércio, e se depreende de seus termos que ela se refere apenas á fa-
bricação do alcool-motor, porquanto diz: «Fica o Governo autorisado a 
isentar de todos os impostos, por espaço de 5 anos, o alcool desnatura-
do ou especificado denqminado alcool-motor, para automoveis e cami-
nhões bem como tQdo o maquinismo necessario para o seufabrico -. . Usa 
até dJ. expressão «para o seu fabrico • . 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:- Mas o alcool fica isento de im-
postos. 

O SR. LO RETO DE ABREU: - Dos impostos estaduais. 
O SR. PEDRO ALEIXO: - Efetivemente, sómente podem ser os im-

postos estaduais, porque a lei é estadual; não regula a materia, no mu-
nicipio. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Meu voto é contra o requerimento, 
· pois o objetivo da lei é isentar de impostos a fabricação e não o comercio 

do alcool-motor, e eu, em tese, sou contra as isenções. 
Seria preciso que o requerente viesse demonstrar que é perante uma 

lei municipal que ele estava isento desses impostos para fazer o comércio, 
mas o requerente não citou nenhuma lei municipal a respeito. 

O SR. PEDRO ALEIXO: -Realmente não existe nenhuma lei muni-
cipal nesse sentido. E a Prefeitura informa em quanto importariam os im-
postos de que ele pretende a isenção? 

O SR. LORETO DE ABREU:- Não ha jnformação alguma a respeito 
disso. A Prefeitura ouviu apenas o advogado, e o parecer deste é muito 
resumido. Ele não chega mesmo a se pronunciar, pois apenas diz: 
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•A lei n. 1.218, de outubro de 1930, no artiho 1.0 isenta de 
todos os imppstos, por 5 anos, 3 alcool-motor. desnaturado, para 
automoveis e caminhões. 

A -Prefeitura, no regime vigente, não pode isentar de impos-
tos quaisquer industrias ou produtos, sem audiencia do Conselho 
Consultivo, ao qual, no meu sentir deve dirigir-se o requerente •. 

Como vê o Conselho, o advogado · da Prefeitura não se pronun-
ciou. 

Voto contra a pretensão do requerente, salvo ao mesmo o direito de 
fazer um novo requerimento. Uma vez, porém, que ele se baseou nessa 
lei cujo objetivo é apenas favorecer a ·fabricação do alcool-motor, penso 
não pode ser atendida a sua pretensão. 

(Muito bem! Muito be?Z"'!) 

Discussão 

-Em discussão o parecer. 
O S.r. Ch.rlstlano Guimarães: -O parecer do nosso colega, 

sr. Cons. Lorêto de Abreu, está de acôrdo com as tradições desta Casa, 
em materia de isenção de impostos e de concessão de favores dessa na-
tureza. Entretanto, a meu ver, no caso presente, talvez pudessemos exa-
minar de outra forma a questão, por se tratar de um assunto na verda-
de muito importante neste momento, que é o que se refer.e á produção 
do carburante nacional. 

Ha uma campanha muito favoravel ao alcool-motor, no sentido de 
se tornar mais extenso o seu consumo, melhor conhecida a sua aplica-
ção, etc. Sabemos mesmo que o Estado de Minas se lançou nesta indus-
tria, estabelecendo uma instalação de demonstração em Divinopolis, _con-
forme acaba de referir o nobre relator, de modo que o assunto é palpi- · 
tante e merecedor, por isso 'mesmo, talves, da atençao do Governo mu-
nicipal. • 

Por se tratar justamente do carburante nacional, que está mere-
cendo favores do Governo Federal e tambem do Governo Estadoal, talvez 
fosse razoavel que os merecesse tambem da Prefeitura. Seria uma ques-
tão de analogia. 

Na verdade, ha favores de ordem federal para o alcool-motor, como 
a facilitação de fretes· nas estradas de ferro, e ha os favores estaduais a 
que se refere a lei citada pelo sr. "cons. Loreto de Abreu. 

Assim, por analogia, poderiamos examinar tambem si é possível 
Conceder favores de ord~m municipal, 
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O SR. PEDRO ALEIXO:Nesse c~so, poder-se-ia lembrar ao Pre-
feito a conveniencia de examinar a materia, de modo geral. De fato, tal-
vês convi·esse ao Prefeito examinar o assunto, tendo em vista não só a 

J • . 

orientação do Governo Federal, como a do Governo Estadual, e de acôr-
do com os técnicos da Prefeitura sobre esta materia de tributação, êle, 
então, ,crearia uma situação de favor para o carburante nacional, àentro 
do município de Belo-Horizonte, não especialmente para o requerente, 
mas para quantos quisessem incentivar o consumo desse carburante. 

Parece-me ser mais razoavel essa medida, porque não quebraremos 
nossa tradição de isentar de impostos a A, B, ou C, como tambem por-
que poderemos aproveitar o ensejo para lembrar ao Prefeito a conveni-
encia de facilitar o consumo do próduto nacional. 

(Muito bem! Muito bem!} 
O Sr. Loreto de .A.breu:-Sr. Presidente, completando o que 

V. Excia. acaba de dizer, penso que seria conveniente converter o feito 
em diligencia para virem as informações da Prefeitura sobre si ha con-
veniencia em se conceder ou não a isenção. 
. O Sr. Pedro .A.Ielxo:-Eu proporia que se examinasse a ques-
tão, tendo-se em vista o produto e não o intermediario ou o agente de 
negocio. Assim, a Prefeitvra mandaria estudar a materia em relação ao 
município de Belo-Horizonte, para saber quais os favores municipais que 

·poderiam ser concedidos, afim de se facilitar o consumo do carburante 
nacional. Seria depois redigida uma lei municipal, de carater geral, sem 
particularisar quem quer que fosse, lei que deveria vir ao Conselho para 
que este désse ou não á mesma o seu placet. 

· Far-se-ia apenas uma sugestão ao Prefeito para tratar do assuntoi 
como eu disse, de modo geral, não se conced~ndo os favores da le 
1.218, conforme bem acentuou·o sr. Cons. Lorêto Abreu,-porque esta 
lei é estadual e não municipal, de modo que não ha razão, para se au-
torisar o município a conceder favores constantes de uma lei esta-
dual. 

De fato, o assunto é interessante, e seria de desejar que pudesse-
mos aqui em Minas consumir sómente o alcool-motor fabricado entre 
nós. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-:-Como acontece no Recife onde quasi 
somente se consome o alcool-motor fabricado em Pernambuco. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-~ {)erc~ntagern desse consumo 
é ;;Ui de setenta e tantos por cento, 

! . 

'o SR. LORETO DE ABREU:-0 sr. Cons. Christiano Guimarães pa-
rece que informa que esse sr. Atila já está vendendo aqui o alcool-mo-
tor fabricado em Minas. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-Ele está distribuindo o alcool- _ 
motor, mas não por meio de bombas. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Ele fala em estapelecer um posto de 
vendas á varejo. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-E' isso mesmo. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Como o sr. Presidente sugere, será 

mais interessante: o favor será concedido a quem o solicitar. E parece 
que o req~erente ·é quem está em situação de fazer a venda do produto, 
porquanto adquire-o nessas uzinas a que se referiu o sr. Cons. Christi-
ano Guimarães. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-Não ha duvida. 
O SR. PEDRO ALEIXO:~De modo que o senhor cons . Lorêto de 

Abreu concorda com a minha proposta? 
O SR. LORETO DE ABREU:-Concordo. 

Votação 

Não havendo mais quem tome a palavra, é submetido a vóto~ e 
aprov,ada a formula proposta pelo sr. Cons. Pedro Aleixo, sendo ~dota
da. a seguinte. 

Conclusão 

O Conselho Consultivo, examinando o requerimento de Atila Men-
des Carneiro, depois de considerar que não póde ser dada pela Prefei-
tura isenção apenas constante de lei estadual, é de parecer que seja su-
gerido ao sr. Prefeito da Capital o estudo sobre quais os favores que 
pódem ser concedidos ao carburante nacional, para facilitação do con-
sumo. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer definitivo. 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 121) 

O Sr. Pedro .A.lelxo:-Segue-se a discussão da peça n. 121, re-
lativamente á venda de terras devolutas situadas nos municípios de J~
quitinbonhai S. I:)omin~os Q.o Prata e M~huassú~ 
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Tem a palavra o sr. Cons. Julio de Carvalho, relator do processo. 
O Sr . .Julio de Carvalho:-Meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorio 

Pelo art. 59 do Regulamento baixado com o decreto mineiro n. 
8.201, de 31 de janeiro de 1928, sempre que houver terras medidas em 
quantidade suficiente, deve o Secretario da Agricultura mandar anunciar, 
por editais, a sua venda em hasta publica, em dia, lugar e hora previa-
mente fixadas, dando as especificações precisas. 

O decreto federal n. 20.348, porém·, instituindo os Cons.elho Consul-
tivo nos Estados, exigiu, no art. 10, letra «e ,. , a sua prévia audiencia 
para as vendas de terras de area. superior a 100 hectares. 

Daí, o oficio n. 131, de 8 do corrente, em que o sr. Secretario da 
Agricultura solicita autorização do Conselho Consultivo para a venda, 
em hasta publica, d.e vinte e dois lotes de terras, situados nos municí-
pios de Jequitinhonha, São Domingos do Prata e Manhuassu, abrangen-
do uma superfície total de 88.?47.450, m2,

1 
conforme mostra o quadro 

discriminativo que acompanha o mesmo oficio. 
O lote maior tem a area de 17.975.000 m2, e o menor, a de 1.184.250 

m2. Leem-se, no referido quadro, os nomes dos ocupantes, observan-
do o Sr. Secretário que os lotes ocupados pelos Srs. João Teixeira de 
Melo, Hermano Alves de Souza, Olavo Ferraz, João José de Souza, Ma-
nuel Ferreira das Neves e João de Almeida, no município de Jequiti-
nhonha, estão em zona pastoril, não excedendo as respectivas áreas á 
maxima para criação e que é de 4.000 hectares ou sejam 40.000.000 m2. 
Os demais têm área inferior á maxima que se póde vender, · para agri-
cultura, ao mesmo comprador. ' 

Assim visto e relatado, passo o processo ao 1.0 revisor, Exmo. 
Sr. Conselheiro Lucio dos Santos. 

Belo-Horizonte. 12 de Outubro de 1932.-Julio de Carvalho, re-
lator. 

Parecer 

O Sr. .Jullo de ·carvalho:-Sr. Presidente, como adiantei no 
meu relatario, pelo art. 59 do regulamento baixado com o dec. 8.201, 
que deu execução á lei n. 988, de 20 de setembro de 1927, sempre que 
houver terras medidas em quantidade suficiente, deve o Secretario da 
Agricultura mandar anunciar, por editais, a sua venda em hasta publica, 

• • 
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em dia, lugar e hora previamente fixados, dando-se as especificações 
precisas. 

Exigindo, porém, o dec. 20.348 previa autorisação do Conselho para 
a venda de lotes de área superior a cem hectares, tem o Conselho de se 
pronunciar sobre o requerimento do Sr. Secretario da Agricultura, por 
isso que a área de cada um dos lotes por S. Excia. citados é superior a 
cem hectares. 

O Conselho já se tem manifestado, por diversas vezes, sobre pedi-
dos identicos. Sendo assim, nao vejo por que, desta vêz, deixe de dar 
o seu consentimento. Só póde advir vantagem para o Estado no defe-
rimento desse pedido. As áreas de todos os lotes citados estão dentro 
nos limites fixados no art. 61 do referido decreto 8.201. Sou, pois, ·pela 
autorisação pedida. 

1 (Muito beml Muito beml) 
\ Discussão 

Em discussão o parecer, é approvado sem debate, adotando-se a se-
guinte: 

Conclusão 

O Conselho Consultivo é de parecer que se faça a venda das ter-
ras devolutas situadas nos municípios de Jequitinhonha, S. Domingos do 
Prata e Manhuassú, indicadas no oficio do Sr. Secretario da Agricultura, 
que constituiu a peça n. 121. 

Volta o processo ao relator para redigir o parecer definitivo. 

~orrogaçio da hora 

O Sr. Pedro A.lelxo:-A hora está terminada. Entretanto. da 
ordem do dia consta ainda a discussão de um caso que, segundo infor-
ma o sr. Cons. e relator, é simples. Consulto pois, ao Conselho se deve 
entrar na discussão desse caso exgôtando-se, assim, as materias da or-
dem do dia. 

(O Conselho resolve de modo afirma.tivo) 

Vencimentos do quimico e do servente do Laboratorio 
de Toxicologia do serviço medico legal 

(PEÇA N. 122) 

O Sr. Pedro Alelxo:-Resolvida pela Casa a prorogação da hora, 
vai entrar em discussão a peçà n. 122, que diz respeitQ ~os vençim(;lltQS , 
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do químico e do servente do Laboratorio de Toxicologia do Serviço Me-
dico Legal. 

E' relator , o sr. cons. Furtado de Menezes, a quem dou a pala-
vra. 

. O sr. Furtado de Me"ezes:-Meu relato rio, sobre a peça n . 
122, é o seguinte (lê): 

Relatorio 

O Exmo. Sr. Secretario do Interior, em 17 de setembro passado, pediu 
ao Conselho que examinasse a minuta de um decreto creando o Labo-
ratorio de Toxicologia do Serviço Medico Legal e abrindo credito de 
36:287$000, destinado ás despezas de pessoal no corrente exercido e ás 
de instalação. 

O decreto crea para o serviço do dito Laboratorio os cargos de me-
dico legista texicologista com 9:600$000, de químico toxicologista, com 
8:400$000, de auxiliar de laboratorio com 6:000$000 e de servente, com 
2:640$000. 

O Conselho Consultivo depois de cuidadoso estudo resolveu, se-
gundo parecer n. 92, de 1. 0 do corrente, opinar favoravelmente á minu-
ta, modificando apenas a .sua parte final, isto é, mandando observar , a 
tabela de vencimentos baixada com o decreto 8.982, de 19 de fevereiro 
de 1929, equiparado para esse efeito, o químico toxicologista ao secre-
tario do Serviço Medico Legal autorisando a abertura do credito. Agora, 
em oficio G/109, de 10 de outubro, o Exmo. Sr. ·Secretario, devolveu os 
papeis ao Conselho, pedindo novo estudo do assunto, porque os venci-
mentos dos funcionarias fôram calculados por aquela tabela, menos o do 

. servente e si se egualar os vencimentos do servente no projeto ao que 
tem pela tabela, haverá necessidade de se alterar a cifra do credito, visto 
haver aumento de despesa. 

Assim relatado, passo o processo ao Sr. Cons. Christiano Guima-
rães. 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 14 de Outubro de 1932.-Furtado de Menezes, re-
lato r 

Parecer 

O sr. Furtado de Menezes:-Sr. Presidente, ha um engano 
no oficio do sr. Secretario do Interior, enviando esta peça ao Conse-
lho. 

O Conselho opinou pela aprovação da minuta do decreto creando 
o Lé!bQr~tqr:iq d.~ TQ~<;Qlogia go S~ryiço Medicq ~Çalt mqd.mcan.do ape-
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nas ·a parte final deste decreto, ~isto é, mandando observar a tabela de 
vencimentos baixada com o decreto n. 8.982, de 19 de fevereiro de 1929• 
equiparado para esse efeito o químico toxicologista ao secretario do Ser-
viço Medico Legal. 

Agora, o sr. Secretario do Interior devolve os· papeis ao Conselhó 
para novo estudo, porque os vencimentos dos funcionarias foram calcula-
dos por aquela tabela, menos o do servente, e si se igualar os vencimen-
tos do servente, no projeto, aos que tem pela tabela, haverá necessidade 
de se alterar a cifra do crédito visto haver aumento de despesa. E' um 
engano, pois não ha divergencia apenas quanto aos vencimentos do 
servente, e sim tambem quanto aos vencimentos do auxiliar de laborato-
rio. Mas, si atendermos á comparação entre os vencimentos do pessoal 
no projeto, com os ven.cimentos pela tabela do referido decreto, haverá 
um saldo de 450$000, assim demonstrado: 

· Pelo projeto-Vencimentos de um trimestre: um medico toxicologista, 
2:400$000; um químico toxicologista, 2:100$000; um auxiliar de laborato-
rio, 1 :500$000; um servente, 660$000. Soma: 6:660$000. 

Pela tabela do decreto 8.982-Vencimentos tambem de um tdmes-
tre: um medico toxicologista, 2:400$000; um químico toxicologista, .... 
2:100$000; um _auxiHar de laboratorio, 900$000; um servente, 810$000· 
Soma: 6:210$000. 

Ha, portanto, um saldo de 450$000 e não um deficit, como diz o sr· 
Secretario do Interior, em seu oficio. 

Sendo assim, penso que o Conselho deve responder ao oficio de S. 
Excia., fazendo observar que ha um engano e que, portanto, o crédito 
que se pretende abrir é suficiente, deixando ainda um saldo de 450$000· 

(Muito bem! Muito bem I) 

Discussão 
.,-Em discussão o parecer. 
O Sr. Pedro Alelxo 1- As razões que levaram o Conselho a 

opinar no sentido de que sejam os vencimentos dos funcionarias do fia .. 
b~ete ~sei ct:eado os mesmos do Gabinete Medico Legal _.constam já da 
discussao aqui havida relativamente ao caso. 

O Conselho, de acõrdo com o relator, opinou, então, por que se fizes-
se a equiparação, precisamente para se evitar a-desigualdade de venci-
mentos de funcionarias da mesma categoria, o que daria lugar a tennos 
dentre em breve pedidos de equiparação. 

O SR. FURTADO DE MENEZES:-Não ha duvida. 
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O SR. JULIO DE CARVALHO:-Estou "de acôrâo com o parecer 
do relator. 

(Os demais senhores conselheiros se manifestam no mesmo sentido). 
O Sr. Pedro Alelxo :-A' vista da manifestação da Casa, 

julgo poder declarar aprovado o parecer (Sinais geràis de assentimento) 
e consequentemente adotada a seguinte: 

Conclusão 
,O Conselho é de parecer que se oficie ao Sr. Secr~tario do Interior 

rmostrando que, promulgado o decreto que trata da creaçãD do Laborato~ 
rio de Toxicologia do Serviço Medico Legal, com a alteração proposta em 
parecer anterior, em lugar do deficit alegado, verificar-se-á um saldo na 
verba autorizada. 

Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo. 

Ordem do dia 
O Sr. Pedro Alei.x:o:- Não ha nenhuma outra materia a ser 

-tr~tada. Vou, portanto, encerrar a sessão, designando para a proxima, ~ 
seguinte ordem do dia: 

PRIME~ PARTE: - A regimental. 
SEGUNDA PARTE : -Discussão das ma terias que, devidamente re-

latadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ne-
. cessaria antecedencia. 

-Está encerrada a sessão. 

72.a sessão ordinaria, aos 25 de outubro de 1932 
PRESIDENTE :-Sr. Pedro Aleixo. 
SECRETARIO :-Sr. Furtado de Menezes. 

SUMA--nO : -Ata-Expediente-Comunicações-Pareceres finais-N. 105 (Venda 
de terras devolutas. Peça n. 121)-N. 106 (Vencimentos de funci~ 
narios do Laboratorio de Toxicologia do Serviço Medico-Legal-N. 107 
(Proposta de acõrdo, formulada pela Cia. Cervejaria Americana)-
108 (Requerimento de Attila Mendes Carneiro)-2.a parte-Requeri-
mento de d. Anna Ferreira Guimarães - Substitutivo do sr. Furtado 
de Menezes-Discussão-Discursos dos srs. Lorêto de Abreu e Pe-
dro Altixo-Votação-Preferencia p ara o substitutivo do sr. Furtado 
de Menezes-Aprovc.ção do mesmo-Conclusão-Consulta do sr. Pe-
dro Aleixo ~o Conselho-Instalação de um entreposto de leite na 
Capital -Relatorio e parecer do sr. Samuel Libanio-Discussão-Obser-
vações do sr. Pedro Aleixo-Conclusão-Crédito para pagamento tfe 
escrevente do cartorio de crime do Tribunal da Relaçao-Re!atorio e 
parecer do sr. Furtado de Menezes-Discussao-Conclusao-Ordem 
do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Fur-
tado de Menezes, Julio de Carvalho, Lucia dos Santos, Samuel LibaÍlio. 
Lorêto de Abreu e Annibal Gontijo. 
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Deixa de comparecer, por motivo justificado, o sr. Christiano 
Guimarães. 

Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a acta da sessão anterior . . 

Expediente 
O Sr. Furtado de Menezes- traz ao conhecimento do Conse-

lho o seguinte expediente: 
Oficio 

Abertu~;a de credito suplementar para o serviço de juros de titulos emi-
tidos pela Prefeitura 

Prefeitura de Belo-Horizonte-Pela Secretaria.-N. 23. 
Belo-Horizonte, 25 de Outubro de 1932.-Exmo. Sr. Dr. Pedrd Aleixo 

M. D. Presidente do Conselho Consultivo. 
Em nome do sr. Prefeito, tenho a honra de passar ás mãos de V. 

Excia. a inclusij promoção sobre a abertura de um credito suplementar, 
assunto que S. Excia. submete á apreciação do Egregio Conselho. 

Reitero a V. Excia. protestos de estima e consideração. 
João Lucio Brandão.-Secretario. 

Papeis anexos ao oficio supra 
Prefeitura de Belo-Horizonte-Informações. 
Sr. Chefe da Contabilidade. 
Para sua ciencia e conhecimento do sr. Diretor, tenho o prazer de 

participar-vos que, a verba do § 2.0 orçamento vigente tem sua con-
signação d esgotada como passo a demonstrar: 

Previsão orçamentaria . ................ ........ , .... . . 
Despesa já realizada até 8 do corrente ...... . ..... .. . 
Saldo .. ...... . .............. . . ..... ................. . 

600:000$000 
592:824$973 

7:175$027 
Credito necessario para custeio das despesas do corrente ano . ..• 

100:000$000. 
Contabilidade, 20 de Outubro de 1932.-J. Cerqueira. 
Sr. Prefeito. 
Pela demonstração supra constatará V. Excia. a insuficiencia da con-

signação d da verba 1 do § 2.0
, orçamento vigente,-Divida Fundada 

Interna-para o serviço de custeio de juros dos títulos e mais obrigações 
de emissão e responsabilidade da Prefeitura. 

Em face dessa deficiencia e na forma regulamentar represento a V. 
Excia. sobre a necessidade de se abrir um credito de 100:000$000 suple-
mentar áquela verba. 
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Aceita por . V. Excia. essa sugestão penso que, a seu respeito, deve 
ser solicitado o parecer ou acquiescencia do Conselho Consultivo, 

Diretoria da Despesa e Contabilidade, 21 de Outubro de 1932.-Lon-
gobaldo Bandeira. 

Despacho do sr. Prefeito 

Envie-se ao Egregio Conselho Consultivo, cujo parecer solicito. 
22-1Q-32.-Luiz Penna. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 130, distribuída ao sr. 

Pedro Aleixo, como relator, e aos srs. Lucio dos Santos e Christiano Gui-
marães, respectivamente, como 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Previdencia dos Servidores do Estado de Minas-Gerais 

N. 3.844.-2.a Secção.-Belo-Horizonte, 21 . de outubro de 1932. 
Sr. Diretor da Secretaria do Conselho Consultivo de Minas-Gera is 

-Capital. 
Acuso o recebimento do ex~mplar dos Anais do Conselho Consultivo do 

.Estado, do mês de agosto po corrente ano, que tivestes a gentileza de 
énviar a esta Sociedade. 

Com os meus agradecimentos, apresento-vos as minhas cordiais sau-
dações. 

.. ' 
~ .. 

O Presidente em exercício, Mario Magalhães. 
-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 

Prefeitura de Jui• de Fóra 

Juiz de Fóra, 22 de outubro de 1932. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-

. Gerais-Belo-Horizonte. 
Tenôo a honra de passar ás vossas mãos um exemplar do Relato-

rio desta Prefeitura, relativo ao exercido de 1931, apresentado ao Sr. 
í>r. Secretario do Interior. 

• ·. -Aproveito a oportunidade para apresentar-vos os meus protes-
tos de estima e alta consideração.-Pedro Marques de Almeida, Prefeito. 

-Agradeça-se. 
-Continua o expediente. 
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Comunicações 

O sr. Lueio dos BBDtos comunica que, por motivo justo", dei-
xará ~e comparecer á proxima sessão. 

-0 Conselho fica inteirado. 
O sr. Portado de Menezes faz identica comunicação. 
-Inteirado. 

Aprésentação, aprovação e asignatura de pareceres 
finais · 

O sr . .Julio de Carvalho:-Apresento o seguinte parecer (lê): 

Parecer N. 105 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 121) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tomando conhe-
cimento do oficio n. 131, de 8 de outubro corrente, do Exmo. Sr. Dr. Se-
cretario da Agricultura, no q~al pede autorização para a venda, em has-
ta publica, de vinte e dois (22) lotes de terras devolutas, situadas nos 
municípios de Jequitinhonha, São-Domingos do Prata e Manhuassú, é 
de parecer que se conceda a autorização solicitada, tendo antes consi-
derado: 

a) que as áreas de cada um desses lotes, como se vê do qua-
dro discriminativo anexo ao referido oficio, estão dentro nos limites fi-
xados no art." 61 do decreto 8.?.01, de 31 de janeiro de 1928; 

b) que, de vendas semelhantes, só advem vantagens ao Estado, 
entre as quais a que se verifica com o desenvolvimento .das regiões em 
que se acham os aludidos lotes. 

Sàla das sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, aos 25 
de Outubro de 1932.-Julio de Carvalho, relator . 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. con-
selheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Chri~tiano Guimarães. 

-Remeta-se ao sr. Secretario da Agricultura, com o relatorio e as 
peças respectivas. 

O sr. FUrtado de Jlenezes:-Sobre a peça n. 122, apresen-
to o seguinte parecer (lê) 



Parecer n. 101 

Vencimentos de funcionarios do Laboratorio de Toxicologla do Serviço 
M edieo-Legal 

(PEÇA N. 122) 

O Conselho Consultivo tomou na devida consideração o oficio G/109 • 
em que o Exmo. Sr. Secretario do Interior pede que seja submetida a 
novo estudo a minuta de decreto que cria o Laboratorio de Toxicologia 
do Serviço Medico-Legal, visto como, adotados os vencimentos da ta-
bela estabelecida pelo dec. 8.982, haverá deficit, sendo forçoso alterar-se 
o credito a ser aberto para as primeiras despesas. 

Depois de cuidadoso exame do assunto, resolveu o Conselho Con-
selho que se oficie a S. Excia., devolvendo-lhe os papeis e pon-
derando-lhe que ha engano por parte daquela Secretaria,.visto como, 
os vencimentos estabelecidos nas duas tabelas para o medico le_gista 
são os mesmos; os do químico toxicologista no projeto !?ão iguais aos 
do secretario do Serviço Medico-Legal, do decreto; divergindo apenas 
os do auxiliar do labora~orio e os do servente. · 

Sendo de 6:()()()$000 os do primeiro pelo projeto e de 3:600$000 
pela tàbela, haverá nesse cargo uma economia de 2:400$000 por ano e 
portanto de 600$000 no trimestre. Os do servente seriam de 2:640$000 
pelo projeto e de 3:240$000 pela tabela, dando um aumento de despe-
sa de 600$000 anuais, ou 150$000 no trimestre. Fazendo-se a diferença 
observa-se que, longe de haver deficit, como supõe a Secretaria, haverá 
um saldo -de 450$000. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais,-em Belo-Horizonte, 25 de Outubro de 1932.-Furtado de Menezes 
relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
,Conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do Sr. Christiano Gui-
marães. 

·Remeta-se ao sr. Secretario do Interior, com o relatorio e as pe-
ças respectivas. 

O Sr. Pedro Aleixo:-Trago, sobre a peça n. 115, o seguinte 
parecer (lê): 

.,. 

Parecer n. 107 

Acordo proposto pela Companhia Cervejaria Americana 
(PEÇA N. 115) 
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O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, estudando o requerimen-
to em que a Cia. Cervejaria Americana pede que se ponha ao litígio 
que vem mantendo com o Estado a proposito de impostos de trans-
missão inter-vivos sobre imoveis com que subscritores de ações cons-
tituíram um capital na organisação da sociedade, é de parecer que se 
realize o acordo proposto, na conformidade .do parecer do .dr. Advoga-
dp Geral. 

Assim decide o Conselho, porque inumeras tem sido as decisões 
dos tribunais contrarios ao fisco estadual e porque o proprio Estado, 
reconhecendo a precariedade de seu direito, fez promulgar a lei 1.144, 
de 5 de setembro de 1930, que reduziu de 3°/0 para 1°/0 o imposto co-
brado e autorizou a realização de aeordo com as sociedades que já es-
tavam sendo executadas. Poderá, pois, o Governo do Estado realizar 
o acordo, devendo a Cia. Cervejaria Americana pagar o imposto segun-
do a taxa estabelecida no art. 3 da lei 1.144. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1932.-Pedro Aleixo, presiden-
te e relator. 

-0 parecer é aprovado e logo assinado por todos os srs. conselhei-
ros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Christiano Guimarães. 

-Remeta-se ao sr. Secretario das Finanças, com o relatorio e as pe-
ças respectivas. 

O sr. Loreto de Abreu:-Sobre a peça n. 120, formulei o se-
guinte parecer (lê): 

Parecer n. 108 

Requerimento de .AtUa Mendes Carneiro 

(PEÇA N. 120) 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que a Prefeitura desta 

Capital fundada no art. 1 0-g-do Cod. dos Interventores pede o pare-
cer deste Conselho sobre a petição de fls. em que Julio Mendes Carnei-
ro, como procurador de Atila Mendes Carneiro requer á mesma Prefeitu-
ra os favores do art. 1.0 da lei n. 1.218, de 20 de outubro de 1930 con-
sistentes na isenção de impostos municipais, por 5 anos para um pos-
to de vendas a varejo de alcool-motor nesta Capital; e, desprezada a pre-

lO 
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liminar da conversão da decisão em diligencia para a juntada da pro~ 
curação de Atila; 

Considerando que a lei citada n: 1.218 é uma lei estadual, não 
podendo, como tal e quanto a isenção de que se trata, ser obrigatoria 
para os municípios; 

Considerando que nem a dita lei tem o alcance que lhe atribue o 
requerente de isentar de impostos o comercio de alcool-motor, de vez 
que o seu objetivo é mais restrito, como se infere de todo o contexto do 
seu art. 1. o e -de-seu historico, limitado somente, á criação de riqueza 
-a fabricação de alcool~motor,-não podendo, assim, ser ampliado á 
proteção do comercio respectivo; e 

Considerando que não existe lei deste municipio isentando de im· 
postos o comercio de alcool-motor, é este Conselho de parecer que se~ 
ja indeferida a mesma petição. 

Sendo, entretanto, o alcool·motor, produto novo e considerado de 
grande alcance economico, á Prefeitura este Conselho apresentando es-
ta oportunidade se permite sugerir a elaboração de uma lei, com clau· 
sulas protetoras, reguladoras, dentro do município desta Capital, de pro-
dução, comercio e consumo desse comburante nacional. 

Belo-Horizonte, 22 de outubro de 1932.-Loreto Ribeiro de Abreu, 
I 

relator. 
-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 

·conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Christiano Gui-
marães. 

-Remeta-se ao sr. Prefeito da Capital, com o relatorio e as peças 
respectivas. 

Requerimento de D. Anna Ferreira Guimarles 
(PEÇA N. 69) 

O sr. Pedro Alelxo:-Vai continuar a discussão da peça n. 69 • relativamente a um requerimento de D. Anna Ferreira Guimarães, Dire-
tora do Grupo Escolar Pedro ll, de Ouro-Preto, pedindo seja declarado 
insubsistente, para o efeito de contagem de tempo, o acordo por ela 
assinado com o Estado, em agosto de 1915. 

Tem a palavra o sr. cons0
• Furtado de Menezes, que pediu vista do 

processo. 
O sr. Furtado de Menezes:-Sr. Presidente, pedindo vista 

do processo no intuito de achar uma solução que · pudesse conciliar as 

• 

1139 

4iversas opiniões manifestadas pelos srs. conselheiros, formulei uma 
proposta que me parece estar de acordo com esse objetivo. E' a se~ 
gu~ . 

•O Conselho Consultivo do Estado de Minas~Gerais, considerando 
que, por prescrição, não assiste a d. Anna Ferreira Guimarães direito de 
reinvidicar a anulação doacôrdo que, a21 de agosto de 1915 firmou com 
o Estado; considerando, por outro lado·, que ilegalmente afastada do 
exercicio do magisterio oficial, em 1898, continuou aquela professora a 
exercer com dedicação e carinho a nobre missão de instruir e educar a 
mocidade mineira, até que, a 25 de agosto de 1915, foi nomeada direto-
ra do Grupo Escolar D. P~dro li, de Ouro-Preto; cargo em que ainda se 
conserva; considerando que o Congresso Legislativo do E~tado, em ca~ 
so semelhante, mandou contar o tempo a favor de D. Alexandrina San-
ta Cecilia; considerando finalmente, que lhe cabe estudar as questões que 
lhe são sujeitas não somente sob o ponto de vista jurídico, -mas ainda 
sob a moral; resolve, como sugestão, que o Governo examine o caso 
no sentido de ser atendida a requerente, sem que da solução a ser dada 
pelo Governo possa constituir precedente para quem quer que seja•. 

Parece-me que, desse modo, ficam attendidas as opiniões de todos 
os srs. conselheiros. 

(Muito bem I Muito beml) 

Discussão 

O sr. Pedro Aleixo:-Está em discussão o substitutivo propos-
to pelo· sr. Furtado de Menezes. 

O sr. Loreto de A.breu:-Eu desejaria, sr. Presidente, externar 
ligeiramente o meu voto a respeito da questão. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o sr. cons0
• Loreto d~ 

Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Entre a Exma. Professora Anna 

Ferreira Guimarães e o Governo deste Estado houve, em 1915, um acôr-
do pelo qual aquela, mediante a co~pensação de 15:000$000, desistiu de 
todas as vantagens inherentes ao seu cargo de professora vitalicia, in-
clusive a contagem de tempo para aposentadoria. 

Todos os Conselheiros entendemos ser valido es_se acôrdo. A pro· 
pria requerente não nega a sua validade global; tanto que pleiteia a 
sua anulação parcial para o efeito de lhe ser contado o tempo de anti-
guidade de que, tambem desistiu. O Sr. Cons0

• Pedro Aleixo propõe 
sugestão ao Governo pa'ra que mande contar em favor da requerente 
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e de sua aposentadoria o tempo de seu exercício de magisterio particu-
lar, em Ouro-Preto. Quanto a este tempo, a propria reclamante, até 
agora nada requereu. 

Voto contra a propria sugestão, porque á propria reclamante cabe 
se achar que lhe é conveniente (já estamos aqui deixando uma ressal-
va á professora), requerer ao Governo a ·contagem dessse tempo. 

Só depois dessa iniciativa da propria reclamante, este Conselho, se 
provocada a sua interlerencia. terá de resolver sobre o novo caso, na-
turalmente mais esclarecido e, especialmente, instruido, com prova re-
gular do tempo preciso e pretendido pela reclamante, si optar ela por es-
ta motivação nova de sua pretensão. 

' Sem estas cautelas, haveria de nossa parte uma antecipação; e tal-
ves a propria reclamante terá de agradecer-nos com a pecha de ser-
mos mais r~alistas do que ... 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Mais professores do que a profe-
sora, 

O SR. LO RETO DE ABREU:... de sermos mais realistas do que .. . 
a rainha. 

O SR. FURTADO DE MENEZES: - V. Excia. se engana. Ela pe-
de anulação do acôrdo porque pensa que esse é o unico meio de con-' ' seguir que lhe seja contado esse temp!J. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Para justificar sua pretensão, ela 
não deu esse motivo de ter exercido o magisterio particular. 

O SR. FURTADO DE MENEZES:-Pois não. Ela diz em seu re-
querimento, textualmente o seguinte: cApós longos anos, durante os 
quais dedicou-se inteiramente ao magisterio particular. sem interrupção 
alguma•, etc. 

E mais adiante: «Sentindo-se bastante doente e tendo necessida-
de de ir dispondo tudo para solicitar a sua aposentadoria, vem pedir a 
V. Excia, que seja declarado nulo aquele acôrdo, podendo asim ser con-
tado todo o tempo que exerceu o magisterio na Escola Normal e o que 
esteve fóra de exercício independentemente de sua vontade•. 

O SR. LÚCIO DOS SANTOS:-0 engano do sr. Desembargador 
Loreto talvez se justifique, porque no ~elatorio eu não havia feito esta 
referencia, uma vez que só podia tomar como base o docu~ento que 
então nos era apresentado, e desse documento, constava apenas a da-
.ta da demissão dela e a data em que havia sido celebrado o acôrdo. 

Eu tinha certeza, por conhecimento individual, de que ela, durante 
todo o tempo em que esteve afastada do magisterio publico havia se 
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dedicado ao magisterio particular. E o que ela pede é justamente que 
se lhe conte esse tempo, anulando-se o contrato apenas nessa parte. 

O SR. LORETO DE ABREU:-No topico do requerimento que 
acaba de ser lido pelo sr. Secretario do Conselho ela faz essa alegação, 
mas não c9mo motivação do seu pedido. · 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Motivação não deixa de ser, por-
que alega que exerceu o magisterio particular. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Pelo requerimento que acaba de lêr 
o sr. cons0

• Furtado de Menezes a base, a motivação, o fundamento de 
seu pedido não é este. 

Eu tenho simpatias pelo pedido dessa professora e, por isso, tam-
bem desejo examinar essa alegação, que eu não sabia que ela tivesse fei-
to embora incidentemente, mas não como fundamento de seu pedido. 

E pelo fato de não ter dado essa alegação como fundamento de 
seu pedido, é que ela, provavelmente, ou é quasi certo, não precisou 
esse fundamento, quer dizer, não provou o tempo exato em que este-
ve em exercício de magisterio particular. 

E pela nossa discussão, presume-se mesmo que fique salvo a es-
sa senhora precisar esse fundamento, para que o mesmo constitua obje-· 
to de um estudo mais apurado, não só da parte do Governo, como da 
parte do Conselho, si solicitada a interferencia deste, no caso. 

(Muito bem I Muito bem!) 
O sr. Pedro .A.leixo:-0 sr. cons.0 Loreto de Abreu vota no 

sentido de ser indeferido o requerimento de D. Ana Ferreira Guima-
rães, solicitando seja declarado insubsistente o acordo por ela mesma 
celebrado com o Estado, na parte em que se refere á contagem de tem-
po para efeito de aposentadoria. 

Do mesmo modo, S. Excia. vota contrariamente á sugestão que 
tive oportunidade de apresehtar, para que o Governo considere a cir-
cunstancia dessa professora haver exercido o magisterio particular du-
rante o tempo em que esteve afastada do magisterio publico. 

Entende o nobre Cons.0
, sr. Loreto de Abreu, que somente se de-

verá tomar conhecimento de minha sugestão, depois que a professora 
tiver dado essa circunstancia como motivo de seu requerimento. 

Devo esclarecer o seguinte: D. Ana Ferreira Guimarães, pelo sim-
ples fato de se fazer esta sugestão ao Governo do Estado, não fica exi-
mida de fazer prova perante esse I,Jlesmo Governo de que, realm.ente, 
exerceu o magisterio particular durante o teml>o em que foi ~~tad.a dQ 
ensino publico. 
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O SR. FURTADO DE MENEZES:-Perfeitamente. 
O SR. PEDRO ALEIX0:-0 Governo do Estado vai apreciar essa 

prova. 
Exatamente para evitar maior delonga, foi que eu sugeri que, des-

de que ela produsisse essa prova -o que seria urna condicional -- de 
haver exercido o magisterio, e desde que, confor me os termos da pro-
posta hoje apresentada pelo sr. Furtado de Menezes, não se pudesse 
verificar um precedente em detrimento do Estado; exatá'mente para 
evitar maior delonga, e considerando essa circunstancia, foi que eu su-
geri ficasse o Governo, desde já, autorisado a examinar e atender o 
pedido de D. Ana Ferreira Guimarães mediante, é claro, a apresenta-
. ção de tal prova. 

Como não iríamos julgar o valor da prova, mas somente autorisar 
o Governo a exigir essa prova, ficari a ao Governo a função de exami-
nai-a. 

Porque, não nos cabe a função de examinar provas; essa função é 
do Governo do Estado. O Governo pede o parecer do C onselbo, para 
saber si pode nessas condições, atender a determinado requerimento; o 
Conselho responde que sim ou não, uma vez que sejam ou deixem de 
ser satisfeitos tais e tais requisitos. 

Desde que D. Anna Ferreira Guimarães satisfaça as condições da 
sugestão que levamos ao Governo, este fica autorisado a atender o pe-
dido~que ela faz, mas não fica eximido de abrir mão dessa prova que 
deverá egixir. Aliás, isso é mesmo dever do funcionaria que vai pro 
ceder á contagem do tempo, 

O .ilustre Cons.0 sr. Loreto de Abreu, sabe perfeitamente que, an-
tes de deferir o requerimento do funcionaria que s~Iicita aposentado-
ria, o Governo manda esse requerimento ao Arquivo da Secretaria, pa-
ra contagem de tempo . . E se no Arquivo não existe asentamento a 
respeito, deverá o requerente apresentar documentos validos, que pos-
sam comprovar o seu tempo de exercício, justificando a sua pretenção. 

Portanto, a minha sugestão não concede uma isenção para D. An-
na Ferreira Guimarães, de apresentar essa prova. Evidentemente a es-
sa senhora ficará salvo o direito de não requerer ao Governo, quer 
dizer, de não solicitar a aponsentadoria por esse fundamento. Si ela 
quiser aceitar a aposentadoria fazendo essa prova, poderá faze-lo; si 
não quizer, contiJ!uará na situação em que se encontra presentemente' 
sem poder contar, para o efeito de aposentadoria1 o tempo em que es .. 
teve afastada do magisterio publico, 

E' este o esclarecimento que me cumpria dar ao ilustrado 
sr. Loreto de Abreu. 

(Muito bem I Muito bem!} 
O Sr. Loreto de Abreu:- Mantenho o meu voto porque, de-

clarcr francamente, eu precisaria estudar melhor a situação dessa sen: 
hora, sob mais de um aspéto. Eu precisaria, por exemplo, verificar Si 
o exercido do magisterio particular, por lei, póde ser apresentado por 
ela, como base da sua pretensão. Eu precisaria ainda meditar sôbre o 
fato dos procedentes-si houve um ou mais precedentes. Porque V· 
Excia. (dirigindo-se ao Sr. Pedro Aleixo) declara que houve um. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Declaro e provo com a apresentação 
dos Anais do Congresso . 

O SR. LO RETO DE ABREU :-Perfeitamente. Tudo isso é digno 
de exame. 

O SR. PEDRO ALEIXO : -Pois não. 
O SR. LORETO DE ABREU : -Não é que eu ponha em duvida a 

afirmação do nobre conselheiro. 
O SR. PEDRO ALEIXO:- Fico muito grato á declaração de V· 

Excia., principalmente quando esta minha afirmação é baseada nos Anais 
do Congresso Mineiro. 

O SR. LORETO DE ABREU:- Eu precisaria meditar sôbre si, em-
bora tenha havido esse precedente, esse precedente legitima que se con-
tinue a proceder da mesma fórma, na situação atual. 

De outro lado, eu queria me referir a um ponto da proposta do 
nobre conselheiro, sr. Furtado de Menezes, em que S. Excia. faz uma 
resalva, e pediria, então, a S. Excia., ler novamente essa proposta, afim 
de bem salienfar a restrição . . 

O SR. FURTADO DE MENEZES:- A minha proposta é a seguin"' 
te (lê). 

·O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, consi-
derando que, por prescrição, não assiste a D. Ana Ferreíra Gui-
marães direito de reinvindicar a anulação do acôrdo que, a 21 de 
agosto de 1915 firmou com o Estado; considerando, por outro 
lado, que ilegalmente afastada no exercido do magisterio oficial, 
em 1898, continuou aquela professora a exercer com dedicação e 
carinho a nobre missão de instruir e educar a mocidade mineira, até 
que, a 25 de agosto de 1915, foi nomeada diretora do Grupo Es-
colar Pedro n, de Ouro-Preto; cargo que ainda se conserva; 
considerando que o Congresso Legislativo do Estado , em 
caso semelhante, mandou contar o tempo a favor de D. Alexan-
drina San4t Cecilia; considerando finalmente, que lhe cabe est1)- . 



dar as questões que lhe são sujeitas não sómente sob o ponto de 
vista juridico, mas aind<:t sob a moral; resolve que como sugestão 
o Governo examine o caso no sentido de ser atendida a requerente, 
sem que a solução a ser dada pelo Governo possa constituir pre-
cedente para quem quer que seja• . 

-0 SR. LO RETO DE ABREU;- E' esta justamente a restrição que eu 
queria salientar. V. Excia. faz uma restrição em seu parecer, de não deve. 
constituir um procedente a solução que o Governo deve dar a este casor 

O SR. FURTADO DE MENEZES: -E' verdade. 
· O SR. LO RETO DE ABREU: -Entretanto, essa solução constituirá 

um precedente; não podemos proibir que constitua. 
O SR. PEDRO ALEI.XO : - Não vamos proibir que constitua; apenas 

autorisamos o Governo a examinar a questão. Como V. Excia. sabe, o 
Governo, pelos seus orgãos, tem muito mais facilidade em poder atender 
a circunstancias que são, muitas vezes, imponderaveis para o Conselho 
Consultivo, do que o proprio Conselho Consultivo. O Governo tem muito 
mais elementos para poder examinar as questões do que o Conselho, 
porquanto dispõe de várias secretarías e de outros aparelhamentos de 
que absolutamente não dispomos. 

A resalva que se faz aí, é no sentido de que o Governo, resolvendo 
I • 

a situação de D. Anna Guimarães, atendendo a essa circunstancia que fo 1 

·assunto e objecto de debate no seio do Conselho, não estabeleça, com 
essa solução, precedente para quem quer que seja, como fica bem resal-
vado pelos termos da proposta do Sr. Furtado de Menezes. 

O SR. FURTADO DE MENEZES:- Exatamente. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-O Conselho não quer que o caso de 

D. Anna Guimarães possa amanhã ser invocado perante ele mesmo, 
co~o sendo precedente para outras concessões. O Conselho deseja 
que o. Governo examine a pretensão de D. Anna Ferreira Guimarães, 
mas que, na solução que der, ·não estabeleça precedente para quem 
quer que seja, Não ficará com o Conselho a responsabilidade de qual-
quer precedente. 

O SR. FURTADO DE MENEZES: Quer dizer, não damos autorisa-
ção ao Governo para resolver qualquer caso semelhante, sem que, pri-
meiramente, seja ouvido o Conselho. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Mantenho o meu voto. 
-Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discqssão e an-

nunciada a r 
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Votaçlo 
O Sr. Portado de Meaezes requer e obtem preferencia para 

a votação de seu substitutivo, que é aprovado,· contra o voto apenas 
do sr. Loreto de Abreu, adoptando-se, então, a seguinte 

Conclu'são 
O Conselho Consultivo é de parecer, ccmo sugestão, que o Governo 

do Estado examine o caso de D. Anna Ferreira Guimarães, no sentido de 
ser atendida a requerente, sem que da solução a ser dada pelo Governo 
possa resultar- precedente para quem quer que seja. 

O Sr. Pedro .A.Ieixo : -O nosso Regimento Interno, não é claro 
a respeito do modo por que se devem encaminhar os processos nos 
casos em que não se trata de voto vencido do relator. 

No caso atual, não b.ouve voto vencido do relator, porque o sr. Lu-
cio dos Santos adotou o substitutivo do sr. Furtado de Menezes. Sendo 
assim, consulto a Casa si o parecer final deve ser redigido pelo sr. Lu-
cio dos Santos, ou pelo sr. Furtado de Menezes, 

O SR. JULIO DE CARVALHO:- Parece que pelo sr. Lucio dos 
Santos, que adotou o substitutivo do sr. Furtado de Menezes. 

O SR. LORETO DE ABREU: -E foi, por isso, tambem vencedor. 
O SR. PEDRO ALEIXO: -Deste modo, o processo deverá ser en-

viado ao sr. Lucio dos Santos, para redação do parecer final. 
(O Conselho se manifesta de acôrdo com essa Deliberação). 

Instalação de um entreposto de leite na Capltal 
(PEÇA N. 103) 

O Sr. Pedro .A.Ieixo :-Segue-se a discussão da peça n. 103, ~e
lativa ao projeto de instalação- de um entreposto de leite nesta Capital. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro Samuel Libanio. 
O Sr. Samuel Llbanlo :-Sr. presidente, a peça n. 103 foi pri-

mitivamente distribuída ao nosso eminente ex-colega, sr. dr. José Ber-
nardino. Tendo, porem, sido s. excia. nomeado para o alto cargo de 
.Secretario das Finanças de Minas, coube a mim, em segunda distribui-
ção, o encargo de relatar o processo. 

Desnecessario será dizer ao Conselho que eu adoto, na integra, o relato-
rio de autoria do nosso eminente ex-colega, relatorio que é o seguinte (lê): 

Relato rio 
Com oficio do sr. Secretario da Educação e Saude Pública, de 19 

do corrente mês, o Governo do Estado enviou ao Conselho Consultivo 
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o ..processo relativo ao projeto de instalação de um entreposto de leite 
nesta Capital. 

Tencionando pôr em concurrencia· pública esse serviço, o Governo, 
por intermedio da Diretoria de Saude Pública, organizou as bases prin-
cipais a que deverão sujeitar-se os concurrentes, nelas incluindo os favo-
res que oferece. Como entre êles está compreendida a isenção de im-
postos estaduais e municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, sôbre ela 
pede que o Conselho se pronuncie. 

Com este relatorio e depois de visto por mim o processo, passo-o · 
ao 1.0 revisor Exmo. Sr. Conselheiro Samuel Libanio. 

Belo-Horizonte, 27-8-32.-José Bernardino. 

Parecer 
O Sr. Samuel Libanlo:- Sr. Presidente, o assunto de que trata 

a peça n. 103 é da mais alta importancia para a nossa Capital, pois diz 
respeito á execução de uma usina-entreposto de leite, assunto velho e 
complexo, de que a administração pública vem cogitando ha muito anos. 
com objetivo de tornar eficiente a fiscalização desse produto, fiscalização 
que, a despeito do esforço da repartição encarregada desse serviço, tem 
sido até hoje muito aleatoria, muito falha. 

Conforme se viu ' pelo relatorio, o Governo mandou todo o proces-
sado ao Conselho, e não se limitou a pedir apenas nossa aquiescencia 
á isenção de impostos estaduais e municipais para a usina que se tem 
em vista aqui estabelecer, porquanto nos forneceu todos os documentos 
necessarios para o exame minucioso do assunto. E foi do estudo des-
ses documentos que eu cheguei á conclusão de que o Conselho deve 
aquiescer ao pedido que lhe dirige o Governo, no sentido de se conce-
der isenção de impostos estaduais e municipais para a instalação àe uma 

I 

usina-entreposto de leite em Belo-Horizonte. 
Examinando a minuta de e·dital para concurrencia pública, noto al-

gumas pequenas falhas que me permito expôr ao Conselho, e sôbre as 
quais, penso, não exorbitaremos da acção que nos é traçada, .sugerindo 
ao Governo ligeiras modificações. 

Dentre essas falhas, quer me parecer que a mais importante é a 
que se refere ao prazo para a construção da usina-entreposto .de leite. 
Trata-se de uma obra que está orçada pela engenharia sanitaria do Es-
tado em mais de mil contos. Ora, orçamento não quer dizer custo 
(apoiados). 

E' possível, portanto, que a obra exceda muito desse preço. Acres-
ce que, 1,1ma ve~ obticia. ~m ÇQI\ÇlJ.rNºçia públ\~ a construção e insta.-
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lação da usina, o arrendatario terá que importar do estrangeiro maqui-
nas cujo custo subirá a algumas centenas de contos de réis. Toda a 

-gente sabe as dificuldades que existem, no momento, para importação de 
maquinas do estrangeiro. E' possível que elas existam no país, mas 
nenh.um de nós p6de afirmar que tal aconteÇa. 

Nessas condições, eu proponho: primeiro, que se conceda a isen-
ção de impostos solicitada; segundo, que se amplie um pouco mais o 
prazo de 12 mêses! estipulado no projeto, para a conclusão da usina. 

O projeto exige que a instalação definitiva esteja concluída no prazo 
maximo de um ano, arbitrando-se uma multa para cada dia em excesso 
do prazo acima estipulado. 

Penso que seria de toda conveniencia que esse prazo fosse um 
pouco !fiaior-talvez de 18 meses. 

Ninguem p6de assegurar que em um ano, ou em 18 meses, a nossa 
situação cambial melhore, mas o que todos nós, brasileiros, esperamos, 
é que a nos~a Patria volte ao ritmo normal de vida (apoiados gerais). · 

E' possível, pois, salvo motivo de força maior, que dentro de 18 
meses já se possa, com maior facilidade, fazer a importação de maquinas 
do estrangeiro. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Os preços vão se modificando·. 
O SR. SAMUEL LIBANIO : - O nobre conselheiro tem toda razão : 

os preços vão se modifiq mdo. 
Um outro ponto que me parece merecer reparo é o de que trata a 

clausula quarta da minuta do edital de concurrencia. Diz essa clausu-
la (lê): 

cNão serão permitidas no local do entreposto instalações 
detinadas a aproveitamento dos produtos derivados de laticínios 
(manteiga, queijo, etc.).• 

Quer me parecer que essa clausula não deve figurar no edital, por-
que o consumo de leite em Belo-Horizonte oscila, de sorte que é muito 
nàtural que haja sobras dêsse produto. Essas sobras poderiam ser con-
servadas, mercê da refrígeração. talvez para consumo do dia seguinte 
mas, por via de regra, decorrido certo tempo, o leite se altera na sua· 
acidez, não podendo mais ser dado ao consumo . • No entanto, p6de ser 
aplicado na fabricação de manteiga, e não vejo nenhum inconveniente 
em que uma usina á qual sobraram tantos litros de leite, faça manteiga, 
em uma instalação anexa. 

Aliás, isso que estou sugerindo faz parte tambem do processado, e 
consta de uma informaç~o do ilustre en~enheiro sanita,rio Q,Ue formulou 
~ssa mesma clausula, 
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O sr. dr. Lincoln Continentino, engenheiro sanitario da Diretoria de 
Saude Pública do Estado, fornecendo nma informação âquela Diretoria, 
assim se manifesta (lê) : 

•A sobra diaria de leite que póde ser consideravel, em vista 
da oscilação do consumo e o leite que, embora improprio para a 
distribuição pública. possa ser utilizado como produto derivado, 
seriam inutilizados na usina, quando não vejo inconveniente em 
serem aproveitados em instalações anexas, completamente inde-
pendentes, mas situadas no mesmo terreno, que aliás já foi adqui~ 
rido com área suficiente para as instalações de produtos derivados 
de laticinios,.. 

De modo que minha sugestão está fortemente amparada pela infor~ 
mação dêsse ilustre engenheiro, e acredito que o Conselho está conven-
cido de que seria um erro obrigar-se uma usina de beneficiamento a lan~ 
çar f6ra, regeitar .... 

O SR. LORETO DE ABREU:-Perder. 
O SR. SAMUEL LffiANIO :- ... , perder todo o leite que sobrasse, 

porque o consumo oscila. Sendo assim, reputo esse aproveitamento ab· 
solutamente indispensavel. Porque, é preciso ainda considerar o seguin-
te : si a usina lançar fóra, perder esse leite, quem irá pagà-lo, fatalmen-
te, será o consumido;. A usina, de certo, não terá prejuízo, porque o 
preço do produto é que será onerado. 

Não entro no merito da questão, por isso que foi muito bem estuda~ 
da pela engenharia sanitaria a formula mais feliz de se fazer o beneficia~ 
mento do leite-se pelo Estado, se pelo particular. 

E' assunto esse da competencia da administração, que já fixou esse 
ponto, pelos seus orgãos competentes, pelos seus orgãos técnicos. 

O SR. LORETO DE ABREU': -No sentido de fazer a exploração 
por meio de concurrencia publica 1 

O SR SAMUEL UBANIO: -Exatamente. São cinco as formulas 
estudadas, e aquela que os técnicos consideraram melhor, foi a de se re-
solver o assunto por meio de concurrencia pública. 

O SR. ANNIBAL GONTUO : - Existem calculos sôbre os quais se 
possa basear essa concurrencia pública 1 

O SR. SAMUEL UBANIO: - O projeto é completo, é perfeito, digno 
dos maiores elogios. O que o EstfldO quer, consta do processo, de sor-
te que o que se vai ver, ou o que se vai considerar são as vantagens 
que os concurrentes possam off~r~cer ao públiço, 

Nãó é uma usina qualquer que se vai montar em Belo~Horizonte; 
trata-se de uma usina perfeitamente especificada no processo, com 
plantas e todos os detalhes necessarios . . 

O estudo se acha muito bem feito-, e eu apenas me permito essas 
pequenas observações quanto ao edital e, para sintetizar o que rapida-

. mente expuz: proponho que o Conselho aquiesça ao pedido do Gover~ 
no no sentido de se isentar a usina-entreposto de leite dos impostos es-
taduais e municipais, pelo prazo de cinco anos. 

O SR. LO RETO DE ABREU: -O pedido é com essa base? 
O SR. SAMUEL UBANIO:- Mais ainda: o Governo do Estado do 

Estado oferece sete lotes urbanos para a construÇão da usina e se com~ 
promete a pleitear junto do Governo Federal a redução de impostos al· 
fandegarios para o material importado. Isso, porém, não é conosco. 

De sorte que eu proponho, como dizia, que se conceda isenção de 
impostos estaduais e municipais pelo prazo de cinco anos, para a construção 
da usina; que se eleve a 18 meses o prazo de um ano, estabelecido no 
projeto, para a conclusão definitiva da instalação da mesma usina, e que 
não conste do edital de concurrencia essa clausula a que me referi ha 
pouco e que diz respeito á proibição do aproveitamento das sobras do 
e i te. 

O SR. LO RETO DE ABREU : -E quanto ao prazo 1 
O SR. SAMUEL LIBANIO: - O Estado é que o determina. As bases 

constam da minuta de um edital, formulada pela engenharia sanitaria 
do Estado. Justamente o que o Conselho vai sugerir ao Governo, de 
acôrdo com o_decreto n. 20.348-porque é nossa função le\·ar sugestões 
ao Governo-é que, em vez de um ano, seja de dezoito meses o prazo 
para a conclusão definitiva da usina, e que se retire essa proibição do 
aproveitamento das sobras do leite. 

Estou muito longe de ser um técnico no assunto (não apoiados ge~ 
rais). Em todo o caso, procurei estudar todo o processado: .. · 

VOZES:- Estudou muito bem. 
O SR. SAMUEL UBANIO:- . . • e do estudo que fiz, cheguei a 

esta conclusão que tenho a honra de submeter á apreciação dos senho-
res conselheiros. 

(Muito bem I Muito bem 1}. 

Discussão 
-Em discussão o parecer. 



O Sr. Pedro Alemo:- O nobre conselheiro, sr. Samuel Libanio• 
poderia me informar se do processo conta que haverá privilegio para o 
consumo do leite ? 

O SR. SAMUEL UBANIO :-Enquanto o consumo fôr de 20.000 
litros não poderá haver outro entreposto. Procurei colher dados a res-
peito, e por esses dados verifiquei que, atualmente, o consumo de leite 
em Belo-Horizonte, não chega a 20.000 litros:. orça por 14.000. 

O SR. PEDRO ALEIXO: -Não poderá haver outro entreposto, e 
tambem não poderá haver venda por parte de particulares 1 

O SR. SAMUEL LIBANIO :-Todo o leite destinado ao consumo 
tem de passor por alí. Naturalmente haverá uma taxa, digamos, de be-
neficiamento. O leite será beneficiado, será medida a sua acidês, e em 
lugar de ser vendidu no vasiihame atual, sê-lo-á em frascos de cristal, 
rom capsulas inviolaveis, etc.. ' 

Não quis entrar em detalhes técnicos, afim de não me alongar. 
O SR. PEDRO ALEIXO: -Não se proíbe o consumo do leite que 

não seja destinado á venda? Esse leite não tem que ir ao entreposto ? 
O SR. SAMUEL LIBANIO: - Essa proibição não póde ser feita. Só-

mente tem que ir ao entreposto o leite destinado á venda. 
-Sem mais debate é ,encerrada a discussão e aprovado o parecer, 

adotando-se a seguinte 
Conclusão 

O Conselho Consultivo é de parecer que se dêm ao concurrente aceito 
para çonstrução e exploração de um entreposto de leite nesta Capital, as 
isenções de impostos estaduais e municipais, pelo prazo de cinco anos. 

Opina ainda o Conselho que se aprove a minuta do edital de con-
currencia sugerindo, porem, as seguintes modificações : 

a) - Que o prazo para a construção seja de dezoito meses 
e não de 12 meses; 

b) - Que não se proiba o aproveitamento das sobras de 
leite na fabricação de produtos derivados, nos termos da infor-
mação do engenheiro sanitario. 

-Volta o p.rocesso ao relator para redação do parecer definitivo. 

Abertura de credito para pagamento ao escrevente 
do cartorio crime do Tribunal da ·Relação 

(PEÇA N. 117) 
O Sr. Pedro Â.lelxo:- Finalmente, vai entrar em discussão a 

peça n. 117, sôbre abertura de um credito especial de 1;260$000 para, 
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pagamento, no corrente exercício, ao escrevente do Cartorio Crime do 
~ Tribunal da Relação. 

Tem a palavra o sr. Conselheiro Furtado de Menezes, que é o re-· 
lato r. 

O Sr. Furtado de Meaezes : - Este é o meu relatorio {lê) : 

Relato rio 
Em ofício de 20 de setembro ultimo, o , sr. Secretario do Interior 

pede a .aquiescencia. do Conselho Consultivo . á abertura de um credito 
especial de 1:260$000 para pagamento de vencimentos, no período de 
13 de setembro a 31 de dezembro do corrente ano, ao escrevente do 
cartorio criminal do Tribunal da Relação, cargo creado pelo dec. 10.439 
de 10. de setembro findo. 

Assim relatada, passo a peça 117 ao sr. Conselheiro Samuel Libanio 
1.0 revisor. · ' 

Belo-Horizonte, 2 de Outubro de 1932.-Furtado de Menezes, re-
lator. 

Parecer 
O Sr. Furtado de Meaezes: -Tendo o Conselho autorizado 

ao Governo a creação do cargo de escrevente do Cartorio Crime do Tri-
bunal da Relação, como consequéncia, tem de fatalmente autorizar tam-
bem a ·abertura do credito necessario ao pagamento do respetivo serven-
tuario. 

Meu parecer é, portanto, favoravel á abertura do credito especial 
que ora nos é solicitado pelo sr. Secretario do Interior, e a que faz refe-
renda a peça n. 117. 

Discussão 
-Em discução o parecer e não havendo quem se pronuncie, é 0 

mesmo posto a votos e aprovado, sendo adotada esta 

Conclusão 
-0 Conselho Consultivo aquiesce em que seja aberto um credito es-

pecial de 1:260$000 para pagamento ao escrevente do Cartorio Crime do 
Tribunal da Relação, no corrente exercido. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
O Sr. Pedro Alelxo :-Não hâvendo mais ·nada a tratar, desi-

gno para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE :-A regimental. 
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SEGUNDA PARTE: -Discussão das peças que, devidamente rela-
tadas e revista , forem enviadas á Secretaria do Conselho com a antece-
dencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

Reunião aos 29 de Outubro de 1932 

PRESIDENTE: - Sr. Pedro Aleixo. 
A' hora regiment<tl. acham-se presentes os srs. Pedro !\!ei xo e Sa-

muel Libanio, faltando. por motivo justificado, os srs. furtado de Men -
zes, Lucia dos Santos, C hristiano Guimar;ies, Annibal Go11tijo, Lorelo de 
Abreu c Julio de Carvalho. 

Falta de numero 

Ordem do dia 

0 Sr. Pedro JUeixo declara não haver sessão por falt.t de nu-
mero l eg~!l. prevalecendo p;ua <I sPguintc a mesma ordem do dia jú dis-
tribuida, com o ;:Krescimo de outras quaisqtH'r materias, quf', dl'vidanwnte 
re,atadas e r(•vistas, fort'l11 enviadas c't SPcretaría do Consrlho com a an-

teceden cia regim ental. 
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73.• sesslo ordlnaria, a t.o de Novembro de 1932 

PRESIDENTE- Sr. Pedro Aleixo. 

SECRETARIO-Sr. Furtado de Menezes. 

SUJIAIUO s Atas- Expediente - Pareceres finais-N.0 109 (lnstalaçao de um 
entreposto de leite na Capital)- N.0 110 (Abertura de credito para 
pagamento ao escrevente do cartorio criminal do Tribunal da Rela~ 
ção)- 2.8 paJ;te- Instalação de jogos e diversoes no Parque Munici~ 
pai - Relato rio e parecer do Sr. Pedro AI eixo -Discussão- Sugestão 
do Sr. Samuel Libanio- Conclusão- Pagamento de adicionais a di~ 
versos funcionarias publicos - Relatorio e parecer do sr. Furtado de 
Menezes - Discussao - Conclusao - Venda de terras devolutas- (Pe~ 
ça n.0 124)- Adiamento.- Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham~se presentes os srs . Pedro Aleixo, 
Fartado de Menezes, Julio de Carvalho, Samuel Libanio e Lorêto de 
Abreu, faltando, por motivo justificado, os srs. Cbristiano Guimarães, 
Annibal Gontijo e Lucio dos Santos. 

Atas 
São lidas e aprovadas, sem observações, a ata da sessão do dia 

25 e a da reunião do dia 29 de Outubro p. findo. 

Expediente 

O Sr. Furtado de Menezes procede á leitura do seguinte ex~ 
pediente: 

Oficio 

Venda de terras devolutas. 

Secretaria da Agrioultura - Diretoria Geral. - Inspetor ia de 
concessões e fiscalização de contratos. - N. 949. -Belo~ Horizonte. 25 
de outubro de 1932. - Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho 
Consultivo do Estado de Minas-Gerais. De acordo com o que deter~ 
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ntina a letra e do art. 10 do decreto n. 20.348, de 29/8/31, do Go_ 
verno Provisorio, a venda de lotes de terras devolutas, cujas áreas ul-
trapassem a cem hectares, deve pender de autorização do Conselho Con-
sultiv.o d~ Estado, e, por isso, venho solicitar desse Conselho aquela 
autonzaçao para o lote ocupado pelo Rev. Padre Joaquim Martins Perei-
ra, sito no cCorrego das Lages », distrito e município de Raul-Soares 
com uma àrea de 1.066.000 metros quadrados, na fórma do regulament~ 
em vigor. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia e a 
seus dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta 'con-
sideração.- Carlos Luz- Secretario da Agricultura. 

O oficio passa a constituir a peça n. 0 131, distribuída aos Srs. Lo-
rêto de Abreu, Christiano Guimarães e Julio de Carvalho, respectivamente 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. · 

Oficio 

Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do Estado de Minas-Gerais 
N.o D/76. - Belo-Horizonte, 26 de outubro de 1932. -Sr. Dr. Secreta-
rio do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. - De ordem do 
Sr. Presidente, tenho o prazer de acusar e agradecer 0 recebimento de 
um exemplar dos Anais do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais, que tivestes a gentileza de enviar a este Tribunal. - Saudações 
atenciosas. - Raymundo Barbosa Serra, Diretor interino da Secretaria. 

-O Conselho fica inteirado. 

Representações 

- Dos inspetores e auxiliares de inspetores de alunos ; do porteiro 
e dos serventes do Ginasio Mineiro da Capital, pedindo elevação de ven-
cimentos. 

-Dirijam-se ao Governo do Estado. 
-De João Cyrilo da Paixão, residente em Piranga, alegando ter 

prestado serviços de guarda municipal, durante o período revoluciona-
rio de 1930, e solicitando do Conselho uma providencia no sentido de lhes 
serem pagos esses serviços. 

- Dirija-se ao Governo do Estado. 
-De Amelio Pimentel de Abreu, professor aposentado, pedindo 

revisão de sua aposentadoria. 
-ldentico despacho. 

• 
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-Não havendo mais materia de expediente e ninguem querendo 
usar da palavra, passa-se á 

Apresentação, aprovação e assignatura de pareceres 
finais 

O Sr. Samuel Libanlo:- Sobre a peça n.0 1.03, sr. Presiden- , 
te, trago o seguinte parecer final (lê) : 

Parecer n. 109 

Instalação de um entreposto de leite na Capital 

(PEÇA N. 1 03) 

Ao Conselho Consultivo foi presente, encaminhado pelo sr. Secreta-
rio da Educação e Saúde Publica, o processo relativo ao projecto de ins-
talaçãe de uma uzina entreposto de leite em Belo-Horizonte. 

Tencionando pôr em concurrencia P.Ublica esse serviço, o Governo, 
por intermedio da Diretoria de Saúde Publica, organizou as bases prin-
cipais a que deverão sujeitar-se os concurrentes, nelas incluindo os favo-
res que oferece. 

Como entre eles está compreendida a isenção de impostos estadoais 
e municipais, pelo prazo de 5 annos, deseja que sobre ela se pronuncie 
o Conselho. 

Estudando o assunto com a atenção que merece,-por isso que se tra-
ta de tornar eficiente a fiscalização do leite, fiscalização que, a despeitg 
do esforço da repartição encarregada de tal serviço, tem sido até hoje 
muito aleatoria, opinou desde logo o Conselho i no sentido de ser con-
cedida a referida isenção, permitindo-se ainda sugerir ao Governo ligei• 
ras 'modificações na minuta do edital para concurrencia publica, que faz 
parte do processo . 

Entre as condições a serem exigidas dos concurrentes, figura, na 
minuta, a de que o prazo maximo para a construção da uzina será de 
um ano, arbitrando-se multa para cada dia em excesso do prazo esti-
pulado. 

Atendendo a que se trata de uma obra de grande vulto, e ainda a 
que o arrendatario terá, provavelmente que importar do estrangeiro ma-
quinas cujo custo subirá a algumas centenas de contos de réis, o Conse-
lho resolveu sugerir ao Governo a convenienci~ de ser esse prazo pro .. 

/ 
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rogado para 18 mezes, na espectativa de que melhore a nossa situação 
cambial, voltando o paiz ao ritmo normal da vida. 

Um outro ponto que merece reparo, é o de que trata a clausula IV 
da minuta do edital de concurrencia. 

Por essa clausula, cnão serão permittidas no local de entreposto, ins· 
talações destinadas ao aproveitamento dos produtos derivados de latici· 
nios. ~manteiga, queijo, etc.)•. 

~ Tão parece ao Conselho que a medida deva constar do edital de 
conéurrencia, porquanto o consumo de leite, em Belo-Horizonte, oscila, 
de sorte que é muito natural que haja sobras desse produto. Ora, essas 
sobras poderão, sem nenhum inconveniente, ser empregadas na fabri· 
cação de manteiga, etc. Aliás, isso está de acôrdo com uma informação 
prestada pelo engenheiro sanitario da Diretoria de Saude Publica, e 
constante do processo. 

E' preciso considerar ainda que si a uzina lançar fóra, perder esse 
eite, quem irá paga-lo será o consumidor, pois o preço do produto 
será, de certo, onerado. 

Nessas condições-recapitulando-o Conselho Consultivo é de pa· 
recer que se dêm a concurrente aceito para construção e exploração de 
um entreposto de leite nesta Capital as isenções de impostos estadoais 

. e municipais, pelo prazo de cinco anos. 
Opina ainda o Conselho que se approve a minuta do edital de 

concurrencia sugerindo, porém, as seguintes modificações : 
a)-que o prazo para a construção seja de dezoito meses e não 

de doze meses ; 
b)-que não se proiba o aproveitamento das sobras de leite na 

fabricação de produtos derivados, nos termos da informação do enge-
nheiro sanitario. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, Belo-Horizonte, 1.0 de Novembro de 1932.- Samuel Libanio, relator. 

-O parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs 
conselheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Annibal Gon-
tijo, Christiano Guimarães e Lucio dos Santos. 

- Devolva-se a peça, acompanhada do relato rio e parecer, ao sr 
Se~retario da Educação e Saude Publica. 

O sr. Furtado de Meaezes:-Passo ás mãos de V. Exc., sr. 
Presidente, para ser submetido á aprovação do Conselho, o seguinte 
parecer final (lê): 
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(PEÇA N. 117) 
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Abertura de credito para pagamento do escrevente do cartorio criminal · 
do Tribunal da Relação 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais aquiesce á aber· 
tura, pela Secretaria do Interior de um credito especial da quantia de 
1:260$000, para pagamento ao escrevente do cartorio criminal do Tribu-
nal da Relação, no periodo de 13 de setembro a 31 de dezembro do 
corrente ano, desde que, ouvida, a Secretaria das Finanças se declare 
habilitada para o dito pagamento. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais, 1.0 de novembro de 1932.-Joaquim Furtado de Menezes, relator. 

-O parecer é aprovado e· logo depois assinado por todos os srs 
conselheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Lucio dos 
Santos, Christiano Guimarães e Annibal Gontijo. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretario do Interior. 

2·a pa:rte da Ordem do dia 

Instalação de jogos e diversões no Parque Municipal 
(PEÇA N. 123) 

O Sr. Pedro Alelxo :-Está em primeiro logar, na segunda 
parte da ordem do dia, a discussão da peça n. 123, sobre um reque-
rimento em que os engenheiros Raul Diniz Hanriot e Otto Jacob reque-
rem autorização da Prefeitura para instalar e explorar no Parque Mu-
nicipal, uma serie de jogos e diversões, a preços populares. 

Como relator, passo a ler o seguinte relatorio (lê): 

Relatorio 

Os engenheiros Raul Diniz Hanriot e Otto Jacob requerem autori-
sação da Prefeitura para instalar e explorar no Parque Municipal, «uma 
serie de jogos e diversões, a preços populares•. 

Solicitam que a autorisação lhes seja concedida pelo prazo de vin-
te anos e oferecem, como vantagem, á Prefeitura, a reversão, ou me-
lhor, a dação de todos os melhoramentos e beneficios á Municipalida.-
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de, findo o prazo da concessão, assim como prometem 2°/0 , (dois por 
cento) da renda liquida á Santa Casa de Belo-Horizonte ou a outra ins~ 
tituição que fôr indicada. 

O req,_lerimento está instruido com uma planta das instalações pro~ 
jetadas. 

Sobre o assunto opinaram o Dr. Sub-Diretor da Limpeza e o dr. 
diretor-geral de Obras da Prefeitura. 

Esses dois altos funcionarias municipais entendem que os peticionarias 
devem fazer prova de idoneidade financeira e lembram es dispositivos 
da lei municipal n. 250. 

O ilustre diretor-geral de Obras sugere que o pedido dos requeren-
tes determine uma concurrencia publica, e lembra que a Prefeitura já 
recebeu pedido identico de outro interessado, conforme requerimento 
que mandou apensar ao processo. O Exmo. Sr. Prefeito pede o pare-
cer do Conselho Consultivo, de acordo com a legislação vigente. As-
sim relatado, passo o processo ao exmo. sr. Cons. Lucio dos Santos, 
1. 0 revisor. 

Belo-Horizonte, 16 de Outubro de 1932.-Pedro Aleixo, presiden~ 
te e relator. 

Parecer 
O Sr. Pedro AletXo: -Sobre a peça n. 123, meu parecer é 

·muito simples. 
De acordo com meu modo de pensar em casos anteriores, notada-

mente ·em relação ao caso em que os drs. Mourão Guimarães e Lincoln 
Continentino solicitavam permissão para instalação de uma piscina no 
Parque Municipal, sou de parecer que a Prefeitura ponha em concm:ren~ 

cia publica a exploração de jogos e diversões a que se referem, em seu 
requerimento, os engenheiros Raul Diniz Hanriot e Otto Jacob. 

Assim fazendo, os proprios requerentes terão oportunidade de apre-
sentar sua proposta e poder-se-á melhor apurar qualquer outra vanta-
gem para a Municipalidade. 

Aliás, a sugestão já consta do processo, sugestão esta que, por sua 
vez, é baseada no modo de deci4ir, em casos anteriores, do proprio 
Conselho. 

(Muito bem I Muito bem 1). 

lliscusslo 
O Sr. Pedro .&lelxo: -Submeto a discussão o meu parecer. 
O SR. LORETO DE ABREU: -Estou de acordo. 
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O SR. JULIO DE CARVALHO :-Tambem eu. 
O SR. SAMUEL LffiANIO:-Talvez fosse conveniente, sr. Presi~ 

dente, a propria Prefeitura estudar a organização desses jogos, discri~ 
minando~se devidamente. 

O SR. JULIO DE CARVALHO:-Sendo serviço feito por concur~ 
rencia publica, naturalmente a Prefeitura fará uma discriminação geral 
desses jogos. 

-Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discussão, 
sendo o parecer aprovado unanimemeTJte, com a sugestão proposta 
pelo sr. Samuel Libanio, pelo que é adotada a seguinte. 

Conclusão 

O Conselho Consultivo é de parecer que não seja deferido o re-
querimento dos engenheiros Raul Diniz Hanriot e Otto Jacob, e sugere 
ao Prefeito da Capital que ponha em concurrencia publica a instalação 
de jogos licitos e diversões no Parque Municipal, com a discriminação 
que julgar conveniente. 

- Volta o processo ao relator para redação do parecer defini-
tivo. 

Abertura de credito para pagamento de adicionais a 
diversos funcionarias publicos 

(PEÇA N. 116) 

O Sr. Pedro Aleixo:-Segue-se a discussão da peça n. 116, 
sobre abertura de credito especial para pagamento de adicionais a di-
versos funcionarias publicas. 

E' relator da peça o sr. conselheiro Furtado de Menezes, a quem 
dou a palavra. 

O Sr. Furtado de Menezes: -Sobre a peça n. 116, sr. Pre--
sidente, redigi o segúinte relatorio (lê): 

Relato rio 

O exmo. sr. Secretario da Educação e Saude Publica, em oficio 141, 
de 21 de setembro passado, solicita a anuencia do Conselho Consultivo 
para que possa o governo abrir um credito especial de 30:494$300, para 
pagamento de adicionais a Balthazar Cardoso ~odré e outros funciona~ 
rios, na fórma da lei n. 425 . 
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O oficio vem acompanhado de uma relação em que figuram 27 pes-
sôas que devem ser beneficiadas por aquele credito, com o período a 
que se referem os adicionais e a importancia correspondente. 

Verificando a existencia nessa lista de dois funcionarias para cujo 
pagamento já havia o Conselho autorizado a abertura de credito e no in-
tuito de obter · maiores esclarecimentos, propuz ao Conselho, em 4 do 
corrente, que se solicitasse á Secretaria a remessa dos processos relati-
vos, o que foi atendido pelo sr. dr. Secretario, em oficio de 11. 

Nesse oficio, s. exc. informa que embora o Conselho já houvesse 
aquiescido ao mesmo pagamento quanto aos professores Balthazar Car-
doso Sodré e Julio Bueno, o credito ainda não foi aberto, por haver a 
Secretaria das Finanças opinado de modo que exige ratificação do Con-
selho. 

O oficio endereçado pelo sr. Secretario das Finanças ao sr. Secre-
tario da Educação, em 8 de setembro, diz cesta Secretaria não se opõe a 
abertura do referido credito, embora não lhe tenha sido possível, ainda, 
verificar se a receita arrecadada excedeu á orçada». 

Refere-se o sr. Secretario das Finanças ao credito de 2:707$016, ne-
cessario ao pagamento de adicionais ao professor Balthazar Cardoso 
Sodré. 

Essa é, por certo, a duvida que levou a Secretaria da Educação a 
incluir no orçamento esse professor, bem como o seu colega Julio Bueno, 
na lista dos beneficiarias do novo credito. 

Assim relatado, passo este processo ao sr. conselheiro Anniba 
Gontijo, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 17 de Outubro de 1932.-furtado de Menezes, re-
lator. 

Parecer 
O Sr. FuMado de Meuezes:-Sr. presidente, os professores 

Balthazar Cardoso Sodré e Julio l3ueno, que figuram aqui como credo-
res, respectivamente, de 2:707$000 e 1 :867$000, já tiveram seus proces-
sos por nós estudados, votando o Conselho no sentido de se conceder 
a abertura de credito para pagamento aos mesmos. Entretanto, esses 
processos nos são agora devolvidos, porque a Secretaria das Finanças 
declarou não poder ainda verificar se a receita exce.de á despesa, como 
determina o Co digo dos Interventores. Aquela Secretaria, porém, de-
clarou igualmente não se o pôr a que seja aberto o credito para pagamen-
to desses professores. 

tq• • 

..... 

ESTADO DE MINAS-r..EBMS 1163 

Eu penso que não podemos ratificar nossa aquiescencia para esses 
dois casos, porque seria concedermos duas vezes o mesmo credito. Pa-
rece não haver necessidade de nova autorização. ·• 

O SR. PEDRO ALEIXO:-A objeção l~vantada pela Secretaria das 
Finanças não é por vici_o na deliberação do Conselho; é por motivo in-
terno do serviço de contabilidade. 

O SR. FURTADO DE MENEZES.-Exatamente. A decisão do Con-
selho continua de pé para, em qualquer tempo, ser aberto o credito. 

Assim sendo, e tendo examinado os outros processos, opino qu'e 
o Conselho autorize á Secretaria da Educação a abrir o credito de ..... ~ 
25:920$300, necessario ao pagamento dos adicionais dos outros profes-
sores que constam da relação que acompanhou o Óficio do sr. Secretario, 
excluídos apenas dessa relação os srs. Balthazar Cardoso Sodré e Julio 
Bueno, pelo motivo já alegado. Os processos são todos regulares e não 
ha cousa alguma a opôr aos mesmos. 

Nessas condições, o Conselho concederá a autorização solicitada, que 
ficará, entretanto, sempre na dependencia da resposta que dê a Secreta-
ria das Finanças á solicitação da Secretaria da Educação. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 
-Posto em discusão o parecer, é aprovado sem debate, adotando-

se a seguinte. 
Conclusão 

O Conselho Consultivo aquiesce em que seja aberto um credito de 
25:920$300, para pagamento dos professores relacionados na lista instru-
tiva da peça n. 116, ouvida previamente a Secretaria das Finanças. 

Quanto ·ao pagamento dos professores Balthazar Cardoso Sodré e 
Julio Bueno, entende o Conselho ser dispensavel a repetição da aquies-
cencia já dada, ficando mantido o parecer anterior. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo. 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 124) 

O Sr. Pedro A.leixo:-Da ordem do dia consta ainda a dicus-
são da peça n. 124, sobre a venda de terras devolutas, situadas nos mu-
nicípios de Teofilo-Otoni e Jequitinhonha. 
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Não se achando presente o relator, sr. conselheiro Lucio dos Santos, 
fica a discussão adiada. 

Ordem do dia 
O Sr. Pedro Alelxo :-Não havendo mais nada a tratar, desi-

gno para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
Primeira parte-A regimental. 
Segunda parte-Discussão da peça n. 124 (venda de terras devolu-

tas) e de outras quaisquer materias que, devidamente relatadas e revis-
tas, sejam remetidas á Secretaria do Conselho com a necessaria antece-
dencia 

Está encerrada a sessão. 

74.a sessão ordinaria, aos 5 de Novembro de 1932 

PRESIDENTE:-Sr . Pedro Aleixo. 

SECRETARIO:-Sr. Furtado de Menezes. 

SUMAIUO:-Ata-Expediente-Comunicação-Pareceres finais-N. 111 (Requeri-
mento de d. Anna Ferreira Guimaraes)-N. 112 (Pagamento de adi-
cionais a diversos funcionarios publicos)-N. 113 (Installaçao de jo-
gos e diversões no Parque Municipal)-2.8 parte-Venda de terras 
devolutas (Peça n. 124)-Relatorio e parecer do sr . Luci o dos Santos 
-Discussao-Conclusao-Venda de terras devolutas (Peça n. 125)-
Relatorio e parecer do sr. Furtado de Menezes-Discussao-Conclu-
sao-Venda de terras devolutas (Peça n . 126)-Adiamento-Ordem 
do dia. • 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Fur-
tado de Menezes, Lucio dos Santos, Julio de Carvalho, Annibal Gonti-
jo e Loreto de Abreu. 

Ab:re-se a sessão. 
Ata 

E' lida e approvada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O sr. Furtado de Menezes:- apresenta o seguinte expe-

di ente: 
Oficio 

Conselho Penitenciario-N. 72t-l3elo-llorizonte, 4 de NovemQrQ d~ 
1932. 

• 
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Exmo. Sr. Presidente e demais membros do Conselho Consultivo do 
Estado de Minas:-0 Conselho Penitenciaria de Minas-Gerais, tem a 
honra de convidar a VV. Excias. para o ato da inauguração, na sala das 
sessões do Conselho, do retrato de seu Presidente, ministro Washi.ngton 
Ferreira Pires, a realizar-se ás 14 horas de domingo, 6 do corrente. 

Atenciosas saudações.-Orestes Gomes de Carvalho, Presidente 
do Conselho, em exercício. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Comunicação 
O Sr. Pedro Alelxo:- comunica que, por motivo justo, os srs. 

Samuel Libanio e Christiano Guimarães deixam de comparecer á presen-
te sesão. 

-0 Conselho fica ciente. 

Apresentação, aprovação e assinatura de 
finais 

pareceres 

O sr. Lucio do' Santos.-Apresento o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 111 
Requerimento de D . .Anna Ferreira Guimarães 

(PEÇA N. 69) 
O Conselho Consultivo a que foi presente remetido pelo sr. Pre-

sidente do Estado, o requerimento em que D. Anna Ferreira Guimarães, 
Diretora do Grupo Escolar ccD. Pedro fi,., de Ouro-Preto, pede a anulação 
do acordo que celebrou com o Governo do Estado a 21 de agosto de 
1915, na parte relativa á contagem de tempo para o efeito de aposen-
tadoria; 

Considerando que a requerente _foi ilegalmente demitida do cargo 
de professora adjunta da escola pratica da antiga Escola Normal de Ou-
ro Preto, cargo para o qual fora nomeada mediante concurso, sendo vi-
talícia, a 31 de outubro de 1898; 

Considerando, que o~proprio Governo do Estado reconheceu a ile-
galidade do seu acto, reconduzindo ao magisterio a referida professora, 
pelo citado acordo, e nomeando-a depois Diretora do Grupo Escolar •D. 
Pedro li» de Ouro-Preto; 

Considerando que, por esse acordo, a referida professora recebeu 
apenas a indenisação de 15:000$000, que, de modo algum, corres-
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ponde á lesão sofrida, renunciando alem disso ao direito de contagem 
de tempo decorrido entre 1898 e 1915, direito inconstetavel que lhe as-
sistia;. 

Considerando que está prescrita a ação de que poderia socorrer-se 
a requerente, para anular o referido acordo; 

Considerando que, em virtude do art. 8. 0 do dec. n. 20.348, o Con-
selho Consultivo não delibera apenas no ponto de vista estritamente ju-
rídico, mas tambem atendendo á equidade e conveniencia que, no caso 
em apreço, são favoraveis á requerente; 

Considerando que durante o tempo em que esteve esbulhada do 
seu cargo de professora, exerceu a requerente ininterruptamente e com 
brilho, o magisterio particular; 

Cons ideran(lo que o Congresso Legislativo Mineiro, em condições 
analogas mandou contar o tempo de serviço reclamado pela professora• 
D. Alexandrina de Santa Cecilia; 

Resolve sugerir ao Governo do Estado que examine sob esse aspe-
cto a questão, apurando o tempo em que a requerente exerceu o ma-
gisterio particular, de 26 dezembro de 1898 a 21 de agosto de 1915, se-
gundo a prova que fizer, tratanct'o-se de um caso especialíssimo, que 
merece ser atendido sem constituir precedente quanto á contagem de 
tempo de magisterio particular. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 5 de Novembro de 1932. 
-Lucio José dos Santos, relator. 

-0 parecer é aprovado e logo assinado por todos os srs. conse-
lheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Samuel Libanio e 
Christiano Guimarães, e voto vencido o do sr. Loreto de Abreu, com a 
seguinte declaração: 

c Votei contra a sugestão pelos fundamentos publicados, re-
sumidamente, no cMinas-Gerais" de 27 do mês p. passado; e to-
mados, integralmente, nas notas taquigraficas, para os Anais". 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Presidente do Estado. 

O Sr. Furtado de Menezes:-Sobre a peça n. 116, apresento 
o seguinte parecer (le}' 

ti61 
~------------------------------------------~-------------~ 

Parecer n. 112 
Pagamento de addicionais a diversos funcionario& publicos 

PEÇA N. 116 

Atendendo á solicitação contida no oficio n. 141 de S. Excia. 
o Sr. Secretario da Educação e Saude Publica, datado de 21 de 
setembro passado, o Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais re-
solve acquiescer na abertura do crédito especial de 25:920$300, ouvida 
a Secretaria das Finanças, para pagamento das gratificaçõas adicionais 
a que, de acôrdo com a lei n. 425, teem direito os funcionarias cons-
tantes da relação que ilustra o dito oficio, excetuadas as destinadas 
aos professores Julio Bueno e Baltazar Cardoso Sodré. 

O Conselho exclue esses dous professores, porque julga dispensa-
vel a repetição da acquiescencia já dada, mantendo assim o seu pare-
cer anterior. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, 5 de no-
vembro de 1932.-Joaquim Furtado de Menezes, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs, 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Samuel Libanio. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. Se-
cretario da Educação e Saude Publica. 

O Sr, Pedro Aleixo :-Trago, sobre a peça n. 123, o seguinte 
parecer (/.ê}: 

Parecer n. 113 
Instalações de jogos e diversões no Parque Municipal 

(PEÇA N. 123} 
O Conselho Consultivo examinando, por solicitação do Exmo. Sr. 

Prefeito da Capital, o pedido de autorização, feito pelos engenheiros 
Otto Jacob e Raul Diniz Henriot, para instalação e exploração de uma 
serie de jogos e diversões no Parque Municipal, concluiu que tal pedido 
não merece deferimento. Realmente as vantagens oferecidas á Prefeitura, 
em troca da concessão, podem ser consideradas como de valor infu!to. 

De outro lado, considerando que a promulgação da lei n. 250 des-
p~rtou interesse pela obtenção de privilegio para exploração de diver-
sões licitas, no Parque Municipal; considerando que o Conselho vem su-
gerindo como solução para realização dos serviços publicas, a concur-
rencia; considerando qne essa medida já foi lembrada pelo Dr. Diretor 
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Geral de Obras em parecer suficientemente fundamentado, o Conselho 
Consultivo é de parecer que o Exmo. Sr. Prefeito ponha em concurren-
cia publica a instalação de jogos lícitos e diversões no Parque Munici-
pal com a discriminação que julgar conveniente. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, Belo-
Horizonte, 5 de novembro de 1932-Pedro Aleixo, presidente e relator . 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. con-
selheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Samuel Libanio. 

Devolva-se a peça, acompanhada de relatorio e parecer ao sr. P!'e 
feito Municipal 

2a. parte da ordem do dia 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 124) 

O Sr. Pedro Aleixo: -Da 2a. parte da ordem do dia consta, 
em primeiro lugar, a discussão da peça n. 124, que diz respeito á venda 
de terras devolutas situadas nos municípios de Teofilo Otoni e Je-
quitinhonha. 

E' relator o sr. Cons. 0 Lucio dos Santos, que tem a palavra. 
OSr. Lnclo dos Santos:-E' este o relatorio que apresento 

sobre a peça n. 124 (lê): 
Relatorio 

Em obediencia ao disposto no art. 10 letra e, do decreto n. 20.348 
de 29 de agosto de 1931, o Secretario da Agricultura submete a consi-
deração do Conselho Consultivo, vinte pedidos de compra de terras de-
volutas, nos municípios de Teofilo Otoni e Jequitiuhonha. Todos os lo-
tes em questão têm área superior a 100 hectares, o que motiva a neces-
sidade de ser ouvido o Conselho. 

O lote requerido por Poti Tupi da Fonseca é de 1470 hectares. Trata-
se, porém, segundo oficio do Secretario da Agricultura, de zona pastoril. 
Todos os outros lotes requer~dos têm áreas infe.riores a 500 hectares . 
Pelo art. 61 do dec. n. 8.201 de 31 de janeiro de 1928, a maior porção 
a vender-se a um comprador não poderá exceder a 500 hectares na 
zona para Agricultura, e a 4.000 hectares na zona para criação. Assim re-
latado, passo o processo ao primeiro revisor, sr. conselheiro Samuel Li-
banio. Belo-Horizonte, i8 de Outubro de 1932.- Lucio José dos San-
tos, relator. 
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Parecer 

O Sr. Lnelo dos Santos : -Não ha motivo algum para deixar-
mos de aquiescer â venda dos terrenos em questão. 

Como se vê pelo relatorio, os lotes referidos na peça n. 124 têm 
ârea superior a 100 hectares, o que motivou a necessidade de ser ouvi-
do o Conselho. 

O unico lote que tem área superior a 500 hectares, está declaracfa-
mente situado em zona pastoril. 

Nessas condições, todos os terrenos de que trata a referida peç.a, 
se acham dentro dos limites traçados pelo dec. n. 8.201, de 1928. 

Sou, portanto, de opinião que se conceda a licença solicitada para 
a venda dos mesmos terrenos. 

(Muito bem I Muito bem) ! 

Discussão 

-Posto em discussão o parecer, é aprovado sem debate, adotan-
do-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo aquiesce em que se proceda á venda das 

terras devolutas, situadas nos municípios de Teofilo-Otoni e Jequitinho-
nha, relacio :tadas no oficio do sr. Secretario da Agricultura, que consti-
tuiu a peça n. 124. 

-Volta o processo ao relator, para redação do parecer definitivo. 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 125) 

O Sr. Pedro Aleixo:- Segue-se a discussão da peça n. 125, 
relativamente á venda de terras devolutas, situadas nos municípios de 
Jequitinhonha, Itambacurí e Teofilo-Otoni. 

Dou a palavra ao relator, sr. Cons.° Furtado de Meneze:s ' . 
O Sr. Fartado de Menezes:- Sobre a peça n. 125, elaborei 

o seguinte relatorio (le): 
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Relatorlo 
O Sr. Secretario da Agricultura solicita a aquiecencia do Conselho 

para que possa vender ~m hasta publica tres lotes de terras devolutas, 
sendo o primeiro situado no distrito de Salto~Grande, município de Je~ 
quitinhonha, medindo 10.882.000 m2, o segundo no de Frei Serafim mu~ 
nicipio de Itambacuri, com 3.907.172 m2 75 e o terceiro no de Urucú, mu~ 
nicipio de Ponte~Nova, com a área de 4.105.000 m2. 

Observa S. Excia. que o maior desses lotes se acha situado na 
zona pastoril. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Julio de Car~ 
valho, 1 . 0 revisor. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas~Gerais, 25 de 
Outubro de 1932.-Joaquim Furtado de Menezes, relator. 

Parecer 

O Sr. Furtado de Menezes: -Os lotes de que trata a peça 
n. 125, se acham nas mesmas condições dos outros para cuja venda 
tem o Conselho concedido autorização. 

Apenas o que é requerido por Manoel Soares da Cunha Peixoto, 
no distrito de Salto-Grande, município de Jequitinhonha, mede ............ . 
10.882.000, m2. 

Esse lote, porém, conforme salienta em seu oficio o sr. Secretario 
da Agricultura, está situado em zona pastoril. 

-Assim sendo, não ha motivo para que o Conselho deixe de aquies~ 
cer á venda dos terrenos relacionados na peça referida 

E' este o meu parecer. 
(Muito bem I Muito bem) I 

Discussão 
- Posto em discussão o parecer, é aprovado sem debate, adotan~ 

do~se a seguinte 
Conclusão 

O Conselho Consultivo é de parecer que se proceda á venda de 
terras devolutas situadas nos municípios de Jequinhonha, Itambacuri e 
Teofilo~Otoni, indicadas no oficio do sr. Secretario da Agricultura, que 
constituiu a peça n. 125. 

-Volta o processo ao relator, para redigir o parece~ defiÍlitivo. 

. ' 
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Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 126) 

O Sr. Pedro .A.Ielxo : - Da ordem do dia consta ainda a dis~ 
cussão da peça n. 126, relativamente á venda de terras devolutas, situa~ 
das no município de Jequitinhonha. Considero, porém, adiada a discus~ 
são, uma vez que não se acha presente o sr. cons0

• Christiano Guimarães 
relator da mesma peça. 

Ordem do dia 

O Sr. Pedro A.lelxo:- Não havendo mais nada a tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a proxima a seguinte ordem do dia. 

PRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão da peça n. 126 (venda de terras 

devolutas no município de Jequitinhonha) e de outras quaisquer mate~ 
rias que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Secretaria 
do Conselho com a antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

75. a sessão ordinaria, aos 8 de novembro de 1932 
PRESIDENTE:-Sr. Pedro Aleixo. 
SECRET ARIO:-Sr. Furtado de Menezes. 

SUMARIO:- Ata-Expediente-Comunicaçao-Pareceres finais-N. 114 (Venda 
de terras devolutas. Peça n. 124}-N. 115-(Venda de terras devolutas. 
Peça n. 125)-2.8 parte-Venda de terras devolutas. (Peça n. 126}-
Relatorio e parecer do sr. Christiano Guimarães-Discussae-Conclu-
sao-Venda de terras devolutas. (Peça n. 127}-Relatorio e parece 
do sr. Lucio;dos Santos-Discussao-Conclusao- Venda de terras de volu 
tas. (Peça n. 128}-Relatorio e parecer do sr. Annibal Gontijo-Discus-
sao-Conclusao-Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Pedro Aleixo, Furtado de 
Menezes, Julio de Carvalho, Lucio dos Santos, Annibal Gontijo, Lorêto 
de Abreu e Christiano Guimarães. 

Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 
Expediente 

O Sr. Furtado de Menezes traz ao conhecimento do Con-
selho o seguinte expediente : 
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Oficio 
Venda de terras devolutas 

Secretaria da Agricultura.-Diretoria Geral.-Inspetoria de Conces-
sões e Fiscalização de Contratos.-N. 1.048. 

Belo-Horizonte, 7 de Novembro de 1932. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-

Gerais. 
Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Estado 

mediu com o intuito de vendê-las em hasta publica. 
Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do decreto n. 20.348 de 

29/8/31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a cem hectares, sem 
prévia autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 
desse Conselho aquela autorização, antes de levá-los em hasta publica. 

Os tres lugares vagos e os ocupados por Olentino Simeão Queiroz 
e Braulio de Pactua Diniz, no distrito de São-Francisco de Sales, muni-
cipio de Fruta!, estão situados em zona pastoril e, por isso, as suas 
áreas não excedem á maxima para criação de que trata o art. 61 do de-
creto n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a oportunida<ie para apresentar a V. Excia. e a seus 
dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta considera-
ção.-Carlos Luz, secretario da Agricultura. 

' r 

ESTADO DE MINAS-GERAIS 1173 
--------------------------------------------------------------- ~ 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERAL 

Inspetoria de concessões e fiscalizaeão de contratos 
Relação dos terrenos devolutos a que se refere o oficio n. 1.048, expedido ao Con-

selho Consultivo do Estado, em 7 de novembro de 1932 

Nomes dos o cu- Lugar Distrito Município Are pantes 

. 
Augusto Alves Pe-

reira e outros Marg. Cg. Poço .. Cidade Jequitinhonha 1. 903. 750,00m2 
Francisco Alves 
Torres . ..... .. . . Rib. Rubim do ul Rubim ,. 4.624 .750,00m2 

Olinpio Ferreira Cg. Rico afi. Sao-
Candido ... .. ..... lVúguel ...... .... . Joaima ,. 1 . 017. 000,00m2 

Martinho José lna-
cio ..... . ... .... . Vert. Cg. S.-Maria Verm.-Velho Raul-Soares 1. 043. 500,00m2 

Arnaldo de Sá 
Mota ............. Ferrugem . .. .. ... . ,. . ,. 4 . 905 . 000,00m2 

Laurindo Pinto .... Sacramentinho .... Verm.-Novo ,. 1 .301.000,00m2 
Vitorino Antonio 
da Costa . ...... .. Faz. da Quiçassa .. São- Francis-

co de Sales Frutal 4. 078 .000,00m2 
Vago . .. ..... ...... ,. ,. ,. São -Francis-

co de Sales ,. 5.428.000,00m2 
Vago . ....... . . .. . ,. ,. ,. Sao-Francis-
Jeronimo Ferreira co de Sales • 9. 328. 000,00m2 
da Silva . ..... ... ,. .. " São-Francis-

co de Sales ,. 3.012.000,00m2 
Vago ...... . ... . .. " .. .. Sao-Francis-
Olentino Simeao de co de Sales ,. 9 . 955. 000,00m2 
Queiroz .. ... ,. ,. • Sao-Francis-

Braulio de Padua co de Sales • 7 .824.000,00m2 
Diniz ........ . . . ,. ,. ,. São-Francis-

co de Sales ,. 5. 358 . 000,00m2 
Vago . . . . .. . .. . . :t .. ,. São-Francis-

co de Sales • 3 964.000,00m2 
Antonio Pai v a . .... Chumbo . ..... . . .. Chumbo Patos 1. 048. 000,00m2 
José Rodrigues .. .. ,. .. . 1 . 011. 000,00m2 
José Paiva ........ ,. • ,. 1. 017. 650,00m2 

Inspetoria de Concessoes e Fiscalização de Contratos, 31 de outubro de 1932.-
Benjamim Ferreira, 2.0 oficial.-Visto, Washington W. do Nascimento, Chefe de Se-
cção.-Visto, Alfredo Lobo, Inspetor. 

-0 oficio do sr. secretario da Agricultura, com a relação dos ter-
renos a que se refere, passa a constituir a peça n. 132, distribuída aos 
srs. Julio de Carvalho, Lucio dos Santos e Annibal Gontijo, respectiva.-
mente, relator, 1.0 e ~.0 revisores, 

I 
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Comunicação 
O Sr. Lneio dos Santos comunica que o sr. Samuel Liba-

nio por motivo de molestia, deixou de comparecer á presente sessão 
-0 Conselho fica ciente. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. Lneio dos Santos:- Apresento o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 114 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 124) 

/ 

O sr. Secretario da Agricultura, nos termos do art. 10, letra e do 
decreto n. 20.348, de 29 de setembro de 1931, solicita do Conselho Con-
sultivo a necessaria licença para a venda de lotes de terras devolutas , 
situadas nos municípios de Teofilo-Otoni e Jequitinhonha, a vinte preten-
dentes, de acôrdo com a lista que acompanha o oficio respectivo, uma 
vez que excedem a cem hectares as áreas dos mesmos lotes. Todos es-
ses pedidos estão dentro das condições estabelecidas pelo art. 61 do de-
creto n. 8.201, de 31 de jan~iro de 1928, porquanto, o unico lote cuja 
área excede a quinhentos hectares, sendo entretanto inferior a quatro mil• 
isto é, o lote requerido pelo sr. Poti Tupi da Fonseca, é de terras situa-
das em zona pastoril. 

Nada havendo, pois, que obste a venda, é o Conselho Consultivo de 
parecer que a mesma se efetue, concedendo para isso a necessaria 
licença. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1932.-Lucio José dos Santos. 
relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. con-
selheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
secretario da Agricultura. 

O Sr. Furtado de Menezes:- Trago o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 115 
V~mda de terras devolutas 

(PEÇA N. 125) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tomando em 

consideração o oficio n. 135 em que o sr. Secretario da Agricultura, a 21 

. , 
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de outubro findo, solicitou a anuencia do mesmo á venda de tres lotes de 
terras devolutas situadas nos municipios de Jequitinhonha, Itambacuri e 
Teofilo-Otoni, e tendo verificado que os citados lotes se acham nas con-
dições legais é de parecer que sejam os mesmos vendidos. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, 
aos 8 de novembro de 1932.-Joaquim Furtado de MeneBes, relator. 

-0 parecer é aprovado e logo assinado por todos os srs. conse-
lheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
secretario da Agricultura. 

2. a parte da ordem do dia 
vénda de terras devolutas 

(PEÇA N.0 126) 
O Sr. Pedro Alelxo:- Passando á segunda parte da ordem do 

dia, tP.mos em primeiro logar a discussão da peça n~ 126, sobre a venda 
Ide terras devolutas no município de Jequitinhonha, peça da qual é re-
ator o sr. Conselheiro Christiano Guimarães, que tem a palavra. 

O Sr. "Juotsttano Gntmarães: - O relatorio sobre a peça n.o 
126 está assim redigido (lê) : 

Relato rio 
O Sr. Secretario da Agricultura remeteu ao Conselho Consultivo 

um quadro discriminativo, contendo os nomes dos ocupantes de 20 lotes 
de terras devolutas no município de Jequitinhonha, bem como as áreas 
destes e os distritos e Jogares onde estão situados. 

Pelo oficio n~ 136 de 21 do corrente, o sr. Secretario .solicita a au-
torização de que trata o art. 10, letra e, do .: Codigo dos Interventores» 
esclarecendo ao Conselho que 6 dos lotes em questão têm áreas supe-
riores a 500 hectares por se acharem em zona pastoril, porém, ainda as-
sim, muito áquem da maxima estabelecida pelo art. 6 do decreto esta-
dual n.0 8.201. 

A peça, dessa fórma relatada, vai ao Sr. Conselheiro Pedro Aleixo. 
Belo-Horizonte, 25 de outubro de 1932.-0hristiano Guimarães, re-

lator. 
Parecer 

O Sr. Cbrlsttano Guimarães:- A . unica objeção que se po-
deria fazer, sr. Presidente, quanto á venda dos terrenos de que trata a 
peça n. 126, seria relativamente a seis lotes na mesma peça relaciona,-
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dos e que têm área superior a 500 hectares. Entretanto, o sr. Secretario 
da Agricultura, em seu oficio, apressou-se a esclarecer que esses lotes 
estão localizados em zona pastoril. . Indica mesmo os nomes de cada um 
dos ocupantes. 

Destarte, já se acha antecipadamente dado o esclarecimento que a 
respeito do assunto poderíamos solicitar. 

Assim, pelos fundamentos e motivos já por tantas vezes repetidos 
sobre materia identica, creio ser dispensavel aduzir quaisquer obser-
vações mais para dar, como ora faço, meu parecer favoravel ao pedido 
do sr. Secretario da Agricultmra. 

(Muito bem I) 
Discussão 

-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, adotando-se a 
seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo dá seu assentimento á venda de terras devo-

lutas situadas no município de Jequitinhonha, constantes do oficio do 
sr. Secretario da Agricultura que constituiu a peça n.0 126. 

-Volta o processo ao r~lator para redigir o parecer final. 

Venda de terras devolutas 
PEÇA N~ 127 

O Sr. Pedro Aleixo:- Vai entrar em discussão a peça n.0 127, 
sobre a venda de terras devolutas situadas nos municípios de Jequiti-
nhonha, Caratinga, Manhumirim, Aimorés e Antonio Dias. 

Dou a palavra ao relator, sr. Cons.0 Lucio dos Santos. 
O Sr. Luclo dos Santos:- Meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorio 
O Secretario da Agricultura solicita do Conselho Consultivo a ne· 

cessaria licença para a venda de terras devolutas, situadas nos munici-
pios de Jequitinhonha, Caratinga, Manhumirim, Aimorés e Antonio 
Dias, a quinze ocupantes dos mesmos, de acordo com a lista anexa ao 
pedido. Todos os lotes de terras, pretendidas por aqueles ocupantes, têm 
área superior a cem hectares, tornando-se necessaria a licença em apre· 
ço, nos termos do decreto n.0 20.348. de 19 de agosto de 1931, no art. 
10, letra e. 
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Um dos lotes em questão tem uma ária de 1.321,4 hectares; tra· 
ta-se, porém, de zona pastoril, na qual, nos termos do decreto n.o 8.201 
de 1928, art. 61, é de 4.000 hectares a área maxima que póde ser vendi-
da a uma só pessôa. Nos outros lotes, a maior área é de 500 hectares, 
maximo possível nas zonas agrícolas, de acordo com o citado decreto. 

Passo o processo ao 1.0 revisor, sr. Conselheiro Lorêto de Abreu. 
Belo-Horizonte, 25 de outubro de 1932.- Lucio José dos Santos' 

relator. 
Parecer 

O Sr. Lueio dos Santos :-Os terrenos de que trata a peça n. 
127 estão nas mesmas condições daqueles referidos na peça anterior. 
Nada obsta a que se conceda licença para sua venda. 

Um lote apenas lem área excedente de 500 hectares, mas como de· 
clara em oficio o sr. Secretario da Agricultura, es e lote se acha situado 
em zona pastoril. Todos os outros têm área inferior. 

Entendo, pois, que o Conselho deve aqwescer á venda solicitada. 

(Muito hem I) 
Dissussão 

-Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, é 
0 mesmo submetido a votos e aprovado, adotando-se a seguinte 

Conclusão 
0 Conselho Consultivo é de parecer que se proceda á venda de ter-

ras devolutas, situadas nos municípios de Jequitinhonha, Caratinga, Ma-
nhumirim, Aimorés e Antonio-Dias, e relacionadas no oficio do sr. Se-
cretario da Agricultura que constituiu a peça n. 127. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Venda de terras devolutas 
(PEÇA N. 128) 

O Sr. Pedro Alelxo:-Finalmente, vai entrar em discussão a 
peça n. 128, relativamente á venda de terras devolutas situadas nos mu-
nicípios de Jequitinhonha, Manhuassu', Itanhomí, São-Manoel do Mutum• 
Carangola, Caratinga, Itambacuri e Aimorés. 

Tem a palavra o relator, sr. Cons0
• Annibal Gontijo. 

o Sr. ,&mdbal GoatlJo :-Meu relatorio é o seguinte (lê): 
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Relatorio 
O Sr. Secretario da Agricultura solicita do Conselho Consultivo de 

Minas,Gerais autorização para venda de terras devolutas, de conformida, 
de com a letra e do artigo 10 do decreto n. 20.348, de 29 de agosto de 
1931. 

Como se verifica do quadro discriminativo que acompanha o oficio 
n. 138 de 21 deste, os lotes em apreço são os que se acham situados 
nos municípios de Jequitinhonha, Manhuassu', Itanhomi, São,Manoel do 
Mutum, Carangola, Caratinga, Itambacuri e Aimorés, com as áreas supe, 
riores ao limite de cem ~ectares, fixado no artigo acima referido, razão 
pela qual o sr. Secretario da Agricultura, péde autorização previa deste 
Conselho para vende-los em hasta publica. 

Assim relatada a peça, passo,a ao Exmo. Sr. Conselheiro Samuel 
Li bani o. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Belo,Horizonte, 25 de 
outubro de 1932.-Annibal Gontijo, relator. 

Parecer 
O Sr. Annlbal f.Jontljo :-Os lotes a que se refere a peça n . 

128, sr. Presidente, estão todos dentro dos limites exigidos pela lei. 
Nessas condições, por se tratar de assunto já bastante conhecido e 

ventilado no seio do Conselho, eu me dispenso de aduzir quaisquer con, 
siderações a respeito, limitando-me apenas a emitir meu parecer, de todo 
favoravel á venda dos terrenos em questão. 

(Mui to bem ! ) 
Discussão 

-0 parecer é aprovado sem debate, sendo proclamada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo autoriza a venda de terras devolutas situadas 

nos municípios de Jequitinhonha, Manhuassu', Itanhomi, São-Manoel do 
Mutum, Carangola, Caratinga, Itambacuri e Aimorés, constantes do oficio 
do sr. Secretario da Agricultura, que constituiu a peça Q. 128. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
O Sr: Pedro A.letxo :-Estando esgotada a materia, designo pa, 

ra a proxima ~e!)são a seguinte ordem do dia ; 
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PRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão das peças que, devidamente relatadas 

e revistas, forem enviadas á Secretaria do Con, 
selho com a antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

76a. sessão ordinaria, aos 12 de Novembro de 1932 

PRESIDENTE :-Sr. Pedro Aleixo. 
SECRETARIO :-Sr. Samuel Libanio. 

SUMABIO : Ata.-Expediente.-Comunicaçao.-Pareceres finais.-N. 116 (Venda 
de terras devolutas. Peça n. 126).-N. 117 (Venda de terras devo-
lutas. Peça n. 128). - 2. a parte.-Venda de terras devolutas (Peça n. 
129).-Relatorio e parecer do sr. Samuel Libanio.-Discussao.-Con-
clusao.-Abertma de credito para o serviço de juros de titulas emiti-
dos pela Prefeitura.-Relatorio e parecer do sr. Pedro Aleixo.-Dis-
cussao . -Conclusao.-Venda de terras devolutas (Peça n. 131).-Re-
latorio e parecer do sr. Lorêto Abreu.-Discussao. -Conclusão.-
Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Pedro Aleixo, Samuel Li, 
banio, Lorêto de Abreu, Julio de Carvalho, Annibal Gontijo e Christiano 
Guimarães. 

Abrindo a sessão, o sr. Pedro Aleixo convida o sr. Samuel Libanio 
a ocupar o logar de Secretario. 

Ata 
Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sobre a mesma 

faça observações, é aprovada. 

Expediente 
O Sr. Samuel Llbanlo-traz ao conhecimento do Conselho 

o seguinte expediente : 
Oficio 

Reclamação da Cia. General Electric 
(PEÇA N. 74) 

Secretaria do Interior do Estado de Minas,Gerais- Belo-Horizonte, 
8 de Novembro de 1932. 

Sr. Presidente. Devidamente informado, apenso devolvo a V. Excia 
o processo relativo á reclamação da Companhia General Electric sobre 
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pagamento de diferença cambial dos materiais pela mesma fornecidos, 
para instalação de aparelhos sinaleiros nesta Capital. 

Fica assim, satisfeito o pedido constante do oficio n. 124, de 3 de 
agosto ultimo, desse respeitavel Conselho. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos de ele-
vada consideração. - O Secretario, Gustavo Capanema. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo, Presidente do Conselho Consultivo 
do Estado, Capital. 

Informações a que se refere o oficio supra 
Secretaria do Interior do Estado de Minas ·Gerais - 5 de agosto de 

1932- Sr. Dr. Almansor Doyle e Silva, 2.0 Delegado Auxiliar- Ube-
raba- Transmitindo-vos a inclusa copia do oficio n. 124, de .3 do corren-
te, do Sr. Presidente do Conselho Cosultivo deste Estado, rogo-vos 
pronuncieis a respeito do item 1. 0 do mesmo. 

Atenciosas saudações. 
O Diretor, Menelick de Carvalho. 

Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais 
Belo-Horizonte, 3 de agosto de 1932. N. 124. 
Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior. Comunico a V. Excia., que o 

Conselho Consultivo em sessão de ontem, discutindo o processo em 
que a Cia. General Electric reclama sobre o pagamento da diferença cam-
bial de materiais adquiridos para instalação de sinais de trafego da Ins-
petoria de Veículos, converteu o julgamento em diligencia afim de 
serem solicitadas ao Sr. Secretario do Interior informações : 

1. 0 
- Sobre si houve ou não ordens de propostos do Governo 

que determinassem a demora no assentamento dos sinais luminosos nesta 
Capital, por parte da Cia. General Electric, ouvindo-se a respeito o Dr. 
Almansor Doyle, superintendente da Inspetoria de Veículos ao tempo em 
que a Cia. devia ter concluído esse serviço ; 

2.0 -Si o pagamento já efetuado á General Electric foi feito com de-
signação da conta ou si não houve essa designação, para o fim de se sa-
ber a qual dos debitas do Estado deve ser o mesmo pagamentoimputado; 

3. 0 - Finalmente, o Conselho deseja ainda quaisquer informações 
uteis ao esclarecimento desses dois itens. 

Prevaleço-me do ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos de 
meu elevado apreço. -Josª Bernardinp Alçes Ju,n,ior, presidente. 

1 t.St 

-2.a Delegacia Auxiliar em Uberaba, 25 de agosto de 1932. 
Sr. Dr. Diretor da Secretaria do Interior - Belo-Horizonte- Em 

resposta ao oficio n. 701, da 1.a secção, datado de 5 do corrente mês 
cumpre-me informar a V. Excia., que ao tempo em que fui superinten-
dente da Inspetoria de Veículos nenhuma ordem dei a Cia. General Ele-
ctric que determinasse demora no assentamento dos sinais luminosos nas 
ruas da Capital. 

Ao assumir a direção dos serviços daquela Inspetoria, encontrei 
uma determinação neste sentido dada por V. Excia., quando superin-
tendente com relação somente aos sinaleios que deveriam ser instala-
dos no cruzamento das linhas de bondes com as das estradas de ferro, 
perto dos armazens, medida esta perfeitamente justificavel por ter o trafe-
go do bondes de ser desviado para o viaduto, cujos serviços de instala-
ção de tilhos etc., estavam quasi terminados. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. os meus protestos 
de alta estima e distinta consideração.- Almansor Doyle e Silva, 2.0 

Delegado Auxiliar. 

-Secretaria de Estado dos Negocias do lnterior-Memorandum -
Em 17 de Outubro de 1932. 

O Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado, pelo oficio de 
fls. 70, devolveu a V. Excia. o presente processo, que trata da reclama-
ção que a Cia. General Electric formulára (fls. 19 e 20) contra a fórma 
de pagamento adotada 1 pelo Estado, para liquidação da conta de insta-
lação de aparelhos sinaleiros, pedindo os seguintes esclarecimentos : 

1.0 ) Si houve ordens de prepostos do Governo que determinas-
sem a demora no assentamento dos sinais luminosos; 

2. 0 ) Si o pagamento já efetuado á General Electric foi feito com a 
designação da conta, afim de saber-se a qual dos debitas do Estado 
deve o mesmo ser atribuído: 

3.0 ) Deseja ainda o Conselho quaisquer outras informações que 
possam esclarecer o assunto. 

Quanto ao primeiro item, informa o Dr. Almansor Doyle e Silva, 
que superintendia o Serviço de Veículos por ocasião da conclusão do 
assentamento dos sinais, que nenhuma ordem deu, que determinasse a 
demora dos trabalhos, tendo, porém, ao assumir o cargo, encontrado 
uma de seu antecessor mandando adiar a instalação de alguns, por mo-
tivos ponderosos (oficio de fls. 72); 
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Quanto ao segundo, o parecer de fls. 12 esclarece que a quantia de 
51:749$560 requisitada em favor da General, em 29~10~29, destinou~se a 

amortisação da conta de 114:323$060, isto é, da que foi debitada ao Es-
tado em moeda nacional (as contas são duas uma em moeda nacional 
e outra em ·moeda americana). 

Quanto ao terceiro, parece~ me que nada se póde acrescentar ás in-
formações e pareceres de fls. 19, 34. e 61. 

Assim, muito embora só mereçam louvores os funcionarios que 
através de seus pareceres procuraram defender o Tesouro do Estado, 
minha impressão é que a Cia. tem direito a receber a diferença cambial 
reclamada, visto como, havendo ela pago por materiais de que foi in-
cumbida de adquirir para o Estado $11,953,50, é natural que receba em 
moeda nacional a quántia que corresponda rigorosamente ao que des~ 
embolsou.-S. M. J. 

Pela devolução deste processo ao Conselho Consultivo.-Gamaliel 
Suaris, chefe de secção. 

Pela devolução do processo ao Conselho Consultivo, embora não 
se tenha positivado si houve ou não protelação por parte de prepostos 
do governo para a execução do ser.viço a cargo da General Electric. 

26-10-32.-Carlos Prates.-Devolva-se. Capanema. 
. -Remetam~se ao relator o processo e as informações a este apen~ 

sas, devendo completar a revisão o Sr. Lorêto de Abreu, passando o 2.0 

relator a 1. 0 , em virtude de renuncia do Sr. José Bernardino. 

Oficio 
Abertura de credito para a promoção de oficiais da Força Publica 

Secretaria do Interior do Estado de Minas~Gerais.-Belo-Horizonte, 
10 de Novembro de 1932. 

Senhor Presidente :- Não comportando o quadro de oficiais supe-
riores da Força Publica a promoção aos postos imediatos de todos os 
oficiais que se distinguiram na ultima campanha, e querendo o Exmo. Sr. 
Presidente do Estado premia-los com promoções por esses serviços, 
manda s. excia. pedir a esse Conselho a abertura do crédito de quinhen~ 
tos contos de réis (500:000$000) afim de ocorrer ás despesas proveni~ 
entes dessas promoções. 

Apresento a v. excia os protestos de elevada estima e considera· 
ção.-Gustavo Capanema, Secretario do Interior. 

Excelentissimo Senhor Dr. Pedro Aleixo, D. D. Presidente do Conse~ 
lho Consultivo. 

ESTADO DB MlNAS-oEllAJS 1183 

-0 oficio do Sr. Secretario do Interior passa a constituir a peça 
n. 133, distribuída aos srs. Pedro Aleixo, Christiano Guimarães e Samu~ 
el Libanio, respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Venda de terras devolutas 

Secretaria da Agricultura.-Diretoria Geral. - Inspétoria de Conces~ 

sões e Fiscalização de Contrados.-Belo-Horizonte, 11 de Novembro de 
1932. - N. 1.065. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais. - Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Es-
tado mediu com o intuito de vende-las em hasta pública. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do dec. n. 20.348, de 29/8/ 
31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, sem prévia 
autorisação do Conselho Consultivo, venho solicitar desse Conselho 
aquela autorisação, antes de leva-los á hasta pública. 

O lote ocupado por Candido Mares, no distrito de Salto-Grande, mu~ 
nicipio de Jequitinhonha, está situado em zona pastoril e, por isso, a sua 
área não ultrapassa á maxima para criação de que trata o art. 61 do 
dec. n. 8.201, de 1928 . 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. e a seus dignos 
colegas, meus protestos de elevada estima e distinta consideração.-
José Bernardino Alves Junior, Secretario da Agricultura. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DmETOBIA GERAL 

ID.spétorla de eoneessões e Useallzaçilo de eontrato• 
Relaçao dos terrenos devo lutos a que se refere o oficio n. 1.065, expedido ao 

Conselho Consultivo, em 11 de novembro de 1932 

Nomes dos OCU• Lugar Distrito Municipio L=_ pautes 

Pe. Joaquim Mar· 
tins Pereira ..... Cog. das Lages Raul·Soares Raul ~Soares 1.06f:l.OOO,OQm2 

Candido Mares ... Rio Jequiti nh O· 
nha 

Salto- Grande Jequitinhonha 14 522.000,()()m 2 

Inspétotia de Concessoes e Fiscalização de. Contratos, 8 de N<?vembro de 1932· 
-Benjamin Ferreira, 2. 0 oficiaL-Visto, Washmgton W. do Nascimento, Chefe de 
Secçao.-Visto, Alfredo Lobo, Inspetor. 
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-a oficio, com a relação dos terrenos a que se refere, passa a 
constiiuir a peça n. 134, distribuída aos srs. Annibal Gontijo, Julio de 
Carvalho e Samuel Libanio, respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

' 

Oficio 
Representação do Institu to Mineiro de Arquitétos 

(PEÇA N. 119) 

Prefeitura de Belo-Horizonte.- Belo-Horizonte, 8 de Novembro de 
1932.-N. 24. 

Exmo. Sr. Pedro Aleixo, M. D. Presidente do Conselho Consultivo. 
-Em nome do Sr. Prefeito, tenho a honra de passar ás mãos de V. 
Excia. as informações solicitadas em seu oficio sob n. 158, de 19 de 
Outubro p. findo. 

Reitero a V. Excia. os protestos de estima e consideração.- João 
Lucio Brandão, Secretario. 

INFORMAÇÕES A QUE SE REFERE O OFICIO SUPRA 

Prefeitura de Belo-Horizonte.-Sub-Diretoria de Obras. - 2.8 Secção 
I 

de Fiscalização. 
Sr. Diretor.-Nenhum interesse póde ter a Municipalidade na satis-

fação do pedido do Instituto Mineiro de Arquitetos. 
Trata-se de uma sociedade que não representa a totalidade da clas-

se de arquitetos da Capital ou do Estado. 
Pc.demos mesmo adiantar que os arquitetos diplomados não fazem 

parte do seu quadro social. 
Independentemente desse fato, não vémos motivos superiores que 

possam justificar a pretensão dos interessados. 
Somos inteiramente contrarias á concessão de favores da natureza 

do presente, de vez que atrás dos mesmos outras sociedades virão re-
clamar igualdade de situação. 

Sendo um dos principais objetivos do legislador da Republica No-
va a regulamentação das classes, penso ser prematuro o pedido agora 
feito pela Sociedade Mineira de ArQ.!litetos. 

Além de atravessarmos um -período de transição, contra a preten-
são da Sociedade em apreço, podemos invocar a penosa situação fi-
·nanceira do Estado e da Municipalidade. A época atual não permite mais 
liberalidades como esta, tão comuns em situação já distante. 

E' este o nosso modo de pensar sobre o caso em estudo.-J. Gus-
man Junior. 27-10-32. - Sub-Dirétor, O. Penna. 28-X-32. 

Ao Exmo. Sr. Prefeito. 

Despacho do Sr. Prefeito 
- Com a informação da Sub-Diretoria de Obras, que s· ús revo, de-

volva-se ao E. Conselho Consultivo.-8-11 - 32.-Luiz Penna. 
-Junte-se á peça n. 119. 

Representação 
- De Francisco da Cunha Pereira, diretor do grupo escolar do Ser-

ro, pedindo seja decretada u a lei afim de lhe ser contado para efeito 
de aposentadoria, o tempo em que foi professor da Escola Normal Mu-
nicipal daquela cidade. 

-Dirija-se ao governo do Estado, em ocasião oportuna, porquanto 
5ó depois da reforma da Constituição, no tocante á aposentadoria, é que 
será suscetível de exame a pretenção do requerente. 

-Continúa o expediente. 

Comunicação 
O Sr. Pedro .A.lelxo comunica que os srs. Furtado -de Menezes 

e Lucio dos Santos, por motivo justo, deixam de comparecer á presente 
sessão. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Apresentaçlo, aprovação e assinatura de parece,.es 
finais 

O Sr. Cbristlano Guimarãe : - Trago, Sr. Presidente, o se-
guinte parecer sobre a peça n. 126 (lê) : 

Parecer n. 116 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 126) 

O Sr. Secretario da Agricultura, pelo oficio n. 136, de 21 de outu-
bro, pediu aquiescencia do Conselho Consultivo de Minas-Gerais para 

3 
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vender terrenos devolutos situados nos municípios de Jequitinhonha, de-
vidamente discriminados em relação anexa ao mesmo oficio, tendo S. 

1\ Excia. esclarecido que seis dos lotes em questão medem mais de 500 
hectares por se acharem em zona pastoril. 

Apreciado o assunto com o necessario cuidado, resolve o Conselho 
dar seu parecer favoravel aos desejos do Sr. Secretario, concedendo-se, 
pois, autorização para a venda, em hasta pública, solicitada. 

Sala das Sessões, 12 de Novembro de 1932.-0hristiano Guima-
rães, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Furtado de 
Menezes e Lucio dos Santos. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario da Agricultura. 

O Sr. Annlbal Gontljo :-Tambem eu, sr. Presidente, tenho o 
seguinte parecer a apresentar (lê): 

-Parecer n. 117 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 128) 

O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, tomando conhecimento do 
oficio n.0 138 de 21 do mês passado, pelo qual o Sr. Secretario da Agri-
cultura pede autorização para a venda de lotes de terras devolutas, si-
tuadas nos municípios de Jequitinhonha, Manhuassú, Itanhomi, São-Ma-
noel do Mutum, Carangola, Caratinga, ltambacuri e Aimorés, conforme 
consta da relação que acompanha o referido oficio, tendo os ditos lotes 
áreas superiores ao limite de cem hectares fixado na letra e do art. 10 
do dec. n. 20.348 de 29-8-931, resolve dar sua aquiescencia â referida 
venda. 

Sala das Sessões, 12 de Novembro de 1932.-Annibal Gontijo, 
relator. 

-0 parecer é aprovado e logo assinado por todos os srs. conse-
lheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Furtado de Mene• 
zes e Lucio dos Santos. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretario da Agricultura. 
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Segunda parte da or!lem do dia 
Vendas de terras devolutas 

(PEÇA N. 129) 

O Sr. Pedro .A.Ielxo :-Vai entrar em discussão a peça n . 129, 
sobre a-venda de terras devolutas em diversos muni ipios do E~..ado. 

E' relator o sr. Cons. Samuel Libanio, que tem a palavra. 
O Sr. Samuel Libanio :- 0 relatorio sobre a peça n. 129 é o 

seguinte (lê): 
Relatorio 

Em obediencia ao dispositivo da letra e do art. 10 do dec. n ..... 
20.348, o sr. Secretario da Agri ultura, em oficio de 21 do cor ente, so-
licita do Conselho autorização para proceder á venda de terras devolu-
tas situadas nos municípios de Jequitinhonha, Raul-Soares, Fortaleza 
Patos, Mesquita, Antonio-Dias, Guanhães, Peçanha e Fruta!. 

Os lotes situados nos distritos de Salto-Grande, São-João da Vi-
gia e Rubim, município de Jequitinhonha, e que são os maiores constan-
tes da relação enviada pelo sr. Secretario, não excedem, entretanto, a 
area maxima estabelecida pelo art. 61 do dec. n. 8.201, de 1928, para 
os terrenos que se destinam a industria pastoril. 

Assim relatada, passo a presente peça n. 129 ao sr. conselheiro Pe-
dro Aleixo, 1.0 revisor. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Belo-Horizonte, 25 de 
Outubro de 1932.-Samuel Libanio, relator. 

Parecer 
O Sr. Samuel Libanio :-Sr. Presidente, o assunto a que se 

refere a peça n. 129 é um dos que têm sido mais estudados pelo Con-
selho. Trata-se da venda, em hasta publica, de terras devolutas situa-
das em varios municípios do Estado. 

Conforme os documentos que instruem o processo, nenhum dos lo-
tes cuja venda se pretende fazer, excede a área estabelecida pelo de-
creto 8.201, para os terrenos que se destinam á industria pastoril. 

Nessas condições, nenhuma objeção tenho a fazer sobre a peça em 
debate, e entendo que o Conselho deve dar seu assentimento á venda 
dos lotes na mesma peça referidos. 

(Muito bem!) 
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Discussão 

-Em discussão o parecer e não havendo quem peça a palavra é o 
mesmo posto a votos e approvado, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

_O Conselho Consultivo é de parecer que se proceda á venda de 
terras devolutas situadas nos municípios de Jequitinhonha, Raul-Soares, 
Fortaleza, Patos, Mesquita, Antonio-Dias, Guanhães, Peçanha e Fruta! 
relacionadas no oficio do sr. Secretario da Agricultura, que constituiu a 
peça n. 129. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Abertura de credito suplementar para o serviço de ju-
ros de titulos emitidos pela Prefeitura 

(PEÇA N. 130) 

O Sr. Pedro A.leixo :-Segue-se a discussão da peça n. 130, 
que trata da abertura de um credito suplementar para o serviço de cus-
teio de juros dos titulas e mais obrigações de emissão e responsabilida-
de da Prefeitura. 

Sou o relator e escrevi no processo este relataria (lê) : 

Relatorio 

Pede o sr. Prefeito da Capital que o Conselho Consultivo aprecie a 
abertura de credito suplementar de 100:000$000, á verba 1, letra d, § 2.0 

do orçamento vigente. Está esgotada a consignação orçamentaria, con-
forme participação de funcionaria da contabilidade, para o serviço de 
custeio de juros dos titulas e mais obrigações de emissão e responsabi-
lidade da Prefeitura. 

Com este relataria, passo o processo ao exmo. sr. Conselheiro Lu-
cio dos Santos, 1.0 revisor. 

Sala das Sessões, Belo-Hori~onte, 1 de Novembro de 1932.-Pedro 
Aleixo, presidente e relator. 
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Parecer 
O sr. Pedro Alelxo:- A materia é bastante simples. O chefe 

da Contabilidade da Prefeitura comunicou ao sr. Prefeito achar-se esgo-
tada a consignação orçamentaria para o -serviço de custeio de juros 
dos títulos e mais obrigações de emissão e responsabilidade da Prefeitu-
ra. Isso fez em virtude de participação de funcionaria daquela secção, 
que, na fórma b1;1rocratica, declarou o seguinte (lê): 

cSr. Chefe da Contabilidade. 
Para sua ciencia e conhecimento do sr. Diretor, tenho o pra-

zer de participar-vos que a verba do paragrafo 2. 0
, orçamento 

vigente, tem sua consignação d esgotada, como passo a demons-
trar». 

Diante da informação da refeitura, e devendo o pagamento dos 
juros ser feito sob a responsabilida e das proprias autoridades munici-
pais, acredito que o Conselho nada terá a objetar sobre a abertura desse 
creaito suplementar, á qual sou favoravel. 

(Muito óem!) 
Discussão 

-Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, é 
o mesmo submetido a votos e aprovado, adotando-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo dá seu assentimento á abertura de um cre-

dito de 100:000$000, para o serviço de custeio de juros dos titulas e 
mais obrigações de emissão e responsabilidade da Prefeitura, e em su-
plemento á verba 1 letra d, paragrafo 2.0 do orçamento vigente. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Venda de terras devolutas 
PEÇA N. 131 

O sr. Pedro A.lelxo: - Finalmente, vai entrar em discussão a 
peça n. 131, relativamente á venda de um lote de terras devolutas, sL 
tuadas no município de Raul-Soares. 

E' relator o sr. Conselheiro Loreto de Abreu, que tem a palavra. 
O sr. Loreto de Abreu:- O relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorio 
O Exmo. Secretario da Agricultura, baseado no art. 10--e-do dec. 

20.348 de 1931 -- Codigo dos lnterventeres- e no Regulamento de 
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terras deste Estado, em oficio de 25 de outubro proximo passado, soli-
cita . deste Conselho autorisação para vender ao respectivo ocupante 
Revmo. padre Joaquim Martins Pereira - um lote de terras devolutas 
sito no Carrego das Lages -Distrito e Município de Raul-Soares, com 
uma área de 1.066.000m2 ou 106,60 hectares. 

O lote, embora pouco, excede o limite maximo de 100 hectares, 
traçrtdos á faculdade livre de venda deixada aos Governos dos Estados . 

O Exmo. Secretario não se pronunciou sobre a conveniencia da 
vel'h 'a; mas não só essa conveniencia já se infere do pedido como até 
é expressa do cit. Regulamento de Terras em vigor que, no caso orde-
na a venda direta por preferencia aos ocupantes, como caracterizados 
no art. 62 nos. 2 e 3; e trata-se no caso de venda a um ocupante, 
como já se assinalou. Ao Sr. Conselheiro Christiano Guimarães, 1.0 re-
visor. 

Belo-Horizonte, 2 de Novembro de 1932.-Loreto. 

Parecer 
O sr. Loreto de Abreu: -Entendo que deve ser dado ao sr. 

Secretario da Agricultura a autorização que solicita para a venda do 
I 

lote de terras devolutas a que se refere a peça n. 131. 

Discussão 
- -Posto em discussão o parecer e não havendo quem se manifeste, 

é o mesmo posto a votos e aprovado, adotando-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo autoriza a venda de um lote de terras de-

volutas situadas no município de Raul-Soares, e indicado no oficio do 
sr. Secretario da Agricultura, que constituiu a peça n. 131. 

-Volta o processo ao relator para a redação do parecer final. 

Ordem do dia 
O sr. Pedro .A.Ieixo: -Não havendo mais materia, vou encer-

rar a sessão, designando para a proxima esta ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE - A. regimental. 
SEGUNDA PARTE- Discussão das peças que, devidamente relata-

das e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

ESTADO DE MINAS-GERAI . 

Reunilo, aos 15 de Novembro de 1932 
PRESIDENTE:-Sr. Pedro .A.lelxo. 
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A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Lo-
reto de Abreu e Julio de Carvalho, faltando, por motivo justificado, os · 
srs. Furtado de Menezes, Christiano Guimarães, Samuel Libanio, Anni-
bal Gontijo e Lucio dos Santos. 

Falta de Numero 
ORDEM DO DIA 

O sr. Pedro .A.leixo declara não haver numero para realizar-
se a sessão, continuando, portanto, a prevalecer vara a proxima, ames-
ma ordem do dia designada para hoje, com acrescimo das peças que. 
devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Con-
selho com a antecedencia necessaria. 

77: sesslo ordinaria, aos 19 de Novembro de 1932 

PRESIDENTE- Sr. Pedro Aleixo. 

SECRETARIO-Sr. Furtado de Menezes. 
SIJJIARIO: Actas -Expediente- Comunicaçao- Pareceres finais- N. 118 (Ven-

da de terras devolutas. Peça n. 127) - N . 119 (Venda de terras de· 
volutas. Peça n. 129)- N . 120 (Venda de terras devolutas. Peça n. 
131)- N. 121- Abertura de credito para o serviço de juros de titulos 
emitidos pela Prefeitura)- 2.8 parte- Venda de terras devo1utas (Pe. 
ça n. 132) - Adiamento -Abertura de credito para promoções na 
Força Publica- Relatorio e parecer do sr. Pedro Aleixo - Discussao 
-Conclusao- Ordem do dia. · 

A' hora regimental, comparecem cs srs. Pedro Aleixo, Furtado de 
Menezes, Lucia dos Santos, Annibal Gontijo Samuel Libanio, Christia• 
no Guimarães e Loreto de Abreu. 

-Abre-se a sessão. 
Atas 

São lidas e aprovadas, sem observações, a ata da 76.a sessão or 
pinaria e a da reunião realizada a 15 do corrente. 

Expediente 
O sr. Furtado de Menezes apresenta o seguinte expediente: 
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Oficio 
Requerimentos dos oficiais de fustiça e do condutor de autos do 

Tribunal da Relação. 
Gabinete do Presidente do Estado de Minas~Belo-Horizonte, 19 

de novembro de 1932.-Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. 
Em nome do sr. Presidente, tenho a honra de enviar a V. Excia., 

para que se digne de submete-los ao Conselho Consultivo, os reque'ri-
mentos aqui juntos, informados pela Secretaria da Interior, em que os 
oficiais de justiça do Tribunal da Relação, Francisco de Assis Ribeiro e 
Octavio Zocratto, e o condutor de autos do mesmo Tribunal, José Cy-
rillo Zocratto, pedem aumento dos seus respectivos vencimentos. 

Atenciosas saudações.- Lafayette Brandão, Secretario da Presi-
dencia. 

Requerimentos a que se refere o oficio supra 
Belo-Horizonte, 23 de outubro de 1932.-Exmo. Sr. Dr. Olegario 

Maciel, D. D. Presidente do Estado de Minas-Gerais. 
Nós, abaixo-assinados, oficiais de justiça do Tribunal da Relação 

do Estado de Minas-Gerais, vimos pedir a V. Excia. um aumento em 
nossos vencimentos, medida justa, como se verá pelas razões que se 
seguem. 

Servimos nas sessões cíveis e criminais, ordinarias e extraordinarias; 
auxiliamos os serviços dos cartorios; conduzimos diariamente autos de 
agravo e outros recursos dos cartorios aos relatores e destes aos reviso-
res; interes ando-nos pelo rapido e perfeito andamento do serviço ju-
diciario, conduzimos tambem autos para os advogados e destes para os 
cartorios, embora a isso não sejamos obrigados. 

Por todo esse serviço percebemos mensalmente rs. 350$000 e algu-
mas custas. O rendimento das custas é insignificante, quasi que restrito 
aos emolumentos de condução do agravo ; ao passo que os nossos co-
legas do interior do Estado, embora sem vencimentos fixos, tem fartas 
custas de penhora e deposito, intimações, notificações, diligencias e 
condução. 

Não se objete que a concessão do aumento pedido será um mau pre-
cedente que obrigará V. Excia. a extende-lo aos demais oficiais de jus-
tiça, onerando os cofres. 

Os oficiais, infra-assinados, são apenas dois e pertencem á segunda 
instancia, sendo que outros pertencem á primeira. 

ESTADO DE MINAS-GERAI<; ~ 1193 

Os peticionarios, mais mal remunerados que muitos colegas da pri-
meira instancia, são obrigados a residir na Capital onde a vida é mais 
cara e ha muitas despesas correspondentes a necessidades que não ocor-
rem nas comarcas do interior do Estado. 

Por todos esses motivos e pelos que lhe sugerir o espírito de sa-
bedoria, justiça e equidade que caracteriza todos os atos do Exmo. Sr. 
Presidente do Estado, esperamos que o nosso justo pedido seja acolhido 
benevolamente. 

Belo-Horizonte, 26 de outubro de 1932.-0s oficiais de Justiça Fran-
cisco de Assis Ribeiro e Octavio Zocratto. 

Exmo. Sr. Dr. Olegario Maciel, D. D. Presidente do Estado, de 
Minas. 

O abaixo-a sinado, condutor de autos do Tribunal da Relação do 
Estado, vem pediT a V. Excia. aumento de seus vencimentos peias ra-
zões expostas na petição junta para a qmil roga a esclarecida atenção de 
V. Excia. 

Confiado no esclarecido espírito de V. Excia. pede ~deferimento. 
Belo-Horizonte, 11 de novembro de 1932. -José Cyrillo Zocratto. 
Belo-Horizonte, 11 de novembro de 1932.- Exmo. Sr. Desembarga-

dor Rodrigues Campos, D. D. Presidente do Tribunal da Relação.- O 
serviço de condução de autos do Tribunal da Relação, até 1927, era feito 
por meio de carroça fornecida pelo Estado, com os respectivos arreios-
Como o serviço não podia ser feito satisfatoriamente, chegando a carro. 
ça sempre em atrazo, o sr. Desembargadqr Raphael de Almeida Maga-
lhães propoz ao condutor José Cyrillo Zocratto fazer o transporte em au-
tomovel de sua propriedade, com as despesas á sua custa, prometendo-
lhe elevar-lhe os vencimentos a 500$000 mensais, dizendo mais que si 
não obtivesse o aumento, requisitaria ao Estado um automovel fechado, 
com as despesas á custa do Estado. O condutor abaixo-assinado, ganha 
por mês 230$000 e fornece o carro, que nesta ocasião foi obrigado a 
comprar, faz á sua custa despesas de gasolina, todos os reparos e ainda 
desempenha o cargo de carregador de malas . 

Quando precisa de mandar um colega, por qualquer motivo, substi-
tui-lo, paga de seu bolso 20$000 por dia, isto é, 10$000 por viagem. 
Ganha 230$000 e paga na proporção de 600$000 por mês. Acresce 
que tem havido rp.uitas sessões extraordinarias que não são pagas em 
separado, como seria de justiça. Ainda: em 1927 só havia sete malas a 
transportar: creado o cargo de Sub-Procurador-Geral, aumentou-se mais 
uma. 
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E mais: anteriormente a 1927, a mala do sr. Procurador Geral só era 
procurada aos dias de sessões criminais: com o aumento de serviço é 
procurada todos os dias, acontecendo o mesmo com a do sr. Dr. Sub-
Procurador-Geral. 

Por todos estes motivos é justo que o sr. Desembargador Presidente 
represente ao Governo no sentido de cumprir-se o contrato verbal pro-
posto pelo sr. Desembargador Raphael, isto é, elevar-se a 500$000 men-
sais os vencimentos do condutor de malas do Tribunal da Relação. 

Belo-Horizonte, 11 de novembro de 1932.-José Cyrlllo Zocratto · 

Informações 
Secretaria de Estado dos Negocios do Interior. 
Memorandum-Em 7 de novembro de 1932.- S.a Secção. 
Francisco d'Assis Ribeiro e Octavio Zocratto, oficiais de justiça 

do Tribunal da Relação do Estado, pedem aumento em seus vencimentos. 
Alegam, como justificativa da petição, além do acumulo de servi-

ço, pois são obrigados a servir nas sessões ordinarias e extraordinarias, 
e auxiliar o serviço dos cartorios, a conduzir diariamente autos dos car-
torios aos relatores, e destes aos revisores, o fato de seus colegas do 
interior, embora sem ~encimentos fixos, terem fartas custas, o que não 
lhes acontece, porque pouco tiram alem do minguado vencimento men-
sal de 350$000. 

Dizem, ainda, que a concessão do aumento não abrirá precedente 
que obrigue o Governo a extende-lo aos demais oficiais de justiça, one-
rar do os cofres. São eles os unicos pertencentes á segunda instancia, 
sendo que os outros pertencem á primeira. 

Submetendo á apreciação de V. Excia. o presente pedido, a Secção 
nforma que os signatarios percebem, de fato, o ordenado anual de· ···· 
4:200$000, isto é, 350$000 mensais. Informa, ainda mais, que, para o 
orçamento do ano proximo vindouro, já foram fornecidos todos os da-
dos, os quais se acham em estudo na Secção de Contabilidade desta Se-
cretaria, figurando ambos os requerentes com o mesmo ordenado anual 
de 4:200$000-Helio Unhares. 

Secretaria de Estado dos Negocias do .Interior - Memorandum - Em 
18 de novembro de 1932. - 0itava Secção. 

José Cyrillo Zocratto, condutor de malas do Tribunal da Relação do 
Estad<;>, alegando as razões expostas a fls. 2 e 3, pede aumento de ven-
cimentos. 
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O requerente percebe, atualmente, 230$000 mensais, solicitando que 
se elevem os vencimentos a 500$000 mensais. 

Subm~tendo o pedido á resolução de V. Excia., a secção informa que 
já elaborou o seu orçamento para o ano vindouro, estando· o m~smo 
en<:aminhado á Quarta Secção- Paulo de Macedo Cerqueira. 

- O processo passa a constituir a peça n. 135, distribuída aos srs. 
Lorêto de Abreu, Julio de Carvalho e Pedro Aleixo, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Previdencia dos Servidores do Estado de Minas-Gerais - N. 4.480. 
2.• Secção.- Belo-Horizonte, 17 de novembro de 1932. 

Sr. Diretor da Secretaria do Conselho Consultivo de Minas Geraes. 
- Capital.- Venho agradecer a gentileza de vossa remessa do exem-
plar dos Anais do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, relativo ao mes 
de setembro do corrente ano. 

Saudações. 
O Presidente, Honorio Hermeto. 
-0 Conselho fica inteirado. 

Telegrama 

Conselho Consultivo de Minas.- De Sete-Lagôas.- N. 183.- Pls. 
55. -Data 14.- Hora 17,45. 

O Conselho Consultivo Prefeitura Municipal de Sete-Lagôas, reconhe-
cendo grande vantagem manutenção escola complementar Comercio desta 
cidade pede vosso interesse restauração verba necessaria funcionamen-
to referida escola, agora fiscalisada governo federal. Respeitosamente 
aguarda solução favoravel, proximo orçamento. 

Alberto Teixeira Paes, José Pereira da Rocha, José Duarte de Pai-
va, Padre Israel Miranda, Braz Filizzola. 

-Aguarde oportunidade. 

Comunicação 
O S r. Pedro Aleix comunica que o Sr. Julio de Carvalho, por 

motivo de viagem, deixou de comparecer á presente sessão. 
-0 Conselho fica inteirado. 
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Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O sr. Lucio dos Santos:-Trago o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 118 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 127) 
O Conselho Consultivo a que foi presente o oficio do Sr. Secretario 

da Agricultura sobre a venda de terras devolutas nos municípios de Je~ 
quitinhonha, Caratinga, Manhumirim, Aimorés e Antonio~ Dias, a quinze 
ocupantes, de acordo com a lista anexa ao oficio, verificando que to-
das as propostas de compra das terras estão dentro dos limites estabele-
cidos pelo decreto n. 8 .. 201, de 1928, e que nenhum inconveniente ha 
nessa venda, é de parecer que a mesma se faça, ficando a isso autori-
sado o referido Secretario. 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1932.- Lucio José dos San-
tos, relator. 

- -0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo yoto vencedor o do Sr. Julio de Car-
valho. 

. - Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario da Agticultura. 

O sr. Samuel Libanio:-Sobre a peça n. 129, elaborei o se-
guinte parecer final {lê): 

Parecer n. 119 
Venda de terras devolutas 

PEÇA N.129 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo examina~ 

do devidamente o assunto constante do oficio do Sr. Secretario da Agri~ 
cultura datado de 21 de outubro p. passado, em que S. Exc. solicita au~ 
torizaç~o para vender lotes de terras devolutas situad~s nos mu~ici~ios 
de Jequitinhonha, Raul Soares, Fortaleza, Patos, Mesqmta, Antomo-D1as, 
Guanhães, Peçanha e Fruta!, é de parecer que se proceda á venda dos 
referidos lotes cuja area, conforme o quadro discriminativo apresentado, 
não ultrapassa a-limites estabelecidos pelo decreto n. 8.201, de 1928. 

Scla das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas~Ge~ 
rais. Belo~Horizonte, 19 de novembro de 1932. - Samuel Libanio, re~ 

!ator. 

. ' 
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-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do Sr. Julio de Car~ 
valho. 

-Devolve~se a peça, acompanhada do relatorio e parecer ao Sr 
Secretario da Agricultura. 

O sr. Loreto de Abreu:-Apresento o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 120 
Venda de terras devolutas 

PEÇA N. 131 
Visto e relatado este processo, etc. 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas~Cerais decide autorisar 

ao Exmo. Sr. Dr. Secretario da Agricultma a venda solicitada de parte 
de terras a que e referem o oficio no 949 e relato rio respectivo, que 
adota como parte integrante de ta decisão. 

Belo~Horizonte, 19 de novembro de 1932. - Loreto Ribeiro de 
Abreu, relator. 

Relatorio a que faz referenda o parecer supra 
O Exmo. Secretario da Agricultura, baseado no art. 10 •e» do dec . 

20.348 de 1931. - Codigo dos Interventores,- e no Regulamento de Terras 
deste Estado, em oficio de 25 de outubro proximo passado, solicita deste 
Conselho autorisação para vender ao respectivo ocupante Revm. Pe. 
Joaquim Martins Pereira um lote de terras devolutas sito no Carrego das 
Lages, Distrito e Município de Raul-Soares, com uma área de ........ .• 
1.066.000 m2 ou 106.60 hectares. 

O lote, embora pouco, excede o limite maximo de 100 hectares tra-
çados á faculdade livre de venda deixada aos Governos dos Estados. 

O Exmo. Secretario não se pronunciou sobre a conveniencia da ven-
da; mas não 6 essa conveniencia já se infere do pedido, como até é 
expressa no citado Regulamento de Terras em vigor que, no caso, or-
dena a venda direta por preferencia, aos ocupantes, como caracterizados 
no art. 62, ns. 2 e 3; e trata-se no caso de venda a um ocupante, como 
já se assinalou.-Ao Sr. Conselheiro Christiano Guimarães, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 2 de Novembro de 1932.-Lorêto. 
-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os conse-

lheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Julio de Carvalho. 
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-Devolva~se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario da Agricultura. 

O Sr. Pedro A.lei:xo: -Tambem eu trago o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 121 
I 

Abertura de credito para o serviço de juros de ti tulas emitidos 
pela Prefeitura 

(PEÇA N. 130) 

O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, considerando que está es-
goíada a verba orçamentaria para o serviço de custeio de juros dos titu-
os e mais obrigações da emissão e responsabilidade da Prefeitura, con~ 
forme comunicação oficial do Diretor da Despesa e Contabilidade e con~ 
siderando que é do interesse da municipalidade manter em dia o paga~ 
mento dos juros de seus títulos, autoriza a abertura de um credito su-
plementar de 100:000$000, de acordo com o pedido do Exmo. Sr. Pre-

feito. 
Sala das Sessões, 15 de' novembro de 1932.-Pedro Aleixo, presi~ 

dente e relator. 
-- O parecer é aprovado e logo depois assinado por todos os srs. 

conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Julio de Car-
valho. 

Devolva~se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 

Prefeito da Capital. 
-Passa-se á 

2. • parte da ordem do dia 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 132) 

O Sr. Pedro .A.lelxo: Da 2.a parte da ordem do dia consta, 
em primeiro logar, a discussão da peça n. 132, sôbre a venda de terras 
devolutas, situadas nos municípios de Jequitinhonha, Raul~Soares, Fru~ 
tal e Patos. 

Estando, porém, ausente por motivo justificado, o relator, sr. Julio 
de Carvalho, fica aQ.iada a discussão. 
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Abertura de credito para promoções na Força Publica 
(PEÇA N. 133) 

O Sr. Pedro .A.lel:xo: -Vamos passar á discussão da peça n. 
133, que trata da abertura de um credito especial de 500:000$000, desti~ 
nado ás despesas que resultarão de promoções na Força Publica. 

Sou o relator da peça e sôbre a mesma apresento o seguinte reta~ 
torio (lê). 

Relatorio 
Deseja o Exmo. Sr. Presidente do Estado premiar com promoções os 

oficiais da Força Pública que se distinguiram na ultima campanha. O 
quadro atual, entretanto, não comporta as promoções de todos quantos 
merecem esse premio pelos serviços que prestaram. 

Por isso S. Excia. pede a abertura de um credito extraordinario de 
500:000$000 para ocorrer ás despesas que resultarão das promoções de-
sejadas. Sôbre esse pedido é o Conselho Consultivo chamado a pro~ 
nunciar-se. Assim relatada a peça, eu a passo ao Exmo. Sr. Cons. 
Christiano Guimarães, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 15 de Novembro de 1932.-Pedro Aleixo, presi~ 

dente e relator. 
Parecer 

O Sr. Pedro .A.lei:xo:-0 sr. Secretario do Interior, conforme 
consta do relatorio, seguindo determinação do sr. Presidente do Estado, 
pede 'autorização ao Conselho para abertura de um credito especial de 
500 contos afim de ocorrer ás despesas com a promoção aos postos 
imediatos, dos oficiais que se distinguiram na ultima campaBha. 

Parece-me que o Conselho é chamado a pronunciar-se sôbre a aber-
tura do crédito, pela função que lhe cabe, de acompanhar e examinar 
o orçamento do Estado, e segundo a tradição de suas deliberações an-
teriores, deverá concordar com a medida, desde que, ouvida a Secreta-
ria das Finanças, esta se declare habilitada para satisfazer ao pagamentG 
decorrente de tais promoções. 

E' este o meu parecer. 
(Mzdto bem 1) 

Discuslo 
Posto em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, 

é o mesmo aprovado, adotando-se a seguinte 
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Conclusão 
O Conselho autorisa 'a abertura do credito especial de 500 contos, 

destinado a ocorrer ás despesas resultantes de promoções na Força Pú-
blica, desde que, ouvida a Secretaría das Finanças, o respectivo titular 
declare estar o Thesouro habilitado aos pagamentos decorrentes do refe-
rido credito. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem de dia 
O Sr. Pedro Alelxo :-Não havendo mais nada a tratar, designo 

para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
Primeira parte-A regimental. 
Segunda parte-Discussão da peça n . 132, sôbre a venda de terras 

devolutas e de outras quaisquer materias que, devidamente relatadas e 
·revistas, forem enviadas á Secretaría do Conselho com a necessaria an-
tecedencia. 

Está encerrada a sess~o. 

78." sessão ordinaria, aos 22 de Novembro de 1932 

Presidente-Sr. Pedro Aleixo. 

Secretario- Sr. Furtado de Menezes. 

SIJMA.IliO :-Ata.-Expediente.-Comunicaçao.-Parecer final n. 122.- (Abertura 
de credito para promoçoes na Força Pública) . -2. a parte.-Represen-
tação do Instituto Mineiro de Arquitetos.- Parecer do sr. Christiano 
Guimarães.-Discussão.-Substitutivo.-Conclusao.- Venda de terras 
devolutas (Peça n. 132).- Relatorio e parecer do sr. julio de Carvalho. 
- Discussão.-Conclusão.- Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Fur-
tado de Menezes, Annibal Gontijo, Julio de Carvalho, Christiano Guima-
rães, Samuel Libanio e Lorêto de Abreu. 

-Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Furtado de Menezes apresenta o seguinte expediente : 

. . 
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Oficio 
Abertura de 3 crédito para reforço de verbas, já esgotadas, do orça-

mento municipal 

Prefeitura de Belo-Horizonte. N. 25-Belo-Horizonte, 22 de Novembro 
de 1932.-Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo, M. D. Presidente do Conselho Con-
sultivo.-Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. os inclusos pro-
cessos nos quais é solicitado pagamento por verbas já esgotadas, e que 
precisam de um reforço de 7:000$000 (sete contos de réis). 

Nos termos do disposto no Codigo dos Interventores, peço a esse 
ilustre Conselho digne-se opinar sôbre o assunto, afim de que possa ser 
aberto o necessario crédito suplementar. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. protestos de estima e 
consideração .-Luiz Penna, prefeito. 

Requerimentos anexos ao oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Prefeito desta CapitaL-O abaixo-assinado, contador 

e distribuidor do judicial do termo de Belo-Horizonte, vem requerer a V. 
Excia. o pagamento de 699$000 (seiscentos e noventa e nove mil réis) 
provenientes de 233 distribuições de executivos fiscais da Prefeitura, feitos 
no período de 24 de agosto a 18 do corrente mês.-P. Deferimento. 

Belo-Horizonte, 19 de Outubro de 1932.- Marçal de Deus Vieira. 
Exmo. Sr. Dr. Prefeito desta Capital.-0 abaixo assinado, contador 

e distribuidGr do judicial deste Termo, vem requerer a V. Excia. o pa-
gamento da importancia de setecentos e setenta e um mil réis (771$000) 
proveniente de (257) duzentos e cincoenta e sete distribuições que fez 
de executivos fiscaes desta Prefeitura, nos dias 20, 21 e 22 do corrente 
mês. P. Deferimento. Belo~Horizonte, 24 de Outubro de 1932.-Marçal 
de Deus Vieira. 

Informação 
Sr. Prefeito. 
Em processo anterior - já encaminhado ao Conselho Consultivo 

solicitamos de V. Excia. os recursos indispensaveis de um crédito su-
plementar para verbas orçamentarias prestes a se esgotarem. 

Agora duas outras precisam da mesma providencia. 
São ellas : as consignações • Custas e Diligencias em Causas da 

Fazenda• e «Gratificações Especiais• ; aquela da verba 3 (Gabinete do 
Advogado) e esta da de n. 6 (Diretoria da Receita e Fiscalização). 

4 
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A primeira carece de uma nova dotação de 4:000$000 e a segunda 
de 3:000$000. 

Cremos nós que na fórma do Codigo dos Interventores e depois de, 
a respeito, ouvido o parecer do Conselho Consultivo, nada se opõe a 
esse providencia para nós indispensavel, caso assim tambem ajuíze V. 
Excia 

A' Secretaria. 
18-11-932.-Longobardo. 

Despacho do Sr. Prefeito 
Ao Egregio Conselho Consultivo solicito seu parecer sobre a aber-

tura dos créditos pedidos e que se fazem necessarios. 
19-11-932.-0 Prefeito, Luiz Penna. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 136, distribuída aos 

srs. Christiano Guimarães, Samuel Libanio e Lucio dos Santos, respetiva-
mente, relator 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Representação 
-De Leonidas de Andrade Camara, antigo professor de Portuguez 

e Francês do Ginasio Municipal de Montes-Claros, alegando ter en-
trado em concurso para assistente técnico do ensino deixando, entretan-
to, de ser submettido ás provas oraes, o que reputa grave injustiça, ra-
zão pela qual se dirige ao Conselho afim de que este tome em conside-
ração o seu caso. 

Dirija-se ao Governo do Estado. 

Communicação 
O sr. Pedro A.lel:xo :-communica que o sr. Lucio dos Santos 

deixou de comparecer á presente sessão, assim como faltará á proxima, 
por motivo justo. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O sr. Pedro A.lel:xo: - Trago o seguinte parecer final sobre a 
peça n. 133 (lê) : 

. . 

· Parecer n. 122 
Abertura de crédito para promoções na Força Publ'ca 

(PEÇA N. 133) 

O Conselho Consultivo de Minas autoriza a abertura de um crédito 
de 500:000$000, afim de ocorrer as despesas provenientes das 1romo-
ções aos postos imediatos dos oficiais da Força Publica que se distin-
guiram na ultima campanha. Antes, porém, da abertura desse crédito 
deverá ser ouvida a Secretaria das Finanças sobre as possíbilidades do 
Tesouro. Assim decide o Conselho, de conformidade com as deliberações 
que, em casos semelhantes, invaríavelmente vem tomando. 

Sala das Sessões, 22 de Novembro de 1932. 
Pedro Aleixo, presidente e relator. 
-0 parecer é aprovado e logo assinado por todos os Sl'6. conselhei-

ros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Lucio dos Santos. 
Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. Se-

cretario do Interior. 
-Passa-se á 

Segunda parte da ordem do dia 
Representação do Instituto Mineiro de Arquitetos 

(PEÇA N. 119) 
O sr. Pedro Alel:xo :-Na segunda parte da ordem do dia temos, 

em primeiro lugar, a continuação da discussão da peça n. 119, relati-
vamente a uma representação do Instituto Mineiro de Arquitetos, pe-
dindo, seja o mesmo declarado de utilidade publica. 

E' relator o sr. conselheiro Christiano Guimarães, que tem a pa-
lavra. 

Parecer 
O sr. Cbrlstlano Guimarães :-Penso sr. Presidente, ser per-

feitamente dispensavel a leitura do relatorio sobre a peça n. 119, uma 
vez que já foi feita em sessão anterior. 

Com efeito, iniciada a discussão dessa peça a 18 de outubro, foi a 
mesma interrompida por havermos pedido sobre o caso informações ao 
sr. Prefeito, tendo, porém, o Conselho verificado , desde logo que a soli-
citação de sua audiencia em semelhante assunto não se enquadrava em 
nenhum dos itens do art. 1 O do dec. 20.348. Entretanto, como o art. 
8.0

, letra b, do mesmo decreto, declara que o Conselho emitirá parecer 
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escrito sobre as consultas que lhe propuzer o respectivo Interventor ou 
Governo Provisorio, julgamos de bom alvitre solicitar informações da o 
Prefeitura que, dispondo de orgãos técnicos, poderia nos orientar a res-
peito da questão. 

O Sr. Prefeito encaminhou o oficio em que o Conselho solicitava 
essas informações, á Diretoria de Obras que sobre o assunto deu o 
seguinte parecer, assinado pelo sub-diretor (lê): 

"Nenhum interesse pode ter a Municipalidade na satisfaçã8 
do pedido do Instituto Mineiro de Arquitetos. 

Trata-se de uma sociedade que não representa a totalidade 
da classe de Arquitetos da Capital ou do Estado. 

Podemos mesmo adiantar que os arquitetos diplomados não fa-
zem parte do seu quadro social. 

Independentemente desse fato, não vemos motivos superiores 
que possam justificar a pretenção dos interessados. 

Somos inteiramente contrarias a concessão de favores da 
natureza do presente, de vez que atraz dos mesmos outras socie-
dades virão reclamar igualdade de situação. Sendo um dos prin-
cipais objetivo do legislador da Republica Nova a regulamenta· 
ção das classes, penso ~er prematuro o pedido agora feito pela 
Sociedade Mineira de Arquitetos. 

Alem de atravessarmos um período de transição, contra a 
pretensão da Sociedade em apreço podemos invocar a penosa si-
tuação do Estado e da Municipalidade. A epoca atual não per-
mite mais liberalidades como esta, tão comuns em situação já dis-
tante. 

E' este o nosso modo de pensar sobre o caso em estudo." 
Não sei, sr. Presidente, si nesta ultima parte terá razão o sr. Sub-

Diretor de Obras. A concessão do favor pleiteado não importaria 
em nenhuma despesa ... 

O SR. FURTADO DE MENEZES:-Efetivamente, não ha favor fi-
nanceiro. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES ... , não gravaria em nada os co-
fres publicas. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Não vejo até vantagem na obtenção de 
tal favor. 

O SR. CHRISTIANO GUJMARÃES:-A vantagem, parece, é apenas 
de ordem moral. Isso aumentaria de certo modo o prestigio da asso-
ciação, que é nova. 

O SR JULIO DE CARV ALHO:-Seria a proteção legal. 

; 
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O SR. PEDRO ALElXO:-Mesmo essa proteção seria nenhuma, por-
que reconhecer a utilidade publica de uma sociedade significa menção 
honrosa e nada mais. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Pode-se legalisar a sociedade como 
pessoa jurídica. 

O SR. FURTADO DE MENEZES:-Isso já está feito . 
O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:- 0 Instituto Mineiro de Arquite-

tos, conforme tivemos oportunidade de salientar no inicio da discus-
são em sessão anterior, pretendia com a obte!'lção do favor que plei-
teia, intervir com mais autoridade na educação artística do povo, assim 
como na defesa do patrimonio artístico do Estado, etc. Ora, essa autori-
dade lhe faltará sem o amparo oficial, mesmo que esse amparo se tra-
duza em t_lma medida de ordem moral apenas. Parece que é esse o 
objectivo dos peticionarias. Como quer que seja, pedimos a opinião 
da Prefeitura, de seus orgãos tecnicos, e essa opinião nos foi transmi-
tida pelas informações do Sub-Diretor de Obras, informações que o sr. 
Prefeito envia agora ao Conselho sem mais nenhuma explicação ou es-
clarecimento o que, aliás, seria, de facto, desnecessario diante das ex-
pressões claras do Sub-Diretor. 

Nestas condições, o Conselho deveria talvez opinar desfavoravel-
mente á pretenção do Instituto Mineiro de Arquitetos. 

O SR. FURTADO DE MENEZES:-Uma vez que não ha favor pe 
cuniario, nem gravame para os cofres quer do Estado, quer da Prefeitura 
não vejo razão para isto. 

·O SR. PEDRO ALEIXO:-Talvez fosse mais conveniente devolver o 
processo á Prefeitura, com a declaração de que o Conselho nada tem a 
objetar quanto á resolução que o sr. Prefeito quizer tomar com referen-
da ao caso. Desse modo, o Prefeito poderá decidir. 

O SR. FURTADO DE MENEZES:-0 Conselho não vê vantagem 
nem inconveniente na concessão do favor. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Não lança uma prohibição. 
O SR. PEDRO ALEIXO:- Não ha mesmo razão para isto. 
O SR. C_HRISTIANO GUIMARÃES:-Talvez fosse mais rasoavel de-

clararmos que nada temos .. . 
O SR. FURTADO DE MENEZES:-A objetar . 
O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES: - ... a dizer sobre o caso. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Quando é pedido o parecer do Conselho, 

este deve emiti-lo. Ora, no caso atual, o nosso parecer deveria ser 
i.\ favor oq contr~: ou pela inutilidaqe ou, pelo menos, pela prescindil;>i-
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lidade de qualquer opinião sobre o assunto, uma vez que os tecnicos 
da Prefeitura já se manifestaram pelo modo exarado nas informações. En-
tregava-se, pois, a questão á deliberação do Prefeito. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-Penso que não se enquadrando 
a petição dos requerentes em nenhum dos casos do art. 10 do dec-
20.348 e, por conseguinte, não sendo obrigatoria para a solução da ques 
tão, a audiencia do Conselho Consultivo, este poderia opinar no sentido 
de nã se tomar conhecimento do assunto, devolvendo-se o processa-
do ao 3r. Prefeito. 

(Muito bem I Muito bem!) 

Discussão 
Em discussão o parecer. 
O Sr. Samuel Llbanlo:-0 art. 8.0

, letra b, do dec. 20.348 dis-
põe que o Conselho Consultivo "emittirá parecer escrito sobre as con-
sultas que lhe propuzer o respectivo Interventor ou o Governo Provi-
sorio " Diante disso, penso que o Conselho, antes de devolver o pro-
cessado a0 sr. Prefeito, deveria emitir seu parecer. 

O SR. PEDRO ALEIX0:-0 Cçmselho poderia dizer que nada tem 
a opôr ao que o sr. Prefeito deliberar sobre o assunto. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-Seria um parecer, não ha du-
vida. 

O SR. SR. SAMUEL LIBANIO:-Perfeitamente. Nada temos aopôr ... 
O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:- .. . a que seja tomada essa ou 

aquela deliberação pelo sr. Prefeito. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-A' vista, aliás, do parecer dos orgãos te-

cnicos da repartição. 
O SR. SAMUEL LIBANIO :-Voto por essa formula. 
O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-Sendo assim, sr. Presidente, 

ao parecer que acabei ha pouco de emitir, apresento um substitutivo no 
sentido do Conselho concluir que nada tem a opôr á deliberação que o 
sr. Prefeito tomar quanto á petição do Instituto Mineiro de Arquitetos, 
fundamentando essa sua resolução no facto de não se enquadrar o caso 
em nenhum dos itens do art. 10 do dec. 20.348, mas considerando, por 
outro lado, que o art. 8.0 , letra b do mesmo dec., determina ao Conse-
lho emitir parecer sobre as consultas que lhe propuzer o respectivo In-
terventor ou o Governo Provisorio, e ainda tendo em vista já existir no 
processo parecer dos orgãos tecnicos da Prefeitura. 

(Muito bem! Muito bem!) 

•• 
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-Ninguem mais tomando a p lavra, passa-se à votação, sendo apro-
vado o substitutivo e adoptada esta 

Conclusão 
O Conselho Consultivo, examinando a representação em que o Ins-

tituto Mineiro de Arquitetos pede seja declarado de utilidade publica, é 
de parecer que não se encontrando o caso enquadrado em nenhum dos 
itens do art. 10 do dec. 20.348, mas devendo emitir o seu parecer escri-
to, nos termos do art. 8. 0 , letra b do mesmo decreto, nada tem a opô r 
á deliberação que o sr. Prefeito tomar sobre a referida representação, 
tendo em vista o parecer dos orgãos tecnicos da Prefeitura. 

-Volta o processo ao relator, para redação do parecer definitivo. 

Venda de terras devolutas 
{PEÇA N. 132) 

O Sr. Pedro Â.lelxo: -Passamos á discussão da peça n. 132 
sobre a venda de terrenos devolutos, situados nos municípios de Jequi: 
tinhonha, Raul-Soares, Frutal e Patos. 

Tem a palavra o relator, sr. cons. Julio de Carvalho. 
O Sr . .Julio de Carvalho:-Meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorio 
Solicita o Exmo. Sr. Dr. Secretario da Agricultura, em o oficio n. 

1.048, de 7 do corrente, autorização do Conselho Consultivo para a ven-
da, em hasta publica, de Jezesete {17) lotes de terras, situados nos mu-
nicípios de Jequitinhonha, Raul-Soares, Frutal e Patos. O lote maior tem 
a área de 9.955.000,00m2 e o menor, a de 1.011.000,00rn2. Com exceção 
de quatro, todos estão ocupados, como se vê do quadro discriminativo 
que acompanha o referido oficio. 

O Sr. Secretario explica que os lotes que medem mais de 500 he-
ctares estão em zona pastoril e, p~r isso, não excedem as suas áreas á 
maxima fixada no art. 61 do dec. n. 8.201, de 31 de janeiro de 1928. 

Assim visto e relatado, passo o processo ao primeiro revisor, exmo. 
sr. conselheiro Lu cio dos Santos. 

Belo-Horizonte, 10 de Novembro, de 1932.-Julio de Carvalho, re-
lator. 

Parecer 
O Sr . .Julio de Carvallao:-Sr. Presidente, como o Conselho já 

tem resolvido por diversas vezes em casos identicos, desde que os lotes 
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estejam nos limites fixados pelo decreto 8.201, a autorização é concedi· 
da. Achando-se nessas condições os terrenos de que trata a peça n. 132, 
meu parecer é pelo deferimento do pedido do sr. Secretario da Agricul· 
tu r a. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Discussão 

-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, adotando-se a 
seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo autoriza a venda de terrenos situados nos 

municipios de Jequitinhonha, Raul-Soares, Fruta! e Patos, relacionados 
no oficio do sr. Secretario da Agricultura, que constituiu a peça n. 132. 

-Volta o processo ao relator, para o parecer final. 

Ordem do dia 
O sr. Pedro A.leixo:-I"T- o havendo mais nada a tratar, desi· 

gno para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE-A regimental. 

• SEGUNDA PARTE--Discussão dos processos que, com a antece-
dencia necessaria, forem enviados á Secretaria do Conselho, devidamen-
te relatados e revistos. 

Está encerrada a sessão. 

79.a sessão ordinaria, aos 26 de novembro de 1932 
P1·esidente-Sr. Pedro Aleixo. 

Secretario-Sr. Furtado de Menezes. 
SUMARIO a- Ata-Expediente-Pareceres finais - N . 123 (Representação do In· 

stituto Mineiro de Arquitetos)-N. 124 (Venda de terras devolutas. 
Peça n. 132)-2.a parte-Reclamação da Cia. General Electric-Aden· 
do ao relatorio- Preliminar proposta pelo sr. Lorêto de Abreu-Dis· 
cussão- Discursos dos srs . Pedro Aleixo e Julio de Carvalho-
Aprovação da preliminar-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Fur-
tado de Menezes, Julio de Carvalho, Annibal Gontijo, Lorêto de Abreu, 
Somuel Libanio e Christiano Guimarães, faltando, por motivo justifica-
do, o sr. Lucio dos Santos. 

-Abre-se a sessão. 
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Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, e ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Furtado de Menezes apresenta o seguinte expediente : 

Oficio 
Requerimento de Nicias Rabello Mourão 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas.-Belo·Horizonte, 22 de 
novembro de 1932. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Em nome do Sr. Pre-
sidente do Estado, tenho a honra de encaminhar a V. Excia. o reque-
rimento aqui junto, em que o datilografo sr. Nicias Corrêa Rabello Mou-
rão solicita equiparação de seus vencimentos atuais aos dos demais 
praticantes das Secretarias das ex-Casas do Congresso. 

Atenciosas saudações. - Lafayette Brandão, Secretario da Presi-
dencia. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Olegario Maciel D. D. Presidente do Estado de Minas-

Gerais. O abaixo-assinado, datilografo da Secretaria do ex-Senado 
Mineiro, atualmente em comissão na Secretaria do Conselho Consultivo 
deste Estado, muito respeitosamente solicita de V. Excia. mandar que 
sejam seus vencimentos equiparados aos dos demais praticantes das 
Secretarias das ex-Casas do Congresso. 

O abaixo-assinado, Exmo. Sr. Presidente, tem prestado serviços ex-
traordinarios ao Estado, na Secretaria onde trabalha, sendo que, durante 
os dias em que se realizam as sessões, o seu trabalho se prolonga até 
altas horas da noite, quando não é toda a noite passada em atividade, 
dado o excesso de trabalho, fato que mais de uma vez já aqui se verificou. 

Entretanto, Exmo. Sr. Presidente, o abaixo-assinado, que já mere-
ceu do Conselho Consultivo elogio pelos serviços extraordinarios que lhe 
prestou, percebe apenas 250$000 mensais, enquanto suas colegas, que 
não pre!:tam os trabalhos extraordinarios noturnos, percebem 306$000. 

Para que V . Excia. possa melhor aquilatar da justiça da presente 
pretensão, o abaixo-assinado pede a V. Excia. mandar ouvir a respeito da 
mesma. o Conselho Consultivo deste Estado. P. Deferimento, 
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Belo-Horizonte, 21 de Novembro de 1932.-Nicias Corrêa Rabello 
Mourão. 

-0 oficio e o requerimento ao mesmo anexo, passam a constituir a 
peça n. 137, distribuída aos srs. Pedro Aleixo, Furtado de Menezes e Sa-
muel Libanio, respectivamente, relator 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Prefeitura Municipal de Mariana.- N. 129 - Em 22 de novembro 

de 1932. 
Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo, D. D. Presidente do Conselho Con-

sultivo de Minas-Gerais. Acusando recebidos os cAnais do Conselho 
Consultivo do Estado de Minas-Gerais,., referentes aos mêses de julho, 
agosto e setembro do corrente ano, cumpre-me transmitir a V. Excia os 
meus agradecimentos por tão util oferta. 

Cumprimento a V. Excia. sob a segurança de minha elevada esti-
ma e distinta consideração.-Bernardo Aroeira, prefeito municipal. 

-Inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Clhristiano Guimarães :-Passo ás mãos de V. Excia. 
sr. Presidente, o segui_nte parecer (lê): 

Parecer n. 123 
(Representação do Instituto Mineiro de Arquitectos) 

(PEÇA N. 119) 
Havendo o sr. Prefeito da Capital solicitado o pronunciamento do 

Conselho Consultivo de Minas-Gerais a respeito da pretensão do Institu-
to Mineiro de Arquitétos, constante da representação por essa sociedade 
feita ao Exmo. Sr. Presidente do E ·tado, no sentido de ser a mesma 
considerada de utilidade publica, após o necessario estudo do assunto, 
resolve o Conselho opinar da seguinte fórma : 

Considerando que o favor pleiteado não se enquadra em nenhum 
dos itens do art. 10 do dec. federal 20.348, em que é estabelecida a obri-
gatoriedade da audiencia do Conselho para a realização de determina-
das medidas por parte do Gov_erno; atendendo porém, a que lhe com-
pete, em virtude do disposto no art. 8.0

, letra b, «emitir parecer escrito 
sobre as consultas que lhe fizer o Interventor ou o Governo Provisorío•, 
entende o Conselbo Consultivo que p.adÇt tem a opôr a qualquer deli-
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beração que o sr. Prefeito julgue de conveniencia adotar para solucio-
nar o caso em apreço. 

Sala das Sessões, 26 de Novembro de 1932.-Chrilltiano Guima-
rães, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Prefeito da Capital. 

O Sr. JuUu de Clarvalho :-Apresento o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 124 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 132) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tomando conhe-
cimento do oficio n. 1.048, de 7 de novembro corrente, do Exmo. Sr-
Dr. Secretario da Agricultura, resolve conceder a autorização solicitada 
para a venda, em hasta publica, de dezesete (17) lotes de terra, ·situa-
dos nos municípios de Jequitinhonha, Raul-Soares, Frutal e Patos, de vez 
que não excedem as respectivas áreas á maxima fixada no art. 61 do de-
creto estadual n. 8.201, de 31 de janeiro de 1928. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, aos 26 
de N0vembro de 1932.- julio de Carvalho, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida a sínado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se apeça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretario da Agricultura. 

Passa-se á 

Segunda parte da ordem do dia 
Reclamação da Companhia General Electric 

(PEÇA N. 74) 
O Sr. Pedro Aleixo :-Da segunda parte da ordem do dia ape-

nas consta a continuação da discussão da peça n. 74, relativamente a 
uma reclamação da Cia. General Electric, ~obre o pagamento de diferen-
ça cambial dos materiais pela mesma fornecidos ao Estado. 

Sou o relator da peça a cujo relatorio, já apresentado, tenho a 
acrescentar o seguinte (lê) : 
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Adendo ao relato rio sobre a peça n. 7 4 
Ao relatorio de fls., tenho a acrescentar que a decisão foi converti-

da em diligencia, na sessão de 2 de agosto do corrente ano, afim de 
apurar4 se a razão pela qual foi retardado o assentamento dos sinais lu-
minosos contratados com a reclamante, assim como se a requisição de 
51:748$560 foi feita com designação da conta a que deveria ser atribuído 
o pagamento. Em cumprimento da diligencia foram solicitadas as infor-
mações desejadas, informações que constam do processo, a fls. 

Assim relatada, vai a peça ao exmo. sr. Conselheiro Christiano Gui-
marães, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 15 de Novembro de 1932.-Pedro Alelxo, relator. 

Preliminar 
O Sr. Loreto de A. reu :-Peço a palavra. 
O Sr. Pedro A.leixo :-Tem a palavra o sr. Cons. Loreto de 

Abreu. 
·o Sr. Loreto de Abre~ :-A praxe geral em tribunais judi-

ciarios, quando uma das partes apresenta documentos, é dar-se vista á 
parte contraria. 

No caso em apreço-após a diligencia ordenada pelo Conselho-
vieram alguns documentos oferecidos pelo devedor, que é o Estado. 

Nessas condições, eu proporia, preliminarmente, uma diligencia para 
ser ouvida a credora, que é a c General», pelo seu advogado, para falar 
sobre esses documentos porque, ás vezes, a parte contraria aduz razões 
que podem trazer esclarecimentos sobre o alcance dos documentos apre-
sentados. 

Entretanto, eu chamo apenas a atenção do nobre relator, na especta-
tiva de que S. Excia. tenha estudado os novos documentos e possa es-
clarecer o Conselho, de modo a que este-si assim o entender-dispense 
a diligencia que propõe; mas nos tribunais judiciarios, repito, é praxe 
quando uma parte apresenta documentos, a outra ser ouvida e, muitas 
vezes, presta informações de tal ordem que estas contribuem para es-
clarecer o espírito do Juiz, e o Juiz, no caso atual, é o Conselho. 

(Muito bem I Muito bem I) 

Discussão 
-Em discussão a preliminar. 
O Sr. Pedro Alelxo:- O Sr. Conselheiro Lorêto de Abreu, 

propõe que ~e çQnvert& em Q.iligencia a cteçi~ãQ a ser tgm~Qa SQbre 9 

I 
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caso da "General Electric", porque houve juntada de novos documen-
tos. 

Propõe, então, S. Excia., que se dê vista do processo e no-
tadamente destes documentos ao advogado da requerente. 

O sistema a que acaba de se referir o Sr. Lorêto de Abreu é, sem 
duvida alguma, aquele que mais acautela os interesses da parte, por-
que esta tem oportunidade de apreciar a documentação apresentada e 
não é colhida de surpreza. 

No caso atual-devo informar tambem aos ilustrados colegas que 
não examinaram o processo- em virtude de decisão do Conselho, foram 
solicitados esclarecimentos á Secretaria do Interior e esta, depois de 
varias diligencias, respondeu as consultas feitas, pela maneira seguinte 
(lê): 

"O Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado, pelo 
oficio de fls. 70, devolveu o presente processo, que trata da re-
clamação que a Cia. General Electric fo rmulára, (fls. 19 e20) contra 
a forma de pagamento adotada pelo Estado, para liquidação da 
conta de instalação de aparelhos sinaleiros, pedindo os seguintes 
esclarecimentos: 

1. 
0

) Si houve ordens de prepostos do Governo que de-
terminassem a demora no assentamento dos sinais lumino-
sos; 

2. 
0

) Si o pagamento já efetuado á General Electric, foi feito 
com a detignação da conta, afim de saber-se a qual dos debitos 
do Estado deve o mesmo ser atribuído; 

3. 
0

) Deseja ainda o Conselho quaisquer outras informações que 
possam esclarecer o assunto. 

Quanto ao 1. 0 item, informa o Dr. Almansor Doyle e Silva 
que superintendia o Serviço de Veículos por ocasião da conclusã~ 
do assentamento dos sinais, que nenhuma ordem deu, que deter-
minasse a demora nos trabalhos, tendo, porem, ao assumir 0 car-
.go, encontrado uma de seu antecessor mandando adiar a insta-
talação de alguns, por motivos ponderosos (oficio de fls. 72). 

Quanto ao 2. 0
, o parecer de fls. 12 esclarece que a quantia 

de 51:749$560 requisitada em favor da General, em 29-10-29 
d~stino~-se á amortisação da conta de 114:323$060, isto é, da qu; 
fm debitada ao Estado em moeda nacional (as contas são duas uma 
em moeda nacional e outra em moeda americana). 

Quanto ao 3.0
, parece-me que nada se pode acrescentar ás 

informações e pareceres de fls. 19.34 e 61. 
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Assim (continua o chefe da secção que presta as informações) 
muito embora só mereçam louvores os funcionarias que através 
de seus pareceres procuraram defender o tesourC? do Estado, 
minha impressão é que a Cia. tem direito a receber a diferença 
cambial reclamada, visto como, havendo ela pago por materiais 
que foi incumbida de adquirir para o Estado, 11.953, 50, é natu-
ral que receba em moeda nacional a quantia que corrresponda 
rigorosamente ao que desembolsou". 

Er:a seguida, foi o processo devolvido ao Conselho de acordo com 
este despacho {lê) : 

"Pela devolução do processo do Conselho Consultivo em-
bora não se tenha positivado si houve ou não protelação por parte 
de prepostos do Governo para a execução dos serviços a cargo da 
General Electric.-26-10·32.- Carlos Prates. 

Devolva-se.- Capanema • . 
Os documentos a que se refere o nosso ilustrado collega, Sr. De-

sembargador Lorêto de Abreu, são cartas relativas á propria questão 
em andamento, quer dizer, não ha propriamente um documento novo. 
São papeis que já se achavam juntos ao processo. 

O SR. LORt:TO DE ABREU:- Já se achavam juntas ao processo 1 
Mas, como elas foram juntas 9epois, fiquei entendendo que eram docu-
mentos novos. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Os papeis são os seguintes: uma recla-
mação da propria "General", enviando um extrato de contas pelo qual 
se verifica que ela, em 31 de julho de 1931, tinha a seu favor um saldo 
de 43:561$000, uma carta . . 

O SR. LORJ;:TO DE ABREU: -Esses documentos foram colocados 
depois da diligencia e, pela ordem em que estão, julguei serem 
novos. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Esses papeis são apresentados pela propria 
~ General,. e constituem ma teria do mesmo processo, ao qual estão incor-
porados em virtude de despacho do Sr. Secretario do Interior. 

São reclamações da Cia. encaminhadas ao Secretario pela primeira 
secção da Secretaria conforme se vê pela seguinte nota (lê) : 

"A General Eletric, apresenta o incluso extrato da conta cor-
rente desta Secretaria, na importancia de 43:561$000, pedindo a 
atenção de V. Excia. a respeito. 

O respectivo processo deve estar no gabinete, visto já ter 
sido informado e não ter voltado a esta secção. 

15-lQ-931. -E. Lima. Junte-se. 21-10-31.- Capanema". 

' 

> ' 
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A minha impressão é que os novos documentos juntados já se 
acham contidos no proprio processo, mas como a diligencia proposta 
pelo Sr. Conselheiro Lorêto de Abreu, visa assegurar ainda mais o di-
reito da parte, eu me manifesto favoravelmente a ela. 

(Muito bem I Mui to bem I) 
O Sr. Julio de Carvalho:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO: -Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. JULIO DE CARVALHO : -Estou de acordo com a prelimi-

nar proposta por nosso ilustrado colega, desembargador Lorêto de Abreu, 
porque as informações prestadas pelos funcionarias do Estado que per-
tenciam á Inspetoria de Veículos, são, segundo depreendo, quasi todos 
desfavoraveis á Cia., e esta sobre elas ainda não se manifestou. 

Devo dizer que não conheço o processo, pois que não esta v a 
ainda no Conselho, quando foi ele aqui discutido. Entretanto, ou sejam 
desfavoraveis ou não á Companhia essas informações, penso que ela 
deve ter vista do processo, afim de fala r sobre qualquer documento de 
que não tenha noticia. 

O SR. PEDRO ALEIXO :- As informações, em resumo, são até 
favoraveis á Companhia. 

O SR. JULIO DE CARVALHO: -Eu me lembro de ter lido nos 
Anais uma informação do Dr. Menelick de Carvalho, claramente con-
traria á Companhia. 

O SR. PEDRO ALEIXO : - E' anterior á vinda do processo ao Con-
selho. 

O SR. JULIO DE CARVALHO:- Não é prestada ao Conselho 1 
-O SR. PEDRO ALEIXO :- Não. Precisamente porque o Dr. 

Menelick de Carvalho era contrario a que fosse provido o rer.urso e 
porque, no parecer dele se calcavam os demais pareceres, foi que se pro-
poz que a decisão se convertesse em diligencia afim de que tal decisão 
não se baseasse apenas na impressão de funcionarias do Estado. Assim, 
deveriam ser positivados os fatos, sendo-nos prestadas informações 
quanto á circunstancia de não terem realmente sido instalados alguns 
sinais luminosos na época determinada e em tal hipótese, si isso se ha-
via verificado por ordem de prepostos do Estado. 

A informação que a esse proposito nos presta o Dr. Almansor 
Doyle é a de que •por occasião da colocação ou assentamento dos sinais, 
quando superintendia o serviço de veículos, nenhuma ordem deu que 
determinasse a demora dos trabalhos tendo, porém, ao assumir o car-
go, encontrado uma de seu antecessor mandando adiar a instalação de 
alguns por motivos ponderosos•. 
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Emfim, eu manifestei-me favoravelmente á preliminar do sr. cons.o 
Loreto de Abreu, porque será mais um ensejo que se dará á Compa-
nhia para sustentar seu direito, de modo a poder trazer, si puder, algum 
argumento novo em face do processado. 

O SR. LORETO DE ABREU: -Assim, ficará o assunto perfeita-
mente debatido. 

Será ouvida a parte contraria, de acordo com a praxe geral adotada 
nos tribunais judiciarios. No Tribunal da Relação do Estado era essa uma 
praxe seguida frequentemente, não só na Camara Civil como na Cama-
ra Criminal. 

O SR. JULIO DE CARVALHO: -E' uma solução liberal. Não ha-
verá cerceamento de defesa. 

(Muito bem I Muito bem !) . _ 
Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a dtscussao, 

sendo aprovada a preliminar. 
o Sr. Pedro Aleixo determina que se oficie ao advogado da 

Companhia comunicando a deliberação d~ Conselho e pedindo-lhe que 
se manifeste sobre os novos documentos JUntados ao processo. 

Ordem do dia 
o Sr. Pedro .Aiehr;o:- Não havendo mais nada a tratar, de-

signo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE - A regimental. 
SEGUNDA pARTE - Discussão das peças que, devidamente relata-

das e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a antece-
dencia regimental. 

Estt. encerrada a sessão. 

so.a sessão ordinaria, aos 29 de Novembro de 1932 

PRESIDENTE- Sr. Pedro Aleixo. 1 • 

SECRETARIO- Sr. Julio de Carvalho. 
Smmarlo Ata _ Expediente- Comunicaçao- Falta de numero - Encerramento ~ 

da sessão. 
A' hora regimental, c0mparecem os srs. Pedro Aleixo, Julio de 

Carvalho, Annibal Gontijo e Christiano Guimarães. 
-Abre-se a sessão. 
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Não se achando presente o sr. Furtado de Menezes, é convidado a 
ocupar a cadeira de secretario o sr. Julio de Carvalho. 

Ata 
Deixa de ser lida a ata da sessão anterior por não haver numero 

para sua aprovação. 
Expediente 

Sobre a mesa nenhum expediente se encontra. 

Communicação 
O sr. Pedro Aleixo:- Comunico ao Conselho que, por motivo 

justo, deixam de comparecer á presente sessão, os srs. Lucio dos San-
tos, Furtado de Menezes, Samuel Libanio e Loreto de Abreu. 

Falta de numero 
O Sr. Pedro .Aiexio:- Não havendo numero para deliberar 

vou encerrar a sessão, continuando a prevalecer para a proxima a mes-
ma ordem do dia, com o acrescimo das materias que, devidamente re-
latadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a an-
tecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 
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ata Sessão ordlnarla, aos S de dazembro de 1• 32 

._P.{mSID.EN,l1::- Sr. Ped.t:o AI eixo. 

SECRETARIO:~ ~r. Furtado de Menezes. 
SUJIABIO a - Atas-Expediente-Comun;.caçoes-Mept,oriais-2.• ,.paf!e: llenJta 

d~ terras devolut~s {P~ça n. 134)-Relatorio e parecer dó s·r: J\Pij~bàl 
Oontijo -Discussao-Conclusao-Requerimentos dos oficiais de justiça 
e do condutor de malas do Tribunal da RelaÇao-Relatorio é prelimi-
nar do sr . Lorêto de Abreu-Discussaq-Deelaraçao'"' do sr. 'Julio de 
Carvalho-Discurso e emenda do sr. Pedro Aleix.o-Discurso8 ~do; 'i~ 
Julio de Carvalho e -Samuel Libanio-Declaraçao do sr. Lorêto de 
Abreu-Conclusao-OrdE'm do dia. · · - ·· ,., 

A' hora regimental, é aberta a sessão, com a presença dos srs. Pe-
dro Aleixo, Furtado de Menezes, Julio de Carvalho, Samuel Libanip, 'Lo-
rêto de Abreu, Annibal Gontijo e Christiano Guimarães. 

·Atas . .. 
São-iidas e aprovadas, sem observações, as atas das duas altimas 

se~sões. 
·Expediente 
~ • ~ I • • 

O Br. Furtado de Menezes traz .ao , conheciJ;nento -do Con-
. selho-.o seguinte expediente : 

-Oficio 
Venda de ; terras devolutas 

Gal;Jinete do Secretario da Agricultura d.o Estado de Minas-Oerais. 
-N. 1.190.-Belo-Horizonte, 30 de novembro de 1932. - H~- .~ 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais .--Belo-Horizonte. ' · · · ' 

Os inclusos processos referem-se a . terrenos medidos pelo--Estado 
para venda em hasta publica. · · · 

Sendo vedado pela letra e do art. 10 do decreto n. 2(}.348, de-29 de 
agosto de 1931, a venda de lotes de âreas superiores ã '100 bectares, 
sem autorização -do Conselho Consultivo do Estado, solicitõ dessa as-
sembléa essa autorização, informando que todos estes;,lotes estão, situa-
do= em zona pastoril. 

Sirvo-me do ensejo -para reiterar a V. Excia. os protestos de mi-
nha estima e consideração.-Carlos Luz, secretario da ~cultura. 



1222 éoNsÉÍ.üo coNStrt:nvo oo 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERAL 

IJgpétorla de Ooaeessõea e ftaeallzaçAo de Ooatratos 

Relaçao dos terrenos devolutas a que se refere o oficio o. 1.190 expedido 
ao Conselho Consultivo em 30 de novembro de 1932 

Nomes dos ocupantes Lugar Di~trito Municiplo A'ria 
m2 

Alexandre Francisco Margens do Cog 
~equitinhonha. Rosas .......... . . .. Boassú . . . ... ... . Jequitinhonha. 1.471.250,00 

José Ferreira do Margens do Ribei-
Amaral . . ....... . .. rao dos Prates .. . . . 4.483.625,00 

Virissimo Ribeiro de 
Novais ....... . . ... Tanque . . ... . ..... . . 1.187.900,00 
Melchiades Villas Marg. do Cog. Ja-
Bôas . . ... .... . . cinto . . • . . • ••••• Salto- Grande . . 1 . 431.000,00 

Clemente Mendes . . ld. idem .. . .. .... • . . 2 . 609.000,00 
Luiz Baptista de O li-

5.351.250,00 veira ...... . . . .... . . ,. . • • • 
Bartholomeu José da 
Silva . . . . . . • • • . . . . Coelho . . . . . . ... . .. S. Joao da Vi-

José Marques Pe- gia ... . .. .. .. . 6 . 013.500,00 
reira . . . . . . . . . . . . . . Vereda . . . . . . .. . S. João da Vi-

Sem ocupante ...... ,Rib. t{ubim do Sul 
~a ... . .. . .. . 3 899.250,00 

Ruim ...... .. " 1 . 833.875,00 

Inspetoria de Concessoes e Fiscalização de Contratos, 30 de novembro de 1932. 
-ass. Edmundo Bi'andao, auxiliar de 3 a.-Visto, ass. Vinicio Baptista de Arau-
Jo, chefe interino.-Visto, Washington W. do Nascimento, pelo inspetor. 

-0 oficio com a relação dos terrenos a que se refere, passa a 
constituir a peça n. 138, distribuída aos srs. Samuel Libanio, Annibal 
Gorrtijo e Furtado de Menezes, respectivamente. relator, 1.0 e 2'0 re-
visores. 

Oficio 
Prefeitura Municipal do Prata-(Estado de Minas-Gerais)-N. 343-

Prata, 26 de novembro de 1932. 
Ilmo. Exmo. Sr. Dr. Secretario do Conselho Consultivo do Estado 

de Minas-Gerais-Belo-Horizonte. 
Tenho em mãos dois exemplares de ANAIS desse Conselho, refe-

rentes aos mêses de agosto e setembro, por cuja remessa penhorada-
mente agradeço a V Excia. 

Reitero a V. Excia. os protestos de elevada estima e consideração. 
Saude e fraternidade. 
O Prefeito, Edmundo de Novaes. 
-0 Conselho fica inteirado. 

I 

• ' 

) 
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Telegrama 
-Do diretor da Escola Normal de Ouro-Preto, solicitando dotação 

de verba no orçamento futuro, para despesas de expediente daquele es-
tabelecimento. 

-Aguarde oportunidade. 
-Continu'a o expediente. 

Comunicações 
' O llr. Fartado de Menezes - comunica que o sr. ucio dos 

Santos, ainda por motivo de molestia, deixa de comparecer presente 
sessão. 

-0 Conselho fica inteirado. 
O Sr. Chrlstlano OulmarAes -comunica egualmente que, 

por ter de se ausentar da Capital, faltará á algumas sessões. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-manda constar da ata a justificação pre-

via das faltas do sr. Christiano Guimarães. 

Memoriais 
O Sr. Furtado de Menezes -passa ás mãos do sr. Presi-

dente, em nome do sr. Luci o dos Santos, dois memoriais que a este 
foram dirigidos e em que professoras normalistas e estagiarias do grupo 
escolar de Japão, solicitam a restauração de seus vencimentos, dimi-
nuídos em 40$000, em 1930, e em 80$000, em 1931 , porquanto a dimi-
nuição somente diz respeito ás professoras distritais. 

-Aguardem oportunidade. 
-Passa-se á 

Segunda parte da ordem do dia 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 134) 

O Sr. Pedro .A.Ielxo :-Na segunda parte da ordem do dia te-
mos, em primeiro logar, a discussão da peça n. 134, relativamente á ven-
da de· terras devolutas situadas nos municípios de Raul-Soares e Jequi-
tinhonha. 

E' relator da peça o sr. conselheiro Annibal Gontijo, que tem a 
palavra. 

O Sr. .A.nnlbal Oontljo :-E' este o relatorio que apresento so-
bre a peça n. 134 (lê): 

Relatorlo 
Em oficio n. 1.065, de 11 do corrente, o sr. Secretario da Agricul-

tura de acordo com a exigencia do artigo 10, letra e do decreto n ...... . 
20.348 de 29/8/1931 ~ pede ao Conselho Consultivo de Minas-Gerais au-
torização para vender 2 lo_tes de terras devolutas nos municipios de Je-
quitinhonha e Raul-Soares. Informa o sr. Secretario que o lote ocupado 
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por êandido Moraes, no districto' de s 'àito-Grande, município de Jequiti-
n.honha, como. se vê da relação que acompanha o referido oficio, está 
sttuado em zona pastoril e que a sua..ária não excede do limite previsto 
pelo artigo 61, do decreto n. 8.201, de 1928. . . 

Assim relatada a peça, passo-a ao Exmo. Sr. Conselheiro Julio de 
Carvalho. 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1932.-Annibal Gontijo, relator 

Pàrecér 
O sr. Annibal Gontljo:-Sr. Presidente, o que poderia impedir 

a nossa aquiescencia á autorizaçã<? solicitada pelo sr. Secretario da Agri-
cultura para a venda dos terrenos devolutos que constituem objeto da 
peça n. 134, seria a extensão da ária dp lote ocup~do por Candido Mo-
rais, no distrito de Salto-Grande, município de Jequitinhonha. 

Afirma, porém, o sr. Secretario que esse lote se acha situado em 
zona pastoril, e que não excede do limite previsto pelo art. 61 do de-
creto 8.201, de 1928. 

Nessas condições, sou de parecer que o Conselho conceda a au-
torização que lhe é pedida. 

{Maito bem!) 
Olséussão 

-Posto em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo 
adotada ·a seguinte 

·Conclusão 
O Conselho Consultivo é de parecer que se proceda á venda dos 

dois lotes de terras devolutas, indicados no oficio do sr. Secretario da 
Agricultura, que constituiu a peça n. 134. . 

-Volta o processo ao. relator para redigir o parecer final. 

Requerimentos dos oficiais de. Justiça e do condutor de 
malas do Tribunal da Relação 

(PEÇA N. 135) 

'o 'sr. Pedro Aleixo:-Temos a seguir a discussão da peça 
~· 1~5. que se refere a requerimentos dos oficiais de justiça e do condu-
tor õe malas do Tribunal da Relação, pedindo aumento de vencimentos. 

r Tem a palavra o sr. Conselheiro Lorêto de Abreu, relator do pro-
cesso. 

O sr. Loreto de Abreu:-Meu relatorio 'é o segu'inte: (lê). 

Relatorlo 
Dois ·requerimentos nestes . autos dirigidos ao Exmo. ·Presidente do 

E~do: ·o 1. o dos 2 oficiais da justi .. ~a do Egregio Tribunal da Refa-
-ça o '-deste Estado__;Francisco Assis Ribeiro e Octavio Zocratto, ·em os 
quais · ós mesmo-s oficiais, pelas razões expostas a 11s. 3, -pedem o atr-
mento de seus vencimentos que são de 350$000 para ~000 mensais; 

ESTADO DE IIIN~ , , ". ,..- .. 

e o 2.0 req~erimen~9 do Condutor de Malas do mesmo Eg.0
. Tribunal 

-José Cyrillo Zocratto,- em o qual pleiteia este, pelas razões expostas 
a fls. 7, ~ elevação de seu ord~nado ~ensal de .23o$OOO para 500$. 

A audiencia do Conselho fundada no art. 1(}-C- do Codigo dos 
In~rventores. ' · · · 

Ao Sr. Conselheiro Julio de Carvalho.- Belo-Horizonte, 22 de no-
v:embro çle 1932.- Loreto R. de Abreu. · 

Preliminar 
r • 

O Sr. Loreto de Abreu;-Proponho a preliminar de uma dupla 
dilige!_lcia:-a primeira, para pedir ao Sr. Presidente do Egregio Tribunal da 
Relaçao do Estado informar ou mandar informar quanto á pretenção do 
dois'oficiais de Justiça do mesmo Egregio Tribunal, o seguinte: 

Prin:teiro-Qual a medida mensal de custas que, na qualidade de ofi-
c@s de Justiça, percebem os requerentes; 

·· S~gur:rdo-Si gosam eles de todos os feriados a que têm direito os 
pesembargaqores; · 

Terceiro-Qual o tempo global desses feriados; 
Quarto-Si os requerentes são vitalícios ~ contam tempo para apo-

se_ptado'rla; · · · · · ~ - · 
Quintp-Si nos dias de trabalho não lhes sobram as manhãs e as 

tardes para fratar de negocios particulares; -
Sexto~Si são socios da ."Previdençia" e já obtiveram emprestimo 

para con_SÍJ\IÇão de casas. Nesta hipotese, o quantum de tais empresti-
mos ~ do,li jwos respectivos; · 

Setimo-Si possível, prestar outros esclarecimentos uteis á solução 
do pedido. · 

. Quanto ao requerimento do condutor de malas do mesmo Egregio 
Tnbunal, serão pedidas igualmente as seguintes informações: 
. Prin;teiro - Si alem cta remuneração fixa, a quaJ si dirá qual seja, tem 

ele outras temunerações eventuais e o quantum destas; 
Segundo - Em que media de dias, por mês, e em que media de horas, 

por dia, se emprega ele na condução e recondução de Illalas; 
Terceiro-Si o transporte dessas malas é feito em automovel; 
Quarto-Si o veículo pertence ao condutor e por conta deste cor-

rem todas as depesas com o mesmo veículo; 
Qufuto:_Si o requerente é soei o da "Previdencia", si já obteve em-

prestinio d_esta, o quantam de tal emprestimo e dos juros respectivos; 
Sexto - Si possível, prestar outros esclarecimentos uteis á solução do 

pedido. ' 
Ségunda diligencia:-para se pedir ao sr. Secretario das Finanças 

4tfo!Jilar .ao _Conselho Consultivo si a situação financeira atuâl do Estado 
c_omP.~mt·.~ a~ment9 de .vencime~tos, solic~tado pelos referidos se~~n~a-
nos. · - · · · ~ ·' · 
-:.. : .. (Multo .Pe.mJ muito b.eml) : 

{ _ -. I l)' tu: • ! 

Ols.~u~o 

p Sr. ~Aiebo:-:.Como os senhores conselheiros acabaram da · 
~~~; .f! ·~r~ ~ê&erpb~gadC!r Lor~t~ c!e Ab~~~· antes . d~ -~x~in~a_i' a ma 



1226 CONSELHO CONSULTIVO DO 

teria constante de requerimentos dos Oficiais de Justiça e do Condutor 
de malas do Tribunal da Relação, propõe que se converta em diligencia 
a decisão. Essa diligencia terá um duplo objetivo: primeiro, indagar do 
sr. Desembargador Presidente do Tribunal dà. Relação, qual é a verda-
deira renda proveniente de custas que percebem os oficiais de justiça, 
assim como indagar outras circunstancias que possam informar o Con-
selho sobre as vantagens pelos mesmos serventuarios colhidas nos car-
gos que exercem e, notadamente, sobre a possibilidade de se emprega-
rem eles em serviços que lhes dêm outros rendimentos. 

O segundo objetivo é indagar do Sr. Secretario das Finanças si o 
Tesouro do Estado tem possibilidades para atender atualmente a esse 
aumento de vencimentos. 

Está em discussão a preliminar proposta pelo sr. Conselheiro Lorê-
to de Abreu. 

O Sr. Julio de Carvalho:-Estou de acordo com a preliminar. 
O Sr. Pedro Aleixo:-0 Sr. Conselheiro Lorêto de Abreu des· 

dobrou o pedido de diligencia ao Sr. Presidente do Egregio Tribunal da 
Relação em diversos itens, sobre alguns dos quais me parece que, real· 
mente, de modo oficial, poderão ser prestados esclarecimentos uteis á 
decisão do Conselho. Quanto a outros, porem, é de se crêr que o Sr. 
Presidente do Tribunal da Relação se excusar{ de dar informações, uma 
vez que dizem respeito não tanto f vida de funcionaria dos requerentes, 
como á vida particular de cada um deles. 

Assim, quanto ao V item, da diligencia proposta, seria dificil ao Che-
fe do Tribunal da Relação pode11 dar informações, com o caráter de se· 
gurança e com a sua responsabilidade pessoal, acerca do emprego que 
esses funcionarias fazem das horas que lhes sobram pela manhã e á 
tarde e que porventura sejam por eles destinadas a trabalhos que lhes 
ofereçam a possibilidade de outros rendimentos. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Não foi esse o objetivo de minha pro-
posta. Tive em vista obter do Sr. Presidente do Egregio Tribunal da 
Relação informações ácerca tão somente das funções publicas dos re-
querentes, do tempo que estes empregam em serviços do Tribunal, etc. 

De posse de tais informações, o Conselho poderia tirar suas deduções, 
de modo a deliberar com maior segurança sobre o pedido que lhe é 
feito. 

O SR. PEDRO ALEIX0:-0 nobre conselheiro, sr. Lorêto de Abreu. 
sabe melhor do que eu que o oficial de Justiça do Tribunal da Relação 
não trabalha somente no proprio Tribunal, porquanto tem o dever de fa-
zer intimações fóra de cartorio e executar outros serviços inherentes ao 
seu cargo, serviços esses que, muito possivelmente, lhe podem consumir 
as manhãs e as tardes. 

Sendo assim, o Sr. Presidente do Tribunal da Relação para poder 
responder si ao oficial de Justiça sobram as manhãs e as tardes para 
tratar de negocias particulares, teria de fazer uma especie de inquerito 
em tomo i vida do serventuario, afim de saber si este em tal manhã ou 
em tal tarde saiu para intimar essa ou aquelà .pessoa. entregando-se ex-
clusivamente aos mistéres de funcionaria publico. 

Devo declarar que n!o estou em desacordo com a preleminar do 
sr. Loreto de Abr~u. apenas peço licença para lembràr a conveniencia 

,. 
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de se limitar o pedido de informações ao que se refere propriamente á 
parte oficial, sem se entrar em detalhes que de qualquer modo pudessem 
afetar á vida particular dos requerentes. Por isso, proponho uma emenda 
restritiva á referida preliminar, no sentido de se reduzirem os itens res-
pectivos, de sorte a se procurar conhecer somente o montante, em média, 
das custas que recebem esses funcionarias, e outros dados que pos- · 
sam ser fornecidos em virtude de elementos constantes oficialmente do 
proprio Tribunal. 

E' este o meu ponto de vista, sobre o qual desejo se manüestem os 
senhores conselheiros. 

(Muito bem! Muito hem!} 
O Sr. Julio de Carvalho:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o sr. conselheiro Julio de 

Carvalho. 
O SR. JULIO DE CARV ALHO:-Conforme tive oportunidade de de-

clarar, sou favoravel á diligencia, pois entendo que o Conselho, sem estar 
devidamente esclarecido, não póde deliberar com segurança, sobre o caso 
em apreço, uma vez que dispõe apenas de informações prestadas pelos pro-
prios requerentes. 

Entretanto, concordo com a emenda restritiva, apresentada pelo di-
gno, colega sr. conselheiro Pedro Aleixo, porque, efetivamente, como bem 
acentuou S. Excia, ao Sr. Presidente do Tribunal da Relação seria dificil, a 
menos que tivesse de abrir uni inquerito sobre a vida particular dos re-
querentes, prestar informações sobre alguns dos intes formulados pelo no-
bre conselheiro, Sr. Loreto de Abreu. 

(Muito heml Muito bem!} 
O Sr. Samuel Llbanlo:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o sr. conselheiro Samuel 

Libanio. 
O SR. SAMUEL LIBANIO:-Sr. Presidente, tambem eu estou de 

acordo com a preliminar e com a emenda restritiva á mesma apresen~ 
tada, pois penso não haver discordancia entre uma e outra. 

Trata-se apênãs de uma questão de forma de fazer um pedido de 
informações a nma alta autoridade, como é o sr. Presidente do Egregio 
Tribunal da Relação, sem que o pedido do Conselho possa trazer á 
essa alta autoridade o constrangimento de prestar quaisquer esclareci· 
mentos que não sejam baseados em dados seguros, em dados oficiais. 
Por isso, dou meu voto á preliminar com a emenda restritiva que acaba 
de ser proposta pelo nosso Presidente. 

(Muito bem I Muito bem !) 
O Sr. Loreto de Abreu :-Estou de acôrdo com a opmiao ma-

nüestada pelos senhores conselheiros. 
-Não havendo mais quem tome a palavra, é aprovada a preliminar, 

com a emenda restritiva á mesma apresentada sendo adotada a se-
guinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo, quanto a peça n. 135, converte a decisão 

em deligencias para que se solicitem do Sr. Presidente do Tri~unal da 
Relação informações sobre os requerimentos dos oficiais de Justiça e do 
condutor de Malas daquele Tribunal, ouvindo-se ~bem o sr. Secretario das 
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Finanças quanto âs possibilidades do Tesouro de atender ao aumento de 
vencimentos na epoca atual. 

-Oficie-se de acôrdo co.m o que foi resolvido pelo Co~selho . 

Ordem do dia 
O Sr. Pedro AJelxo :-Estando esgotada a materia, vou encer-

encerrar a sessão. 
A ordem do dia para a proxima terça-feira será a seguinte : 
PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE :-Discussão dos processos que, devidamente re-

latados e revistos, forem enviados á Secretaria do Conselho com a an-
tecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

82.a Sessão ordinarla, aos 6 de Dezembro de 1932 

PRESIDENTE :-Sr. Pedro Aleixo. 

SECRETARIO :-Sr. Samuel Libanio . . 

SIJMAIUO&-Ata .-Expediente.- Quest\lo de ordem.-Discurso do sr. Lorêto de 
Abreu.-Explicaçao do' sr . Pedro Aleixo.- Parecer final n. 125-(Ven-
da de terras devolutas.-Peça n . 134)-2.8 parte~-Reclamaçao da 
€ia General Electric.-Questao de Ordem.-Consulta do sr. Lorêto de 
Abreu.- Explicações do sr. Pedro Aleixo - Relatorio do Sr . Pedro 
Aleixo.-Alegações do advogado da cGeneral.o.-ParPcer e sugestao 
do sr. Pedro Aleixo.-Discussao .-Voto do sr. Lorêto de Abreu.-Dis-
curso do Sr ·Julio de Carvalho.-Declaraçoes dos srs. Lorêtt? de Abreu, 
Samuel Libanio, e Annibal Gontijo .-Conclusão .-Requenmento de 
Nicias Mourao.- Relatorio e parecer do sr. Pedro Aleixo.-Discussao . 
- Conclusao. - Ordem do dia 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. _Pedro Al~_ixo, Samu~l 
Libanio Julio de Carvalho Lorêto de Abreu e Anmbal GontiJO, faltando, 
por mo'tivo justificado, os ;rs. Lucio do Santos, Christiano Guimarães e 
Furtado de Menezes. 

Abrindo a sessão, a sessão, o sr. Pedro Aleixo convida o sr. Sa-
muel Libanio a ocupar a cadeira de Secretario. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem ob.s~r.vaçõ~s. a ata da sessão anterior. 

. ~xpe~i~nte 

.O Sr. llamaelJ,lbBDio _:-Traz ao conheci~ento do Conselh9 
o seguinte éxpediente : 

' 

I 
I 
1 

BSTAin DB MINAS-GEIL\JS 

Oficio 
Requerimento do escrivão do crl·me da /.a vara do termo de 

Belo-Horizonte 

1229; 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior, Belo-Horizonte, em 
28 dé Novembro de 1932, 8.8 4.816, remetendo um requerimento. 

Sr. Presidente. Passo ás mães de V. Excia. para os devidos fins, 
o incluso requerimento em que o escrivão do crime da segunda vara des-
te termo de Belo-Horizonte, José ..Cesario Horta, pede aumento de ven-
cimentos. 

Neste ensejo, reitero a V. Excia. us protestos de elevada estima e 
consideração. O Secretario do Interior, Gustazm Capanema. 

Ao sr. dr. Pedro Aleixo, M. D. Presidente do Conselho Consultivo do 
Estado. Capital. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 
,Exmo. sr. dl·. Presidente do Estado. Estando a se aproximar a epo-

ca da confecção do orçamento estadual para 1933, o abaixo assinado 
vem pedir a V. E.xcia. que, depois de considerar o atual estado dos 
serviços judiciarios desta Capital, na elaboração áa lei de meios do Es-
tado, seja aumentada a verba dos seus vencimentos e para isso pede a 
atenção de V. Excia. para o incluso quadro demonstrativo do montante 
dos serviços a seu cargo, afora os que, por natureza, não são registra· 
dos. Na Comarca desta Capital, onde avulta o numero de delegacias 
de Policia e onde cada um de seus escrivães conta com o concurso de 
tres e mais escreventes ou ainda com investigadores que exercem aque-
las funções, o signatario deste, com muito maior responsabilidade, pois 
é o guarda dos processos que ficam em cartorio, só dispõe de si proprio, 
não sobrando tempo ás vezes, nem para coordenar os serviços do 
dia, que são transferidos para o seguinte, acarretando tão grande acumu-
lo de serviços que só depois de dias é que consegue dar-lhes o anda-
mento preciso. Já não ha, Exmo. Sr. Presidente, tempo para o descan-
ço caseiro, pois si deixarmos o serviço para ser feito somente em car-
torio, então é que nada se faria, porque, na repartição, são tantos os pe-
didos de informações sobre andamento de processos, sumaríos e OJitros 
serviços, que acarretaria a desorganisação completa do cartorio, e, sen-
do assim, é o expediente levado para casa, onde, até horas altas, o 
peticionaria se vê na contingencia de trabalhar, não só para evitar pre-
juizos ao Estado como prescrições de processos etc., como tambem para 
evitar reclamações das partes. Mas, Sr. Presidente, a maior bôa vonta-
de do signatario não basta para os serviços e os vencimentos atuais não 
compensam o .trabalho, não cbegando tambem para o contrato de um 
auxiliar para o cartoiio. Não se diga que os reus condenados são obri-
gados a pagarem as custas. 

Sr; Presidente, os reus, na sua maioria, gente rude, ignorante, sem 
recursos, não ·podem custear suas proprias despesas (e na maioria, já 
vêm a Juizo com atestados de miserabilidade), quanto mais saldar -di-
vidas por custas criminais. Mesmo aqueles que se encontram em goso 
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de liberdade condicional, não são, por lei, obrigados a pagar as custas, 
para obtenção dessa clemencia. 

Ainda mais, Sr. Presidente, ao contrario dos escrivães policiais cu-
jos vencimentos são iguais aos dos do crime e que possuem escreventes no 
cartorio, que não atendem diariamente dez e mais advogados e partes, 
que não expedem mandados, que não assistem a sumarios de culpa e 
audiencias, que não preparam processos para julgamento tanto pelo juri 
como pelo Juiz togado, que não funcionam em habeas corpus e preca-
catorias vindas de todo o pais, que não tem a seu cargo, como o peti-
cionaria, toda a correspondencia oficial do Juizo e ainda que arcar com 
despesas de porte dessa correspondencia, .mandados, papel almasso e 
outros, tinta, autuações e todo o material necessario ao expediente, pois 
todo esse material é fornecido pelo Estado aos escrivães policiais, tem o 
peticionaria que dentro do expediente, fazer todo o serviço de cartorio e 
comparecer ás audiencias, julgamentos, sumarias etc., ficando prejudi-
cados, ora os sumarios de culpa, ora os julgamentos, ora o atender-se 
as partes, ora a liberdade de um cidadão e tudo isso porque, no cartorio 
·s6 ha um funcionario. Além disso, Sr. Presidente, o peticionaria, é obri-
gado a fazer o expediente para o Juizo de Direito Criminal porque as 
atribuições do escrivão respectivo não estão definidas e atualmente se li-
mita á leitura dos processos que são julgados pelo Tribunal do juri e au-
tuação dos documentos necessarios aos processos julgados. Sr. Presi-
dente, exposto assim rapidamente o que é obrigado a fazer o peticiona-
ria para bem desempenhar suas funcções, com prejuízos evidentes e bem 
assim da saude, espera o peticionaria que V. Excia. ordene, com seu alto 
tino esclarecido e grande sabedoria, uma medida que minore a situação 
financeira do peticionaria o que será um ato de inteira justiça 

Belo-Horizonte, 20 de Novembro de 1932. José Cesario Horta. 

2. 0 Oficio Criminal 
Sumarios que foram designados este ano até 27-12-32 ..... . . . 
Idem já marcados para 1933 até 20 de março ............. . . .... . . . 
Habeas corpus processados . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Precato rias recebidas e cumpridas . . . . . . . . • • . . . . . . . • • • • . .. . . . . 
Oficios diversos expedidos até 18--11-32 . . . . . . . . . .. .. ... . . .. 
Processos em andamento até 18-11-32 . .. . .... , .... .. . .. . 
Mandatos expedidos (para intimaçao de testemunhas até 1933) . . . 
Papel almasso gasto nos processos cerca de . . . . . . . . . ... . . . 
Autuações gastas em processos . . . . . ... . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 

527 
124 
34 
47 

972 
963 

1034 
500 Os. 
784 

Todo o material empregado para o serviço acima descrito, foi 
fornecido e pago pelo signatario sem que houvesse qualquer indenisa-
ção. 

Além desse expediente, tem ainda o signatario, a despesa com 
o porte de correio quando é correspondencia para fóra da Capital e 
com remessa de processos para o termo de Santa-Quiteria. 

Belo-Horizonte, 18 de Novembro de 1932.- José Cesarto Horta. 
-O oficio e o requerimento ao mesmo anexo, passam a consti-

tuir a peça n. 139, distribuída aos srs. Julio de Carvalho. Furtado de 
Menezes e Pedro Aleixo, respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 reviso-
·res. 

, 
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Oficio 
Requerimentos dos Oficiais de Justiça e do condutor de malas do 

Tribunal da Relação 
Trib';lflal da Relação do Estado de Minas-Gerais - Presidencia ~ 

Belo-Honzonte, 6 de Dezembro de 1932. 
~mo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-

Germ~. Respondo ao oficio de V. Excia , de 4 do corrente mês 
expedtdo sob o n. 184. ' 

Ao f~e-lo, cumpre:me prestar a esse Egregio Conselho os seguin-
tes esclareCime~tos, relativo~ ~o pedido dos oficiais de justiça e condutor de 
malas, deste Tribunal, e solicitados em o citado oficio. 

Quanto aos oficiais de justiça : 
. . a)- a média mensal de custas que, na qualidade de oficiais de 
~=; percebem esses serventuarios, não ultrapassa a quantia de rs. 

b) --=. em ~azão de seu oficio, servem esses oficiais aos cartorios 
da Relaçao, nao gozando, pois, de todos os feriados a que têm direito os 
dezernbargadores; 

c)- são vitalícios e contam tempo para aposentadoria. 
Quanto ao condutor de malas : 
a) -tem o v_encimedto fixo mensal de 230$000 e além disso, nenhuma 

outra rem';lneraçao eventual percebe; 
. b)- e de seu dever procurar e entregar as malas dos juizes do 

Tnbunal e . do Procurador Ge~al, d~ Sub-pro.curador e auxiliar juridico, 
todos os. dia~ em que ha sessao, e fora dos dias de sessão ordinaria, nas 
extraordrnar~as, quando convocadas. 

. O Tribunal realiza quatro sessões por semana : - 2 cíveis e 2 crimi-
nais. 

c)- o transporte das malas é feito em automovel que perten-
ce ao condutot, por conta de quem correm todas as d~spesas com 0 mesmo 
veiculo. 

Neste ensejo, apresento a V. Excia. os protestos de minha estima e 
distinta consideração. 

Rodrigues Campos, presidente. 
-Junte-se â peça n. 135. 

Requerimento 
. -De ofi0ais de Justiça, da comarca de Guaxupé, pedindo seja con-

Signada no orçamento uma verba especial para o custeio de despesas 
com predio do Forum daquela cidade. 

-Dirijam-se ao Governo do Estado. 
- Continúa o expediente. 

Questão de ordem 
O Sr. Loreto de Abreu:- Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO :- Tem a palavra o sr. Conselheiro Loreto 

de Abreu. 

ataLJOTECA 
ARQUIVO PUBLICO M I NEIRO 
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O SR. LO RETO DE ABREU:- Na sessão passada fui relator da 
peça n. 135, que -se refere ao aumento de vencimentos dos Oficiais de Jus· 
tiça e do Condutor de Malas do Tribunal da Relação, pedindo aumento de 
vencimentos. Levantei, então uma pleliminar e, resolvida esta, levei 
desde logo os autos e lavrei a decisão, fazendo nos itens as modifica· 
ções devidas, de acordo com a sugestão do nosso Presidente, suges· 
tão aliâs aprovada unanimemente pelos srs. Conselheiros. Feito isto, de-
volvi a peça ao Conselho, mas acabo de ser informado pelo diretor da 
Secretaria, Sr. José Penna, que não é praxe, em tais casos formular o 
relator a decisão. 

Eu escrivi essa decisão na forma comum e, modificando os itens, 
procurei interpretar bem o pensamento do Conselho. 

Datei-a, mas deixei de assigna-la, porque a primeira assinatura deve 
ser a do nosso presidente 

Os autos não estão presentes para que eu possa proceder á sua 
Jeitura, o que farei oportunamente mas, pelo que vejo, não segui a praxe 
aqui adotada. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Realmente, o nosso Regimento não tew 
nenhum dispositivo expresso em materia de conversão da decisão em 
diligencia, em virtude do qual si deva lavrar qualquer ato de que re-
sulte a opinião vencedora do Conselho. 

O artigo 15 do nosso Regimento, tratando da discussão das peças 
submetidas ao exame. do Conselho dispõe : 

c Lido o relatorio e apresentados pelo relator os esclarecimen· 
tos que lhe forem pedidos, emitirá elle o seu parecer. 

§ 1.0 Em seguida o presidente porá em discussão esse pa· 
recer, dando a palavra, em primeiro lugar, aos revisores, si dela 
quiserem usar e depois aos demais membros do Conselho que a 
pedirem. 

§ 2.0 Nenhum membro do Conselho poderá falar mais de 
duas vezes e nem mais de 15 minutos em cada uma delas, sobre 
a materia em debate, excetuado o relator que poderá falar terceira 
vez para sustentar ou modificar seu parecer, antes de eQcerrada 
a discussão . 

§ 3.0 Ao orador poderá ser pelo Conselho, concedida a 
prorrogação desses prazos por 15 minutos. 

§ 4.0 Durante a discussão qualquer dos membros do Con-
selho poderá pedir vista do processo a qual lhe será concedida 
até a sessão seguinte. 

· · · ~Àrt." i 7· ·o ·r~Í~t~~- i~~;~ã · ~ · p~~~~~ .. d~·c~~~elho ·ci~ -~(;Ôr~ 
do com o voto da maioria e o apresentará na. sessão seguinte, 
sempre que possivel, para aprovação no expedient«: e assinatura 
pelos demais membros, podendo os que forem vencidos trazer vo· 
to escrito com as razões de sua divergencia, voto este que será 
anexado ao parecer do Conselho" . 

Ora temos entendido que toda vez que se levanta uma preliminar e 
que es~ preliminar é vencedora, não ha propri~mente um parecer a ser 
lavrado de maneira que, de acõrdo com o vencido, segundo &s notas 

.. 

taquigraficas, a Secretaria do Conselho providencia para -que se cumpra 
a diligencia. . . 

Assim, em nenhum dos dispositivos relativos á discussão das peças 
no seio do Conselho, se encontra prevista a hipotese de uma preliminar 
-Tem-se, por conseguinte, entendido que, uma vez suscitada esta e uma 
vez vencedora, devemos tomar tal decisão como sendo apenas esclare-
cedora do C-onselho. E' como se, por ·exemplo, o relator tivesse pedi· 
do que a ·respeito da decisão de qualquer caso, fossem ouvidos técnicos 
sobre o assunto. Então, não se lavraria propriamente parecer nesse sen· 
tido; desde logo providenciar-se-ia sobre a audiencia desses técnicos, co· 
mo prevê o proprio Codigo dos Interventores, que declara em seu artigo 
7.0

, § 1.0
, que co Conselho Consultivo poderá ouvir, para melhor fun-

damentar suus decisões, o parecer de técnicos reconhecidamente 
' idoneos•. 

No caso da peça n. 135, o Conselho não emitiu parecer algum; 
-apenas conformou-se com a opinião do sr. relator, no sentido de serem 
necessarios novos esclarecimen,tos. E porque estes se faziam necessa· 
rios, a Secretaria providenciou para que fossem solicitados. 

E' esta a razão pela qual não se lavra uma especie de acordam 
sobre as preliminares aqui adotadas. O parecer do Conselho é sempre 
o parecer definitivo, o parecer final. Enquanto não se emite esse pa· 
recer, o processo continua como que á espera de esclarecimentos, por 
conseguinte, sujeito a debates e á pedidos de informações. 

Foi seguindo essa praxe, já estabelecida e que não é desautorisada 
pelo Regimento, que não prevê o caso, que se orientou a Secretaria pro-
videnciando, mesmo para apressar trabalho, para que viessem as infor-
mações que me parece até já estão na Casa. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Si o Regimento é omisso quanto ás 
preliminares que se possam aqui levantar, parece que, talvez por isso 
mesmo, deveríamos consultar a praxe a esse respeito seguida por outros 
tribunais. No Tribunal da Relação, toda vez que se levanta uma preli-
minar, ha sempre uma decisão, e esta é lavrada pelo relator . A' vista 
desta praxe, que me é muito corriqueira, de se lavrarem por escrito, as 
decisões, ainda quando se trata de preliminar, eu ficarei extranhando a 

= praxe do Conselho. 
O SR PEDRO ALEIXO :-0 ilustre colega ha de permitir que eu 

faça u~a ponderação. Nos tribunais, não é apenas praxe, mas é dis-
positivo expresso dos respectivos regimentos, quando não o é dos codi-
gos processuaes, que o relator, redija por escrito, o acordam referente 
a · qualquer diligencia. Mas, nos tribunais, esse dispositivo tem a sua 
razão de ser, facil de explicação: é que os acordams, mesmo aqueles 
que convertem uma decisão em diligencia, são susceptíveis de embargos, 
porque podem importar em restrição ou ampliação do direito de qualquer 
parte, de modo que os 'litigantes poderão pleitear até a reforma desses 
acordams e poderão pleiteiar que não se cumpra a diligencia, ou porque 
ela se faça desnecessaria, ou porque tenham meios para evitar que ela 
seja cumprida até ·o fim, porque do tempo decorrido resultassem pre-
juízos. 

Agora, ·aqui, o que se reclama é apenas o parecer, a opinião do Con-
selho a respeito de cada caso. As informações não são solicitadas no 
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interesse da parte, mas para uso exclusivo do proprio Conselho, de mo-
do que, sendo assim, não havendo possibilidades de se lesarem interes-
ses de quem quer que seja, por uma medida de celeridade de serviço, 
adopta-se como praxe aquilo que vem sendo até agora praticado. 

Da instituitiãO dessa praxe, repito, não póde resultar prejuízo para 
quem quer que seja. O unico prejuizo seria a infidelidade entre o pedi-
do de diligencia que se fizesse e o vencido. Mas, como os nossos tra-
balhos aqui constam de notas taquigraficas que são revistas, aliás, pelos 
conselheiros, no dia seguinte ao da sessão, de conformidade com essas 
notas a Secretaria está habilitada a solicitar os esclarecimentos desejados, 
nos termos do voto vencedor. 

Sendo assim, acredito que o nosso ilustrado colega concordará em 
que tem razão de ser o modo pelo qual temos agido pois, dessa manei-
ra, apressamos a possibilidade de nos esclarecermos no que precisamos 
ser esclarecidos, sem que dessa celeridade possa resultar prejuízos a 
qualquer interessado. E' apena'i uma diligencia que fazemos em provei-
to nosso e para a celeridade do trabalho. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Em proveito nosso e para celerida-
de do trabalho não ha duvida. Por esse lado, é satisfatoria a praxe. Es-
tou demonstrando que a ignorava e, por isso mesmo, é perfeitamente ra-
zoavel proceder-se como eu procedi. O Conselho, afinal, pela sua maio-
ria, ou melhor, pela sua unanimidade, deu uma decisão, devendo ser mo-
dificados diversos itens de minha proposta. Ora, eu modifiquei-os, de 
acôrdo com o parecer do Conselho, e para dar uma satisfação a este, te-
rei .oportunidade 'de lêr a , decisão por mim lavrada. Tanto eu ignorava 
essa praxe que já trouxe aqui uma primeira decisão de diligencia, lavra-
da por mim e todos a assignaram. V. Excia. mesmo, Sr. Presidente, de-
ve se lembrar disso : é o caso de uma decisão que se converteu em dili-
gencia, para ser ouvida a Prefeitura. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-No caso a que V. Excia. se refere, tra-
tava-se de uma pretensão ... 

O SR. LO RETO DE ABREU :-De uma pretensão, como no caso 
atual tambem, 

O SR. PEDRO ALEIXO ;... de partes, e o Conselho solicitava in-
formações que precisavam ser expressas num voto, quer dizet·, havia 
materia de decisão propriamente sobre o caso. Nós emitimos, realmen-
te um parecer que poderia pôr termo á propria questão. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Era um pedido de isenção de im-
postos. Eu, ignorando a praxe seguida pelo Conselho lavrei a decisão. 

O SR PEDRO ALEIXO:-A decisão de V. Excia. si não me en-
gano, já importava na propria decisão do caso. 

O SR. JULIO DE CARVALHO :-Não era um pedido de informações. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Era um parecer definitivo. O ilustrado 

colega levantou uma preliminar e o Conselho votou essa preliminar 
com um parecer sobre o caso. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Houve uma só decisão. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-E essa decisão constituiu realmente o pa-

recer do Conselho. Nós já manifestavamos ali o nosso modo de ver, 
enquanto que no caso da peça n. 135, o Conselho não emitiu ~eu -pa-
recer. 

O SR. LORETO DE ABREU :-A praxe do Conselho é na verda-
de uma praxe simplificadora, mas que aumenta o trabalho do seu pre-
sidente. 
. O SR. ~~RO ~~IXO :-0 trabalho fica para a Secretaria, á qual 
mcumbe redigu as deCisoes de acôrdo com as notas taquigraficas. 

O SR .. LOJ!ETO DE. ABREU :-Mas quem dirige e guia os trabalhos . 
da Secretana sao o Presidente e o Secretario. 

_ -Não havendo mais quem queira usar da palavra no expediente, 
passa-se á 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

O 8r. Annlbal GoatiJo :·-Sobre a peça n. 134, sr. Presidente, 
apresento o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 125 

Venda de terras devolutas 
(PEÇA N. 134) 

~ sr. Secretario da Agricultura em officio n. 1.065, de 11 do mês 
proxrmo passado, pediu ao Conselho Consultivo de Minas-Oeraic; em 
ob~die~cia a letra e do artigo 10 do decreto n. 20.348 de 29/8/93i', au-
tonsaçao para vender dois lotes de terras devolutas, situados rios muni-
cípios de Jequitinhonha e Raul-Soares. Informando o sr. Secretario no 
o~cio acima referido, que o lote ocupado por Candido Moraes, no'dis-
trito de Salto-Grande, municipio de Jequítinhonha, conforme demons-
trc;»u. está situado em zona pastoril e que a sua ária não excede do li-
mite fixado no decréto n. 8.201 de 1928, o Conselho é de parecer que se 
dê ao sr. Secretario autorização para vender os lotes em apreço. 

Sala das Sessões, 6 de Dezembro de 1932.-Annlbal Gontijo, relator. 
-~ parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 

conselheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Furtado de 
Menezes e Christiano Guimarães. 

·Segunda parte da ordem do dia 
Reclamação da Companhia General Electric 

(PEÇA N. 74) 
O ••: ~ .&lelmt:-Na segunda parte da ordem do dia figu-

r.a, em pnmeuo Jogar, a continuação da discussão da peça n. 74 rela-
tivamente ~ uma reclamação da Cia. General Electric sobre o paga-
mento de diferença cambial dos materiais pela mesma fornecidos ao Es-
tado. 

Já tive oportunidade de ler sobre essa peça o relatorio que, entre-
tanto, passo a reler, para mais facil exposição do meu voto. • 



Questão de ordem 
O sr. Loreto de Abreu:-Pela ordem, sr. presidente. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra, pela ordem, o sr. conse· 

lheiro Lorêto de Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Consulto a V. Excia. si não estando 

presente o segundo revisor, podemos julgar o processo . 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Podemos, porquanto pelo Regimento 

apenas é essencial para se decidir a materia, a presença do relator, de 
modo que a falta de qualquer dos revisores não importará em adiamento 
da discussão do assunto. . 

Só a falta do relator é que impede que se decida o caso, pois des· 
de que o Conselho esteja com maioria de membros presentes, ele está 
em maioria para poder decidir. . 

Efetivamente, o art. 3. o, § 5. 0 , do Regimento dispõe · que c o Conse-
lho Consultivo somente funcionará estando presente a maioria absoluta 
de seus membros•. E o art. 14 diz: 

cSalvo motivo de urgencia que justifique a inversão da or· 
dem do dia ou outra alteração, a materia sujeita á consideração 
do Conselho será discutida e votada de acordo com a antiguidade 
de sua entrada na Secretaria. 

Paragrafo unico-0 requerimento de alteração será votado 
sem discussão quando apresentado pelo relator e com a aqui· 
escencia deste quando apresentado por outro membro do Conselho•. 

Tambem o art. 15 dispõe: 
•Lido o relatorio e apresentados pelo relator os esclarecimen· 

tos que lhe forem pedidos, emitirá ele seu parecer. 
§ 1.0 -Em seguida o Presidente porá em discussão esse pa· 

recer, dando a palavra, em primeiro logar, aos revisores, se dela 
quizerem usar e depois aos demais membros do Conselho que 
a pedirem. 

§ 2.0 -Nenhum membro do Conselho poderá falar mais de 
duas vezes e nem mais de quinze minutos em cada uma delas, 
sobre a materia em debate, excetuado o relator que poderá falar 
terceira vez para sustentar ou modificar seu parecer, antes de en· 
cerrada a discussão. 

§ 3.0 -Ao orador poderá ser pelo Conselho, concedida pror-
rogação desses prazos por quinze minutos. 

§ 4.0 -Durante a discussão qualquer dos membros do Con· 
selho poderá pedir vista do processo, a qual lhe será concedida 
até a sessão seguinte". 

Ora, não ha exceção para o caso de falta de revisores. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Já ha precedente nesse sentido? 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Perfeitamente . Assim, passo a ler o re-

lato rio (lê): 
Relatorlo 

O Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior envia ao Conselho Consulti-
vo c a reclamação da Cia. General Electric sobre pagamento de diferença 
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cambial . de mate~ais adquiridos para instalação de sinais de trafego da 
lnspetona de Veaculos ... 

~ process~ se. iniciou em abril de 1930. Mas a reclamação que de-
termmou a audaenCia do Conselho Consultivo foi feita em 13 de maio de 
1931.. A r~clamante..! quando apresentou faturas, cobrou o dolar, ao 
cambao do ~aa, á razao de 9250 {19 de dezembro de 1929); qut11do o 
pagamento aa ser efe~ado e já lavrado estava o decreto que o d· rmi· 
nava, a reclamante, ~vocando clausulas contratuais, pleiteou o -paga· 
me~to da moeda_ ~encana, ao cambio do dia em que tal pagamento 
e.fetivamen~e se realizasse. Largamente discutido o assunto, foi indefe-
ndo o pedido _da reclamante, pelo sr. Secretario do Interior, em 19 de 
novembro de 1931. 

_Desse despacho interpoz a General Electric recurso para o exmo. sr. 
Presaden~e do Estado, recurso fundamentado em razões que á fls. se lêm. 

Ouvado, o exmo. sr. advogado geral do Estado emitiu o parecer 
que assim situa a questão:- se houve mora, por p~rte da credora no 
asse~tamento dos aparelhos sinaleiros, que contratâra fornecer e assen-
tar, _amprocede a reclamação; se não houve mora, o recurso deve ser 
provado. Assevera o antigo Superintendente da Inspetoria de Veículos 
que a reclamante foi morosa, mas pondera tambem que o Estado deixou 
de efetuar o pagamento quando requisitado, porque lhe faltava nume-
raria. 

. Assim relatado o processo, passo-o ao Exmo. Sr. Conselherio José 
Bernardino. 

Belo-Horizonte, 18 de Julho de 1932.-Pedro Aleixo, relator. 

Complemento ao relatorlo supra 
. Ao 17~atori<;> de fls. , tenho a acrescentar que a decisão foi conver-

tida em diligenCia, na sessão de 2 de agosto do corrente ano afim de 
apurar-se a razão pela qual foi retardado o assentamento dos sinais 
luminosos co~tra~dos com . a re~amante, assim como a requisição de 
51:748$560 fo1 feata com des1gnaçao da conta a que deveria ser atribuído 
o pagamento. Em cumprimento da dlligencia foram solicitadas as infor-
mações .desejadas, informações que constam do processo, a fls. 

Assam relatada, vai a peça ao exmo. sr. Conselheiro Chrlstiano 
Guimarães. 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 15 de novembro de 1932. - Pedro Alelxo, relator. 
Em 28 de novembro, por proposta do sr. Lorêto de Abreu foi rea-

lizada nova diligencia para que a Companhia dissesse pelo seu' advoga-
do, sobre os documentos ultimamente apresentados. 

As allegações do advogado são as seguintes : 
cExmos. Srs. Membros do Conselho Consultivo do Estad~ de Minas· 

Gerais. 
Em obediencia á respeitavel decisão desse Colendo Conselho Con-

sultivo, vem a General Electric S. A., dizer sobre os documentos ultima· 
mente apresentados. 

Os d?~~entos de fls. 15 e seguintes, são completamente estranhos 
ao ponto litigioso. Referem-se a outros fornecimentos que não os em 
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moeda americana, o que se verifica á evidencia do cotejo das importan-
cias respectivas. 

Quanto aos novos pareceres e á informação prestada- pelo dr. Al-
mansor Doyle, em obediencia ao Acc. de diligencia, mostram, á eviden-
cia, a justiça de pretensão da Recorrente. Foi, aliás, o que reconheceu 
o parecer a fls. 73 in fine e, 7 4, verbls : 

«Assim, muito embora só mereçam louvores os funcionarios 
que através de seus pareceres procuraram defender o Tesouro 
do Estado, minha impressão é que a Cta. tem direito a receber a 
diferença reclamada ... • . · 

Ficou, na verdade, exuberantemente provado que não houve a ale-
gada móra (aliás quanto ao cumprimento de ohrtgação diversa I) impu-
tada á Recorrente. O oficio do dr. Almansor Doyle a fls. 72 esclarece 
que êle nenhuma ordem deu no sentido de se dilatar a colocação dos 
apparelhos sinaleiros, mas que encontrou, quando superintendente da 
lnspétoria de Veículos : 

cUma determinação nesse sentido dada por V. Excla. (o 
exmo sr. dr. Menelick de Carvalho-fls. 71) quando superinten-
dente com relação s6mente aos sinaleiros que deveriam ser 
instalados nos cruzamentos das linhas de bondes com as das es-
tradas de ferro ... • 

Ficou, assim, plenamente confirmada a alegação da Recorrente de 
que não poude se desincumbir da segunda empreitada: a apenas de 
obra I no tempo conttatado, porque houve ordem nesse sentido do en-
tão supermtendente da Inspetoria de Veículos que, não só, suspendeu 
a colocação de uns aparelhos, como determinou que outro fosse colo-
cado em Barbacena e não em Belo-Horizonte, como se vê, sem contes-
mção alguma, declarado a fls. 5. 

Revogada a ordem de suspensão e feita a nova designação, quanto 
aos tres sinaleiros restantes (um foi para Barbacena I), como se vê a fls. 
9 a Recorrente deu cabal desempenho á sua obrigação, como se vê a 
fls. 10. Releva acentuar que, conforme demonstramos ntn razões de recurso 
a fls. 52 e seguintes, houve entre a Recorrente e o Estado tres contratos 
diferentes : dois de compra e venda de mercadorias em moeda estranjel-
ra e outro, posterior, de empreitada de colocação do mesmo material. 
O dr. Advogado Geral do Estado se equivoca quando diz que, interes-
sando ao Estado o material assentado, devem-se reputar os tres átos 
como tradutores de um só contrato. O engano é manifesto I O mate-
rial, dada sua natureza especifica, só poderia ser fornecido por poucas 
emprezas capazes de fornecê-lo, ao passo que seu assentamento pode-
ria ser feito por qualquer empreiteiro. Foi, precisamente, por isso que o 
Estado resolveu fazer contratos diversos, ficando a cavaleiro de aumen-
to injustificado no preço da empreitada de obra, dada a situação espe-
cial das poucas emprezas capazes de fornecerem o material necessario 
e a ser assente -os constantes da proposta a fls. 22 e 39. E tanto as-
sim é que a empreitada de obra, em moeda nacional, só foi proposta e 
ajustada depois de tomados de{lnltivoa os dois contratos anteriores de 
venda de mercadoria em moeda estranjetra. 
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Si, para a em~reitada d~ obra, pedisse a Recorrente preço excessivo, 
o Estado contrataria o sel'VIço com outrem, já estando ela presa a ele 
por vinculo contratual, quanto ao fornecimento de material a ser colo-
cado. 

Quanto á duvida s~da, a proposito de imputação de pagamento 
o parecer a~ fls. ~2 e o oficio a fls; 11, esclarecem suficientemente o fato. 
O pagame~.o fm por conta das faturas em moeda nacional discrimina-
das no ofiCio a fls. 11, como frisa o parecer a fls. 73: 

• c Quanto ao segundo parecer de fls. 12 esclarece que a quan-
tia ~e 51:749$560 requisitada em favor da General em 29-1Q-29 
destin~u-se. á amortisação da conta de 114:323$060, isto é: d~ 
que fOI debitada ao Estado em moeda nacional (as contas são 

. duas uma em moeda nacional e outra em moeda americana). 
Op~ando, pois, pelo provimento do recurso, fará esse Conselho e 

apenas Isto um áto de JUSTIÇA I 
Belo-Horizonte, ~ de Novembro de 1932.-P. P. Jair Lins•. 

Parecer 
.. O Sr. ~~ Alelxo:- Em consequencia de diligencia reque-

nda f~ram solicitados pelo Conselho, sobre a peça n.0 74 os seguintes es-
clareCimentos : ' 

. . «1.0)-Si houve ordens de prepostos do Governo que deter-
mmassem a demora no assentamento dos sinais luminosos· 

2. 0)-:Si o pagamento já efetuado á General Electric foi feito 
com a destgnaçao da conta, afim de saber-se a qual dos debitos do 
Estado deve o mesmo ser atribuído· 

3.0 )-Deseja ainda o Conselho 'quaisquer outras informações 
que possam esclarecer o assunto•. 

. As informações que vieram constam do oficio, a fls. 73, segundo as 
qums afirma o dr. Al~ansor Doyl-:_ e Silva, que superintendia o ServiQO 
de Vefculos por ocasiao da conclusao do assentimento dos sinais cque 
nenhuma ordem ~eu, que determinasse a demora dos trabalhos, 'tendo, 
porém: ao ~sumir o cargo, encontrado uma de seu antecessor mandan-
do a~ar a mstalaçã~. de alguns,. por motivos ponderosos•. 

Quanto ao 2. Item•, continuam as mesmas informações co pare-
cer de fls. 12 esclarece que a quantia de 51:749$560 requisitadaem favor 
da General, e!D 29-10-29, destinou-se a amertização da conta de ... . •••• 
114:~. ISto é, da que foi debitada ao Estado em moeda nacional (as 
contas sao duas: uma em moeda nacional e outra em moeda americana)•. 

«Quanto ao 3.0
, nada se pode acr~scentar ás informações e parece-

res de fls. 19, 34 e 61•. 
Ainda nova diligencia foi proposta e realizada. O sr. Conselheiro 

Lorêto de Abreu propoz que fosse ouvida a Cia. General Electric sobre 
os documentos juntos . ào processo, e a fls... se veem as alegaQões do 
adyogad~ da Companhia, que concluem como sendo inteiramente favora-
vets ás mformações prestadas pelas autoridades que foram chamadas a 
esclarecer o assunto. · 
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Depois das varias discussões que o caso da General ElectriG tem 
de~pertado neste Conselho e depo~s de devidamente «?sclarecido o proces-
so, como se acha, não tenho duvida alguma em opmar favoravelmente 
ao provimento do recurso da Cia. General Electric. 

De acôrdo com o parecer do sr. Advogado Geral do Estado, era 
necessario que se indagasse se houve móra por parte da credora no as-
sentamento dos aparelhos sinaleiros que contratara fornecer e assentar. 

O Conselho cuidou de obter a prova dessa móra, e em lugar de vir 
a: ai :ação de que os aparelhos deixaram de ser assentados por culpa 
da ' !dora do Estado, a informáção que nos veiu é que, de ordem su-
peri' ,., se havia determinado o adiamento da instala~ão de alguns de~ses 
aparelhos, por motivos ponderosos. Ao Conselh_? nao foram ?ferectdos 
os dados necessarios para apreciar a ponderaç_ao desses ~otivos, ~as 
o fato é que a autoridade que, ao tempo, resl?ondta _Pel~ ServiÇO de ~ eiC';I· 
los da Capital, confessa que quando assumiU a dueçao desse serviÇO Já 
encontrou ordem para que não se instalassem ~guns dos aparelhos, 
isto é a Cia. General Electric deixou de assentar tais aparelhos exatamente 
porqu'e, por motivos ponderosos, se lhe ordenara não o fizesse. 

Nessas condições, não havendo móra da parte da credora e sendo 
principio assentado em direito que a móra existindo da parte do devedor, 
este deverá pagar a prestação na fórma pela qual optar'! credor, quan• 
do se tratar de moeda estranjeira, ao Estado cumpre satisfazer o paga-
mento desse debito pela moeda do dia em que realizar o pagamento. 

Aliás manifestando-me nesse sentido, favoravelmente ao provimento 
do recurs~. eu opino para que seja aceita a proposta da propria Cia. 
General Electric, que dá ao Estado o direito _de ~referir ou pagamen~o 
imediato, ou pagamento cem uma nota promissorta ou letra de. ?ambto 
em dollares americanos, com juros desde o dia em que se venficou a 
móra do Estado-24 de maio de 1929, até 12 de dezembro de 1932• • 

O Estado, pelos seus orgãos competentes, poderá pleitear junto á 
propria Companhia que prorrogue esse prazo po~ um. espaço de tempo 
maior e que o pagamento se efetue em uma prom1ssona a vencer-se no 
pr~o de um ano, a contar desta data, porquanto o pe~odo de ~empo 
que decorreu de 16 de dezembro de 1931 até agora, fm consumido no 
estudo e na solução do recurso interposto. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Seria conveniente precisar se fomos 
chamados a resolver tambem sobre esta parte. Parece que tem~s _de re-
solver apenas sobre se o Estado deve pagar em moeda brasileira ao 
cambio do dia do vencimento, ou ao cambio do dia do pagamento. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-- O parecer que submeto ao Conselho é no 
sentido de ser dado provimento ao recurso, isto é, q~e o pag~ento de-
ve ser efetuado pelo cambio do dia em que se realiZar, á VIsta da de· 
monstração feita no processo de que não houve mora da parte da cre-
dora. Este, o meu parecer. 

Agora, como sugestão aos orgãos representativos do Estado, eu le~
braria talvez a conveniencia de se aceitar a formula proposta ~a conct:s· 
são do prazo de um ano para pagamento da divida, quer dizer, a Cta. 
credora estaria no direito de aceitar ou não essa formula, e a nossa su-
gestão seria tambem aceita ou não por parte do Governo. 
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O SR. LORETO DE ABREU :-Essa sugestão pode ser muito favo-
ravel ao Estado, porque daqui a um ano o cambio póde melhorar . 

O SR . PEDRO ALEIXO :-Quando a Cia. pediu que se désse pro-
vimento ao recurso, quis dar uma demonstração da lizura das suas tran-
sações e, por isso mesmo, sujeitou ao conhecimento do Estado a propos-
ta de receber, em lugar do pagamento ao cambio do dia em que tal pa· 
gamento efetivamente se realizasse, uma nota promissoria ou letra de 
cambio em dolares americanos, com vencimento para um ano, a partir 
de 16 de dezembro de 1931, com os juros desde o dia em que se verifi· 
cou a móra do Estado. 

Como a Cia. fez essa proposta, que revelava então lizura pór parte 
della, mas no momento importaria para o Estado em onus maiores, por-
que entre 16 de dezembro de 1931 e 16 de dezembro de 1932 o cambio 
ocilou contra o Estado, eu sugeriria ao Governo que pleiteasse junto á 
recorrente a concessão do prazo de um ano para pagamento da divida, 
o qual, como disse, será feita em nota promissoria nesta data emitida, 
em dolares americanos, acrescides dos juros da móra, de modo a poder-
mos, pelo menos, atingir a situação em que nos encontravamos em 16 
de dezembro de 1931. 

Se fO~ obtido isso por parte da credora, poderá ser beneficio para 
o Estado, de modo que, opinando pelo provimento do recurso, faço esta 
sugestão. 

O SR. LORETO DE ABREU ;-Aliás, muito razoavel. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Depende da Cia. credora aceita-la, assim 

como tambem depende do Governo. Este não será obrigado a isso, por-
quanto se trata de simples sugestão. 

O SR. ANNIBAL GONTUO :-A importancia invertida em dotares 
foi realizada no inicio do fornecimento feito pela C ia. ou depois? 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Quando o fornecimento foi feito, o dolar 
se achava á razão 9$250. Quando o pagamento ia ser realizado, o dolar 
estava a 14$760, mas como a móra do pagamento foi por lJarle do Estado, 
a Cia. entendia, aliás com assento em lei, que essa ocilação cambial não 
lhe deverja prejudicar e que a ela ficava o direito de aceitar o pagamen-
to ou pelo cambio do dia em que se realizou a transação, ou pelo cam· 
bio do dia em que o mesmo pagamento realmente se fosse fazer. Se 
optasse pelo cambio do dia em que o pagamento se fosse efetuar, o 
dolar estava por um preço muito mais elevado. 

Negou-se esse direito da Cia. e por isso é que ela recorreu da de-
cisão do Sr. Secretario do Interior para o Presidente do Estado. 
. E' sobre esse recurso que temos de nos manüestar. Sou favoravel ao 
mesmo pelos motivos constantes do proprio parecer do Sr. Advogado 
Geral do Estado, uma vez que se apurou, atrave7. das diligencias efetu-
adas, que não houve móra alguma da parte da Cía. 

Opinando pelo provimento do recurso, sagiro ao Governo ~er o 
possível para obter da Gent>ral Electric que o pagamento se realize em 
uma letra de cambio em dolares americanos, mas com um prazo de ven· 
cimento, digamos para daqui um ano, pois poderá ser q~e até lá o cam-
bio melhore, o que não importará em prejuízo par" a C1a., porque con· 
ünwuá reçe~octo em dolafes, 
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O SR. LORETO DE ABREU :-Estou inteiramente de acordo com 
essa sugestão. Aliás, ela é feita pelo proprio advogado da Cia. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Eu lembro a conveniencia da nota pro· 
missoria se _vencer daqui a um ano, porque a não ser assim já estariamos 
em vesperas de seu vencimento. · 

(Muito bem I Muito bem !) 

Discussão 
-Em discussão o parecer com a sugestão proposta. 
O Sr. Lereto de &breu :-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Tem a palavra o sr. Conselheiro Loreto 

de Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU :-Embora V. Excia. já tenha esclareci· 

do o assunto, como este é importante sob mais de um aspecto, peço 
permissão para ler meu voto, que · procurei fundamentai' do melhor modo 
que me foi possível. 

Entre a Prefeitura desta Capital e a General Electric foí contratada 
uma empreitada, em que a General concorreu, não só com a mão de obra 
como, ainda, com o fornecimento de materiais para o serviço de sinais 
de trafego desta mesma Capital. O responsavel pelo total pagamento é o 
nosso Estado, como ficou combinado e, aliás, o reconhece o Sr. Secreta· 
rio do Interior. 

Quanto ao fornecimento de materiais americanos-a serem na oca· 
cião importados dos Estados-Unidos, foi combinado o pagamento, não a 
cambio fixo ou taxa cambial invariavel mas em (sic):- cdolares (ouro 
americano)," como se vê a fls. 39 e 40. 

Tal empreitada, de ha muito, desde 15 de abril de 1931, já estava e 
foi, mesmo, sem discrepancia, considerada concluída, sem nada se alegar 
da parte do Estado, não só quanto á sua perfeição, como quanto a quais-
quer prejuízos decorrentes para o Estado da alegada demora na insta-
lação de alguns sin_aleiros. Note-se que ess::l alegada demora, como afi· 
nal, se apura, não é imputavel á General, sinão, tão sómente, ao pre-
posto do Governo que, por motivos ponderosos, determinou a suspen· 
são passageira da instalação dos mesmos sinaleiros. 

O Estado está pronto a ultimar os pagamentos devidos, tendo po· 
rém, tomado a base de 9$250 por dolar, quanto aos materiais importa· 
dos dos Estados~Unidos, de acordo com a conversão feita pela propria 
General ila fatura de fls. 6, que é de 26 de fevereiro de 1929. 

A General, entretanto, pretende esta parte do pagamento ao cam-
bio do dia do mesmo pagamento. Eis a vexata questio que é chama· 
do este Conselho a resolver. 

Pelo estudo dos autos, convenci-me que a disposição aplicavel à 
especie é a do art. 947, § 3.0

, do Codigo Civil que preceitua: 
cQuando o devedor incorrer em móra e o agio tiver variado entre 

a data do vencimento e a do pagamento - o credor pode optar por 
um deles não se havendo estipulado cambio fixo. Ora, não houve, 
como se viu, estipulação de ccambio fixo,. ou não foi o contrato feito 
com dolar fixado a tanto em mil réis ou em moeda nacional; e esta parte 
do pagamento não foi feita, n~ <lata <;16 vençimento; -e -vai se protelando 

embora com o elevado e louvavel intuito da parte do Governo do Es· 
tado de melhores esclarecimentos. 

Cabe, pois, á Oen~r~ ~ opção que fez de receber esta parte do 
p~ament'? pelos matenms unportados ao cambio melhor a que tem di· 
reito do d1a do pagamento, de acordo com a lei vigente - o citado art. 
947, § 3.0 do Cod. Civil. 

Es~a . compl~to o meu voto até ·aqui e poderia da-lo por findo se, 
para mms esclarecunentos, '!_ão tivesse necessidade, como tenho de fri. 
zar alguns aspétos da questão. 

Argumen!R·se e~ geral em favor do Es~do, que é o devedor que 
a conversão Já refend~ de dotares em mil réis, feita pela propria Oe· 
ner~ na fatura de fls. 6, tomado cada dolar a 9$250, importou desis-
tencia do pagamento em. ~olar ou e~ u_ma novação ·a que passou ela. 
C?mo credora, a. estar SUJeita. Inadmissivel tal desistenci~ ou, mais tec-
m~en.te, uma tal renuncia, porque, como corrente, a renuncia de di-
rettos nao se presume. /)eve ser clara e positiva a vontade de renunciar 
o'! cet!er seu·direlto" -Coelho da Rocha-lnst. 1.0 vul. § 110- 5.o e 
6. ed~~~o. . cJYa duv~da (in 'dUblo) a renuncia deve 11er exclulda• Inst. 
de Dmto Ctvil e ltaltano por Pocificie Mazzoni- 2 o vol n 142 pag 
250, 3. • edição. • · · ' · 

Improcede ainda o argumento positivado quanto á novação. No-
vação subjetiva é inconfiguravel, neste caso, em que as partes -credora 
(General) e devedor (o Estado)- se conservaram sempre as mesmas 

Novação objetiva é ~penas, aparentemente, configuravel, a vis~ 
da alegada mudança no objecto do pagamento, isto é, mudança de do-
lar, moeda ouro americana, para mil réis, moeda nacional brasileira. 
Apen.as aparente, enganosa, ilusoria tal mudança, porque seria essencial 
o. ~Imo de novar da parte da c Gene r~· segundo o art. 1.000 do Céld. 
CI.vd, animo que, se não. presumindo, deveria ser posto pela prova 
feita - fóra de ~oda a ~uVIda. cfmeortando á novaçdo em extinção de 
divida e renuncta de dzreitos que nao se presume~ é preciBO que seja 
express~ .ou resulte, necessariamente, _ dos fatos" - João Luiz Alves, 
Cod. CIVIl Anotado, Com. resp. 1. a edição. 

Ora, desse animo de contra~r. de consentir numa novação objeti-
va da parte da General e novaçao que, no caso lhe seria evidente-
ü:mente prejudicial, os au~os não fornecem prova positiva, cÍara, indu-
bJtavel. Ao revés. Especialmente, se mostram improcedentes esses ar-
gumentos pro-renuncia ou novação, porquanto é razoavel a explicação 
da cOeneral» que uma tal conversão fôra, unicamente, para o efeito 
do pagamento no vencimento da compra dos materiais americanos o 
que justificavel ou aceitavel ante os fatos e ante o direito. Ante os fa· 
to~ porque, efe~vamente, o contrato de veada de materiais importados 
f~n, como se VIU, efetuado expressamente na base de dolares ouro ame-
ncano, pagavel embqra o respectivo debito, no vencimento em moeda 
nacional brasileira. ' 

· O!a. esse vencimento, que foi para prazo de 120 dias- que se 
operana nesse prazo de 4 meses- se prolongou sem pagamento dema-
siadamente, constatada assim a móra evidente do Estado, fato novo 
este, não .Previsto, expressamente, no contrato; mas que. não precisava 
3e-lo, asstm, expresSlUnente, porque inerente ao mesmo contrato, re-
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guiado como é na propria let vigente como jà se · viu. Ante o direito 
-porque, como já se disse, a «General• está bem amparada pela pro-
pria lei brasileira- o § 3.0 do art. 947 do Cod. Civil. 

Argumenta-se ainda: «houve móra da «General• na instalação de 
alguns sinaleiros• . Improcede o argumento, porque: a) - conforme 
alega a «General• por seu competente advogado, dr. Jair Lins, nenhu-
ma móra houve quanto ao fornecimento de materiais, obrigação esta 
distinta da de mão de obra - da instalação dos sinaleiros; e móra - se 
houve- acrescenta o mesmo advogado -teria sido, apenas, em rela-
ção á instalação de alguns sinaleiros, isto é, quanto á. mão de obra pa-
gavel em moeda nacional - em mil réis - obrtga9ão distinta daquela 
já assinalada de encomenda de materiais americanos. Argumentos de 
clara procedencia esses. 

Acresce que nem mesmo essa móra parcial, como já bem frizou o 
nosso presidente, restrita, houve da parte da cGeneral•, como já se viu; 
e quando morosa a <General• na instalação de alguns sinaleiros, seria 
uma móra inocua, sem efeitos prejudiciais. improdutiva de quaisquer 
danos ou mesmo de danos apreciaveis ou consideraveis, danos de mon-
ta, unicos atendíveis em bõa praxe jurídica. E nem, insistimos, danos 
nehuns foram ao menos alegados e nem podiam sê-lo, num caso, 
como este, em que a causa de tais supostos danos, isto é, a móra da 
parte da «General• não está provada. Móra despida, idesacompanhada 
de prejuízos é móra sem fomento de justiça que, pos não póde ser 
alegada com vis os de triunfo - arts. 956 e 1.056 do Cod. Civil. 

O proprio e competente advogado do Estado, Dr. Milton Campos, 
foi consultado com o seu parecer do qual leio a parte atinente, o qual, se 
não resolutamente, por falta de informações completas sómente forne-
cidas posteriormente, ao menos dedutivamente, por claras premissas 
usadas, é, sem duvida nenhuma, favoravel á reclamação da «General• , 
como acabou de frizar o nosso presidente. 

Vou ler apenas essa parte do parecer {lê): 

cNão ha duvida que o Estado foi moroso: a apresente con-
ta, até agora não foi paga. Resta saber, porém se houve tam-
bem móra por parte da recorrente. Sobre isso não ha elemen-
tos suficientes no processo. O atual superintendente do Serviço 
de Veículos declara que seu antecessor informava estar a Cia. 
recusando-se a completar as instalações contratadas. Entretanto 
bastou que elle procurasse o representante da Cia. para que es-
te se prontificasse a instalar os aparelhos restantes. 

Do documento a fls. 4 vê-se que a recorrente instalou os 
aparelhos contratados, menos 4 cuja instalação foi sustada por 
ordem do então superintendente, Dr. Menelick de Carvalho. 

Se foi essa ordem, ou qualquer ato de prepostos do Estado, 
que determinou a demora na instalação dos aparelhos, clàro que 
não se poderá imputar a móra á Recorrente. Convem, assim, apu-
rar com cuidado esse aspéto de fato da questão para se verificar com 
segurança se houve ou não móra da Recorrente. Se não hQ\lve. Q 
recurso deve ser provido,. . 
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Ora, nãc;> houve. Portanto, chego á mesma conclusão a que che ou 
? nosso Presidente: o meu voto é favoravel ao provimento do rec!so 
mterposto pela «General•. 

(Muito beml Muito beml) · 
O Sr • .Julio de Carvalho :-Peço a palavra 

C OalhSR. PEDRO ALEI.XO :-Tem a ·palavra o Sr. éonselheiro Julio de arv o. 
O SR. JUUO DE CARVALHO: -Sr. Presidente, ontem li o proces-

so referente á peça n. 7 4 e tirei a mesma conclusão de v Ex · d 
nosso pre~ado co lega, sr. Conselheiro Lorêto de Abreu, q~antc~aaã- lusti~ 
ç~ do pedido da General Electric S. A. Verifiquei, do estudo que fiz que 
n~o houve um só contrato, mas, sim, tres, e o processo em debate se 
re er~ apenas ~o pa~amento da parte relativa á importancia em dolar 
amencanc;>. Verifi_quei que esse pagamento nada tem com o contrato re-
fe~ente á mstalaçao dos aparelhos sinaleiros e, assim sendo mesmo que 
m ra ~ouvesse. por p~rt~ da c General•, no assentamento d~sses a are-
lhos, nao podena preJudicar-l~e ess.a móra o pagamento que req~sita. 

En~etanto, como V. Excm. mmto bem frizou-e tambem eu tirei essa 
~o!lclusao-nem . a móra no assentamento houve, porquanto si a Cia. 
delXodu de c.?mpnr o. avençado no contrato, foi exclusivamente por or-

em o . então supenntendente da Inspetoria de Veículos. 
Asstm s~ndo, estou de acordo com o parecer de v. Excia., brilhahte-

mente deduzido, e tambem com a sugestão que faz ao Governo do Estado 
(Muito bem! Muito bem!) · 

. O SR. LO RETO DE ABREU :-Quanto á essa sugestão já manifes· tei-me favoravel á mesma. 
O SR: SAMUEL IJBANIO :-Estou de acordo com o parecer do sr 

Pedro Aleixo e com a sugestão por S. Excia. proposta. · 
O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Tambem eu. 
~ •t:· Pedro Alemo:-A' vista da manifestação dos Srs. Con-

selheJ~os, Julgo poder dar como aprovados 0 parecer e a sugestão 
anunctando, portanto, a seguinte ' 

Conclusão 
O C~nselho opina favoravelmente ao provimento do recurso · ue a 

Companhia General Electric interpoz da decisão do Sr Secretari~ do 
Intenor para o Sr. Presidente do Estado. Além disso, sug~re que se pro-
cure obter ~a. Recorrente a concessão do prazo de um ano para a-
menta da di~da, pagamento que será feito em cambial a ser emitida~m 
dolare~ amencanos acrescidos dos juros, á razão de 6°/

0 
a partir de 24 

da mmo de 1~29 até á data do vencimento desse titulo.' 
-Submetida a votos, é essa conclusão unanimemente aprovada. 
-Volta o processo ao relator para redigir o parecer finat. 

Requerimento de Nlclas Mourão 
(PEÇA N. 137) 

O ••· Pedro &lebro:-Vamos passar agora á discussão da peça 
n. 137, sobre um requerimento de Nicias Corrêa Rabello Mourão, prati-
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cante auxiliar da Secretaria do Congre$80, pedindo equiparação -de ven-
cimentos aos de praticante datilografo. 

Sou o relator e no processo escrevi o seguinte relatorio. (lê): 

Relatorlo 
Constam do requerimento do sr. Nicias C~rrêa Ra~ello Mourão ~ 

razões pelas quais ele, datilografo da Secretaria do ~tigo Senado Mi· 
neiro. pede equiparação de vencimentos aos dos praticantes da. mesma 
Secretaria. O requerimento é encaminhado ao Conselho Consultivo pelo 
Exmo. Sr. Presidente do Estado. 

Com este relatorio, vai o processo ao Exmo. Sr. Cons. Furtado de 
Menezes, 2.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 29 de novembro de 1932.-Pedro Aleixo, presi-
dente e relator. 

Parecer 
O llr. Pedro JUelxo:-Segundo se ~nclue do requerime~to do 

sr. Nicias Corrêa Rabelo Mourão, ele é datilografo da Secretana do 
antigo Senado Mineiro e percebe o vencimento mensal de ~· 

Segundo se verifica pelo Regulamento Intem<? da Secretaria ~o Se-
nado, os praticantes se denominam: c praticante datilografo,. e cpraücante 
auxiliar,.. . 

Do orçamento do Estado, se verifica igualmente que ~. vencuncn-
to de 250$000 é o vencimento que cabe ao .praticante auxiliar. .· 

O requerente pleiteia equiparação de vencunentos aos dos de~ais P~~ 
ticantes das Secretarias das ex-Casas do Congresso, mas o pedtdo .nao 
é propriamente de equiparação de vencimentos. D~ f.ato, essa .equipa• 
ção equivaleria a uma promoção, deixando de extstir. na realidade, a 
classe de praticante auxiliar no quadro daquela Sec.retarta .. 

E' fóra de duvida que o requerente presta re~s s~~ços á ~ecre
taria do Conselho. Entretanto, como nenhuma disposi{)ao de lei per-
mite que se faça essa equiparação de vencimentos, sou de parece.r que 
não seja deferida a pretensão do requerente, mas que os ~eus servtços e 
a sua dedicação fiquem como elemento parat que, oportunamente, 
elle seja promovido ao lugar de praticante datilografo. 

Este o meu parecer, que submeto á consideração dos srs. canse.: 
lhelros. 

(Multo bem I) 
Discussão 

Em discussão o parecer e não havendo quem tomç a palavra. é o 
mesmo posto a votos e aprovado, sendo adaptada a seguinte. 

Conclusão 
-o Conselho é de parecer que não se faça a equiparllÇio de vendmen-

toa solicitada pelo sr. Nicias Corrêa Rabello Mourão, mas sugere que os 

bo~~ serviços que vem pre~do o requerente · sejam motivo para. em 
ocs1ao oportuna, ser elle devidamente promovido . 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
O llr. Pet1ro .&lemo:-Não havendo mais nada a tratar, de-

signo para a proKima sessão a seguinte ordem do dia 
PRIMEIRA PARTE 
A regimental. 
SEGUNDA PARTE 

. Discussão dos processos que, devidamente relatados e revistos, fo-
rem enviados á Secretaria do Conselho com a antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

83.8 sessão ordlnaria, aos 10 de Dezembro de 1G32 
~ 

~sldeate:-Sr. Pedro Aleixo. 
aeeretarlo:--Sr. Furtado de Menezes. 

81JIIJIAIUO:-Ata-Expediente-Pareceres finais-N. 126 (Reclamaçlo da CJa 
General Eletric)-N°. 1Z1 (Requerimento de Nicias Mouri0)-21' Parte-
Abertura de credito para reforço de verbas já esgotadas do ~eato 
mu.nicipal-Adiamento-Venda de terras devolutas-(Peça n. 138)-Rela-
tono e parecer do sr. Samuel Libanio-Discussao-Con~rdem 
do dia . 

A hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo Fm-
ta~o de Menezes, Lucio dos Santos, Loreto de Abreu, Annibal ac;ntijo, 
Julio de Carvalho e Samuel Libanio, faltando, por motivo justificado. o 
sr. Christiano Guimarães. 

Abre-se a sessão. 
Ata 

E~ lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 

O Sr. JPartado de •eae.es-apresenta o seguinte expediente 

Oficio 
Abertura de credito para pagamento de um bronze e uma lapide man-

dados colocar pelo Estado no tumulo de Santos Dumont 
Secretaria das F'manças do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Hori-

zonte, 7 de Dezembro de 1932. N. 65-Senhor Présidente do Conselho Con-
sultivo. Com o intuito de associar mais uma vez o Estado de Minas 
ás homenagens postumas que serão prestadas ao grande coestaduano 
Santos Dumont, o sr. Presidente do Estado encomendou ao escultor Be-



nevenuto Berna um bronze e uma lapide para serem colocados no tu-
mulo do genial inventor mineiro, na capital da Republica. 

Concluído o trabalho do escultor, a administração deverá pagar-lhe 
agora, a importancia de 13:000$000, e a despesa não poderá ser feita 
sem a abertura de um credito especial para esse fim. Sobre a aber-
tura desse credito é que venho, em nome do Sr. Presidente, so-
licitar à V. Excia. se digne, com a possível urgencia, promover o pro-
nunciamento do Conselho que dignamente preside. 

Sirvo-me da opportunidade para reiterar a V. Excia. a segurança 
dos meus protestos de alta estima e consideração.-José Bernardino Al-
ves Junior, Secretario das Fiuanças. 

A S. Excia. o Dr. Pedro ~eixo, M. D. Presidente c!o Conselho Con-
sultivo do Estado de Minas Gerais. 

-0 oficio passa a constituir a peça n. 140, distribuída aos srs. Sa-
muel Libanio, Loretq de Abreu e Aníbal Gontijo, respectivamente, rela-
tor, 1~ e 2°. revisores. · 

Oficio 

~bertura de creditas especiais e suplementares ao orçamento fJigente 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais - Gabinete do 
Secretario- Oficio n. 67- Belo-Horizonte, 9 de dezembro de 1932. 

Senhor Presidente do Conselho Consultivo. - Afim de efetuar pa-
gamentos decorrentes de despesas do corrente exercício e de exercícios 
anteriores, como verá Vossa Excelencia pelas demonstrações que acom-
panham cada um dos decretos juntos, o Governo do Estado necessita 
de abrir ás suas Secretarias creditos especiais e suplementares ao orça-
mento vigente. 

Para fazer face ás despesas demonstradas nas minutas de decretos 
apensas, o Governo conta com recursos especiais, provenientes da re-
posição, por parte do Governo Provisorio, das importancias despendi-
-das pelo Estado com o movimento revolucionario de 1930. 

Com esta informação, tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce-
lencia as citadas minutas de decretos, solicitando-lhe, em nome do sr. 
Presidente do Estado, a fineza de, com a maior urgencia possível, provi-
denciar para que o Conselho dignamente presidido por Vossa Excelencia 
emita o seu parecer sobre a abertura desses diversos creditos necessarios 
á administração estadual. 

Sirvo· me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelencia a segu-
rança dos protestos da minha alta estima e consideração.- José Bernar-
dino Alves Junior, Secretario das Finanças. 

A. sua Excelencia o sr. dr. Pedro Aleixo, M. D. Presidente do Conse-
lho Consultivo do · Estado. 

Minutas de decreto• a que se refere o oficio supra 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais - Pela Secretaria 
das Fmanças. 

-. 

iaTÃfJO Di imd.i-elwi ~~~--------------~==----------~i~~o~ 
DECRETO N. 

~bre cre~tos suplementares a diversas verbas da Se-
cretaria das Fmanças, na imprtancia de 182:851$849, para 
pag~ento a credores do Estado, por serviços prestados e 
forneCimentos feitos. 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições ue 
lhe confer~ o ~ecreto n.o 19.398, de 11 de novembro de 1930, do do-
vemo PrC?VIsono da. Republica, resolve abrir creditos na importancia de 
cento e Oitenta e ~Ois ~ontos oitocentos e cincoenta e um mil oitocentos 
e qu~enta e nove réis (182:851$949), suplementares ás verbas abaixo 
menciOnadas, para pag~ento a credores do Estado, por serviços pres-
tados e for~eciiDentos feitos de conformidade com os processos de des-
Ves~s relaciOnados e de!fionstra~ão que a este acompanha a saber : 

er a 3-A - 1 Secretana das Fmanças - Pessoal efetivo- 1:105$000: 
V ~rba 480$0005 A 3-Percentagem á exatores; - Pessoal- Postos Fis~ 
c.ms = . ; -Verba 5-3-D - Percentagem a Exatores-Dia-
nas 6:477$000;- Verba 6 -A -1 - Fiscalisação de rendas - Pes-
!~:f. efetiv~,J~;- Verba 7-A- 1 Imprensa Oficial - Pessoal 

IVO - ""''VVV ; - 8-A- 1 -Inspetoria Fiscal- Pessoal efetivo -
~=~9.Verba 16- Exercícios Findos- 172:314$949 no total de 

O .secretario de Estados dos Negocios das Finanças assim 0 tenha 
entendido e faça executar. ' 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais; em BeJo-Hon'. 
zote, dezembro de 1832. 

Credltoa suplementares da Secretaria 
das Finanças 

3 A 1 - Secretaria das Finanças-Pessoal efeti-
vo -.Pagamento de adicionais ao Dr. 

5 
A 

3 
Hennque Barbosa da Siiva Cabral •••.•• 

- Percentagem a exatores - Pessoal -
Postos Fiscais- Archanjo Borges Abran-
tes ...•••......................•.....• 

5 3 d Di . -A a~~;:·.···.························· 
~~rda if:c'::{~~ . ;p~~~ici~~~i~~· s~b~~~ 
d1nado a •Palmeiras» . .. 
V~gia Fiscal de cMaribon'c:Í~;: : : : : : : : : : 
2. Ouard;t Ajudante de •Jardim» ..... 
Ou~rda. Ajudante de cJulio Tavares,. .. 
Vig.a Piscai de Angra dos Reis 
Guarda Ajudante da Paraokena ~ : : : : :: 
Guarda Fiscal de Campelo subordina-
do a Paraokena ............. . 
Virgllio de Castro Rodrigues. C~~p~~: 

6 A 1 - Fiscali~çao de Rendas - Pessoal efetivo 
• Antomo Augusto Vilela - adicionais 
de 10°/0 ...... . .................... . 

7 A 1 - lm~rensa. Oficial - Pessoal efetivo - An-
tomo Vieua Barreto • adicionais de 100 f 0 

615$000 

1:096S000 
1:285$000 

944$000 
615$000 
785$000 
471$000 

302$000 
364$000 

1:1~ 

4801000 

6:477$000 

1:080$000 

840$000 



8 A 1 - Inspetoria Fiscal - Pessoal efetivo -
Fr~cisco Caracioli da Fonseca - adi-
cionais de 10 °/0 •••• ••• •••••••• ••••• 
16 - Exercictos Findos 
Para pagamento aos seguintes credo-

res conforme processos existentes na Se-
cretaria: 

Amaral Sobreira & Comp .......•......... • ••.•. • 
Durval da Cunha Barbosa . . -.......••...... -.• • • • 
José Crisostomo da Cunha ......•...•••••• · .... · . 
José Maurillo de Carvalho.. . . . . . . . . . . • ....•...• 
Francis.co Medrado Alkimim ...............••••• • 
Trepolemos de Uma .......••••••.........•.....• • 
Ladislau Antonio de Almeida .......•... -.... ·.- . 
Ednardo Frieiro •••.••••...•••••••• . . - . -........•• 
Antonto Vieira Barreto. . . . . . . . . . • • • • . • ...• : •••• 
Antonio Augusto Vilella ............•••••......• 
Archujo Borjes Abrantes .....••• ~. . ........... . 
Alberto Brochado & Comp ....••.• . .............• 
Casa ArthUJ' Haas (Arthur e Luiz Haas) •....•.•.• 

Departamento de Eletricidade 
(Diversos credores) 

Silverio & Lima Ltd ....... . .•............. • •• • • • 
Oaatao Siqueira. .......•.•.•.•...•.............. 
José Miguel de Oliveira .••••.........•••• • • ...•. · 
José Augusto Corrêa ..••••••..............•••••• 
Luiz C. Rangel. ... · .. ........................... . 
José Miguel de Oliveira ...•............... ·. · · · · · 
José Antonio da Silva. ...•..•.•.........•....... 
José Maurilio ·Carvalho .•......••••••...... · •• • • • · 
Antonio Falei & Comp.- Imprensa ............. . 
Lito-Tipografia Fluminense ....... ~ ............. . 
Oscar Flues & Comp ..•... .........•. •• · ........ . 
General Electric ... ... ••.••. .....•...... · • · · · · · ... . 
Andrade Irmao & Comp .................••••••.. 
Casa da Moeda - (Inspetoria Fiscal) ....••.•.•.... 
Diarias a Guardas Fiscais em 1931 . ...• •••• · .. · • 
Antonio <;Jonç~ves de Araujo, guarda fiscal de 

cFatsqueua• .•••......... · · · • · · ·. · · · • • • • · · · · · 
Samuel Periceles Pereira Lima. . •••...•........ · 
F1ancisco Felicíssimo .......••••••.•.••...•. · ... . 
Massa Falida A. O. Gravatá. . . . . . . . • . . ........ . 
Vi to Mancini & Irma o .•............... · .... · · ... . 
Irmaos Rezende & Comp .................... • • · · 
Carneiro de Rezende & Comp ............•...... 
Siemens Schuckert S. A ..•.......... • .••••••.... 
Berger & Wirth .•.......••••..•............ • • • • • 
E. Thibau & "CoiOp .•....• . . .....•••.•.......... · . 
Synval Vitor Fureaux •...................... · · 
:Elton Ouimaraes. - . • • . • • . ••••.....•.......... 
Aurelio Noce ..•..•.....................••••••.. 
Alonso Couto .......••••• · . . ................ • • • • 
J. Fernandes & Mendes •......•••••••• ••o ••• .• • 
O~iorio Lopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 

12:711$400 
1:0A!>$000 

680$000 
1:065$000 

510$000 
680$000 
510$000 
530$000 

~~ 
1:217$900 

100$000 
3:588$600 

18:561$910 
716$400 
325$600 
7~ 

1 :JI:K)$000 
41SOOO 

1:224$000 
80$000 

246$000 
1:093$000 

326$000 
252$000 
327$100 

3:240$000 
1:137$401 

108:641$998 

585$000 
732$000 

1:200$000 
967$940 
165$000 
475$000 

82$000 
t..z.n$600 

186$000 
93$:m 

2:0961000 
360$000 

1:211$400 
237$000 

46$000 
420$000 172:314$949 

182:851$489 

Serviço Holerith 30 de novembro de 1932-jotlé A. Soares dt Senna, -t.o 
Oficial.-jost de Las Casas, chefe tecnico contabilista.- Visto.- Director Oeral 
·do Tbesouro, Candldo Naves. 

Palacio da Presidencia do Estado da -Minas-Cierais.-Pela Secretaria 
das Finanças. 

., 

- ' 

DECRETO N. 
Abre creditos suplementares a diversas verbas da Se-

cretaria do Interior, na importancia total de 807:682$&86, 
para pagamento a credores do Estado, por serviços pres-
tados e fornecimentos feitos 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições 
que lhe confe_re o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, do 
Gov~rno ProVIsorio da Republica, resolve abrir creditos na importanc.ia 
de Oitocentos e sete contos e seiscentos e eitenta e dois mil e oitocen-
tos e oitenta e seis réis (807:682$886) suplementares âs verbas abaixo 
mencionadas, para pagamento a credores do Estado, por serviços pres-
tados e fornecimentos feitos de conformidade com os processos de des· 
pesas relacionadas e demonstração que a este acompanha, a saber: 

Verba 4-A-1-Secretaria do Interior-Pessoal efetivo: 289$700; 
Verba 4-B-5-Luz, força e telefone: 10:885$900; Verba 40-Eventuais: 
84:187$0QO; Verba 41-Exercicios findos: 712:350$286, no total de .... 
807:682$886. 

Os Secretarias de Estado dos Negocias do Interior e das Finanças 
assim o tenham entendido e façam executar . ' 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori· 
zonte, Dezembro de 1932. 
Demonsfraçllo da necessidade de creditos suplemen-

tare~ d~ verbas da Secretaria do r. .terlor 
VERBA 4-Secretaria do Interior 

l-Pessoal efetivo: 
Para pagamento a Clarindo Silveira-adicionais 

de lO 0
/ 0 da lei 425 .... ........ . ...... . ... . . 

VERBA 4-B 5-Luz, força e telefones 
Para pagamento do fornecimento de luz aos apa-

relhos sinaleiros da Inspetoria de Veiculas, 
da Capital ..........•............ . .. .. .•... 

VERBA 40-Eventuais 
Para pagamento á Prefeitura Municipal da Capi, 

tal: taxa d'agua em 1932 .•.•........... . . . 
Para reforço á verba Eventuais, inclusive serviços 

de advocacia em questões de limites .. ..... . 
VERBA 41-Exercicios findos 
Para regularizaçao do pagamento feito á Cia. E. 

F. Leopoldina. . . . • . . ... . ...... . ........... . 
Para pagamento á Prefeitura da Capital: taxa d'a-

gua em 1931 . .•..••••.. . . ........ . ..... . ..• 
Para pagamento a credores r~ !acionados pela 7. a 

Secçao • • . • . . . . . . . . . . .. . • • •• . . . . . . . .... . 
Idem, idem, idem . . . ... .. ... .•. - ........ . ... . 
Idem a Dr Socrates Brasileiro, Delegado Regio-

nal aposentado-L• Secçao ........ . .. .. . . 
Idem, a credores relacionados pela 7. a Secçao .. . 
Idem, idem, pela 3. a Secçao ••••••.... . . . .. . 
Idem, a Dr. Manoel Juvencio de Moraes, grat. de 1930 
Idem a Dr. José Bento Coutinho ...... .. ...... . . 

Total •• : ...•••............... .. .. . . . .... . ... 

200:000$000 

2:629$200 

53:676$700 
347324$586 

6:476$600 
3:580$600 

97:912$600 
250$000 
500$000 

289$700 

10:855$900 

8:187$000 

76:000$000 

712:350$286 
8>7:682$886 

Serviço Hollerith, 30 de Novembro de 1932.-Zilda Diniz Chagas praticante.-
José Las-Casas, chefe tecnico contabilista.-Visto-Candido Naves, Diretor Oeral 
do Tesouro. 

a 



1.252 C<JNSELHO CONSULTiVO Od 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais · Pela Secretaria 
das Finanças. 

DECRETO N. 
Abre creditas suplementares a diversas verbas da Secre-

taria da Agricultura, na importancia total de 2.754:001$030, 
para pagamento a credores do Estado, por serviços presta-
dos e fornecimentos feitos. 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições que 
lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, do Governo 
Provisorio da Republica, resolve abrir creditos na importancia de dois 
mil setecentos e cincoenta e quatro contos, um mil e trinta réis ..... .. . 
(2.754:001$030), suplementares, ás verbas abaixo mencionadas, para pa-
gamento a credores do Estado, por serviços prestados e fornecimentos 
feitos, de conformidade com os processos de despesas relacionadas e 
demonstração que a este acompanha, a saber: 

Verba 2-A-1 Diretoria Geral. Pessoal efetivo, 5:463$000; Verba 
2-B-3-Material, 5:000$000; 2-B-9-Eventuais, 7:250$000; 2-B-10-
Exercicios Findos, 61:082$030; 2-B-11-Publicações e encomendas á 
Imprensa Oficial, 20:000$000; 2-B-14-0utras subvenções, 660:600$000; 
Verba 3-A-2-Departamento de Agricultura e Pecuaria, pessoal contra-
tado, 4:500 000; 3-B- Material, 48:443$800; 5-B-1-Departamento de 
Viação-Material, 1.941:662$200; no total de 2:754:001$030. 

Os Secretarias de Estado dos Negocios da Agricultura, Viação e 
Obras Publicas, e das Finanças, assim o tenham entendido e façam 
executar. 

I 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori-
zonte; de Dezembro de 1932 . 
Demonstração dos creditas suplementares neces-

sarios á Secretaria da Agricultura 
2 A-1-Diretori<. Geral-Pessoal efetivo 

Adicionais da Lei 425 : 
Joao Gomes dos Santos ...... . ......... . 
José Fnncisco Cantarino ...... . .... . . ... . 

2 B-3-Diretoria Geral-Material 
Pagamento de força e luz fornecidos á 
Secretaria .................... ... ....... . 

2 B-9- Eventuais-Para pagamento a Joao de 
Deus Costa em virtude de prejuizo que 
sofreu com a construção da E. de F. Pa-
racatú . .. .. . . . . ....... . ..... .. .. ... .. .... . 

2 B-10-Diretoria Geral-Exercicios Findos 
Diarias vencidas conforme relaçao levan-
tada pelo Departamento de Viaçao .... . 
Para pagamento a Francisco Muniz 
Coelho . . . . ....... . ..... ... . ..... . . . . . 
Idem a Benedicto Lemos, de 1. 0 de de-
z.embro de 1930 a 31 de dezembro- de 
1931 .....•................ . •....... . . .. . 
Idem a Francisco de Almeida, serviços 
em 1930.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Newton de Senna Valle, diarias em ju-
nho e julho de 1931. ................. . .. 

2:886$300 
2:576$700 

5:053$000 

583$330 

2:015$000 

150$000 

285$000 

5:463$000 

5:000$000 

7:250$000 

' s 

José de Medeiros Cruz, diarias em marfO 
e abril de 1930 .. . ••••••..•............ 
Joaquim Gomes da Silveira Netto, dia-
rias e despesas de conduçao em 1931 .... 
Aristides Ródrigues Pereira, despesas de 
condução em 1931 ....••••••........... . 
Dermenil Muniz da Silva, vencimentos de 
1930 ...................... .. .. ··· · · ······ 
Para regularizaçao do pagamento a Dr. 
Amynthas Jacques de Moraes, requisita-
do em 1931 .. . •••• • ... .... .... ... . . . . . . 

2 B-11-Publicações e encomenda á Imprensa Ofi-
. cial, por insuficiencia da verba . .... . . . 

2 B-14-0utras subvenções-Subvenções a diver-
sos, conforme relaçao levantada pelo De-
partamento de Viaçao. . . . . . . . . . . . ..... . 

3 A-l-Departamento de Agricultura e Pecuaria 
-Pessoal contratado: 
Para pagamento a Roberto Lerch diferen-

~~r~a afe~~~~~~~ . :.~~ . ·r·e·c·e~~ • ~.~~~~~~ 
3 B - Material : 

Para pagamento a diversos, conferme re-
laçao levantada pelo Departamento de 
Agricultura e Pecuaria . ................ . 

5 B-1-Departamento de Viaçao-Material: 
Pagamento de despelias relacionadas pelo 

228$000 

190$000 

54$000 

200$000 

52:323$700 61:082$030 

20:000$000 

660:600$000 

4:500$000 

48:443$800 

1.941:662$200 
2. 754:001$030 

Serviço Hollerith, 30 de Novembro de 1932.-Zilda Diniz Chagas praticante.-
J o sé de Las- Casas, chefe técnico contabilista. ' 

Departamento de Viaçao ............... . 

Visto,-Diretor Geral do Tesouro. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais-Pela Secretaria 
das Finanças . 

DECRETO N. 
Abre creditos suplementares a diversas verbas da 

Secretaria da Educação, na importancia total de ....... . 
704:796$144, para pagamento a credores do Estado, por 
serviços prestados e fornecimentos feitos. 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições 
que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, do 
Governo Provisorio da Republica, resolve abrir creditos na importancia 
de setecentos e quatro contos e setecentos e noventa e seis mil e cento 
e quéi!enta e quatro réis (704:796$144} suplementares ás verbas abaixo 
menCionadas, para pagamento a credores do Estado, por serviços pres-
tados e fornecimentos feitos, de conformidade com os processos de des-
pesas relacionadas e demonstração que a este acompanha, a saber: 

Verba l-A-l-Pessoal efetivo da Secretaria, 900$000, Verba 8-
Exercicios Findos, 355:854$7 44; Verba 17 -Assistencia Técnica do En-
sino, 10:935$400; Verba 20-B-Diretoria de Saude Publica-Material, 
55:000$000; Verba 21-B-Centros de Saude-Material, 15:800$000; Verba 
23-Saneamento Rural, 32:174$000; Verba 24-B-Centros de Saude e 
Profilaxia da Lepra: Material, 70:200$000; Verba 25-Socorros Publicos, 



milsEI.Ho co:Nsbi.mo oo 

20:000$000; Verba 26-Hospital Central de Barbacena: A-Pessoal, 
3:600$000; B- Material, 50:332$000; Verba 27-B-Instituto Raul-Soares: 
Material, 46:000$000; Verba 28-Hospital Psiquiatrico de Oliveira: A-2-
Pessoal contratado, 13:000$000; B-Material, 21:000$000; Verba 29-Sub-
venções e amcilios-1-Subvenções, 10:000$000, no total de 704:796$144. 

Os Secretarias de Estado dos Negocios da Educação e Saude Publica e 
das Finanças, assim o tenham entendido e façam executar. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori-
zonte, de Dezembro de 1932. 

Demonstraçl1.o da necessidade de creditas su-
plementares ás verbas da Secretaria da Educa -
çl1.s o 

Verba 1 A 1-Pessoai efetivo da Secretaria : 
Dr. Paulo de Aodrede Costa - Janeiro a Março 

de 1932 . . ......•..... • . •. . o . ... . . . o 
Dr. José Albino Aragao-idem .. .... o o .... .. . 

Verba o. 8-Exercicios Findos : 
E.<ercicio de 193 : 

Ao:Jadeu Spineli & Cia .. ..... 00 00.00 .. 00 .... 

Bento Mendes Castanheira .•.. •..• •. • .. . . o . o 
Instituto Pinheiros . • • • . . . . .. . o o .. ... o .. 
Dr. Pytagoras Barbosa Lima. . . . . . . .. . o .. ... o . o 

Exercido de 1931 : 
Casa Lokner S. A .... . o. o . .. o .o . .. . . .••• ... 
Dr. Washington de Araujo Dias . o . . . .. o . . . . . o .. 
Adelaide Queiroz Sanches . . o o o ... o .. .... ... . o. o. 
Ovidio Medeiros Faria . . . ..... o ... ... .... . .. . . . .. 
Paulo Macedo Neves . . o. o o .... . .. .. ... .. o . . . . 
Manoel Felipe Ribeiro Belo . o o . A. . • o . . ... . o 
Luiz Fraga . . . . .. o .. ... o .. o . . o. o o o ... o .. o. o. 
juvenato Mesquita .. o •••••. . . o ... o o o .. o .. . o ... . 
Dr. Dooato Vale .. .. .... ... .. 00 .. . .. o .. . 
Eldecio Albuquerque .. o . ... . ... o . ... o . • .. • •. • . . 
Luiz Antonio da Costa Ferreira .. o o . . . .... .. . o o . . 
Dr. Olegario de Paiva . • • • . . . . . o .. o 
Eugenio Candido Moreira . . . . o o o .. . . o .. ........ . 
Renato Boschi o .. . o ...... .. . .. o . . . . • • • • . . . . . .. o 
Almir Damiao .. o o . . . . o . o . o . . . . . . . . . . o •. . 

Dr. Paulo de Andrade Costa, engeneiro da Se-
cretaria-diferença de vencimentos de 18 de 
Março de 1931 a 31 de Dezembro do mesmo 
ano .... . .. ..... . . . . . ... . . .. ...... . ... .... o, 

Dr. José Albino Aragao, engenheiro-auxiliar, idem, 
idem . .. .. . ..... . .. . •o. . . . . . .. . o .. . 

Credores relacionados pela 5°8 secção o . o .. .. .. . 
Idem, idem, pela 6.a secçao ... . . .. . .. ... ...... .. 
Idem, idem, pela 9.a secçaoo. ... . ....... . ... . . .. 
Dr. Alcindo de Barros - inspetor escolar - de 21 

de Setembro a 23 de Novembro de 1931.. . .. 
Credores relacionados pela 12. a secçao ••••••. ... . 
Idem, idem, idem . .. .• ... .. ... . ... .. ... . . . . . .. . . 
Idem, idem, pela 9.8 secçao . . . .. . . . .......... . 
Santa Casa de Sabará - pelo fornecimento de 

medicamentos ao Hospital de Lazaros em 
1927, 1928 e 1929 ••.. . ...... o . . ....... . •••••• 

Credares relacionados pela 5 . 8 secçao . ... . ••••• 
Idem, pela 3.a secçao .. ... .. .. . .............. .. 
Credores relacionados pela 6. 8 secçao ..•........ 

300$000 
600$000 

207$000 
58$100 

2:690$000 
300$000 

5:789$900 
843$318 
100$000 
80$000 

230$000 
210$000 
130$400 
708$300 

1:905$000 
250 000 
612$000 

1:500$000 
1:240$000 
1:240$000 

270$000 

940$000 

1:880$000 
1:750$400 
5:363$700 
1:595$000 

210$000 
1:908$900 
4:427$800 
5:166$600 

7:213$300 
27:067$800 
34:096$100 
35:491$000 

900$000 

18:364$218 

; 

BSTADO DB MINAS-GEBAIS 

Idem pela 7.• secção .... . o. o •• •• o . ·. o o ••• •• • • • • o. 
Idem pelas.: secçao . .. o • • •••• o • •• • • • • • • •• • •••• • 

Idem pela 9. secçao . . . . . .. . . . . . . . . .. . 
Idem pela 11.• secçao .... .... .... .. · ... · · ·:: : · 
Idem p_ela 12.8 secçao .. ...... . . . ....... .. .. .. .. . 
D. Mar~a da Gloria Fonseca - vencimentos de 

~mo de 1931 .. . ............... . ..... . ...... . 
D. Alice Moura-vencimentos de 1930 . . . .... ... . 
Ped~o Juvencio de Souza-gratificaçOes de 1930 . . 
MaJ!ana Magalhaes-Setembro de 1930 . . .. .... . . 
Mana Ruth Seabra-3 de Fevereiro a 2 de Maio 

do 1930 . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . 
Maria da Conceiçao Friaça-de 23 ·d~· S~t~~b~~ 

a 31 de De.:embro de 1930 ... . 
Julia Gonçalves Neves-li de Julho · -~ ·31 ·d~ ·o~~ 

tubro de 1930...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ocac~r Martins-Novembro de 1930 .. • •••• . . .. .. : . 
Analta da Silva Novais - Julho a Dezembro de 

1930 ..•... 0 . . .... o. o· ······ .. . . ... . 
Almerinda Colombo - 13 de Maio a 15. de J~rili~ 

d~ 1929 o o • • •• ••• • • •• • • o • • •• •• • • • • • • • • •• • • o 

Benedtta Amparada-Julho de 1930 . . . .. . . . .. ... . 
lgnez_ de ~e~edo Baeta-Novembro de 1930 .. . . 
Am~lia Chns~na Hudson - Dezembro de 1930 . . o • 

Dolfina Candida de Barros-gratificaçao de 1930. 
Anunciata Capuana de Ollveira- 1.0 de setembro a 

31 de dezembro de 1930 . .... .. .••• . . . •••• •. 
Maria de S . Pedro Leite, março de 1930 0 . .. .. . . 
Anna lzabel dt> Miranda-5 a 30 de setembro de 

1930 . .... . o ••• • • ••• •• • •• • • o 

Innocencio Martins de Amorim_:g~~tifi·c-~Çã~ · d~ 
~929 • ••. .. . .. . •.... . .• • ••... . o • • • o • • •• • ••• " 

Arec1a Toledo Machado-vencimentos de 1930 ... 

Verba 17-Asssistencia Técnica do Ensino· 
Credores relacionados pela s.a secçao •.•••. . .' .. 

Verba 20-B l - Diretoria de Saude Publica : 
Despesas de pronto pagamento: tendo-se gasto 

em 9 mêses a verba consignada de . o. . . .•. 
6:000$000, pede-se para outubro, novembro, 
dezembro .. . ... . 

Aquisiçao de veiculo~: ·r~j;~;ds', · ~~-~b~~ti~~l: · ~t~:; 
tendo-se gasto em 10 mêses a· verba consignada 
de 30:000$000, pede-se para novembro e de-
zembro .. . . . . . . 

Vacinas anti-varioli~~s ~- ~~~~~; · b~~t~ri~i~gi~~~: 
tendo-se gasto, _em média, a importancia de 
4:000$000 mensms pede-se para os mêses de 
_outubr?, novembro e 'dezembro . . . .. . . ... . .. . 

Vacma!l diyersas, sOros e medicamentos para 
epidemta; tendo-se gasto, em média , a im-
portancia de 7:500$000 mensais, pede-se para 
?S mêst;s de nov, mbro e dezembro . .... .. . . 

Serviço antJ-rabico em B -Horizonte: tendo-se 
esgotado a verba com uma média mensal de 
1:500$000, pelo_ avultado numero de indigen-
tes que têm stdo tratados e mantidos por 
conta deste item, pede-se para novembro e 
dezembro .. .. . .. ..... .. . . ... oo .. o o, . .. 000000 

Verba. 2<!--B 3- Inspetoria de Engeri.haria 
Sanitaria: 

Material de desenho e expediente: tendo-se es-
&otado a verba e regulando uma média de 

~ 
1255 

12:181$800 
3:590$526 

58:682$100 
54:656$0 o 
73:782$500 

195$000 
762$000 
528$000 
130$000 

480$000 

1:045$300 

586$600 
350$000 

1:262$500 

175$900 
125$700 
175$000 
200$000 
175$000 

175$000 
160$000 

156$000 

675$000 
130$000 337:490$526 

10:935$400 

2:000$000 

4:000$000 

12:000$000 

15:000$000 

3:000$000 36:000$000 
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500$000 mensais, pede-se para os ultimos 4 
_mêses .................................••... . 
Verba 20- B 5 - Inspetoria dos Centros de 

Saude e Profilaxia : 
Material para expediente: tendo-se esgotado a 

verba consignada no orçamento e devido ao 
aumento de serviço, pede-se para novembro 
e dezembro .................. . ••. . ....... . ... 
VERBA 20- B 6- Hospital cCicero Ferreira• 

Medicamentos e expediente: tendo sido insufici-
ente a verba votada visto o g-rar~de numero 
ct_e internados existentes no estabelecimento, 
pe· e-se para outubro a dezembro ..... ..... . 

Dietas, roupas e miu'lesas: tendo sido insuficien-
te a verba consignada no orçamento devido 
ao grande numero de internados, pede-se 
para os mêses de outubro a dezembro ...... 

Verba 21-B- Centros de Saude: 
Sendo insuficiente esta verba para manutençao 

dos servidos, visto ter-se gasto, em média, a 
importancia de 8:91 0$000 mensais, pede-se 
para novembro e dezembro ..... ........ • ... 
Verba 23-Saneamento Rural: 

Tendo sido insuficiente a verba votada no orça-
mento para manutençao dos serviços de sur-
tos epidemicos irrompidos no Estado, pede-se 
para novembro e dezembro ......... .. .. . . . . 

Para pagamento a Bento Paixao & Cia. reparos 
na instalaçao eletrica do Hospital de Patos 

Verba 24-B) Centros de Saúc).e e Profilaxia 
da Lepra. 

Hospital de Lazaros de Sabará-Medicamentos-
tendo-se esgotado a verba consignada no or-
çamento até julho com uma média de 700$000 
mensaes, pede-se os meses de agosto, setem-
bro, outubro, novembro e dezembro, a impor-
tancia de . ..... ...... . ................. .... . 

Dietas, roupas e miudesas : tendo-se esgotado a 
verba c0nsignada em julho com uma média 
mensal de 1:940$000 pede-se para os meses 
de agosto a dezembro ......... ... ...... ... . 

Colonia Santa-Isabel - Medicamentos -tendo-se 
esgotado a verba orçamentaria em julho, com 
uma média mensal de 2:000$000 e pelo grar~
de numero de internados no estabelecimento, 
nao previsto no orçamento, pede-se para cinco 
meses ...... . . . .. ... . ............ .......... . 

Conservaçao de predios : devido a diversos con-
certos imprevistos feitos nos predios da Co-
lonia e achando-se a verba esgotada pede-se 
para outubro, novembro e dezembro . . ..... . 

Expediente e eventuais : tendo sido esgotada 
em oito meses a verba orçamentaria com uma 
média de 1:000$000, pede-se para os meses de 
setemb:-o a dezembro ..... .. . . ...... . . ..... . 

Laboratorio : tendo sido insuficiente a verba de-
vido ao acrescimo dos serviços, é necessaria 
para as despesas decorrentes desses serviços 
a importancia de . ........ . . .. .....•........ 

2:000$000 

6:500$000 

10:000$000 

12:174$000 

3:500$000 

9:700$000 

10:000$000 

3:000$000 

5:500$000 

5:000$000 

500$000 

16:500$000 

15:800$000 

20:000$000 

.32:17 4$000 

13:200$0 o 
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Combustível : gasolina, oleo e açcessorios : ten-
do-se gasto em média a importancia de . .. .. 
4:200$000 mensais e achando-se a verba orça-
mentaria esgotada, necessita-se para novem-
bro e dezembro a importar~cia de ..... ..... . 

Roupas e alimentação para doentes : devido ao 
numero excessivo de doentes internados no 
estabelecimento, as despesas regularan1, em 
média. até outubro em 12:500$000, pede-se 
para os meses de novembro e dezembro ..... 

Para a chefia do Dispensaria Central : tendo 
sido insuficiente a verba votada para as des-
pesas decorrentes deste item, pede-se para os 
meses de outubro, novembro e dezembro .... 
Verba 25-Socorros Pu blic.::>s. 

Tendo-se esgotado a verba em socorros a diver-
sas zonas do Estado, para debelar surtos epi-
demicos, pede-se mais, para pagamento de 
despesas já efétuadas ............ . ... .. .. .. . 
Verba 26 A-Hospital Central e Barbacena. 

Pessoal: Complemento dos vencimentos do ad-
ministrador ... . ...... .. . . . ............ . ..... . 
Verba 26 B-Hospital Central de Barbacena. 

Fazendas e roupas-Pelo grande numero de inter-
nados no Hospital-Foi insuficiente a verba 
votada, precisando-se ocorrer ás despesas de 
outubro a dezembro ..... ... .... .... .... . .. . 

Espediente-tendo sido esgotada a verba orça-
mentaria em julho deste ano e regulando 
uma média de 500$000, pede-se para os cinco 
meses restantes . .. ....... . ... .. .... . . ....... . 

Luz e telefone-tendo-se esgotado a verba orça-
mentaria em agosto e regulando uma média 
de 1:500$000 por mês, pede-se para os meses 
de setembro a dezembro ................... . 

Eventuais : Tendo-se esgotado a verba orçamen-
taria em ag-osto e regulando uma média de 
1:250$000 mensais, pede-se para os meses de 
setembro a dezembro ... .. ........ . ....... . . 

Conservaçao do predio-tendo sido insuficiente a 
ve_rba, p~r terem sido feitos gastos urgentes 
e Imprevistos, pede-se para os meses de se-
temb-ro a dezembro .... ........ . . .......... . 

Forragem, ferragem, etc . : Tendo-se esgotado a 
verba em 9 meses, pede-se para os meses de 
outubro, novembro e dezembro ............ . 

Reparos do predio ............................. . 

Verba 'Zl B-Instituto «Raul-Soares•. 
Alimentação : tendo-se esgotado a verba em 10 

meses, com uma média de ~ O contos men-
sais, pede-se para novembro e dezembro .... 

Conservaçao do predio: tendo regulado a des-
pesa deste item, em média de 1:250$000, pe-
de-se pata novembro e dezembro . .......... . 

Eventuais : tendo sido esgotada a verba e des-
pendida uma mé:iia mensal de 500$000, pe-
de-se para os meses de novembro e dezem-
bro ................... . .... . ....... ..... .. . . 

Fazendas e roupas. Tendo-se esgotado a verba 
e regulado uma média de 1:500$000 mensais, 

6:500$000 

25:000$000 

25:000$000 

2:500$1100 

4:800$000 

·3:600$000 

o 
2:200$00 

2:500$000 
9:732$000 

20:000$000 

2:500$000 

1:000$000 

125.7 

55:000$000 

2:000$000 

20:000$000 

3:600$000 

50:332$000 



1258 CONSELHO CONSULTIVO DO 

pede-se para os meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro ..................... . 

Luz e telefone : tendo-se esgotado a verba e re-
gulado uma média de 1:650$000 men ais, 
pede-se para os meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro ...............•.. .... 

Farmacia: tendo-se esgotado a verba em junho, 
em virtude de grande numero de internados 
e regulando uma média de 2:000$000 mem:ais, 
pede-se para os meses de julho a dezembro 

Verba 28-Hospital Psiquiatrico de Oliveira: 
A-2) Pessoal contratado - Para contratar pes-

soal, etc.: devido ao grande numero de in· 
ternados e sendo necessario o aumento do 
pessoal e tendo sido deficiente esta verba, 
pede-se para os meses de setembro e outu-
bro, novembro e dezembro ................. . 
B-Material 

Alimentaçao : tendo sido esgotada a verba, em 
virtude de aumento de internados, pede-se .. 

Conservação do predio: tendo-se esgotado a ver-
ba. devido a gastos imprevistos, pede-se . .. · . 

Lavagem de roupa: tendo sido deficiente a verba 
que regulou a importancia de 334$000 a mé· 
dia mensal, pede-se para setembro, outubro, no· 
vembro e dezembro ...... ... . ........... . .. . 

Medicamentos e laboratorios : pelo elevado nume· 
ro de doentes existentes no Hospital, foi de· 
ficiente a verba votada, pede-se para outu-
bro, novembro e dezembro ...... .•.... 

Verba 29-Subvençoes e auxilias': 
1-SubvençOes- Subvençao contratual á Santa 

Casa de Sabará .• .. . .... ......... . . . . . . ..... 

6:000$000 

6:500$000 

10:000$000 

13:000$000 

10:000$000 

3:000$000 

1:000$000 

7:000$000 

46:000$000 

34:000$000 

lO:Of 0$000 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704:796$144 

Secçao Holleritb, 30 de Novembro de 1932.-Elvira Novaes, praticante.- José 
de Las Casas, chefe tecnico contabilista.-Visto, Candido Naves, Diretor Geral do 
Tesouro. 

Palac1o da Presidencia do Estado de Minas-Gerais-Pela Secretaria 
das Finanças. 

DECRETO N ... 
Abre creditas especiais a diversas Secretarias, na im-

portancia de 3. 705:502$035, para pagamento a credores do 
Estado, por serviços prestados e fornecimentos feitos. 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições 
que lhe confere o Dec. n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, do Go-
verno Provisorio da Republica, resolve abrir creditas especiais para pa· 
gamento a credores do Estado, por serviços prestados e fornecimentos 
feitos de conformidade com os processos de despesa rela_cionados e de-
monstração que a este acompanha, a saber: SECRETARIA DO INTE-
RIOR- 573:617$610; SECRETARIA DAS FINANÇAS- 500:000$000;-
SECRETARIA DA AGRJCULTURA-2.625:208$535;- SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO- 6:675$890, no total de 3.705:502$035-tres mil setecen-
tos e cinco contos, quinhentos e dois mil e trinta e cinco réis. 
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Os Secretarias de Estado dos Negocios do Interior, das Fmanças, 
da Agricultura, Viação e Obras Publicas e da Educação e Saude Publica 
assim o tenham entendido e façam executar. 

Palacio da Présidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori· 
zonte, ... de Dezembro de 1932. 
Demonstraçlfn dos creditas e-pecials ás diver-

sas Secretarias do Estad.o. 

SECRETARIA DO INTERIOR 
Para installaçao de um novo elevador no edifi-

cio do Tribunal da Relaçlo. . . . . . . • • • • • . . . . . 33:900$000 
Para pagamento de terrenos comprados para o 

7.0 Batalhao da Força Publica. em Bom-Des-
pacho. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64:500$ 00 

Para efeito de classificaçllo de despesa paga a E. 
Salathé & Cia. pelo fornecimento de brim kaki 
á Força Publica, em 1930 ............ _ .. _. . .. . 33!5:839$990 

Idem, idem, material para confecçao de unifor· 
mes para a Guarda Civil da C,apital, em 1930 . 50:376$000 

Juros contados a favor dos mesmos........ . .... 89:001$620 

SECRETARIA DAS FINANÇAS 
Para acerto de classiHcaçao de despesas já pagaa 

na sua quasi totalidade de outras Secretarias, 
indevidamente escrituradas por conta do Dec. 
n. 9.766 - .••• . ............... _ . ............. . 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
Para pagamento a D. Albertina Lopes Jacob e 

seus filhos, proveniente da liquidaçao ami· 
gavel da sentença proferida contra o Estado. 15:000$000 

Para auxiliar a Prefeitura de Caxambú nas obras 
de instalaçao de luz e força da cidade.. ..... 535:000$000 

Para pagamento á Sociedade Anonima Viaçao 
Fluvial do Rio Sapucai, subvençao contratual 
de 1932...... . .................... . ....... .. 27:475$200 

Idem, idem á Timpresa de Navegaçao... . ....... 27:216$000 
Idem a Almeida. Porto &: Cia. Ltda. Diferença de 

fretes de dormentes fornecidos á E. F. Sul de 
Minas ............................. .. .. _.... .. 59:768$300 

Juros devidos sobre a importancia de fomecimen· 
tos á mesma estrada...... . ............. .. .. 21:975$800 

Para pagamento a Antonio Perillo pelos serviços 
de construçao do prolongamento do ramal de 
Paracatú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000:000$000 

Idem a M. Almeida & Cia., juros devidos sobre a 
impartancia de fornecimentos á E. F. Sul de 
Minas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 38:000$000 

Idem a P. C. Azevedo & Cia. saldo de medlçOes 
da projectada E. F. Sudoeste de Minas, for· 
!lecimento~ feitos por ordem da Secretaria e 
JUros vencidos....................... . . . . . . fiOO:()()()$OOO 

Idem a Americo Eleuterio do Sacramento, des-
pesas de . aquisiçao de terreno de sua pro· 
priedade em Passos, atravessado pela proje-
tada E. F. Sudoeste de Minas. . . . . . . . . . . . . 1!5:000$000 

Para pagamento de percentagem a engenbeires e 
agrimensores encarregados de mediçao de 
terras devolutas.................... . ........ 30:000$000 

Idem a }oao da Silva Carvalho percentagem a que 
tem direito pela cobrauça de dividas de con-

573:617$610 

500:000$000 
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cessionarios de terras devolutas em atrazo, em 
diversos municipios da zona da mata em 1918. 

Para pa~amento á Rêde Mineira de Viaçao, pro-
veruente de materiais adquiridos para a ex• 
Rêde Sul-Mineira ....• . •••••............. . ... 

Para pagamento a Otto Newuschwander, adicio-
nais a que tem direito ..................... . 

SECRET ARlA DA EDUCAÇÃO 
Para pagamento a examinadores de candidatos 

extranhos a Oinasios-Ginasio de Barbacena .. 
Dr. Orfilo Tavares .... . . . .................. .... .. . 

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

9:122$100 

244:854$535 

1:796$600 2. 625:208$535 

3:453$530 
3:222$360 6:675$890 

3 . 705:502$035 

Serviço Hollierith, 30 de novembro de 1932. - A. Bias Freire, o enca~regado .
José de Las· Casas, chefe tecnico contabilista.-Visto, Candido Naves, Diretor Ge-
ral do Thesouro. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 141, distribuid~ aos srs· 
Pedro Aleixo, Julio de Carvalho e Furtado de Menezes, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
Prefeitura Municipal de Santa-Catarina, 26 de Novembro de 1932. 
Sr. Dr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-

Gerais. 
Serve o presente para comunicar a V. Exc. que venho recebendo 

normalmente os Anais do Conselho Consultivo do Estado, por cuja 
gentilesa penhoradamente agradeço. 

Atenciosas saudações.-Justino Lisboa Carneiro, Prefeito Municipal 
-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 
-Dos drs. Americo Lopes e José Ferreira Lopes, oferecendo ao 

Conselho um exemplar do cRegimento das Prefeituras de Minas-Gerais • . 
-Agradeça-se. 

Telegrama 
Of. Presidente Conselho Consultivo. B. Horizonte.-De Avenida 

Rio N. 153-69 7-14 H3. 
5.760-0 sr. Chefe do Governo tomando na devida consideração 

ás ponderações feitas pelo sr. interventor quanto ás dificuldade~ que se 
deparam na execução exata do decreto 21.418 de 17 de mruo d~ste 
ano VG resolveu que esse governo deverá esforçar-se para que seJam 
reduzidos no orçamento de t 933 os impostos de exportação embora em 
pe~centagem menor a do aludido decre.to. 

Sauds. Oswaldo Aranha. 
-0 Conselho fica inteirado. 
Não havendo mais materia de expediente e ninguem querendo usar 

da palavra, passa-se á 

BSTADO DE KI.NAS~S 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O sr. Pedro Alelxó:-Trago, sobre a peça n. 74, o seguinte pa-

recer final (lê): 
Parecer n. 126 

Reclamação da Cía. General Electric 

(PEÇA N. 74) 
O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, depois de examinar o re-

curso que a Cia. General Electric interpoz do despacho do exmo. sr. dr. 
Secretario do Interior, que indeferiu a reclamação da recorrente quanto 
á moeda em que deveriam ser efetuados os pagamentos de fornecimen-
to que fez, emite o seguinte parecer: 

Em face dos resultados das diligencias que foram realizadas, não 
resta duvida que merece o provimento o recurso da Companhia General 
Electric no sentido de ser efetuado o pagamento, ao cambio do dia em 
que o pagamento se realizar. 

Assim decide o Conselho, de acordo com os votos proferidos, em 
sessão do julgamento, e cujas copias acompanham o presente parecer. 

De outra parte, sugere o Conselho que se obtenha da Companhia 
credora que receba, em pagamento, uma letra de cambio, em dollares 
americanos, com vencimento marcado para dezembro de 1933, acresci-
do · o valor da letra dos juros da mó r a legais, a partir de 24 de maio de 
1929 até a data daquele vencimento. 

Ficou devidamente esclarecido que somente serão contados juros da 
móra se a Companhia credora aceitar a formula sugerida, aliás lembra- ' 
da pela recorrente. 

Sala das Sessões, 10 de Dezembro de 1932.-Pedro Aleixo, presi-
dente e relatClr. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça ao Sr. Secretario do Interior, acompanhada do 
relatorio e parecer, assim como da copia dos votos proferidos em sessão 
de julgamento. 

O sr. Pedro A.lemo:-Apresento ainda o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 127 
Requerimento de Nicias Mourão 

(PEÇA N. 137) 
O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, depois de examinar os 

fundamentos do requerimento do Sr. Nicias Corrêa Rabello Mourão, 
considerando que, segundo o regulamento interno da Secretaria do Sena-
do, ha duas categorias de praticantes, o datilografo e o auxiliar; consi-
derando que o requerente é praticante auxiliar com os vencimentos de 
250$000 por mês; considerando que a majoração desses vencimentos 
equivaleria â promoção indireta do requerente a praticante datilografo; 
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considerando que assim, seria suprimida uma categoria de funcionaria 
do quadro da Secretaria do antigo Senado Mineiro,-é de parecer que 
seja lndeferido o pedido do requerente. 

Considerando, porém, que o reqúerente presta com dedicação e 
zelo, os serviços que lhe são reclamados, o Conselho sugere que, 
em ocasião oportuna, seja o mesmo requerente devidamente promovido. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, Belo-Horizonte, 10 de Dezembro de 1932.-Pedro Aleixo, presiden-
te e relator. 

-0 parecer é aprovado e logo assinado por todos os srs. conse-
lheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Presidente do Estado. 

Segunda parte da ordem do dia 

Abertura de credlto para reforço de verbas já esgotadas do orça-
mento municipal 

(PEÇA N. 136) 
O sr. Pedro A.lelxo:-Figura em primeiro lugar, na segunda 

parte da ordem do dia, a discussão da peça n. 136, sobre a abertura de 
um credito suplementar de 7:000$000, para reforço de verbas já esgo· 
tadas, do orçamento municipal. ' 

Não se achando, porém, presente o relator, sr. Cons.° Christiano 
Guimarães, fica a discussão adiada. 

Venda de terras devolutas 
(PEÇA N. 138) 

O sr. Pedro A.lelxo: -Segue-se a discussão da peça n. 138, 
relativamente á venda de terras devolutas, situadas no município de Je-
quitinhonha. 

E' relator da peça o sr. Cons.0 Samuel Libanio, que tem a pa-
lavra. 

O sr. Samuel Llbzmio:-Meu relatorio é o seguinte {lê): 

Relataria 
O Sr. Secretario da Agricultura, em oficio de 30 de novembro p. 

findo, remete ao Conselho Consultivo uma relação de terrenos devolu-
tas, situados no município de Jequitinhonha e já medidos pelo Estado 
para venda em hasta publica. 

Informa o Sr. Secretario que tqdos os lotes a que se refere o qua-
dro discriminativo que acompanha o oficio, se acham situados em zona 
pastoril, mas como a área dos mesmos excede de 100 hectares, S. Excia. 
solicita auctorisação do Conselho para realisar a venda respectiva, confor· 
me precitua a letra e do art. 10 do decreto 20.348, de 29 de agosto de 
1931. 

Assim relata$ a peça, passo-a ao 1.0 revisor, Sr. Conselheiro Anni-
bal Gontijo 

Belo-Horizonte, 4 de Dezembro de 1932.- Samuel Libanio, rela-
tor. 

Parecer 
O Sr. Samuel Llbaalo: -Sr. Presidente, o assunto a que se 

refere a peça em debate, é dos que mais ventilados têem sido no seio do 
Conselho. 

Trata-se da venda, em hasta publica, de terrenos devolutas, situa-
dos no município de Jequitinhonha. O Sr. Secretario da Agricultura soli-
cita do Conselho autorização para isso e faz acompanhar seu officio de 
um quadro discriminativo do qual constam os nomes dos ocupantes dos 
terrenos, assim como o município e o distrito onde se acham localiza-
dos os lotes, e a área de cada um destes, que não excede a que é es-
tabelecida pela lei para os terrenos situados em zona pastoril, como 
são os de que se trata, conforme informação constante do mesmo 
oficio. 

Nessas condições, sou de parecer que o Conselho conceda a auto-
rização que lhe é pedida pelo Sr. Secretario da Agricultura. 

(Muito hem 11 
Discussão 

Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, é o 
mesmo posto a votos e aprovado, adotando-se a seguinte: 

Conclusão 

O Conselho Consultivo autoriza a venda dos lotes situados no muni-
cípio de Jequitinhonha e relacionados no oficio do Secretario da Agri-
cultura, que constituiu a peça n. 138. 

-Volta o processo ao relator, para redação do parecer final. 

Ordem do dla 

O Sr. Pedro Alelxo: -Não havendo mais nada a tratar, de-
signo para a proxima sessão esta ordem do dia: 

Primeira parte : - A regimental. 
Segunda parte: -Discussão da peça n. 136 (abertura de crédito su-

plementar de 7:000$000, para reforço de verbas já 
esgotadas do orçamento municipal) e de outros 
quaisquer processos que, devidamente relatados e re-
revistos, forem enviados á Secretaria do Conselho 
com a antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 
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84.a sessão ordlnarla, aos 13 de Dezembro de1932 

PRESIDENTE: -Sr. Pedro Aleixo. 

SECRETARIO:- Sr. Samuel Libanio. 

SUJIABIO:- Ata-Expediente- Comunicaçllo -Parecer final n. 128 (V e~ da de 
terras devolutas. Peça n 138)- 2 ·a Parte- Abertura de crédito pa_ra 
reforço de verbas, já esgotadas, do orçamento municipal - Nova dls-
tribuiçao- Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Ped!o Aleixo, Sa-
muel Libanio, Annibal Gontijo, Julio de ~a.rvalho . ~ Lo~eto de Abreu, 
faltando por motivo justificado, o Sr. Chnsbano GUimaraes. .b 

-Abrindo a sessão, o Sr. Pedro Aleixo convida o Sr. Samuel LI a-
nio a ocupar o lugar de Secretario. 

rior. 

Ata 

E' b - a ata da sessão ante-lida e aprovada, sem o servaçoes, 

Expediente 

8 S I Llbanlo Apresenta o seguinte expediente : O r. amue -

Oficio 

Reforma da Policia Civil do Estado e regulamento da 
Secretaria da Policia 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas. Belo-Horizonte, 10 de 
Dezembro de 1932. . d. · d 

Sr Presidente: Afim de que sejam submetidos â au 1enc1a e~s.e 
Conselho, junto vos remeto os projectos cont~ndo a re.f~rma da PoliCia 
Civil do Estado e o regulamento da Secretana da Policia, para que te-
nham execução no anno proximo vindouro. . _ 

Renovo os protestos de minha elevada cons1deraçao e estima. 
Olegario Maciel, Presidente do Estado. 

Minuta 

DECRETO N. 

Institue a Policia de Carreira 
0 Presidente do Estado de Minas Gerais, usando de atribuições que 

lhe confere 0 decreto n. 19.398, de 11 de Novembro _de 1930, do Gover-
no Provisorio da Republica, decreta : 

Art. 1. 0 
- Fica instituída no Estado a Policia de Carreira. 

Art. 2. 0 
- As atuais delegacias de Policia serão classificadas na se-

guinte ordem : 

Delegacias auxiúares 
,. especializadas. 
,. de primeira classe. 
• de segunda classe. 
,. de terceira classe. 
• de quarta classe. 
,. de quinta classe. 
,. de sexta classe. 
,. de setima classe. 
,. de oitava classe. 

Art. 3. 0 
- As delegacias de oitava classe serão instaladas nos mu-

nicípios que nã~ foref!l sédes de comarcas, o.bservadas as restrições 
constantes da almea J do art. 9. 0 e os respebvos cargos serão pro-
vidos de accordo com as dispos1ções do art 10 do Regulamento Policial 
em vigor . 

Art. 4.0 As delegacias das demais classes serão providas por 
bachareis ou doutores em direito, que deverão apresentar seus diplomas 
para registro. 

§ 1. 0 
- A primeira investidura só se farâ nas delegacias de setima 

classe, da qual haverâ acesso, gradual e sucessivo, para as demais res-
peitadas as condições deste decreto. ' 

§ 2. 0 
- Além da exigencia constante deste artigo, o candidato a esta 

investidura deverâ reunir os seguintes requisitos: 
a) - ter menos de trinta e cinco anos de edade; 
b) - ter reconhecida idoneidade moral, a testada pelo Juiz de Di-

reito e pela autoridade policial mais graduada da Comarca em que 
residir; 

c) - apres-entar folha corrida; 
d) - exhibir provas de identidade e de bons antecedentes, expedi-

das pelo serviço de Investigações ou repartiçães congeneres de outros Es-
tados e do Districto Federal ; 

e) - apresentar atestados medicos favoraveis, fornecidos pelos di-
retores do Serviço Medico Legal e do Instituto Neuro-psiquiatrico Raul 
Soares, ou de estabelecimentos identicos, o primeiro de exame somatico 
em geral-estado dos diferentes orgãos e aparelhos ; medidas antropo-
metricas; coeficientes de robustez física e vacinação antivariolica; e 0 segundo do exame neuro-psiquico :-aparelhos motor, sensitivo e senso-
rial; funções psíquicas elementares; resultados obtidos pelos diferen-
tes •tests,. de atenção, memoria, etc.; emotividade; juizo, raciocínio· 
iniciativa, capacidade de delibe_rar e resistencia a fadiga nervosa ; ' 

f) - ter pelo menos seis mezes de pratica forense ou de adminis-
tração. 

§ 3. o - Os âtestados referidos na alínea e do § anterior deverão 
consignar todas as anormalidades encontradas e concluir, em face dos 
exames, sobre a maior ou menor aptidão do candidato para o exercício 
das funções de delegado de Policia. 
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§ 4.0 - O pretendente ao cargo de delegado dev:erá pree~~her com 
exatidão seu boletim de inscrição e apresenta-lo á Chefia de Polic1a, acom-
panhado dos documentos exigidos. 

Art. 5.0 - Durante o primeiro ano de exerctCIO, os delegados de 
carreira poderão ser livremente demitidos pelo Presidente do Estado, ou 
removidos disciplinarmente a criterio do Chefe de Policia. _ . 

Paragrafo unico . - Findo esse prazo, somente poderao ser demi-
tidos ou removidos por conveniencia de serviço respectivamente, em vir-
tude de processo administrativo, e de sindicancia ordenada pelo Chefe 
de Policia. 

Art. 6.0
- São condições para promoção: 

a) - exercício na classe_ a que pertencer durante seis meses pelo 
menos; 

b) - ter revelado, no exercício do cargo, preparo, competencia, 
honestidade e vocação. 

Paragrafo unico. - Estes requisitos serão informados ao Governo 
por uma comissão composta do Chefe do Serviço de Investigações, do 
Diretor da Secretaria da Polida e do Delegado Auxilia~ que fõr designa-
do, sob a presidencia do Chefe de Policia, a qual se reunirá para esse 
fim, quando necessario. 

Art. 7.0 - Os delegados especializados serão escolhidos pelo Go-
verno entre os delegados de primeira e segunda classes, nos termos 
do art. anterior. 

Art. 8. o - Os delegados auxiliares serão de livre nomeação do Go-
verno e escolhidos de preferencia entre os delegados especializados 
e os de primeira classe, que nesse caso, exercerão os cargos em co-
nrlssão. • 

Art. 9. o - Haverá no Estado : 
a) - seis delegacias auxiliares ; 
b) - seis delegacias especializadas; 
c) - tres delegacias de primeira classe {1.8

, 2.8 e 3.8 circunscrições 
da Capital) ; 

d) - seis delegacias de segunda classe, com séde em : Barbacena, 
Juiz de Fóra (1.8 e 2.8 circunscrições), São João del-Rei, Uberaba e 
Varginha; 

e) - dez delegacias de terceira classe, com séde em : Carangola, 
Cataguazes, Itajubá, Lavras, Muriaé, Ouro-Fino, Poços de Caldas, Ponte-
Nova, Pouso-Alegre e Ubá; 

f) quatorze delegacias de quarta classe, com séde em: Aguas 
Virtuosas, Araxá, Cambuquira, Caxambú, Curvelo, Formiga, Guaxupé, 
Leopoldina, Manhuassú, Palmira, Queluz, Río-Branco, São-Lourenço e 
Viçosa; 

g) quatorze delegacias de quinta classe, com séde em: Caratinga, 
Diamantina, Montes-Claros, Monte-Santo, Muzambinho, Oliveira, Ouro-
Preto, Paraizopolis, Passos, Santa-Rita do Sapucai, São-Sebastião do Pa-
raizo, Teofilo-Otoni, Tres-Corações e Uberlandia; 

h) trint<;> e cinco delegacias de sexta-classe, com séde em: Além-
Paraíba, Altenas, Araguari, Baependi, Brasopolis, Caldas, Campanha, 
Cristina, Dôres do lndail\, Guaranezia, ltabira, ltapecerica, Itaúna, Li-
ma-Duarte, Machado, Mar de Espanha, Mariana, Palma, Pará de Mi-

I • 
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nas, Patos, Patrocínio, Pitangui, Pomba, Pouso-Alto, Rio-Casca, Rio-No-
vo, Rio-Preto, Sabará, Sacramento, Santo-Antonio do Monte, Santa-Bar-
bara, Santa-Luzia, São-Gonçalo do Sapucai, São-Joao Nepomuceno e 
Sete-Lagoas; 

i) cincoenta e cinco delegacias de setima-classe, com séde em : 
Abaeté, Abre-Campo, Alto-Rio DOce, Alvinopolis, Andrelandia,· Arassuai, 
Aimorés, Aiuruoca, Bambui, Bocaiuva, Bonfim, Bom-Sucesso, Cabo-Ver-
de, Caeté, Camanducaia, Cambui, Campo-Belo, Carmo do Paranaíba, 
Carmo do Rio Claro, Cassia, Conceição, Divinopolis, Dôres da BOa Es-
perança. Entre-Rios, Estrela do Sul, Ferros, Frutal, Grão-Mogol, Guanhães, 
lpanema, Itabirito, ltamarandiba, ltuiutaba, Jacui, Januaria, Jequitinhonha, 
Minas-Novas, Monte-Carmelo, Nova-Lima, Paracatú, Peçanha, Pedro-
Leopoldo, Piranga, Pirapóra, Piumhi, Prados, Prata, Rio-Pardo, Salinas, 
São-Domipgos do Prata, São-;Francisco, Serro, Tiradentes, Tremedal e 
Tres-Pontas; 

j) tantas delegacias de oitava-classe quantos forem os municípios 
a que se refere o art. 3.0

, excetuados os de Cambuquira, Caxambú, Di-
vinopolis, Itabfrito, Pedro-Leopoldo, Pirapóra, Nova-Lima e bem assim 
São Lourenço, que terão delegados de carreira. 

Art. 1 O As nomeações de promoções dos delegados de carreira se-
rão feitas por ato do Presidente do Estado. 

Art. 11 Nas sédes das delegacias de segunda a setima-classe ha-
verá uma filial de identificação, a cargo dos respectivos delegados. 

Paragrafo unico. As filiais de identificação reger-se-ão pelos dis-
positivos da seção VI do capitulo VIII do Regulamento do Serviço de 
Investigações. 

Art. 12 Os delegados-auxiliares, especializados e os da Capital to-
marão posse de seus cargos perante o Chefe de Policia. 

São competentes para dar posse aos demais delegados : 
a) O Chefe de Policia; 
b) Os Juizes de Direito; 
c) Os Presidentes de Camaras-Municipais ou os Prefeitos. 
Art. 13 Os delegados de carreira só entrarão em exercício do car-

go, depois de haverem praticado, por espaço de 15 dias, no serviço de 
identificação, estatística e organização policial, a cargo do Serviço de 
Investigações. 

Art. 14. Não poderão advogar oc: delegados-auxiliares, especiali-
zaàos e os de t.• e 2.• classes. 

Art. 15 Aos delegados de terceira a oitava-classe e aos sub-dele-
gados é vedado o exercício da advocacia em materia criminal, nos pro-
cessos de falencia e outros feitos em que tenham possibilidade de in-
tervir em razão de seu cargo. 

Art. 16 Os delegados de primeira a setima-classe terão jurisdição 
em todo o territorio de suas . comarcas, excetuando-se em Cambuquira, 
Caxambú, Divinopolis, Itabirito, Pedro-Leopoldo, Pirapóra, Nova-Uma e 
São-Lourenço, que são sédes de delegacias de carreira. 

Art. 17. Os delegados de primeira a oitava-classe remeterão ao 
Chefe de Policia relatorios me!lsais dos serviços a seu cargo, e comuni-
carão ao chefe do Serviço de Investigações toda e qualquer ocurrencia 
policial verificada no município sob sua jurisdição. .. 



Art. 18 O Chefe de Policia fiscalizará a ação das autoridades po· 
liciais, em geral, e lhes dará as instruções de que necessitarem para o 
bom desempenho de seus cargos. . 

Art. 19 Os delegados-auxiliares não terão suplentes; serão substi-
tuídos por quem o Chefe de Policia designar. 

Art. 20 Os delegados especializados serão substituídos em su~s 
faltas, pelos delegados de primeira e segunda-classe que forem desi-
gnados pelo Chefe de Policia, e os de primeira-classe, pelos de segunda, 
a juizo da mesma autoridade. 

Art. 21 Para a substituição dos delegados de segunda a oitava-
classes haverá tres suplentes, nomeados pelo Chefe de Policia, obser-
vado o disposto no art. 1 O do Regulamento Policial. 

-§ 1.0 Os suplentes que os substituírem terá? jurisdi9ão.limitada ao 
município da séde da comarca, caso essa abranJa o terntor10 de outros 
municípios. 

§ 2.0 Quando, entretanto, os delegados de segunda e sexta-cla~~e 
estiverem servindo em comissão na Secretaria da Chefatura de Policia 
ou no Serviço de Investigações serão substituídos pelos delegados de 
classes imediatamente inferiores, por designação do Chefe de Policia e 
os de setima-classe, por bachareis ou doutores em direito, nomeados in· 
terinamente pela mesma autoridade, observadas porém, as exigencias 
do art. 4.0

• 

Art. 22 Os delegados de carreira que se demitirem de suas fun-
ções poderão ser nomeados para delegacias da mesma classe e!" que 
por ultimo houverem servido, desde que contem. pelo menos, dois anos 
de exercício e de bons serviços. 

Art. 23 As delegabias-auxiliares especializadas, de primeira e ci:e 
segunda-classe terão escrivães privativos no~e.ados pelo Chefe de Poh· 
cía, na forma do art. 12 do Regulamento Polictal. 

§ 1.0 Servirão perante os delegados de terceira a oitava~classe os 
escrivães do crime; as referidas autoridades, porém, quando Julgarem-
conveniente, poderão nomear escrivães privativos. 

§ 2.0 Quando na séde da delegacia não houver escrivão do crime, 
servirá perante o delegado o escrivão de paz. 

Art. 24 Os vencimentos das autoridades policiais referidas no pre· 
sente decreto serão os especificados na tabela anexa. 

Paragrafo unico. Os delegados de oitava-classe perceberão a gra-
tificação anual de seiscentos mil réis a titulo de expediente para as de-
legacias. 

Art. 25. Ós suplentes de delegado de segunda a setima·classe per· 
ceberão a metade dos vencimentos dos efetivos, quando assumirem o 
exercício em virtude de se acharem vagos os cargos, ou em substituição 
dos delegados de carreíra que estiverem licenciados. 

Art. 26. Aos delegados de segunda a setima-classe que deixarem 
de remeter individuais datiloscopicas e boletins de estatística ao Serviço 
de Investigações, não será fornecido, pelo Juiz de Direito atestado de 

· exercício, afim de receberem vencimentos. 
§ 1. o O Chefe do Serviço de Investigações levará tal falta ao co-

nhecimento do Chefe de Policia e dos Juizes de Direito, para os fins pre-
vistos neste artigo. ,. 

.,. 
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§ 2. o Os delegados de primeira classe que não remeterem ao Ser-
viço de Investigações os boletins referidos, não serão incluídos em folha 
de pagamento até que satisfaçam a exigencia regulamentar. 

Art. 27 Os delegados-auxiliares e especializados e os respectivos 
escrivães perceberão diarias, quando em viagem, arbitradas pelo Chefe 
de Policia. 

Art. 28 Os delegados-auxiliares, especializados e de prim~· a oi-
tava-classe, e os sub-delegados de policia usarão os distintivos cB~e fo· 
rem aprovados pelo Chefe de Policia. 

Paragrafo unico. I,>or ocasião do recebimento do distintivo, deve-
rão depositar na Tezouraria da Policia a importancia relativa ao custo 
do mesmo, importancia essa que lhe será devolvida mediante a respe-
ctiva restituição. 

Art. 29 Os delegados-auxiliares, especializados e de primeira a oi-
tava-classe deverão trazer sempre comsigo a carteira de identidade que 
lhes fôr fornecida pelo Serviço de Investigações. 

Art. 30 As atuais delegacias distritais de Belo-Horizonte passarão 
a denominar-se delegacia$ de circunscrição. 

Art. 31 Haverá em Juiz de Fóra duas delegacias de circunscrição 
e os respectivos delegados, apesar de terem jurisdição em toda a co-
marca, terão suas funções delimitadas em portaria do Chefe de Policia, 
que poderá atribuir-lhes o conhecimento de certas e determinadas infra-
ções penais . 

Art. 32 Os delegados especializados continuarão subordinados ao 
Serviço de Investigações. 

Art. 33 · Serão aplicaveis aos delegados-auxiliares e de primeira a 
oitava-classe, as disposições do Regulamento Policial que não contra-
riarem ao estabelecido neste decreto. 

Art. 34 As primeiras nomeações de delegados, em virtude do pre-
sente decreto, serão feitas livremente pelo Governo, para todas as elas· 
ses observadas porém as exigencias do art. 4.0

, para todos os candi-
datos estranhos ás repartições policiais. 

Art. 35 Este decreto entrará em vigor no dia 1.0 de Janeiro de 
1933, ficando revogadas as disposivões em contrario. 

TABELLA DE VENCIMENTOS 
Por mês Por ano 

1,0 delegado auxiliar .... ····........ 1:800$000 21:000$000 
2.0 delegado auxiliar · · ·............ 1:600$000 19-.alü$000 
3.0 , 4.0 , 5.0 e 6. o delegados auxiliares 1:500$000 18:000$000 
Delegados especializados........... 1:500$000 18:000$000 
Delegado de 1.11 classe............... 1:400$000 1&1llOSOOO 
Delegado de 2. 11 classe.. .. .. . • • • • • .. 1:000$000 12:000$000 
Delegado de 3.11 classe.............. 750$000 9:000$000 
Delegado de 4.11 classe.. .. .. . .. .. .. . 650$0.~ 7:800$000 
Delegado de 5.• classe.. .. .. • • • • • • . 550$000 6:600$000 
Delegado de 6. • classe.. .. .. • ... • • • .. 450$000 5:400$000 
Delegado de 7.11 classe............... 400$000 4:800$000 
Escrivao de delegacia-auxiliar, espe-

cializada, de 1. • e de 2.• classe 450$000 5:400$000 
Palacio da Presldencia do Estado de Minas-Oerais, em Belo -Horizonte, ...... 

de ••••••...••• de 1932. 
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Minuta 
DECRETO N.0 

••• 

Aprova o regulamento da Secretaria da Policia. 
O Presidente do Estado de Minas-Gerais, no exercício da atribuição 

que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, do Go-
verno Provisorio da Republica, resolve aprovar o regulamento da Secre-
taria da Policia, que com este baixa, assinado pelo Secretario de Estado 
dos Negocios do Interior, que o farã executar. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori-
zonte, . ... de dezembro de 1932. 

Chefia de Policia do Estado de Minas-Gerais 
Regulamento da Secretaria da Policia, a que se re· 

fere o decreto n. 0 
• • • • • • • desta data. 

CAPITULO I 
Da organisação da Secretaria 

Art. 1. 0 A secretaria da Policia, sob a superintendencia do Chefe 
de Policia, compreende os serviços de segurança publica em geral, que 
serão e.~ecutados pelas seguintes repartições e dependencias da admi· 
nistração policial; 

a) Gabinete da Chefia, uma directoria da Secretaria, dividida em 4 
secções (Serviço de Comunicações, Serviço Policial em geral, Serviço do 
Pessoal e do Material, Serviço de Contabilidade), tesouraria. serviço de da-
tilografia, estenografia e mimiografia, arquivo, almoxarifado e portaria : 

b) Serviço de Investigações e respectivas delegacias especialisadas ; 
c) Seis delegacias auxiliares, tres delegacias de t.• classe, seis de 

2.•, dez de J.•, quatorze de 4.•, quatorze de s.•. trinta e cinco de 6•. e 
cincoenta e cinco de 1.• classe; 

dl Delegacias de Policia de municípios e sub-delegacias de distritos; 
e Serviço Medico-Legal e Pronto-Socorro Policial da Capital; 
f Guarda-Civil e Inspetoria de Veículos ; 
g) Casa de Correção da Capital ; 
h~ Cadeias do Estado ; 
i Estação telefonica policial ; 
j Garage da Policia. 
Art. 2. o As repartições referidas nas aUneas lJ a h_ do artigo ante· 

rior terão regulamentos proprios. 
CAPITULO 11 

Da dlstrtbuiçlio dos servtÇOB 
11e.,.ao I 

Do Gabinete do Chefe de Poltola 
Art. 3. o Ao Gabinete do Chefe de Policia competem os serviços 

referentes a: 
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·~d~ correspondencia epistolar e telegrafica do chefe de policia; 
audiencias publicas; 
despachos de processos; 
representações ; 

e) transmissão de ordens e avisos; 
f) imprensa e publicações ; 
g) todos os demais encargos determinados pelo Chefe de Policia. 

8eqAoD 
Da DlrNorla 

Art. 4. o A' diretoria incumbe : 
a) velar pela ordem interna e regularidade dos trabalhos da Secre-

taria, cumprindo e fazendo. cumprir todas as instruções do Chefe de Po· 
licia; 

b) orientar a execução dos serviços, de acOrdo com as determina· 
Qões do Chefe de Poli ia; _ 

c) regular as relações das secções e depeodencias da Secretaria e 
promover proveitosa colaboração no estudo de assuntos comuns ; . 

d) iospeccionar os trabalhos da Secretaria, nos termos deste re-
gulamento ; _ . . 

e) despachar e assinar, por delegaçao do Chefe de PoliCia, os pro· 
cessos e papeis de simples expediente, as comunicações e toda a cor· 
respoodencia relativa a informações, esclarecimentos ou remessas de pa-
peis que não importem em autorisação ou aprovação de atos. 

Bee9Ao DI 
Do serviço de oomunicaçDes 

Art. 5.0 A' t.• secção compete o serviço de comunicações, que te-
rã a seu cargo; . . . . _ 

a) o protocolo geral : recebimento, abertura, regtstro e dis~buiçao 
da correspondencia oficial e demais papeis entrados na SecretaJ:ia; 

b) as informações :-l-prestação ãs partes de to~as _as Informa· 
ções que lhes possam ser ministradas; li-estrato e publicaçao no org~ 
oficial dos despachos proferidos nos papeis em andamento na Secretana; 
m-Serviço telefonico ; . 

c) a expedição: l-registro, preparo e entre~a da co_rrespondenCia 
oficial por ser expedida; ll-entrega ãs partes, mediante rec1_bo, do~ docu· 
mentos remetidos pelas outras secções; m-serviço de m~nsageiros ; 

d) o serviço telegrafico e radio telegrafico: 1-recebitllento,_ aber· 
tura, registro e distribuição da correspondencia telegrafica e radio·tele· 
grafica entrada na Secretaria; I I-registro, preparo e ~ntrega da corres-
pondencia telegrafica e radio-telegrafica por ser expedida. 

BeetAon 
Do •erotço pollcial em geral 

Art. 6.0 A' a.• secção incUmbe o serviQO policial em geral. que 
compreende : 

a) diligencias policiaes, queixas e reclamações ; 
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b) ·· e-xame dos relatorios organizados pelos delegados de policia; 
c) estudo dos processos de investigações policiaes vindos á Secre-

taria, bem como de extradição de criminosos ; 
d) informações sobre habeas-corpus : 
e) inspecção de cadeias e prisões ; 
f) expedição de talões de requisição e de passes aos delegados de 

pólicia; _ 
g) transporte de autoridades policiais, escoltas e presos nas vias 

ferreas e fluviais, bem como nas estradas de automoveis e de rodagem, 
e exame das requisições expedidas para tal fim ; 

h) engajamento de paisanos para suprir a falta eventual de solda-
dos nos destacamentos; . 

i) recolhimento, transferencia e soltura de presos; 
j) exame de documentos relativos a telegramas expedidos pelas au-

toridades policiais ; 
k) contratos para alimentação, assistencia medica e farmaceutica a 

presos pobres e para iluminação das cadeias e o processo de pagamen· 
to das respectivas despesas ; 

I) concertos nas cadeias ; 
m) processos de pagamento de diarias a delegados de Policia em 

viagem; 
n) todo o expediente, de natureza policial, oriundo das reparti-

ções subordinadas á Secretaria ; 
o) estudos sobre as lacunas e falhas encontradas na organisação 

policial do Estado. , 
Bee(IAo -Y 

Do serviço do pessoal e do material 
Art 7.0 

- A' 3.a secção, a que está afeto o serviço do pessoal e do 
material, terá a seu cargo : 

a) providenciar quantos aos concursos para admissão do pessoal ; 
b) lavrar e registrar os atos de nomeação~ designação, promoção, 

remoção e exoneração dos funcionarias da Secretaria e das repartições 
subordinadas ; 

c) preparar os termos de posse dos funcionarias ; 
d) organisar e ter sempre em dia a fé de oficio completa dos fun-

cionarias; 
e) providenciar, quando necessario, quanto aos exames de saude; 
f) fazer o expediente relativo a ferias, licenças, substituições e van-

tagens dos funcionarias ; 
g) providenciar quanto á organisação das folhas d_e pagamento e á 

expedição de atestados de exercício ; 
h) executar os serviços concernentes a faltas, penas disciplina· 

res, verificação da incapacidade fisica e aposentadoria dos funcio-
narios; 

i) promover a padronisação de todo o material, orientando-se pelo 
expediente identico executado na Secretaria do Interior; 

j) providenciar quanto ás concurrencias -para a compra de material 
e respectivos contratos ; 

,· 
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k) promover o inventario de .todos os bens da Secretaria e reparti· 
ções subordinadas; 

l) escriturar e aplicar as verbas destinadas a material ; 
m) examinar os processos de concorrencia organisados pelas repar· 

tições subordinadas; 
n) promover o fornecimento de material de expediente, de m_?veis 

e utensílios ás delegacias de Policia, ás cadeias e á Casa de Correçao da 
Capital. e de vestuarios a presos pobres ; 

o) examinar os ·pedidos de material de repartições subordinadas que 
tenham de transitar pela Secretaria ; 

p) executar, enfim, todo o expediente referente á ·pessoal e ma· 
teria!. .,.o VI 

Do serviço de contabilidade 
Art. 8.0 - A' 4.a secção incumbe o serviço de contabilidade com· 

preendendo : 
a) contabilidade geral da Secretaria ; 
b) escrituração de todas as verbas, consignações e sub-consigna-

ções orçamentarias, de creditos extraordinarios, suplementares e espe-
~~ ' 

c) requisições, oficios, cheques e ordens de pagamento em geral; 
d) guias de recolhimento de valores e objetos á Tesouraria; 
e) abertura de creditos ; 
f) organisação de proposta geral de orçamento anual da Secreta-

ria e repartições subordinadas ; 
g) conferencia de folhas de pagamento de vencimentos do pes-

soal; 
h) conta corrente da Tesouraria e do serviço de Communicações e 

resrectivas tomadas de conta ; 
i) demonstração mensal do estado das verbas ; 
J) tomadas de conta em geral. 

Seeeêo VD 
Da Tesouraria 

Art. 9.0 - A Tesouraria se destina a: 
a) recolher, guardar e entregar importancias, valores, armas e 

quaisquer objetos que tenham de ficar sob a responsabilidade da Secre· 
taria · b) pagar ao pessoal do Corpo de Segurança e do Corpo de Vi-
gilancia Extraordinario, aos agentes de Policia e ao fiscal de casas de 
penhores; 

c) efetuar pagamentos de diligencias policiais, despesas urgentes e 
viagens do pessoal ; 

d) fazer pagamentos, por conta de verbas da Secretaria e reparti· 
ções . subordinadas, quando assim o exigir a natureza dos serviços 
a serem executados e houver manifesta vantagem para a adminis· 
tração; 
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Art. 10. - O Chefe de Policia baixará instruções, em portaria, para 
maior regularidade dos serviços a cargo da Tesouraria. 

lleeçAo 'VIII 
Do Arquivo 

Art. 11. -Ao arquivo cumpre: 
a) receber, do Serviço de Comunicações, toda a documentação en-

trada na Secretaria e distribui-la pelas diversas secções, para fins de ex· 
pediente depois de anexar-lhe os necessarios antecedentes ; 

b) ministrar aos chefes de serviços todos os documentos concer· 
nentes á sua função e por eles requisitados ; 

c) organisar um serviço especial de fiscalisação da documentação re-
tirada do Arquivo, bem como da que fOr distribuída ás secções para fins 
de expediente ; 

d) classificar e arquivar toda a documentação da Secretaria, bem 
como os livros da escrituração e registro ; 

e) selecionar todos os documentos que possam servir ao estudo e 
solução dos casos analogos aos já estudados e resolvidos ; 

f) elaborar uma classificação sistematica, por assunto aplicavel ao 
arquivo passado, presente e futuro da Secretaria ; 

g) dar certidão de qualquer documento existente no arquivo, median-
te requerimento do interessado, favoravelmente despachado. 

lleqAo IX 
Do almoxarifado 

Art. 12. - Compete ao almoxarifado: 
a) receber e conservar em bom estado e perfeita ordem o material 

destinado ao serviço da Secretaria ; 
b) · manter em dia a escrituração regular do material existente, entra-

do e sai do diariamente ; 
c) entregar e distribuir o material, mediante requisições feitas em for· 

mula~: assinadas pelos chefes de serviços, visadas pelo Diretor ou em for-
mulas assinadas pelo Chefe de Policia, ou chefe de Gabinete ou ajudante 
de ordens; 

d) conferir rigorosamente a entrada de encomendas e respectivas no-
tas, faturas ou contas ; 

e) encomendar diretamente aos fornecedores, mediante previa auto-
risação do Chefe de Policia, ou do Director, todo material necessario á 
Secretaria ; 

f) diligenciar com antecedencia, afim de que não fique desfalcado 
o deposito de materiais ; 

g) mandar fazer os reparos ou concertos autorisados nó material em 
deposito; 

h) organisar e manter, em ordem e em dia, mostruarios de todo o 
material adotado nos serviços da Secretaria; 

i) fornecer mensalmente ao director, um quadro demonstrativo do 
material requisitado pelas secções ; 

1) manter regularmente escriturado o inventario dos moveis e uten· 
silios da Secretaria. 

lleeoAo ][ 
Do aervtço de dllttlografla, utenografla e mimiografla 

Art. 13. - Incumbe ao Serviço de Datilografia, Estenografia e Mi· 
miografia : · 

a) numerar e datar todas as minutas do expediente por ser assi· 
nado; 

b) devolver âs secções as minutas que não tenham a rubrica de 
seu redator, o visto do respectivo chefe -de serviço e a data em que fo-
ram redigidas ; 

c) datllografar as minutas em papel de oficio, de acOrdo com as 
instruções recebidas sobre a uniformisação datilografica; 

d) juntar os anexos aos oficios datilografados ; 
e) respeitar a redação dada pelas secções, ás quais caberá a res· 

ponsabilidade dessa redação ; 
f) restituir as minutas, logo depois de datilografadas ás secções 

competentes, afim de ser 'assinado o expediente ; 
g) executar as demais copias necessarias ao serviço das se-

cções; 
h) estenografar nas secções o que fôr objeto de ditado; 
l) mimiografar o expediente a ser reproduzido ; 
j) manter em dia um arquivo do expediente mimiografico, com um 

numero de ordem em cada exemplar, a data da reprodução e a respecti-
va tiragem; 

Paragrafo unico:-Dirijirá os trabalhos da sala o funcionaria que fOr 
designado pelo Chefe de Policia. .,.o XI 

Da portaria 
Art. 14. - A portaria terá a seu cargo: 
a) inspeccionar permanentemente, todas as dependencias do predio 

da Secretaria; 
b) mandar executar, mediante autorisação previa do Diretor ou do 

Chefe de Policia, todos os reparos necessarios, fiscalisando-os pessoal-
mente; 

c) zelar pelo bom funcionamento dos ascensores, campainhas, te-
lefones, instalações sanitarias, aparelhos de iluminação, ventilação e for-
necimento de agua; 

d) providenciar sobre a instalação dos extintores de incendio, ins-
truindo o pessoal sobre o seu funcionamento ; -

e) providenciar sobre a limpeza geral e periodica do predio; 
f) providenciar sobre o enceramento do assoalho; . 
g) zelar pela conservação do revestimento externo e interno do 

predio; 
h) requisitar ao almoxarido, mediante formas impressas visadas pelo 

diretor, todo o material de que necessitar; 
i) abrir e encerrar todas as salas das Secretarias, nas horas regula-

mentares ou a qualquer momento em que isso seja necessario; 
j) colocar diariamente, no respectivo quadro, as chaves das salas; 
k) fazer a limpeza diaria de todas as dependencias da Secretaria, 
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I) recolher diariamente os utensilios ~de limpeza á' sala adequada; 
m) atender pronbtmente aos chamados das campainhas; 
n) prooeder á verificação diaria das cestas de· papeis recolhidos, res-

tituindo á seçção competente qualquer documentQ ou objeto .encontrado; 
o) l_!astear e arriar a bandeira nacional, quando necessario, 
Paragrafo unico.-Enquanto a Chefia de Policfa permanecer no pre-

dio da Secretaria do Interior, os serviços constantes da alínea a a alinea 
g, serão confiados ao Serviço de Conservação do Predio da mesma Se-
taria; ...,.. :xn 

Das atrióuiçõe6 tJOmuns áB seoções . 
Art. 15.-São atribuições comuns a todas as secções; 
a) organisação minuciosa de notas dos -seus trabalhos durante o 

ano, para servirem de base ao relatorio do Chefe de Policia, 
b) o ~mpenho imediato, em livro de registro proprio de todas as des-

pesas autorizadas, segundo as respectivas verbas; 
c) o extrato diario do expediente, que deverá ser publicado com a 

a maxima correção no orgão oficial; 
d) a coleção ordenada de toda a correspondencia expedida; 
e) o preparo dos dados para a proposta e abertura de creditos espe-

ciais, extraordinarios e suplementares e de verbas orçamentarias; 
f) a representação sobre faltas e irregularidades verificadas não só 

na execução dos contratos, como no desempenho de serviço publico e 
mais so·ore quanto prejudicial possa ser aos interesses do Estado aos in-
teresses do Estado. • 

g) a execução de todo e qualquer serviço extraordinario que fOr or-
denado pelo Chefe de Policia ou pelo diretor. 

CAPITULO III 

Do pessoal 
Art. 16-A Secretaria da Policia terá, além do Chefe de Policia, o 

seguinte pessoal interno: 
1 Chefe de ga~binete; 
1 ajudante de Ordem; 
1 diretor; 
4 chefes de secção; 
4 primeiros oficiais; 
4 segundos oficiais; 
4 terceiros oficiais; 
1 tesoureiro; 
1 fiel de tesoureiro; 
1 guarda-livros; 
1 chefe de arquivo; 
2 arquivistas; 
1 almoxarife; 
1 auxiliar de almoxarife; 
3 datilograbs; 
6 pratiçantes; 

4 contínuos; 
5 serventes; 
2 mensageiros motocilistas. 
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Art. 17-Ao Gabinete do Chefe de Policia, além do chefe do gabi-
nete e do ajudante de ordens, prestarão serviços os funcionarias das 
Secretarias ou das repartições policiais que fOrem designados . 

Art. 18-0 porteiro do Serviço de Investigações terá tambem a seu 
cargo os serviços da portaria da Secretaria, enquanto essas duas repar-
tições funcionarem no mesmo edificio. 

lle_..o I 
Da nomeação, posse e exerctcio 

Art. 19-0 Chefe de Policià será nomeado pelo Presidente do Es-
tado dentre os cachareis ou doutores em direito que tiverem pelo menos 
quatro anos de pratica de fOro ou de administração e será conservado em-
quanto merecer a confiança do Presidente. · 

Arl .20--0 diretor da Secre~ria será nomeado pelo Presidente do 
Estado dentre os doutores ou bachareis em direito que tiverem pelo me-
nos dois anos de pratica de fOro ou de administração. 

Paragrafo unico-Poderão exercer o cargo de diretor da Secretaria, 
em comissão, os delegados auxiliares e especializados. 

Art. 21-0 chefe de gabinete será de livre nomeação do Chefe de 
Policia. 

Art. 22-0 cargo de ajudante de ordens será exercido pelo oficial 
da Força Publica do Estado que fOr esco!hido pelo Chefe de Policia. 

Art. 23-As nomeações de chefes de secção e do arquivo serão 
feitas por ato do Presidente do Estado e recairão nos funccionarios que 
melhores provas tenham dado de competencia, assiduidade e dedicação 
ao trabalho. 

Paragrafo unico-Os cargos de chefes de secção e do arcbivo entre-
tanto, poderão se:.- exercidos, em comissão, pelos delegados de 1•. e~
classe. 

Art. 24-0 Jogar de tesoureiro será ocupado por pessOa de com-
petencia e probidade, nomeada por ato do Presidente do Estado, fi-
cando a sua posse sujeita á prestação de fiança do valor de dez contos 
de réis. 

Art. 25.-Mediante indicação do tesoureiro, seu fiel será nomeado 
pelo Secretario do Interior e deverâ prestar fiança de cinco contos de réis. 

Paragrafo unico-A fiança do tesoureiro, entretanto, responderá tam-
bem pelas faltas e omissões de seu fiel. 

Art. 26-0s cargos de primeiros oficiaes serão providos pelos -se-
gundos oficiais, os destes pelos terceiros aliciais e os dos ultimos pelos 
datilografas e arquivistas, tendo-se em apreço para a promoção, o merito 
dos candidatos. 

Art. 27-0s Jogares de datilografas e arquivistas serão preenchidos, 
mediante concurso. 

Arl 28-Para o cargo de almoxarife, terão acesso, por merecimento, 
os segundos oficiais. 

Art. 29-São da competencia do Secretario do Interior as promoções 
a .que se referem os artigos 26 e 28. 
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Art 30-0 guarda-livros será nomeado pelo Secretario do Interior, 
devend~ a escolha recair em tecnico de comprovada competecia e ido· 
neidade moral. 

Art. 31-Verificada vaga de datilografo ou arquivista, serãe abertas 
inscrições, por edital, com o prazo de trinta dias, especifi~do·se as ma• 
terias sobre as quais deverá versar o concurso e relaCionando-se os 
pontos para as diferentes prova~. _ . . . 

Paragrafo unico-As mater1as serao: Iingua patria •. francês, ~tme• 
tica pratica, corografia e historia do Brasil, redação ofiCial, caligrafia, da .. 
tilografia e estenografia. 

Art. 32-0s candidatos deverão instruir os requerimentos de ins· 
crição com os seguintes documentos: 

a) certidão de terem desoito anos completos de idade ou trinta no 
maximo; 

b) atestado de vacinação anti-variolica e de não sofrerem moleatia 
infecto-contagiosa; · 

c) folha corrida; 
d) prova de moralidade e bom comportamento. 
Art. 33.-0s candidatos farão suas provas perante uma comissão 

composta do diretor da Secretaria, como presidente, e de examinadores 
nomeados pelo Chefe de Policia . 

Art. 34-Haverâ provas escritas e orais de lingua patria, francês e 
aritmetica· e somente orais de corografia e historia do Brasil. 

Art. J5-As provas de datilografia e de estenografia serão praticas: 
a primeira consistirá na copia, a maquina de escrever, de um trecho em 
vemaculo, de cincoenta linhas no minimo, tendo-se em vista, para a elas· 
sificação, o tempo gasto pelos concorrentes, além das falta_s e ~r· 
ros cometidos; e a ultima no ditado de um documento de redaçao oficial. 

Art. 36-A prova escrita de lingua patria consistirá em escrever um 
trecho ditado, nunca inferior a vinte linhas, de escritor contemporaneo, e 
na redação de uma peça em estilo oficial, mediante sumario fornecido 
por um dos examinadores. 

Paragrafo unico.-Essa prova, que servirá tambem para a apreciJ~• 
ção da caligrafia, será eliminatoria. . 

Art. 37.-A prova escrita de francês versará sobre um trec~? ditad<?• 
de quinze linhas, no minimo, tradução do mesmo com o aUXIlio do d11. 
cionario e análise. 

Art. 38.-A prova escrita de aritmetica constará da solução de tres 
questões praticas formuladas pela comissão examinadora sobre ponto 
sorteado. 

Art. 39.-Na prova oral de Iingua patria, deverá o candidato lêr com 
expressão, interpretar e analisar lexica e sintaticamente um trecho de 
prosador ou poeta moderno, sorteado no m~m~nto. _ 

Art. 40.-A prova oral de francês consistirá em leitura, traduçao 
sem auxilio de dicionario, e análise de um trecho designado pela sorte. 

Att. 41.-As provas orais de corografia e- historia do Brasil cons~ 
rão de exposição e arguição sobre pontos sorteados. 

Art. 42.-Cada prova escrita será feita dentro do prazo imp.-orroga· 
vel de duas horas, a oral de cada materia durará meia hora, no maximo. 

, ' 
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Art. 43.-Terminados os trabalhos do concurso, classificados os can-
didatos segundo o merecimento, e lavrada a ata circumstanciada, serão 
todos os papeis apresentados ao Chefe de Policia, para resolver sobre 
a nomeação. 

Art. 44 -Em igualdade de condições, serão proferidos para a no-
meação os praticantes e auxiliar do almoxarife da Secretaria. 

Art. 45.-Para provimento dos cargos de auxiliar de almoxarife e 
praticantes, os candidatos serão previamente submetidos a provas escri· 
tas de habilitação nas seguintes materias : lingua patria, francês, aritme-
tica pratica, redação oficial, caligrafia e a prova pratica de datilografia. 

Paragrafo unico.-As provas referidas neste artigo reger-se-ão pelas 
mesmas regras estabelecidas para o concurso de datilografas e arquivistas. 

Art. 46.-As nomações de datilografas, arquivistas, praticantes e 
auxiliar de almoxarife serão feitas por ato do Chefe de Policia. 

Art. 47. - Os mensageiros-motociclistas, continuas e serventes serão 
nomeados pelo Chefe de Policia dentre as pessoas que saibam lêr e es-
crever correntemente e tenham bOa conduta moral, exigindo-se mais dos 
primeiros prova de habilitação para dirigirem motocicletas. 

Art. 48.-0s titulos de nomeação ou promoção serão expedidos pela 
repartição, depois de registrados e anotados em livro especial e publica-
dos no orgarn oficial. 

Art. 49-Nenhum funcionario poderá entrar em exercício de seu car-
go sem que a autoridade compete lhe dê posse mediante titulo de no-
meação, com os direitos pagos. 

Art. 50.-0 funcionaria antes de tomar posse do cargo para que fôr 
nomeado deverá comprometer-se, por meio de afirmação ou juramento 
tomado por termo em o livro respectivo, a desem~nhar leal e honrada· 
mente os deveres inherentes a seu cargo. 

Art, 51.-A posse poderá ser tomada por procurador, com poderes 
especiais, só se reputando, porém, completa, neste caso, para os efeitos 
legais, depois do exercido. 

Art. 52.-0s funcionarias da Secretaria tomarão posse dos seus car-
gos e entrarão em exercício dentro do prazo de sessenta dias, que po-
derá ser prorrogado por mais trinta, si o requererem, provando legitimo 
impedimento. 

Paràgrafo unico.-Será declarada sem efeito a nomeação do que -
não entrar em exercício dentro do praso da lei, contando-se este da da· 
ta em que, no orgam oficial, a nomeação houver sido publicada. 

Art. 53.-E' da competencia do Presidente do Estado dar posse ao 
Chefe de Policia, competindo ao Chefe empossar os dem!tis funcionarias 
de que trata o regulamento. 

lle•o D 
Do Chefe de Policia 

~. 54.-Ao Chefe de Policia compete: 
1.0 -Superintender os trabalhos da Secretaria e das repartições su-

bordinadas e expedir as instruções neces~ para o regular andamen-
to dos mesmos. 

; 
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2.0 -nomear o chefe de gabinete, os datilografas, os arquivistas, o 
auxiliar de almoxarife, os praticantes, porteiros, continuas e serventes da 
Secretaria; 

3.0 -Desigoar 'um oficial da Força Publica para servir-lhe de aju· 
dante de ordens ; 

4.0 -nomear os auxiliares de escrita-datilografas, os identificadores, 
arquivadores e praticantes do Serviço de InvestigaQÕes, os auxiliares 
academicos, datilografo, protocolista e enfermeiros do Serviço Medico 
Legal, os auxiliares de escrita, datilografas, e os assistentes dentista e 
academico da Guarda Civil, os auxiliares de escrita da Inspetoria de 
Veículos e os porteiros, continuas e serventes destas e de outras repar-
tições subordinadas; 

5.0 -requisitar um oficial da força Publica -para dirigir a garage da 
policia; 

6.0 -deferir juramento ou compromisso aos funcionarias e empossá· 
los em seus cargos ; . 

7.0 -atestar o exercicio dos funcionarias; 
8. o-justificar faltas e conceder lirenças e ferias nos termos deste re· 

gulamento; 
9.0 -aplicar penas disciplinares; 
10. - exercer a jurisdição administrativa, resolvendo sobre os pe-

didos e reclamações das partes e os recursos ·iuterpostos dos atos dos 
chefes de repartições ou de outros funcionarias ; 

11.-celebrar ou aprovar contratos para execução dos serviços da 
Secretaria e das repartições subordinadas; 

12. -fazer expedir requisições de pagamento e autorisar despesas 
dentro das verbas da Secretaria : 

13.-determinar a remoção de presos de umas para outras cadeias 
ou para as penitenciarias do Estado ; 

14.-providenciar sobre os concertos urgentes nas cadeias e sobre o 
pagamento dás respectivas importancias; 

15.-assinar ordens de pagamentos ou cheques de despesas que 
tenham de ser cumpridas pelo cofre da Secretaria; 

16.-presidir a Caixa Be·neficiente da Guarda Civil e da Inspetoria de 
V eiculos da Capital e praticar os atos regulamentares decorrentes desta 
função; 

17.-praticar os atos a que se referem os artigos 4, 27, 29, para· 
grafo unico, 41, 43, 74, 88, 92, 95, 98, 133, 134, 157, 163, .201, 207, .208 
e. 209 do Regulamento do Serviço de Investigações; 

18.-autorisar o pagamento de todas as despesas que se referem a 
diligencias policiais ; 

Art. 55.-São ainda atribuições do Chefe de Policia: 
1.0 -designar as delegacias auxiliares e especialisadas para exerci· 

cio dos respectivos delegados e escrivães e transferi-los quando julgar 
conveniente ; 

2. 0 -nomear os escrivães das delegacias auxiliares, especializadas, 
de 1.8 e 2.• classe, o pessoal da .Casa de Correção da Capital e os car· 
cereiros das cadeias publicas do Estado ; 

3.0 -designar o superintendente da Guarda Civil -e da Inspetoria de 
Veículos da Capital e o Inspetor geral da Guarda Civil ; 

. . 
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4.0 -nomear e promover o pessoal do Corpo de Segurança e dos cor-
pos de Segurança e dos de guardas civis e fiscais de V eiculos : 

5?-requisitar ao Comando Geral, ao Chefe do Estado Maior, ou aos 
comandantes de unidades da força Publica os oficiais e praças que jul-
gar necessarios ao serviço policial, ficando á sua disposição os destaca-
mentos da Força Publica distribuidos pelo Estado ; 
. 6.0 -empregar a Força Publica e o Corpo de Segurança nas diligen-
cias que julgar conveniente ; . 

7.0 -praticar os atos constantes do artigo 94 do Regulamento Poli-
cial aprovado pelo decreto o. 7.437, de 21 de dezembro de 1926, e to-
dos os demais discriminados no referido regulamento e nas leis e regula-
meritos posteriores sobre assuntos policiais, com exceção das atribui· 
ções que passaram para a Secretaria da Educação e Saude Publica; 

8.0 -exercer todas as demais funções que até a data da publica-
ção do decreto n. 10.030, eram da competencia do Secretario de Interior. 

Art. 56.-Ao Chefe de Policial é facultado; 
a)-encarregar ao Chefe do Serviço de Investigações ou a delega-

dos auxiliares e especialisados, sem prejuízo de outras atribuições, de 
despachar o expediente relativo ao Serviço de Investgações, á Guarda 
Civil e á Inspetoria de Veículos, .e superintender o policiamento da Ca· 
pital; 

b)-delegar, em sua ausencia ou impedimento, ou quando julgar ne· 
cessaria, ao Dire~or da Secretaria a assinatura de papeis de simples ex· 
pediente, comunicações, passes e telegramas, ~nfim, toda a correspoo-
dencia relativa a informações, esclarecimentos ou remessa de papeis, que 
não importem em autorisação ou aprovação de atos, obedecidas, entre-
tanto, as imposições regulamentares de carater hierarquico; 

c)-distribuir pelas secções os serviços a cargo da Secretaria, aten-
dendo á conveniencia de metodo, celeridade e perfeição dos mesmos. ..,..m 

Do pessoal do Gabinete 
Art. 57. Ao chefe do Gabinete incumbe: 

. a) dirigir os serviços do Gabinete, de acordo com as instruções 
do Chefe de Policia; . 

b) fazer e mandar fazer a correspondencia do Gabinete, arqui· 
vando as minutas; 

c) dar o destino regulamentar ao expediente despachado pelo 
Chefe de Policia; 

d) providenciar sobre a publicação dos atos e despachos do 
Chefe de Policia e fazer a revisão das provas dos mais importantes, de , 
acordo com o Serviço de Comunicações; 

e) atender ás partes, prestando-lhes as convenientes informações; 
f) executar os trabalhos e missões de que fôr -encarregado pelo 

Chefe de Policia. 
Art. 58. São deveres do ajudante de ordens: 
a) • transmitir as ordens de serv~ço, conforme lhe fôr determinado 

pelo Chefe de Policia; 
b) acompanhar o Chefe de Policia em quaisquer diligencias e so· 

lenidades, salvo caso de dispensa; 



c) representar o Chefe -de Policia nas cerimonias a que ele esteja 
impedido de comparecer; 

d) fiscalisar a garage da Policia, visando todas as contas e mais 
documentos de despesas e inspecionando os serviços a cargo dos res· 
pectivos empregados; 

e) atender ás partes, prestando-lhes as convenientes informações 
sobre materia de serviço, especialmente nos casos urgentes e quando 
não poderem falar ao Chefe de Policia; 

f) desempenhar quaisquer outras comissões ou serviços que lhe 
forem distribuídos pelo Chefe de Policia. 

Art. 59. Aos funcionarias que servirem no Gabinete, como auxi· 
liares cumpre · executar os serviços que lhe forem designados pelo che-
fede gabinete ou ordenados pelo Chefe de Policia. 

llee('Ao IV 

Do Diretor 

Art. 60. Ao diretor da Secretaria compete: 
1. o dirigir os trabalhos da Secretaria manter a ordem e regularida-

de do serviço; 
2. 0 assinar o expediente de sua competencia, proferir despachos 

interlocutorios e emitir parecer sobre assuntos dependentes de decisão 
final do Chefe de Policia; 

3. o .transmitir a quem couber executa-las as ordens e resoluções 
do Chefe de Policia; 

4. o autenticar todos os papeis que pela Secretaria tiverem de ser 
expef.lidos com essa formalidade; 

5. 0 assinar os editais que não forem de assunto policial, propria-
mente dito; 

6. 0 providenciar para que as ordens expedidas pela Secretaria te-
nham a devida execução, nos casos de falta, demora ou omissão; 

7.0 abrir, numerar, rubricar e encerrar os livros da Secretaria; 
8.0 rever os atos oficiais que tiverem de ser assinados pelo Che· 

fe de Policia, corrigindo-lhes as faltas, não só quanto á redação como 
quanto a fidelidade do despacho; 

9.0 fiscalisar o ponto dos empregados da· Secretaria e atestar o 
exercicio dos mesmos nas folhas de pagamento; 

10. dar parecer em todos os processos que tiverem de subir a 
despacho do Chefe de Policia; 

11. assinar os cheques de ordem de pagamento expedidos pelo 
Chefe de ·policia, a serem cumprido na tesouraria da Secretaria; 

12. visar as guias de recolhimento, á tesouraria, de importancias, 
valores e objetos; · 

13. propor o Chefe de Policia as medidas necessarias para a fiel 
execução deste regulamento; 

14. tomar parte na administração da Caixa Beneficente da Guar-
da Civil e da Inspetoria de Veículos da Capital, como membro do Con· 
selho. 

j • 

.• 

Be*o Y 
Dos Chefes de Secção 

Art. 61. Aos chefes de secção cumpre: 
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1.0 providenciar no sentido de simplificar o andamento interno da 
correspondencia; 

2.0 informar e fazer imformar por escrito, somente quando for in· 
dispensavel, sobre as questões afetas ás secções, de modo que a infor-
mação compreenda: 

al a indicação do assunto de que se tratar; 
b o resumo do objeto em questão; 
c a exposição exata do que constar de fato; 

. d) a referenda não só das disposições de leis e regulamentos 
como dos precedentes aplicaveis ao caso, devendo juntar todo e qualquer 
documento que possa concorrer para a elucidação da especie; 

e) a opinião do informante; 
3.0 dirigir, examinar e promover todo o trabalho de sua secção, 

distribuindo o serviço pelos empregados, segundo a aptidão de cada 
um e fiscalisa-los no exato cumprimento de seus deveres e funções, de 
modo que se consigam a pontualidade e a perfeição necessarias; 

4.0 advertir os empregados de secção que não lorem pontuais no 
cumprimento de deveres, participando ao Diretor quaisquer faltas que 
mereçam correção mais severa; 

5.0 manter a ordem e o silencio necessarios ao bom andamento 
dos trabalhos; 

6. o autenticar copias, certidões e papeis, quando esta formalidade 
fôr necessaria; 

7.0 rever todos os atos oficiais que tiverem de ser assinados pelos 
seus superiores, corrigindo-lhes as faltas, não só quanto á redação 
como quanto á fidelidade do assunto; 

8.0 desempenhar os demais serviços não previstos e que lhes fo-
rem determinados pelos seus superiores. 

~o VI 
Dos oficiais e praticantes 

Art. 62 Aos oficiais e praticantes incumbe executar com zelo todos 
os trabalhos que lhes forem distribuídos pelo chefe de secção. 

Be•oYD 
Dos datilografas 

Art . 63. Os datilografas terão a seu cargo todos os trabalhos enu-
merados na secção X do Cap. 11, referentes a datilografia stenografia e 
mimiografia. .,.ovm 

Do tesoureiro e seu fiel 
Art. 64. Ao tesoureiro incumbe: 
1.0 receber da Secretaria das Finanças, de qu_alquer outra reparti-

ção ou de particulares, mediante guia, registrada na 4.8 secção e assi· • 



nada pelo Diretor todos os valores e importancias que tiverem de ser 
recolhidas ao cofre; 

2.0 receber, nos termos do numero antecedente, quaisquer objetos 
que tenham de ficar em deposito; 

3.0 efetuar pagamentos, mediante ordem do Chefe de Policia e de 
acordo com este regulamento, e fazer entrega, obdecidas as mesmas 
formalidades, a quem de direito, de quaisquer objetos e valores que 
estiverem em deposito; · 

4.0 ter sob sua guarda, vigilancia e responsabilidade, os valores 
e objetos recolhidos ao cofre ou depositados para qualquer efeito; 

5. o apresentar ao Chefe de Policia, por intermedio do diretor, con-
ta corrente documentada de todos os pagamentos e recolhimentos efe-
tuados em cada mês, até o dia dez do seguinte, com balancete de-
monstrativo do estado do cofre, devendo faze-lo extraordinariamente 
sempre que lhe fôr exigido; . 

6.0 recolher a um banco, designado pelo Chefe de Policia e · me-
diante guia registrada na 4.8 secção e visada pelo diretor, importancias 
que venha a ter em excesso e apresentar a cardeneta com o saldo 
que for acusado na conta corrente aludida no num~ro anterior; . . 

7.0 apresentar diariamente, para conhecimento do Chefe de Pohc1a, 
uma relação dos pagamentos efetuados. 

Art. 65-Ao fiel do tesoureiro compete: 
a) extrair cheques ou ordens de pagamento; . 
b) escriturar, em livros proprios, todo o movimento da tesouraria; 
c) prestar ao tesoureiro todo o auxilio de que carecer e substituil-o 

em suas faltas e impedimentos. 

~o IX 
Do chefe do arquivo e do arquivista 

Art. 66-Ao chefe do Arquivo cumpre, além dos deveres peculiares 
aos chefes de Secção, dirigir, orientar e executar os serviços referidos 
na Secção V 11 I, do Cap. 11 deste regulamento. 

Art. 67-0s arquivistas terão a seu cargo os trabalhos de recebi-
mento, distribuição, classificação, selecionamento e arquivo de toda a do-
cumentação da Secretaria e mais os que lhes forem designados pelo 
seu chefe. 

See(Siio X 
Do Almoxarlfe e seu auxiliar 

Art. 68-Ao almoxarife incumbe os serviços especificados na Secção 
I X, do Cap. I I, cumprindo-lhe ainda os deveres atribuídos aos chefes 
de secção. 

Art. 69-0 auxiliar do almoxarife terá a seu cargo os serviços que 
lhes forem distribuídos pelo seu chefe. 

~Ao XI 
Do guarda-livros 

Art. 70-Ao guarda livros, que fará parte do pessoal da 4.8 secção 
compete: 

,. y 
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a) organisar a escrituração por partidas dobradas das despesas da 
Secretaria e dependecias, de acôrdo com as dotações orçamentarias e 
extraordinarias; 

b) elaborar balanços annuais e balancetes parciais, conforme as or-
dens recebidas; 

c) fazer a escrituração das rendas das repartições subordinadas que 
devam ser recolhidas aos cofres publicos, por intermedio da tesou-
raria; 

d) examinar e conferir os balancetes e balanços da tesouraria, fa-
lando sobre a exatidão dos mesmos antes de subirem á provação; 

e) escriturar a conta corrente da tésouraria; 
f) colaborar na organisação das propostas orçamentarias; 
g) apresentar ao chefe da secção os resultados de seus trabalhos e 

observar as instruções que receber. 

~o:XO 

O pessoal da portaria e dos mensageiros 
Art. 71-0 porteiro, os contínuos e serventes da Secretaria terão a 

seu cargo os serviços relacionados na secção deste regulamento que trata 
da portaria e deverão observar, na condução dos cofres dos papeis de 
expediente as instruções que lhes forem ministradas. 

Art. 72- Os mensageiros-motociclistas terão a seu cargo a con-
dução e entrega da correspondencia _pa Secretaria e as incumbencias 
que lhes forem dadas pelo Serviço de Comunicações 

Art. 73-0 pessoal da portaria e os mensageiros-motociclistas serão 
obrigados a comparecer á Secretaria trajando o uniforme que lhes fôr 
fornecido. 

CAPITULO IV 
Dos deveres e proibições . comuns 

Art. 7 4-0s empregados da Secretaria terão por dever: 
1.0 -Comparecer na repartição ás horas determinadas e ali perma-

necer durante todo o tempo fixado neste regulamento; 
2.0 -executar com zêlo e lealdade qualquer serviço que lhes fôr dis-

tribuído; 
3.0 -trazer ern bôa ordem os papeis, livros documentos sujeitos a 

seu exame, pelo extravio dos quais se tornarão responsaveis; 
4.0 -guardar absoluta reserva sobre os serviços da repartição; 
5. 0 -tratar com delicadeza as partes, sem diferença ou predileções 

pessoais. 
Art. 75-Aos empregados da Secretaria é defeso: 
1.0 -prestar serviços de procuratorios ás partes sobre seus negocios 

promovendo-lhes o andamento, salvo si se tratar de seu proprio interesse 
ou de seus ascendentes ou descendentes, caso em que não terão inter-
veQção oficial no andamento do respectivo processo. 

2.0 -ocupar-se, durante as horas de expediente, em qualquer servi-
ço extranho; 

3.0 -ausentar-se da Secretaria, antes de terminados os trabalhos, 
sem previo assentimento do Chefe de Policia ou do director; 



4.0 -divulgar qualquer acto da repartição, antes de sua publicação 
pele orgam offioial; 

5.0 -entreter conversa ou discussões que perturbem a boa ordem e 
' silencio necessarios ao serviço; 

6.0 -tirar ou levar comsigo qualquer objecto pertencente â repar-
tição. 

CAPITULO V 
Das licenças, faltas e substituições 

Se*ol 
Das licenças 

Art. 76-Sem licença da auctoridade competente, nenhum funccio-
nario poderá ainda que temporariamente, deixar o exercido do cargo. 

Art. 77-A licença poderá ser concedida ao funccionario effectivo, 
em caso de molestia ou por outro motivo justo, nos termos deste regu-
lamento. 

Paragrapho 1.0 -As licenças por motivo de molestia darão direito- â 
percepção da metade dos vencimentos, até um anno, podendo ser pro-
rogadas até mais um armo! sem v:_ncimento~. . 

Paragrapho 2.0 -Si a hcença for concedtda por outro motivo sel-o-á 
sem vencimentos e não excederá de dois annos. 

Paragrapho 3. 0 A prorogação deverá, sempre, ser requerida antes 
de terminada a licença, não podendo a reunião dos prazos desta e da-
quella exceder os maximos estabelecidos neste artigo. 

Art. 78. A prova de molestia será feita de accordo com o esta-
tuído nos arts. 103 a 108 deste regulamento. 

Art. 79-Não poderão obter licença os funccionarios que, nomeados 
ou promovidos, não tiverem tomado posse e entrado em exercício de 
seus cargos. , . . . . 

Art. 80-Não se concederâ nova licença ao funcwnano que a tiver 
gosado pelo prazo maximo estabelecido, antes de decorrido um anno do 
dia em que houver terminado a ultima. 

Art. 81-No caso de molestia, o funccionario deverá, por escripto 
seu ou de alguem a seu rogo, com duas testemunhas e firmas reconhe-
cidas requerer licença, dentro do prazo improrogavel de oito dias. 

Àrt. 82-Sempre que a prova de doença, para fins de licença re-
munerada, for insufficiente, ou existir presumpção ~e. fraude, a juizo da 
auctoridade que tiver de apreciai-a poderá esta eXIgir novo exame por 
medicos que designar, ou justificação, conforme o caso. 

Art. 83-Ficará sem effeito a licença si o funccionario não legalizar 
a respectiva portaria ou não entrar no goso della dentro de 30 dias. 

Art. ~-0 funccionario poderá gosar da licença ond~ quiz~r, assim 
como renuncial-a no todo ou em parte, desde que entre Immediatamen-
te em exercício. 

Art. 85 - São competentes para a concessão de licença aos funccio-
narios: 

1.0 -0 Presidente do Estado, até dois annos; 
2.0-0 Secretario do Interior, até noventa dias, com metade dos ven-

cimentos; ou até 6 mezes sem vencimentos; 

' .. 
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3.0 -0 Chefe de Policia, até sessenta dias para tratamento de sau-
de ou até tres meses para tratamento de negocios. 

Art. 86- O Chefe de Policia poderá conceder licença até um anno 
com metade dos vencimentos e até dois, sem vencimentos, ao pessoal 
do Corpo de Segurança e dos corpos de guardas civis e fiscaes de vehi-
culos, 

~oD 

Do abono e da j usttficação 
Art. 87. As faltas de comparecimento ao serviço serão dassifica-

das em abonadas, justificadas e não justificadas. 
Paragrafo 1. o Serão abonadas, dando direito â percepção do ven-

cimento integral e â contagem como efetivo exercício, as que fOrem 
ocasionadas: 

a) por serviço publico estadual obrigatorio por força de lei; 
b) por motivo de comissão do Governo; 
c) por falecimento de ascendentes ou descendentes, conjuge, irmãos 

ou cunhados durante o cunhadio, até oito dias; 
d) por motivo de casamento, até sete dias; 
e) por exigencia das autoridades sanitarias, e não excederem de 

quinse dias. 
Paragrafo 2.0 Serão consideradas justificadas, para o fim de 

perceber o funcionaria apenas o ordenado, as ocasionadas por : 
1. 0 motivo de enfermidade regularmente provado do funcionario ou 

de seus pais, mulher e filhos, até trinta dias seguidos ou intercalados; 
2.0 suspensão do exercicio, quando absolvido, voltar o funcionaria 

ao cargo, mas somente durante a vigencia da pronuncia. 
3.0 serão consideradas não justificadas e determinarão a perda de 

todos os vencimentos correspondentes e da contagem de tempo, as que 
não estiverem compreendidas nos paragrafos anteriores. 

Paragrafo 4.0 No numero das faltas não justificadas serão compu-
tados os domingos e feriados quando entre duas faltas consecutivas 
não compreendidas nos paragrafos 1.0 e 2.0

• 

See~om 

Do abandono 
Art. 88. Considerar-se-á abandonado o cargo pelo funcionario quan-

do não reassumir o exercício do cargo dentro de trinta dias contados da 
data da expiração da licença que lhe houver sido concedida, ou quando 
deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada, durante o mesmo 
lapso de tempo. 

Art. 89. Entretanto, o Governo poderá mantê-lo no emprego, si o 
funcionaria apresentar dentro de dez dias contados do prazo referido no 
artigo anterior, motivos relevantes e atendiveis de sua ausencia. 

~o IV 
Das substituições 

Art. 90. Serão substituídos : 
1. 0 o Chefe de Policia, no caso de impedimento, por quem fOr no-

meado pelo Presidente do Estado, e no CMO de ausencia daCapital, por 
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motivo do serviço publico, e nas faltas e impedimentos ocasionais, pelo 
Chefe do Serviço de Investigações, salvo designação especial do Presidente; 

2. 0 o diretor da Secretaria, por quem o Presidente designar, no ca-
so de licença por mais de trinta dias, e por designação do Chefe de Po-
licia nas faltas e impedimentos ocasionais. 

3.0 os chefes de secção, por quem o Chefe de Policia designar, no 
caso de licença, e por designação do diretor, nas faltas e impedimentos 
ocasionais; 

-4.0 O tesoureiro pelo seu fiel; 
~~ o Chefe de Arquivo e o Almoxarife por um primeiro oficial, de-

signado pelo Chefe de Policia, em caso de licença, e por quem fôr de-
signado pelo diretor nas faltas e impedimentos ocasionais; 

6.0 o porteiro por um dos continuos. 

CAPITULO VI 
Vencimentos, ferias e vantagbns 

Art. 91. Os funcionarias da Secretaria perceberão os vencimentos 
constantes da tabela-anexa, os quais serão divididos em partes iguais, 
sendo uma o ordenado e outra a gratificação, não podendo esta, salvo 
disposto nos artigos 87, § 1. o e 93, ser abonada ao funcionaria que es-
tiver fóra. do exercido. 

Art. 92. Os delegados-auxiliares, especializados, de 1.8 e 2.8 classe, 
que exercerem cargos em comissão na Secretaria, perderão o direito aos 
vencimentos de seus cargos efetivos e passarão a receber os daqueles 
para os quais fôrem designado:§. 

Art. 93. O Chefe de Policia poderá conceder aos funcionarios Qo 
quadro ferias anuais, até vinte dias, sucessivos ou não, sem perda de 
vencimentos, desde que : 

a) tenham mais de um ano de exercido; 
b) não tenham gosado licença durante o ano; 
c) tenham em dia o serviço a seu cargo; 
d) não hajam incorrido em qualquer falta disciplinar; 
e) sejam dedicados ao trabalho. 
Art. 94. O empregado que fôr sorteado para o serviço militar será 

posto em disponibilidade com o ordenado, devendo reassumir o exerci-
cio dentro de quinze dias depois de terminado aquele serviço. 

Art. 95. Sempre que qualquer empregado sair da Capital em servi-
ço publico, terá direito, além da condução, a uma diaria arbitrada pelo 
Chefe de Policia. 

Art. 96. Só a substituição do diretor, dos chefes de secção e do ar-
quivo e do tesoureiro dará ao substituto vantagens pecuniarias, consis-
tentes na perda da propria gratificação para dar lugar á percepção da 
do substituído. 

CAPITULO Vll 
Da verificação da incapacidade fisica dos funeionarios 

Art. 97. Serão considerados incapazes os funcionarios afétados de 
qualquer molestia que os iniba de exercer os respectivos cargos. 

-
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Art. 98. Para verificar a invalidez absoluta do funcionaria em ativi-
dade, poderá o Secretario do Interior submete-lo a inspeção de saude in· 
dependente de requerimento. 

Art. 99. O processo de verificação da incapacidade absoluta come-
çará por uma portaria pondo em disponibilidade o paciente. 

Paragrafo unico. Deste áto haverá recurso para o Presidente do 
Estado, dentro de quinze dias a contar do áto. 

Art. 100. Desde que, findo o prazo do recurso, o funcionaria, por si, 
ou seu procurador, seu conjuge ou parente até o 2. 0 gráo, não recorra, ou si 
recorrendo, não obtiver provimento, será submetido a exame de sanidade. 

Art. 101. -Ao funcionaria julgado absolutamente incapaz conceder-
se-á o prazo de um ano para, juntando certidão de exercício, requerer a 
aposentadoria. 

Art. 102. Perderão os respectivos cargos os funcionarias cuja inca-
pacidade absoluta tiver sido declarada, quando : 

a) não tiverem requerido aposentadoria no prazo do artigo anterior; 
b) contarem menos de dez anos de exercício, salvo a hipotese dos 

artigos 119 e 120 deste regulamento. 
. Art. 103. A inspecção de saude para os fins deste regulamento rea-

lizar-se-á na Diretoria de Saude Publica ou nas sédes de serviços dela de-
pendentes (postos de higiene, centros de saude, hospitais regionais e 
de alienados). 

Paragrafo unico. Nas localidade"S muito afastadas dessa repartição 
ou desses serviços, ou quando o funcionaria, por motivo de molestia, não 
puder locomove_r-se, poderá a inspecção de saude, a juizo do Governo, 
ser feita por medicos estranhos ao serviço do Estado, indicados ou desi-
gnados pela Diretoria de Saude Publica. 

Art. 104. Para o goso de licença remunerada até trinta dias no ma-
ximo, deverá o funcionaria apresentar, como prova de incapacidade física 
temporaria para o serviço, atestado de medico que tenha diploma registra-
do na Diretoria de Saude Publica, e constando desse atestado a natureza 
e séde da molestia que motivar e justificar o pedido de licença. 

Paragrafo unico. As prorrogações de licença para tratamento de 
saude, além de trinta dias concebidos mediante atestado, só poderão 
ser atendidas submetendo o requerente a inspecção medica. 

Art. 105. Todos os laudos de inspecção de saude e Oi atestados medi-
cos ficarão sujeitos a revisão da Diretoria de Saude Publica, que poderá im-
pugna-los ou pedir novos esclarecimentos aos medicos examinadores. 

Art. 106. Os pedidos de inspecção de saude deverão ser requisi-
tados pelo chefe da repartição em que trabalhar o funcionaria, devendo 
este exibir, por ocasião do exame, prova de identidade, sempre que lhe 
fôr exigida. 

§ 1.0 Dos exames de inspecção lavrar-se-á um auto circunstanciado 
com observações resumidas do caso clinico, o qual ficará arquivado na 
Diretoria de Saude Publica, e um laudo, que será anexado ao processo 
de licença ou aposentadoria, do qual constarão apenas as conclusões a 
que tiver chegado a comissão, sem declaração da molestia. 

§ 2. 0 O Chefe de Policia poderá; -contudo, quando julgar conve-
niente, requisitar da Diretoria de Saude PubUca informações sobre a 
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doença que houver motivado o pedido de licença, devendo a resposta ser 
tranS'llitida em oficio reservado, que não será apenso ao processo. 

Art . 107. Os peritos poderão requisitar os exames de Jaboratorios 
ou de especialistas que julgarem necessarios para elucidação dos dia-
gnosticas ou para juizo prognostico, correndo as despesas por conta do 
interessado sempre que tais exames não puderem ser feitos nas repar-
tições sanitarias do Estado. 

Art. 108. As comissões medicas encarregadas das inspecções, serão 
compostas de tres medicas, quando se tratar de aposentadoria, e de dois, 
nos casos de licença. 

Paragrafo unico. Para efeito de aposentadoria os peritos se orien-
tarão, 1anto quanto possível, pela lista oficial das molestias que determi-
nam invalidez absoluta, tendo, entretanto, em vista as condições especiais 
do examinado, tais como idade, sexo, constituição, funções que modifi-
cam muitas vezes o juizo clinico, aumentando a gravidade do pro-
gnostico. 

CAPITULO VIII 

Da aposentadoria 
Art. 109. A aposentadoria poderá ser concedida mediante requeri-

mento do proprio funcionaria, de seus representantes legais ou procura-
dores legitirr..os. 

Art. 110. Os funcionarias que contarem mais de 10 anos de servi-
ço publico serão aposentados pelo Presidente do Estado, si o requere-
rem, no caso de invalidez provada. 

§ 1. o Provar-se-á a invalidez em exame medico feito perante o juiz 
de direito da comarca da Capital, ou de outra, a juizo do governo, o qual 
nomeará, para a perícia, uma junta composta de tres profissionais da Di-
retoria de Sa!lde Publica ou indicados por esta repartição . 

§ 2.0 Não poderão ser aposentados os funcionarias que não tive-
rem assentamento em folha, os que exE!rcerem cargos transitarias de co-
missão, e os que somente receberem salarios, diarias ou gratificações. 

Art. 111. Além da propria identidade e qualidade de funcionaria 
publico, são requisitos que deverão ser provados: 

a) a invalidez; 
b) o tempo de serviço. 
Paragrafo unico. Somente serão admitidos, para prova desses re-

quisitos, os documentos originais e autenticas, escoimados de qualquer 
vicio ou defeito. 

Arl 112. O exame de invalidez deverá ser requerido e efetuado 
dentro de noventa dias, a contar da data em que fôr publicada a nomea-
ção da junta medica . 

Art. 113. Provando o funcionaria impossibilidade absoluta de se 
transportar á comarca da Capital, o governo poderá designar outra, na 
qual o exame se fará perante o juiz de direito, com assistencia do mi-
nisterio publico. 

Art. 114. Conforme a natureza da molestia, o governo, mediante 
representação da junta medica, ou por deliberação propria, mandará pro-
ceder, nos institutos oficiais, a exames químicos e bacteriologicos, ouso-
licitará parecer de especialistas. 
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Art. 115. Os exames de invalidez serão processados de conformi-
dade com os artigos 19 e seguintes do decreto n. 3.004, de 6 de dezem-
bro de 1910, observados os termos deste regulamento. 

Art. 116. Computar-se-á para a aposentadoria: . 
a) o tempo de serviço prestado á Província ou ao Estado de ~

nas-Gerais, no exercício efetivo de qualquer cargo, excluídos os mencio-
nados no § 2.0

, do art. 110 deste regulamento; 
b) o tempo de serviço prestado no exercido de funções efetivas de 

cargos gerais, antes de promulgada a Constituição do Estado, temp? esse 
que, para outros fins , lhes tenha sido ou deva ser contado, em VIrtude 
de lei anterior á adicional n. 7, de 14 de agosto de 1909; 

c) o tempo de serviço prestado como empregado contratado du-
rante dez ou mais anos anteriores á lei n. 965, de 10 de setembro de 1927 
(paragrafo unico do art. 4. 0 ). • 

Paragrafo unico. Na liquidação do tempo de serviço, que se fara 
de conformidade com a legislação em vigor, e será requerida pela parte 

interessada, descontar-se-ão as interrupções de exercício, em virtude de 
licença, ou por outro motivo, por mais de seis mêses em cada qua-
t rienio. 

Art. 117. A aposentadoria será concedida com ordenado ao funci<;>-
nario que tiver trinta ou mais anos de serviço, e com o ordenado pro-
porcional ao que tiver menos tempo, 'Salvo o disposto nos artigos 
119 e 120. 

§ 1. 0 Os vencimentos, para os efeitos de aposentadoria, serão di~
didos em tres partes, constituindo duas o ordenado, e a terceira a gratifi-
cação pro labore. 

§ 2. 0 Em caso algum a aposentadoria será concedida com gratifica-
ção pro labore. 

Art. 118. Os vencimentos da aposentadoria, que não poderão ser 
melhorados, serão os do cargo que o funcionaria estiver ocup~do, n_a 
ocasião em que a tenha requerido, si nêle tiver tres anos de serVIços h-
quidos; no caso contrario, os do cargo anteriormente ocupado. . . 

Art. 119. O funcionaria que se invalidar por acidente no exerciCIO 
do cargo, de modo que fique inhabilitado para exercer o mesmo ou outro, 
poderá ser aposentado com metade do ordenado, ainda que não conte 
dez anos de exercício. 

Art. 120. Os funcionarias que, no exercício de suas funções, forem 
acometidos de lepra, serão aposentados com todos os vencimentos (De-
creto n. 10.028, de 22 de agosto de 1931). 

Art. 121. Nos vencimentos do funcionaria que completar 35 anos 
de serviço, será incorporada, para aposentadoria, a gratificação adicional 
que estiver percebendo, ex-vi dos artigos 256 da lei n. 375, de 1903, e 
1. 0 da lei n. 425, de 1906 (lei adiéional n. 12, de 17 de agosto de 19.28). 

Art. J 22. Será cassada a aposentadoria, por ato do Presidente do 
Estado, quando se verificar, por inspecção de saude, não ser invalido o 
funcionaria, ou não ter aquela sido concedida regularmente. . 

Art. 123. A aceitação de comissão ou de cargo remunerado muru-
cipal, estadual ou federal, suspende as vantagens da aposentadoria, .as 
quais somente poderão ser restabelecidas mediante novas provas de m-
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validez, nos termos da legislação ordinaria (lei adicional n. 12, de 17 de 
agosto de 1928}. 

Art. 124. A concessão de aposentadoria aos funcionarios publicos 
que ao ser promulgada a lei adicional n. 10, de 14 de setembro de 1920, 
contavam mais de 10 anos de serviço efetivo, será regulada pelas dis~ 
posições dos artigos 109 e 110 da Constituição e pelo artigo 13 de suas 
disposições transitorias, ficando, porém, a concessão da aposentadoria, 
por invalidez presumida, a juizo do governo (lei adicional n. 12, citada}. 

CAPITULO IX 
Das penas disciplinares 

Art. 125- Os empregados da Secretaria ficam sujeitos ás seguintes 
penas disciplinares, que serão graduadas segundo os precedentes do 
funcionario e a gravidade da falta : 

1. 0 ~ advertencia ; 
2. 0 ~ repreensão ; 
3. 0 ~ multa até 20 ° f o do vencimento mensal; 
4.0 ~ suspensão até 60 dias; 
5.0 

- demissão. 
Art. 126- As penas referidas no artigo anterior, poderão ser im~ 

postas sem dependencia entre si, exceto a exoneração, que deverá sub-
seguir a uma delas. 

Art. 127 - A suspensão tem por efeito, além de impedir a entrada 
do funcionario na Secretaria, a perda de vencimentos. 

Art. 128 - São competentes para imposição de pena disciplinar: 
a) os chefes de secção e do arquivo, tesoureiro, álmoxarife e portei~ 

ro, a do n.0 1 do art . 125; 
b) o director, as dos ns. 1 a 3; 
c) o Chefe de Policia, todas, menos a de demissão, quando esta 

competir ao Presidente do Estado ; 
d) o Presidente do Estado, todas. 

CAPITULO X 
Dos recursos 

Art. 129- Das penas, despachos e decisões, haverá recurso volun-
tario sem efeito devolutivo, na seguinte ordem: 

I - ·do Chefe de Policia para o Presidente do Estado ; 
li- do Director e dos Chefes de Serviço para o Chefe de Policia. 
Paragrafo unico. - O recurso será interposto dentro do prazo de 

15 dias, contados da data da publicação ou notificação do respectivo 
ato, quando versar sobre materia atinente á ordem administrativa interna 
da Secretaria, e de 60 dias quando se referir a seus negocios externos. 

Art. 130- Findos os prazos previstos no paragrafo unico do art. 
anterior, sem que seja apresentado o requerimento do recurso, ficará este 
perempto. 

Art. 131 -A's partes que requererem diretamente ou por procura-
dor habilitado com exibição do instrumento de mandato, salvo os ca-
sos em que este fôr em direito desnecessario, e que mostrarem legitimo 
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interesse, poderão ser concedidas certidões dos recursos e alegações 
com que forem os mesmos instruidos. 

Paragrafo unico. - Não será dada certidão das informações e pa-
receres dos funcionarios da Secretaria sobre as materias sujeitas ao seu 
exame. 

Art. 132 - Sempre que uma informação administrativa ou de des-
pachos e decisões defintivas desta não fôr interposto recurso no prazo 
prefixado no paragrafo unico do art. 129, ou o recurso, quando inter-
posto, não fôr provido, não se poderá renovar, em qualquer tempo, a 
mesma reclamação. 

CAPITULO XI 

Do tempo e da ordem de serviço 
Art. 133-O expediente normal da repartição começará, em todos 

os dias uteis, ás 11 horas e terminará ás 16, podendo o Chefe de Policia 
ou o Diretor prorrogar a hora da saída, se a afluencia dos trabalhos as-
sim o exigir. 

Art. 134- Fóra das horas do expediente normal, haverá na Chefia 
de Policia o serviço de plantão, a cargo do delegado ,que fôr esca-
lado. 

Paragrafo unico. - Emquanto o serviço de informação funcionar 
no mesmo predio da s~de da Chefia, o pltJntão ficará a cargo de de-
legado de dia áquela repartição. 

Art. 135- Cumpre ao delegado de plantao, além dos deveres de 
natureza policial propriamente dita, tomar conhecimento da correspon-
dencia telegrafica recebida, anotando a hora da entrega e rubricando-a, e 
providencior sobre o conteudo da mesma, estando em sua alçada, ou 
transmitindo~o imediatamente ao Chefe de Policia, qua11do as providen-
cias requisitadas forem de natureza urgente e não as puder tomar. 

Art. 136 - O delegado de plantão deverá encaminhar ao Serviço 
de Comunicações toda a correspondencia telegrafica recebida, logo que 
aquela secção inicie seus trabalhos diarios. 

Art 137 -O empregado que comparecer depois de encerrado o 
ponto, perderá a gratificação, e assim tambem o que se retirar antes de 
terminados os trabalhos, salvo superveniencia de motivo atendível, caso 
em que, a juizo do Chefe de Policia ou do Diretor lhe será relevada 
a falta. 

Art. 138- No fim de cada mês, será o livro de ponto entregue á 
secção competente para organizar a folha de pagamento, na qual o Dire~ 
tor atestará o exercício dos empregados, enviando depois á Secretaria 
das Finanças a respectiva requisição. 

Art. 139 - Os funcionarios serão obrigados a qualquer tra alho ex~ 
traordinario e fóra das hMas de expediente, sempre que o serviço pu~ 
blico o exigir e independentemente de gratificação. 

Art. 140- A ordem a seguir~se no processo dos papeis será a 
seguinte: 

1.0
)- todos os documentos, logo após recebidos e protocolados 

no Serviço de Comunicações, serão enviados ao Arquivo, exceto os de 
natureza urgente, tais como oficios e telegramas comunicando ocurren~ 
cias policiais que exijam providencias imediatas e rapidas, ou pedindo 

\ 
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informações para julgamento de habeas corpus, e a correspondencia 
epistolar dirigida ao Chefe de Policia ou ao seu gabinete, que lhe de-
verão ser encaminhadas prontamente; 

2. o- O arquivo os juntará aos processos respectivos existentes e os 
distribuirá imediatamente pelas diversas secções para fins de expediente ; 

3.0
- as secções redigirão logo as minutas do expedienie a ser feito, 

suprimindo, em todos os casos possíveis, a informação, que será a pro-
pria minuta ; 

4.0 - as secções enviarão as minutas com o visto do chefe, ao Ser-
viço de Datilografia, onde serão nomeadas, datadas e datilografadas ; 

5.0
- restituídas as minutas, já datilografadas ás secções competen-

tes, serão revistas e enviadas, com os processos respectivos, á assina-
tura do Diretor e do Chefe de Policia. Essa assinatura terá o mesmo 
efeito dos despachos apostos nas informações; 

6.0 
- assinado o expediente pelo Diretor ou pelo Chefe de Poli-

cia, será imediatamente enviado ao Serviço de Comunicações para ex-
pedição; 

7.0
- o Serviço de Comunicações, apó's a expedição dos oficios as-

sinados, enviará ao arquivo os processos, com as minutas e copias em 
papel de côr ; 

8.0 -os originais das minutas serão arquivados por ordem crono-
logica de destinatario e as copias brancas nos respectivos processos. As 
copias de côr serão remetidas ás secções que redigiram as minutas e 
a o Gabinete do Chefe de Policia; 

9. o - nos casos em que fôr lndispensavel a informação, essa será 
restituída ás sec"Ões, pelo Diretor, após o despacho interlocutorio ou de-
finitivo, afim de ser feito o expediente; 

10. - sempre que o despacho reclam'ar qualquer providencia com-
plementar, deverá ser o processo enviado á secção competente e não ao 
Serviço de Comunicações. 

Art. 141 -Todo o expediente será preparado no mesmo dia de 
entrada, ficando adiado apenas o que depender de estudo, a juizo do 
Diretor. 

Art. 142- Sempre que um funcionaria faltar, o expediente a seu 
cargo será novamente distribuído pelo Chefe de Secção. 

Art. 143- Os pareceres dos funcionarias não poderão ser demora-
dos por mais de tres dias, salvo os casos excecionais, e com autoriza-
ção do Chefe de Policia, que marcará novo prazo improrrogavel para 
serem apresentados. 

Art. 144- Os pareceres deverão ser claros, concisos, isentos de 
prevenção ou animosidade pessoal e de incidentes estranhos ao objeto 
em estudo. 

Art. 145- Os processos . em que não fôr possível suprimir a infor-
mação escrita e que forem a despacho do Chefe de Policia, deverão 
trazer o cvisto• do Chefe de Secção e do Diretor que, quando julgarem 
necessario, interporão os seus pareceres ou completarão os que tiverem 
de encaminhar. 

' . 

CAPITULO XII 
Disposições gerais 

Art. 146- No orgão oficial será publicado com possível pontualida-
de . o exp_ediente da Secretaria, menos o que, por sua natureza ou por 
deliberaçao do Chefe de Policia, fôr considerado reservado. 

. ~rt. 147- Nenhum .U:abalho da Secretaria ficará fóra dela sem per-
~nssao do qhefe d~ Pohcia e só neste caso poderão sair da repartição 
hvros e mrus papeis. 

Art. 148-- E' proibida a entrada de pessôas estranhas á Secretaria 
nas salas dos empregados, tesouraria, arquivo e almoxarifado ' 

. Parag~afo uni co:-:- Quaisquer informacões sobre andam~nto de pa-
peis poderao ser s_ohcitadas ao Serviço de Comunicações, 

Art. 149- Nao serão concedidas certidões de atos administrativos 
s~r_n que se ~~rifiq~em previamente os seguintes requisitos : interesse le-
~hmo do peticwnano, ser o assunto suceptivel de certificar-se e não haver 
mconveniente para a administração ou para os interesses do Estado no 
deferimento do pedido. 

f\rí· 150- A_ est~ção telefonica policial ficará sob a fiscalização do 
Servtço de Investigaçoes, que lhe fornecerá os funcionarias necessarios. 

Art .. 151 - ~t~ que seja~ insta!ada _ as diversas secções da 
Secr~tana da PohCI~ seus servtços contmuarao a ser executados pelas 
secçoes da Secretana do Interior. 

Art. 152 -As primeiras nomeações de funcionarias em virtude 
desta reforma serão feitas livremente pelo Governo. 

Art. ~53- Este regulamento entrará em vigor a 1. 0 de janeiro 
de 1933, ficando revogadas as disposições em contrario. 

Secretaria do Interior, em Belo-Horizonte, Dezembro de 1932. 

Tabela de vencimentos 
~hefe de Policia . .. ...... . .. ... ...... . . ..• ... . .... .. . 
C epresentdoes .... . .. . . . ... .. ... . ... . . . ... .. .... ... . 

hefe de abinete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Diretor da Secretaria. . . . . . . ...... .. .... . . ... . . . . ... . 
Tesoureiro . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. ......... . ... . .. ... . . 
Fiel do Tesoureiro ...... . ........... ... . .. . ... . ..•... 
Chefe de Secçao . . . ........ . .. . . .. ...... .... . . ..... . 
~·~ O~c!al . . .. . . ............... . . .. ..... . . .... .. .... . 

. Oficial . . ..... . ..... . .... . . . ...... . .... . ........ . . 
3.0 Oficial . . . . • . ...... . .. . •.•• .. . .. . .. _ ............ . 
Chefe do Arquivo.. . . . . . . . . . . .... . ........•....... 
Arquivista. . . . . . . . . . . . . . • • • • • . ... .. .. _ ... . ... . ... . 
Alrnoxarife . . . . . . . . . . . . . . ... . ... .. . . ..........••• 
Auxiliar do Almoxarife .......•••....... . ........ . .. 
Datilografo ••••.•••••• . . . ... . ............. . .. . ... . . . .. 
Guarda Livros • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
:.iaticante . .......................... ... ... . ........ . 

ensageiro-motociclista ...... . ................ . ...... . 
~ontinuo......... . . ............. . .......... . ...... . 

ervente .....•......... . ............... . . ........... 

Belo-Horizonte, de Dezembro de 1932. 
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-0 processo passa a constituir a peça n. 142, distribuída aos srs. 
Pedro Aleixo, Julio de Carvalho e Samuel Libanio, respectivamente, rela-
tor, 1.0 e .2.0 revisores. 

Comunicação 
O Sr. Pedro Alelxo comunica que por motivo justo, faltam a 

sessão, os srs. Furtado de Menezes e Lucio dos Santos. 
-0 Conselho fica inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. Samuel Libanlo :-Sobre a peça n. 138, sr. Presidente, 

apresento o seguinte parecer final (lê) : 

Parecer n. 128 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 138) 
O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, a que foi presente o oficio 

do sr. Secretario da Agricultura, datado de 30 de novembro do corrente 
ano, solicitando autorisação para venda de lotes de terras devolutas, si-
tuados no munic!pio de Jequitinhonha, examinou devidamente o assunto, 
e considerando que a área de cada um desses lotes não excede a que é 
estabelecida pela lei para os terrenos em zona pastoril, como são os de 
que se trata, segundo informação prestada .no referido oficio, resolve 
conceder a autorisação pedida. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas Gerais, em Belo-
Horizonte, 13 de Dezembro de 1932. -Samuel Libunio, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Furtado de 
Menezes e Lucio dos Santos. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. Se-
cretario da Agricultura. 

Passa-se á 

Segunda parte da ordem do dia 
Abertura de credito para reforço de verbas já esgotadas do 

orçamento municipal 
(PEÇA N. 136) 

O Sr. Pedro .Alelxo: - Da segunda parte da ordem do de! 
consta apenas a discussão da peça n. 136, relativamente á abertura de 
um credito suplementar de 7:000$000 para reforço de verbas, já esgo-
tadas, do orçamento municipal. 

Continuando ausente o relator, sr. Conselheiro Christiano Guimarães, 
passará a relatar o processo, de acôrdo com o Regimento, o 1.0 revisor. 

Para completar a revisão, designo o sr. conselheiro Annibal Gon-
tijo. 
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Ordem do dia 
O Sr. Pedro Alelxo :-Não havendo mais nada a tratar, desi-

gno para a proxima sessão a seguinte ordem do ãia : 
PRIMEIRA PARTE :-A regimental. 

SEGUNDA PARTE:~ Discussão das peças que, devidamente rela-
tadas e revistas, fOrem enviadas á Secretaria 
do Conselho com a antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

85.a sessão ordinarla, aos 17 de Dezembro da 1932 

PRESIDENTE :-Sr. Pedro AI eixo. 
SECRETARIO :-Sr. Furtado de Menezes. 

Su.JJIARIO:-Ata.-Expediente.-Comunicação.-Falta de numero.-Ordem do dia 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo Furtado 
de _Me~~zes, Lucio dos .s~ntos e !ulio de Carvalho, faltando, p~r moti-
vo JUStificado, o sr. Chnstiano Guunarães. 

- Abre-se a sessão. 
Ata 

Deixa de ser lida a ata da sessão anterior por não haver numero para 
sua aprovação. 

Expediente 
O Sr. Furtado de Menezes apresenta o seguinte expediente: 

Convite 
~Do dr. Renato Martins, em nome do Automovel Clube, para a re-

cepçao que esta sociedade fará amanhã, ás 21 horas, ao General Waldo-
miro Lima e á sua Exma. Familia. 

- O Conselho fica inteirado. 

Oficio 
Concessão de lotes á Santa Casa de Misericordia da Capital 

Prefeitura de Belo-Horizonte.-Pela Secretaria-N. 26.-Belo-Hori-
zonte, 13 de dezembro de 1932. 

Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo-M. D. Presidente do Conselho Consul-
tivo.-De ordem do sr. Prefeito, tenho a honra de passar ás mãos de V. 
Excia., para ser presente a esse Egregio Conselho, o incluso processo 
sob n. 3.204, de 4 de abril do corrente ano, no qual a Santa Casa de 
Misericordia pede a concessão de lotes. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. protestos de estima e 
consideração.-João Lucio Brandão, Secretario. 
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Requerimento anexo ao oficio supra 

Santa Casa de Misericordia-Belo-Horizonte, 4 de abril de 1932. 
Exmo. Sr. Dr. Prefeito da CapitaL-A Santa Casa de Misericordia 

de Belo-Horizonte, sempre preocupada em atingir o maximo da sua fina-
lidade, e atendendo ao grave dano de manter em enfermarias gerais do-
entes tuberculosos em promiscuidade com outros, livres dessa terrível 
molestia, -tem as suas vistas voltadas para a construção do hospital, de 
que já tem a respectiva planta, nos terrenos (quarteirão 32-13.a secção 
urbana), onde hoje está instalado o Pavilhão S. Carlos-clinica de tu-
berculosos, com capacidade de 18 leitos apenas. 

Para tal, entretanto, necessita dos lotes, 1, 2, 9, 11, 13, 15, 17 e 18, 
do quarteirão 32, 13.a secção urbana. 

Como os referidos lotes estão situados em área já anexa á Santa 
Casa, mal colocados para cons truções que não sejam hospitalares, vem, 
respeitos<:~.mente, pedir á Prefeitura do nosso município, superior e abne-
gadamentE administrada por V. Excia., lhe sejam doados os referidos lotes. 

A bôa vontade de V. Excia., sempre manifestada para com esta 
Casa e a finalidade de grande exito social a que se destina o referido terre-
no farão com que V. Excia. , mais uma vez, defira a actual pretensão 
deste estabelecimento que !he ficará a dever mais esse relevante serviço. 

E com os ardentes votos pelo seu constante bem estar e pela feli-
cidade da sua administração, deseja que Deus guarde a V. Excia . 
Jarbas Vida/ Gomes, provedor. 

I 

Exposição do Sr. Prefeito 

Exmo . Srs. membros do Egregio Conselho Consultivo.-A Santa Casa 
de Misericordia desta Capital, em princípios do ano proximo passado, obteve 
a permuta dos lotes a que se refere na petição de fls. 2 por determinada 
área da Rua Padre Marinho, compreendida entre os predios hospitalares 
da mesma Santa Casa para ai construir um hospital destinado ao trata-
mento de crianças enfermas, isto em virtude do decreto n . 104 de mar-
ço de 1931, do Prefeito, aprovado pelo decreto n. 9.872 do Exmo. Sr. 
Presidente do Estado, conforme consta da escritura publica lavr~da a 10 
de março de 1931 nas notas do Tabelião Ferreira de Carvalho cujo tras-
lado vai junto a fls. deste. . 

Agora, reconhecendo a necessidade dos aludidos lotes cedidos á Pre-
feitura em permuta, para neles construir um hospital destinado ao trata-
mento de tuberculosos, pleiteia sua restituação a titulo gratuito e funda-
menta o seu pedido na petição de fls. 2-com a qual estou de acôrdo, 

Não podendo o Prefeito fazer a concessão pedida sem previa audiencia 
desse Egregio Conselho, e considerando que trata-se de uma medida de 
util\dade publica e perfeitamente justificavel, venho respeitosamente so-
licitar-lhe sua autorização para deferir o pedido e nesse sentido baixar 
nm decreto que deverá ser aprovado pelo Presidente do Estaào. 

Belo-Horizonte, 10-12-932.-0 Prefeito, Luiz Penna. 
umerada as fls. pelo sr. Secretario, seja enviado ao Conselhg Con-

sulti o.-Erat ut supra Luiz Penna. 

l ' 
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. -O processo passa a constituir a peça n. 143, distribuída aos srs. 
Lucw dos Santos, Furtado de Menezes e Julio de Carvalho, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Pagamento de adicionais a Alfredo M aximiano de Oliveira 

_ S~~retaria da Educa~ão e Saude Publica.-Diretoria da Secretaria. 
OfiCIO n · 684. Expedido pe)a 5.a Secção. - Belo-Horizonte 15 de 

Dezembro de 1932. ' 
~r. Presidente.-Remetendo a V. Excia. o processo de adicionais 

S
da le1 n. 425, d:_ 1906, requerido pelo professor da Escola Anexa ao 
e~t;~do Batalhao da Força Publica do Estado, sr. Alfredo Maximiano de 

Oliveira, consulto sobre a possibilidade de ser aberto o necessario credi-
t? para o seu pagamento, na importancia- de 778$400, relativa ao pe-
nodo ?e 18 de março de 1931 ao fim do çorrente ano de 1932. 

. R~Itero a V. E~c. os protestos de estima e consideração.- Nora1-
dmo Lima, Secretano da Educação. 

Ao Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-Capital. 

Requerimento que acompanha o oficio supra 

. . Exmo. Sr. _Dr: Secretario da Educação e Saude Publica. -Alfredo Ma-
ximiano de Ollveira, ex professor da Escola Noturna de Juiz de Fóra, e 
atual pr~fessor da Escola Anexa ao 2. 0 Batalhão da Força Publica da 
mesma Cidade requ.er .a V. Excia. mandeis pagar-lhe os adicionais da lei 
n. ~25 a que tem dueito, conforme prova com a certidão junta. - p De-
f~nmento. - Belo-Horizonte, 5 de Outubro de 1932. - P. p. Alberto da 
S1lva Gualberto. 

Está anexa a certidão acima citada. 

-0 processo pa~sa a constituir a peça n. 144, distribuída aos srs. 
• Loreto de Abreu, J~ho de Carvalho e Annibal Gontijo, respectivamente 

relator, 1. 0 e 2. 0 revisores. ' 

Oficio 

Venda de terras devolutas 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 
-Belo-Horizonte, 16 de Dezembro de 1932. 

EJ:ccelentiss~mo Sr. ~residente do Conselho Consultivo do Estado 
de Mmas-Gerais.-Capital. Vedando a letra e do art. 10 do decreto n. 
20.34~. de 29 de Agosto de 1931, a venda de lotes de terras com área 
superior a 100 hectares, solicito dessa assembléa autorisaçã~ para ven-

8 
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da dos lotes que figuram na lista anexa, estando todos enquadrados no'S 
limites do regulamento aprovado pelo decreto n. 8.201, de 31 de janei-
ro de 1928, inclusivé o 1.0 que está situado em zona pastoril. 

Prevaleço-me do ensejo para apresentar a V. Exc. os protestos de 
minha estima e consideração. - Carlos Luz, Secretario da Agricul-
tura. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERAL 

lllspetorla de concessões e flseallza~o de eontratos 
Relação dos terrenos devolutos a que se refere o oficio n . 1.245, e expedido ao Con-

selho Consultivo em 16 de dezembro de 1932 

Nomes dos ocu-
pantes 

Cassiano Furtado 

Luga r 

de Almeida . ... . . . Fazenda da Qui-

Distrito 

çassa . . . . . . . . .. S. Francisco 
de Sales 

Elias Mansour . . . . . Ba rra do Tabolei-
ro. . . ... . . . ... . . . Santana 

Sabino José de 
Souza . ... .. ... . .. Riu Preto .. . .. .... Caratinga 

Antonio Clemente 
de Oliveira .. . . ~ . Ribei rão do Boi . .. . En.tre Folhas 
Mi~el Mo r e i r a , . 

D1as Jr . .. .. .. . ... Corr. D Ag ua Lim-

Manoel Raimando 
pa . .. . . . . . .. .. . . . • 

e Filhos ......... . Cor r . do Murici . .. B. Jesus do 

Município 

Fruta! 

Manhuassú 

Caratinga 

Galho • 
Clemente Vieira .. Mar. Corr. Traíras Salto Grande Jequit inhonha 
Candido dos Reis • • Jeribá .. S. João Vigia • 
Argemiro de Agui-
lar. . . . . • • • . • . . . . . • • Areia . . . " • • • 

Olavo Ferraz . . .. . ... Vereda.......... . . . Rubim » 
Rodney de Lacer-
da Torres . . ... . .. Mar. dir. Rubim do 

sul. . . ..... .. .. . . . • • 
José Felix .. . ..... Mar. do corr . Bú.... • • 
Honorio Ferraz .. •. Voquim.. . . . . ... .. • • 
julio José da Silva Mar. dir. cor. Vo-

quim. ... .. .. . . . . . . , ~ 

Area 

6 .280.000,00m2 

2.515.250,00m2 

1. 766. 250,00m2 

2 . 683. 250,00m2 

1 .450.600,00m2 

2 . 278 . 750,00m2 
1 . 472. 750,00m2 
3.557 .250,00m2 

1.610.500,00m2 
3 . 620. 000,00m2 

3 . 442 . 000,00m2 
1 .109 .500,00m2 
2 234.625,00m2 

4. 386 . 250,00m2 

Inspetoria de Concessões e Fiscalização de Contratos, 16 de dezembro de 1932.-
E. Brandão, aux. de 2.3

• - Visto - Venicio B. Araujo, Chefe Interino -
Washington W. do Nascimento, pelo inspetor. 

• 
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-0 oficio, com a relação de terrenos ao mesmo anexa, .passa a 
constituir a peça n. 145, distribuída aos srs. Annibal Gontijo, Christiano 
Guimarães e Samuel Libanio, respectivamente, relator, 1.0 e 2. 0 re-
visores. 

Oficio·· 

-Do diretor da Penitenciaria de Ouro-Preto, enviando um requeri-
mento de Paulo de Brito Cabral, auxiliar de amanuense da Penitencia-
ria e professor da escola noturna do mesmo estabelecimento, pedindo au· 
mento de vencimentos. 

-Dirija-se ao governo do Estado. 

Representação 

-Do dr. Antonio Viçoso Cotta e outros, solicitando a consignação 
de verba no orçamento, para construção de um predio destinado ao grupo 
escolar de Saude. 

-Aguarde a oportunidade da disctJssão do orçamento. 
-Continúa o expediente. 

Comunicação 

O Sr. Pedro A.lelxo comunica que, por motivo justo, deixa-
ram de comparecer á presente sessão os srs. Samuel Libanio, Lorêto de 
Abreu e Annibal Gontijo. 

' 
- 0 Conselho fica inteirado. 

Falta de numero 

Ordem do dia 

O Sr. Pedro A.lelxo fazendo ver não existir na casa numero 
legal para deliberações, declara continuar em vigor para a proxima ses-
são a mesma ordem do dia que havia sido designada para hoje, com o 
acrescimo de outro qualquer processo que, devidamente relatado e revis-
to, fõr enviado á Secretaria do Conselho com a antecedencia regimental. 

Em seguida, encerra a sessão. 

• 
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86.8 Sessão ordinaria, aos 20 de dezembro de 1932 

PR~SIDENTE:- Sr. Pedro Aleixo. 
SECRETARIO:- Sr. Furtado de Menezes. 

BUJIAIUO : - Atas- E.xpediente- Segunda parte-Abertura de crédito para re-
forço de verbas jâ esgotadas do orçamento municipal-Relatorio e 
parP.cer do sr. Samuel Libanio-Discussao-Conclusao-Requerimento 
do escrivao do Crime da 2.3 vara da Capital- Relatorio e parecer do 
sr. Julio de Carvalho- Discussao- Declaraçao do .sr. Pedro Aleixo-
Conclusllo- Abertura de crédito para pagamento de um bronze e uma 
lapide, a ser&m colocados no tumulo de Santos Dumont- Relatorio e 
parecer do sr. Samuel Libanio- Discussao-Discurso do sr. Lorêto de 
Abreu-Declaração do sr. Pedro Aleixo - Conclusao-Orçamento do 
Estado- Observações do sr. Pedro Aleixo- Convocaçao de sessao ex-
traordinaria- Ordem do dia . 

A ' hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Furtado 
de Menezes, Lucio dos Santos, Annibal Gontijo, Samuel Libanio, Julio de 
Carvalho, Christiano Guimarães e Lorêto de Abreu. 

-Abre-se a sessão. 
Atas 

São lidas e aprovadas, sem observações, as atas das duas sessões 
anteriores. 

Expediente 
O Sr. Furtado de Menezes traz ao conhecimento do Con-

selho o seguinte expediente: 
Oficio 

Orçamento do ,Estado 

Palacio ·da Presidencia do Estado de Minas Geraes. - Pela Secre-
taria das Finanças.-1.3 Secção. 

Exmc. Sr . Presidente do Conselho Consultivo. Dispondo o Dec. 
n. 20.348, de 29 de agosto de 1931, no art. 10. letra i, que, para o Go-
verno promulgar o orçamento da receita e da despesa, se torna neces-
saria a audiencia do Conselho Consultivo, tenho o prazer de enviar a 
V. Excia., acompanhada de peças justificativas indispensaveis e da ex-
posição que me apresentou o Secretario das Finanças, a proposta . de 
Orçamento do Estado para o proximo exercício de 1933, afim de que 
sobre ela se manifeste o Egregio Conselho que V. Excia. dignamente 
preside. 

Por ser de conveniencia para a Administração que o decreto or-
çando a receita e fixando a despesa vigore a partir do 1.0 dia do exer-
cício financeiro, conto que o parecer a respeito seja dado a tempo de 
ser o orçamento promulgado e publicado até o dia 31 do corren-
re mês. 

• 

ESTADO DE MINAS-GEilAIS 1303 

Renovo a V. Excia. os protestos de meu elevado apreço. - Ole· 
gario Maciel, Presidente do Estado. 

Bello Horizonte, 20 de Dezembro de 1932. 

Exposição 
dente 
da lei 

do Sr. Secretario das finanças ao Sr. Presi-
do Estado, remetendo a S. Excia. o projeto 

de meios a vigorar no ano proximo. 
Sr. Presidente. Cumprindo o dever imposto por lei á Secretaria 

da Finanças, tenho a honra de remeter a V. Excia. acompanhada de 
peças justificativas, indispensaveis, a proposta definitiva de orçamento 
para o proximo exercício de 1933. 

Ao fazel-o, anima-me a espectativa de que V. Excia., inteiramen-
te ao par das dificuldades, que foi preciso remover, e do penoso tra-
balho que exige a elaboração do plano financeiro anuo para o Estado 
da importancia do de Minas-Gerais , dignar-se-á relevar o retarda-
mento havido na apresentação desse documento. 

Conquanto estejamos vivendo um momento dificiJ de após revo-
lução, o qual, por SUÇI propria natureza, é de anormalidade, e portanto, 
de receitas inseguras e despesas forçadas, graças aos esforços envi-
dados, por mim e pelos demais secretarias, para que lograssemos pro-
jetar um orçamento em que se assegurasse o necessario equilíbrio entre 
a receita prevista e a despesa autorisada, folgo em salientar que foi 
possível a consecução desse desideratum. 

Devo igualmente salientar que, na f~itura desse trabalho, foi nos~o 
empenho constante observar as normas legais e técnicas que de-
vem presidi-la, e imprimir-lhe principalmente o cunho de sinceridade 
que deve ter. Como sabe V. Excia. as estimações orçamentarias para 
resultarem reais e legitimas, devem ser, sobretudo prudentes e sinceras. 
Com prudencia, procuramos nos conduzir em todas as fases da ela-
boração orçamentaria , não fugindo , senão em casos mui restritos e es-
peciais, ao criterio legal, estabelecido no art. 13, n. 2, do Codigo dos 
Interventores, que determina se proceda á avaliação da receita, toman-
do-se por base a renda apurada nos tres exercidos anteriores, exclui-
da a proveniente de quaisquer emprestimos. 

Sinceros por outro lado, fomos, os Secretarios de V. Excia., pro-
curando estabelecer, quanto possivel, a exatidão e a realidade dos al-
garismos que traduzem a receita e a despesa, ajustando-os por forma 
a que, nas dotações desta, somente se atendessem ás necessidades da 
administração que pudessem ser providas pelos titulos daquela. 

Como bem sabe V. Excia. , a administração é sempre e cada vez 
mais solicitada a atender numerosas exigencias, algumas das quais de 
premente necessidade publica. 

Entretanto na hora presente, a seu pezar e para não erguer cons-
truções sem base ou com fundamento em previsões inseguras, o Go-
verno terá de procrastinar a creação de serviços de interesse geral que 
lhe cumpre prestar, e, quanto aos existentes, é forçado a aguardar ou-
tra oportunidade para os desenvolver, dotando-os dos melhoramentos 
que estão a reclamar. 
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Fei?ts estas considerações preliminares, passo em seguida a ex-
por sucmtamente a V. Excia. as razões que, a meu ver, justificam 
a estimação da Receita e os acrescimos que sofreu a despesa, na pro· 
posta. 

Receita 

Pelo quadro comparativo da renda esperada em 1933, com o or-
çamento da receita para o ano de 1932, anexo a proposta, verá V. 
Excia. que, excluída a renda proveniente de «reposições e restituições•, 
sobre a qual adiante falarei, a estimação orçamentaria para o exercício 
financeiro vindouro é mais pessimista que a adotada para o ano em curso. 
Com efeito ao passo que a receita global do Estado, para 1932, foi ava-
liada em 209.998:116$990, está ela agora prevista, feita exclusão da men-
cionada parcela relativa a c reposições e indenizações •, apenas em 
209.347:012$440, isto sem embargo do desenvolvimento natural, que, 
de ano para ano experimenta a economia mineira. 

Apreciando, item por item, a renda do Estado para o ano proximo, 
verá V. Excia. que, por um lado, baixou-se a receita oriunda de alguns 
tributos, por outro, com mais precisão se procurou ajustar o calculo á me-
dia trienal basica, e, ainda, por fim, com maior aproximação, se puderam ava-
liar os recursos que hão de fornecer os impostos recentemente majorados. 

Assim, quanto ao imposto de exportação, reduziu-se de .. ....... . 
51.800:000$000 para 49.600:000$000 o que é cobrado ad valorem. Obe-
dece isso ao proposito que tem o Governo de cumprir as determinações 
do Governo Provisorio, constantes do dec. n. 20.418, de 17 de maio de 
1932 e do telegrama enviado pelo Ministro da Fazenda ao Conselho Con-
sultivo deste Estado, no sentido de se iniciar o programa de eliminação 
desse imposto mediante reduções anuaes. Sobre este assunto terei de 
submeter á consideração de V. Excia., dentro de poucos dias, decreto 
diminuindo o imposto de exportação que recai sobre os produtos mineiros 
em geral, exceção feita do café, em relação• ao qual nenhuma providen-
cia é neste momento aconselhavel, visto ter sido o tributo, que incide so-
bre a respectiva exportação, empenhado em garantia de emprestimo ex-
terno. No art. XII in fine, do contrato do Emprestimo Dollars de 1929, 
o Estado se comprometeu a não praticar qualquer ato por força do qual 
as rendas provenientes do imposto sobre a exporta ão do café, dadas 
como penhor do emprestimo, fossem alteradas ou diminuídas. 

A sobre-taxa de 3 ·francos está calculada em 408:200$000 mais do 
que no exercício vigente, pela razão de que, devido á situação cambial e 
ao maior volume de exportação, produziu ela 9.083:510$016, em 1931 , 
e um pouco mais de 4.000:000$000 no primeiro semestre deste ano. 

Da exportação do manganez quasi nada se pode esperar, dada a 
crise, de que V. Excia. tem conhecimento, e por motivo da qual se tem 
decretado completa isenção dos impostos dessa origem. Está, como V. 
Excia. vê, estimada apenas em 90:000$000, quando a 716:947$466 atin-
ge a média trienal. 

O imposto territorial deverá produzir 600:000$000 a mais do que o 
previsto para 1932. Pode-se contar com isso porque, tendo vigorado 
apenas no segundo semestre, a majoração decretada no começo do ano, 

1 • 

• 
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por essa fonte se arrecadaram, entretanto, só no primeiro semestre···· 
12.000:000$000. 

Em mais 780:000$000 se avaliou, tambem, a renda do imposto de 
industrias e profissões, porque, em razão, providenci~s 9ue melhor a~au
telam seu lançamento e arrecadação, essa fonte contribUIU, em um so se-
mestre de 1932, com a cifra de 7:070:679 034, sen.d? ~erto que, pelas no-
ticias até agora recebidas, na maior parte dos mumci~tos os lançamentos 
que ora se estão processando acusam aumento aprecmvel. 

O imposto sobre bebidas decresce de ano para ano. Esta a razão 
pela qual está avaliada sua renda em menos 70:000$000. . 

Os de transmissão inter vivos e causa mortis, por causa das maJo-
rações decretada::; no começo deste ano e do restabelecimento gradati:vo 
da normalidade nos negocios são tributos que t~ndem ~ re~der mruor 
soma, como se poderá depreender ~a arrecadaçao do prunetro semes-
tre de 1932, a qual ascendeu respectivamente a 4.271:181:~5 _e . · · · · · 
1.680:256$805. Desse modo, não. são exageradas as previsoes _Pa!a 
1933, respectivam~nte de 8.000:000$000 para a .renda de transm1ssao 
inter-uivos e de 4.500:000$000 para a aausa-mort~s. 

O imposto de novos e velhos direitos est~ avaliado em 200:000$000 
a menos do que em 1932, porque, em parte mco~porado ao de .trans-
missão, concorrerá para aumento deste e, consegumtemente, em SI mes-
mo decrescerá. 

No csêlo » dadas as arrecadações antetltores e as elevações ulti-
mamente feitas', foi possível prever-se a arrecadação superior 170:000 
á do exercicio anterior. 

Quanto á taxa de automoveis, aco~selhou ~ prudencia que se guar-
dasse um certo pessimismo, sendo por tsso avaliada a sua renda em · · · · 
600:000$000, quando o foi em 700:000$000 no orçamento l?ara !932. 

A taxa de viação foi calculada de acôrdo com as ma]oraçoes espe~ 
radas das fontes de que é uma especie de adicional. 

0 mesmo se deu com os adicionais propriament~. e. dis~o resultou 
terem sido eles computados por parcela 644:000$000 mfenor a de 1932. 
A düerença encontra explicação no fato de se ter melhor apurado a .cla_s-

• sificação desse tributo, passando uma parte dele para o de transmtssao 
entre vivos, por força da incorporação operad~. ~ 

As rendas patrimoniais e industriais que figuram no orçament<~ r~
presentam a arrecadação verificada de ac?rdo ~om. as taxas. e contnbm-
ções em vigor . Se se afastam das medias. tnenrus, aproxun~-se en-
tretanto da realidade, segundo dados fornec1dos pelas Secretar1as a que 
são subordinados os estabelecimentos donde proveem · . . 

Em seis itens, apenas, houve majoração da renda e~raordi~ana, 
nos calculos da proposta . A primeira,. de 100 .cont~s d.e reis,_ nos Juros 
de impostos em branco, etc . , I!or m?ti ' O da . situaçao. fm~ncetra de me-
nor apertura que permite a exiStencta de tais deposttos , a segunda, 
de 430:000$Óoo, na venda de maquinas, sementes, r~produtores e 
inseticidas, por se ter incluido \·erba no or<;amento .da Agn~ultura, par.a 
aquisição e fornecimentos dos mesmos á lavoura e a pecuar1a.;. a t~rc~1~ 
ra de 210:900$000, decorrente da celebração de contratos suJeitos a tis-
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c~sação do Governo ; a quarta de 15 70<H>00$000 . 
I}Oes e re~tituições •' ao qual linha~ a traz ~e f~z f , !lo Item creposi-
Govemo de Minas que 0 da União lhe nh re erencJa, por esperar o 
pesas realisadas com a revolução de 1~~0 ~· como prometeu, as des-
essa diferença para mais no alud"d .t ' CUJO montant~ deverá cobrir 
adicionais e especiais que se vão ~b~ I ~m~ e, bem assim, os créditos 
~do ~o Conselho Consultivo ; a sexta ' d~ ~~e processo .ora e~ es-
rusaçoes ", justificada pela média trien~I :000$000, no Item «mde-
arrecadação do primeiro semestre deste 'a que e de 41 05:712$982, e pela 
606:962$628. no, a qua ascendeu a. . .. . . 

Nos demais itens da " d xt ções. ren a e raordinaria", a proposta alvitra redu-

~ssim, na. "re~da de terras e proprios do Estado'' . . 
1.000.000$000 infenor á deste ano E n titul " , e preVIsta renda 
versas"' para cuja renda não é ~ssí~ o o entradas de origens, di-
foram previstos 2.000:000$000 ~ontra el2l~~~r 7 :om$00Qconta a media .tr~enal, 
1932. · · ' no exerciCIO de 

Nesse capitulo "renda extraordinari " fi · 
receita não extinta, 0 "fundo escolar" ~e gura, am~a, uma ~onte de 
contra no orçamento de 1932 Está' q t" pdor esquecimento, nao se en-d . . · es Ima a em 500·000$000 d essa provemencm, e essa parcela send ·. . a ren a 
mostt~r que, .computada na Propost~, aind~ ~~~~ ~i~r:~ e, C?tntnbbu~ para 
que fm prevista para 1932. · rece1 a a aixo da 

Penso ter deixado claro que · -
ta. para 1933, se teve a preocupaÇã~a d~r~~~~~~i=~ pdeos prc;>jettodde Rece!-mista. simis a o que oti-

E, ~ssim, é de esperar-se que, nessa parte, 
aprovaçao de Vossa Excelencia. 0 orçamento mereça a 

DESPESA 
Verá Vossa Excelencia pelo ex d o 

ferente á Despesa que a Pr~ osta nã ame ? rcçarne~to, na parte re-
rior á Receita pre\~ta. Ao ctntrario ~ ec~:J;~~ :otaç~? global supe-
estando a ultima avaliada em 225 347·012$440 ~an ~do, . p~Jrquanto, 
225.311:449$726. · · ' a pnmeira e fixada em • 

pelo ~~~âo ac~e~d: á~~~fu;:~e~:· ~9~~1? de rerc:Jição dos gastos. feitos 
~te se discutiu larg~ente o assunto 'fi~o~v~~s~nta~~s q~oe~f~~;~a~o~m 

a, ao_ menos sua mruor parte deveria ser aplicada em servi a 
r:~~r a~a::!t~;:::~~~t~io a dize~, na ex.ecução. de obras publicasç~s n~e ~=: 
ta do m t "al . d. s semços, CUJO funcionamento se resentia da fal -a en m Ispensavel. 

desti::;i~~e~~~a n!os~~~o::i~~~~ ~~m~s;e pens~va ~convinha, dar essa 
e isto porque a necessidade de certas ref~~m~eJa o stado reembolsado, 

=.:~~s •E~~~~!~v~!:;a""u."::!o~ ~~~\~c~~~~u~~~:~~;~~J:~f; 
• e, ente, a de fazer face a novos encargos com 0 servi-

• 

•' ' 
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ço da divida publica e com a iluminação da Capital, como tudo eviden-
ciam os quadros comparativos e explicativos que instruem a Proposta, 
não o permitiram. 

Todavia, grato me é pôr em relevo que, reduzindo ao mínimo as despe-
sas reclamadas por essas imperiosas exigencias, possivel se tomou dotar 
a Secretaría da Educação e Saude Publica com a verba de 3.000:000$000 
para construção de edilicios escolares, a do Interior, com as de ... .. . . 
200:000$000 para reforma de mobiliario e utensilios, conservação e repa-
ros urgentes das prisões, de 100:000$000 para reparos e concertos de pre-
dios das sédes das unidades da For~,a Publica e de 130:000$000 para 
construção da séde e dependencias do serviço de pronto socorro policial, 
& da Agricultura, com as de 750:000$000, para construção de cadeias e 
foruns, de 300:000$000, para conservaç~o de proprios do Estado, de . .. . 
2.000:000$000, para conservação permanente das estradas de rodagem 
e suas obras d'arte, de 1.600:()()()$000, para construção, reconstrução, me-
lhoramentos e serviços extraordinarios da rêde rodoviaria, de 1.650:000$000, 
para construção, reconstrução e reparação de pontes e, finalmente, a de 
finanças, com a de 150:000$000 para o seguro dos proprios do Estado. 

A mim se afigurou conveniente apresentar a vossa Exelencia a Pro-
posta de Orçamento com as suscintas considerações que sobre êle fiz 
nesta apressada exposição. De certo, está ela cheia de falhas . Quais-
quer outros informes esclarecedores de que necessitam Vossa Excelen-
cia e o Egregio Conselho Consultivo do Estado, terei muito prazer em 
prestar. 

Peço a vossa Excelencia permissão para deixar aqui consignado 
meu vivo agradecimento aos ilustres colegas que com grande brilho 
superintendem as demais Secretarias de Estado-pela cordialidade man-
tida sempre para com o obscuro titular das Finanças durante os afanosos 
dias em que juntos estudamos a Proposta Orçamentaria, e a homenagem 
de minha crescente e profunda admiração pelo ·alto espírito publi-co de 
Vossa Excelencia e deles na elaboração do plano financeiro que orienta-
rá o Governo de Minas no vindouro exercício de 1933. 

Valho-me deste ensejo para ter novamente a honra de apresentar a 
Vossa Excelencia protestos de subido apreço. José Bernardino Alves 
Junior, Secretario das Finanç.zs. 

DECRETO N. 

fixa a despesa e orça a receita para o exercício de 1933. 

CAPITULO I 

Orçamento da receita 

Artigo 1. 0 -Para o exercício de 1933 é a receita do Estado orçada 
em 225.347:012$440 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e quaren-
ta e sete contos, doze mil e quatrocentos e quarenta réis), proveniente 
da arrecacação dos impostos e outras rendas discriminadas nos para-
grafos deste artigo. 



\ 

§ 1.0 -Renda ordinaria: 
Rendas de tributos: li 

1) Imposto de exportaçiio: 
a) ad-valorem ... . ........ .... . - 49.000:000$000 
b) sobre taxa de café .... . ..... - 7.248:200$000 
c) manganez ........ .. ... ...... .. - 90:000$000 56.938:200$000 

~ Imposto territorial. ............. - - 17.000:000$000 
3 lndustrlas e profiss(Jes . ... . . ... . - - 12.000:000$000 

Bebidas alcooltcas .. ..... .. . . . .. -- - 5.550:000$000 
5 Transmissl1o inter-vivos . .. ..... - - 8.000:000$000 
6 Transmtssllo causa-mortis .• •••. - - 4.500:0001000 

Novos e Velhos Direitm . . .... . . - - 2.200:000 000 I 8) Imposto de selo : 
a) adesivo ... ................. .. - 6.000:000$0UO 
b) diversos (por verba, diver· ·o 

soes, etc.) .... . ..••••.. ... . . .. . ·- 4.000:000$000 
c) aguas minerais ...... . .... . .. - 70:000$000 10.070:000$000 I ~ 

91 Passagens dt estradas de (wo. - - 2.200:000$000 gl 

10 Estatlstica ...... . ... ........ ... . - - 65:000$000 § 11 Taxa de pesagem de gado . ... . . - - 10:000$000 
12 Taxa de automoveis .•..• . ...... . - - 600:000$000 o 
13 Adicionais de 100 I o sobre: 

~ 

a~ causa-mroti<J ... ....... .. .. ... - 450:000$000 8 . 
220:000$000 b novos e velhos direitos ..... . -

c) passagem de estradas de 
220:000$000 ferro .....•..•. . ... . . ...... •.. - 890:000$000 

14) Taxa de viaçllo sobre: 
a~ ad-valorem .. ..... . ....... . .. - 992:000$000 
b manganês .......••.... ... .. - 1:800$000 
c) Territorial .. .. ..•••••. .... .. . - 340:000$000 
d~ lndustrias e profissões .. .. .... - 240:000$000 
e bebidas alcoolicas ..... ...... - 111:000$000 
f) causa-mortis . ......... ..... . - 90:000$000 

• 

" ... 

' 
~~ 

novos e velhos direitos ..... - 44:000$000 vi 

passagens em estradas de ' · ferro .... .•• ••.. ........ . .... - 44:000$000 
i~ estatistica ..... .. ....... . . .... - 13:000$000 
j adicionais ..... .. . ........... - 178:000$000 
k) taxa de pesagem de gado ... - 200$000 
I) taxa de automoveis .... ...... - 12:000$000 2.066:000$000 122.089:200$000 

Rendas patrimoniais: 
15) Arrendamento de terrenos dia· 

mantinos ••••• . .. ..... .. . . . ..... .. - - 30:000$000 I ' 
16) Arrendamento de proprios do 

Estado .••••. ... ... . .......... .. - - 518:000$000 

17) Dividendo de açoes e jure.. :> de 
apolices pertencentes ao Estado. - - 1.000:000$000 1.5.t8:040$000 i 

Rendas industriaJs: I 
1~~ Rêde Mineira de Viaçao ....•••. - - 40.000:000$000 .i 19 Navegaçao do Rio S. Francisco. - - 936:036$000 

~) Imprensa Oflctal : 1 
! 

a~ assinaturas ... . .. .. .. ... .... . - 446:000$000 
b publicaçoes . ... ; . . . .... . ... . - 467 !000$000 
c) produçao ..... .. . .. .. . . .. .. . . . - 2.185:000$000 3.100:000$000 

21) t!stabeleclmentos do Estado : 
a~ ensino .. . . . ... . .. . .... ... . .. - 1.501:239$000 
b agricultura ..... ..... · ..... . - ()33:400$000 
c) assistencia . ... . .. ....... . ... - 101:185$340 li d) estaçOes bidro-minerais . .. . - 475:712$000 2.7 11 :536$~ 
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CAPITULO li 
Orçamento da despesa 

13h 

Art. 2.0 O Governo poderâ despender no exercido de 1933 a im-
portancia de ~.311:449$726 (duzentos e vinte e cinco mil~ trezentos e _ 
onze contos quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta 
e nove mil, setecentos e vinte e seis réis) com os serviços do Estado 
pelas suas quatro Secretarias, e da forma seguinte : 

Verba 1 
§ 1. o SECRETARIA DO INTERIOR 

Subsidio ao Presidente do Estado. . . . . . . ••••••. 
Verba 2 

Secretaria da Presidenci a .. .. . .. .. ..... .. .. .. . . . 
Verba 3 

Despesa com o Palacio Presidencial 
Pessoal ........................... ..... . .... . . 
Material ...... . . .... . .. .. . .... .. ...... ..... . 
Verba 4 

Secretaria do Interior 
Pessoal . . . . - . . . . .. .. . . .. . .. . .. .... . ...... . 
Material ...... . .. .•••••. ... .. . . ...... ... . . ... 
Verba 5 

Justiça de segunda instancia 
Pessoal.. . . .. . .... .. . . . . .. . ..... . . .. . .... . 
Material .. .. .. .•..•. . ..... .••..• . . .... ..•.... 
Verba 6 

Justiça de primeira instancia 
Pessoal.. .. . . • • • • • • . • • . . . .... ... .. .... .. . .. . 
Material . ........ ... . .. ..... ... ..... . ... .. . 
Verba 7 

Ministerio Publico 
Pessoal . . . . .... . . . . ..... .. ... .... .. . . ... . .. . . 
Material . .... . . . _ . .. ...... . . .. . . ....•. . . .... 
Verba 8 

Conselho Penitenciaria 
Pessoal .. ... .. . . ... ....... . ............... . 
Material ••..... . . ... . . .. . . . ... .. . . ..••••... ... 
Verba 9 

Chefia de Policia 
Pessoal....... . . . . . . • • • . • . . . • . . . ...... .. . . . 
Material. .. . . . . . ........ . ... ......... . ... . 
Verba 10 

Serviço de InvestigaçOes 
Pessoal . . .. . ..... . . ......... . .... . . ... . . .. . 
Material .... . . .. ..... . ..... . . . . . . .. ......... . 
Verba 11 

Serviço Medico Legal 
Pessoal ....••••• .. . . .. .. ...... .. .. . ........ 
Material •••..• .. .. . . .. .. ..... . . .... . .. . . . ... 
Verba 12 

DelJ~~.~~ . :~.~~~i·a· •••••••... . .. .. ..••...... .. 
. Material ......................•.. . ..... ...... 
Verba 13 

Diligencias policiais. . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . ..• 

229:200$000 
263:400$000 

925:968$000 
178:000$000 

p-

641:652$000 
25:880$000 

3 . 608:900$000 
89:000$000 

989:600$000 
7:000$600 

35:040$000 
18:000$000 

320:120$000 
79:000$000 

1 . 440:426$000 
109:000$000 

121:840$000 
16:825$000 

1 . 169:400$000 
153:520$000 

00.000$000 

164:984$000 

49-2:600$0()(1 

1 . 103:968$000 

667:532$000 

3. 697:900$000 

996:600$000 

53:040$000 

399:120$000 

1 . 549:426$000 

138:6m$000 

1 . 322:920$000 

250:000$000 
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Verba 14 
Guarda Civil 

Pessoal ................... · · · · · • • • · · 
Material .. .... · ... • · • • · · • • • • • • · · · · · · · · · · · · · 
Verba 15 

Inspetoria de Veículos 
Pessoal .... . ..... ···························· 
Material ..... ........ .. . . . .. ·················· 
Verba 16 

Arquivo Publico Mineiro 
Pessoal .......••••• . .. . .. . ·················· ·· 
Material .. .. ....... · .. .. ···••••• • · · · • • • · · · · · · 
Verba 17 

Casa de Correçao 
Pessoal ...... ....... .. . . · · · • · • · · ·· · · · · · ·· · · · 
Material. . .......... ·•··••·················· 
Verba 18 

Prisoes . 
Pessoal . . .... ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Material •..... ...... .... ••••••··· · ·· ····· ··· 
Verba 19 

Penitenciaria de Ouro~_ereto 
Pessoal .. . .... .. ..... ··· ... ··················· 
Material ······· ····· ...... · •·• • · · · · · · · · · · · · · 
Verba 20 

Penitenciaria de Uberaba 
Pessoal .. . .. .. .. . ... ··········· ··• • •• • · · · · · · · 
Material ••••••..•.• • .. .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Verba 21 . 

. Escola de Reforma «Alfredo Pmto• 
Pessoal ...... ·.·············•········ ····· · · 
Material .. ..• ·. · · · · · • · • • · · · · · · · · · • · • • · · · · · · · • 
Verba 22 

Escola de Preservaçao cLima Duarte• 
Pessoal ... . ...••••.•••••• · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Material ...... ..........•.••.. ·•·•• • • · • · · · · · · · 
Verba 23 . 

Escola de Preservação cAdela1de Andrade• 
Pessoal ... . ... .. .... . .. .. ···········•· ·· · · · 
Material .... ············· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Verba 24 

Escola de Preservaçao «Padre Sacramento " 
Pessoal ... · .· ··········· ·····•··· ··· ··· 
Material ...... . . ···· ························ 
Verba 25 

AbriJ~s:oeal ~-e·~~~~~ . ~~-o-~~~ . ~~ . ~~~~~~~ . . .... . . 
Material .. ... •..••. ..... ······················ 
Verba 26 

Instituto D. Bosco 
Pessoal ........ . . . ... · ·················· · ··· 
Material . ....... . ... · ··········· · · · · · · · · · · · · 
Verba 27 

Instituto cBueno Brandao• 
Pessoal .............. ······················· 
Material .. ....... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

2.377:920$000 2 .677:920$000 300:000$000 

529:800$000 635·.800$000 106.000$000 

67:044$000 
5:6(0$000 72:644$000 

10:800$000 83-.Ql\(\$000 73:00C$000 ovv 

334:400$000 
1 . 180:000$000 1 . 514:400$000 

~~~= 179:859$200 

38:360$000 
50:000$000 

89:800$000 
144:880$000 

116:940$000 
189:210$800 

70:240$000 
62:503$000 

70:240$000 
61:068$000 

63:500$000 
89:240$000 

63:000$000 
150:436$000 

40:520$000 
51:676$000 

88:360$000 

234:680$000 

306:150$800 

132:743$000 

131:308$000 

152:740$000 

213:436$000 

92:196$000 

' . 

• • 

Verba 28 
Aprendizado Agricola de Preservaçao •José Oon~ 

çalves• 
Pessoal . . . . .... . .. . . ..... . .. ... · . ... ... ... . . 
Material ......... ... . .............. . ..... . .. . 
Verba 29 

Aprendizado Agricola de Preservaçao «Borges 
Sampaio• 
Pessoal .. ....... . . .••.••............ ........ 
Material •••.•.. ........ ..... .. . .. .... .... . .. 
Verba 30 

Força Publica 
Pessoal . ... .... .......... . . . .... . .... . .... . . 
Material .. . ... . ....... . .... . ...... . .. .... .. . 
Verba 31 

Manicomio Judiciario 
Pessoal .... .. ... ......... . ...... . .. ... . . ... . 
Material ••••... . ... .. · .. .. ... .. .. ..... . . .. . . . 
Verba 32 

Pronto Socorro Policial .... ... . .. . ..... ..... . .. . . 
Verba 33 

Transportes e Comurticaçoes .. . .. . .... .. . .... . . . . 
Verba 34 

Secretaria do Senado 
Pessoal. ........ . .. . ... . ... .. ..... . .. . ..... . 
Verba 35 

Secretaria da Camara dos Deputados 
Pessoal . . ... . ...... . . . ..... ... ...... ....... . 
Material . ... . ....... .. ... .. ..... . . ...... .. . . 
Verba 36 

Secretaria do Conselho Consultivo 
Material .. ... ... ..... . .... . ....... . .. . .... . . 
Verba 37 

Oficina de automoveis 
Pessoal . . . ... . ... . ........ . ......... . .. . . ... . 
Material. ...... . . . . ... ... .............. .... . . 
Verba 38 

Serviço Radio~ Telegrafico 
Pessoal . . .... .. . . .. . ... ... . ..... .. ...... . .. . 
Material ..... : .. ... .. .. .. ...... .. .... . .. . .. . 
Verba 39 

Eventuais . . ........... . .. . . ...... . . .. .......... . . 
Verba 40 

Exerci cios Findos ................ . .. . .......... . 
Soma ••...•.. . .. . . ...... . ..... . ..... . .. . .... 

Í313 

27:120$000 
47:152$000 74:272$000 

30:120$000 
56:605$000 86:725$000 

20.256:042$680 
2. 873:600$000 23.129:642$680 

139:440$000 
84:000$000 223:440$000 

250:000$000 

180:000$000 

148:560$000 

146:412$000 
3:000$000· 149:412$000 

6:000$000 

50:880$000 
163:014$000 213:894$000 

258:000$000 
42:000$000 300:000$000 

120:000$000 

50:000$000 
42 .344:740$680 

Verba 1 
§ 2. 0 SECRETARIA DAS FINANÇAS 

Divida Fundada 
1) Divida Interna . .. . . ... .. .... .. . . . . . .. .. . 
2) Divida Externa . ...... . ...... . ... ....... . 
Verba 2 

Divida Flutuante 
Juros de compromissos do Tesouro ll Emprestimos economicos •....•.. . ....... 

2 Depositos, cauçoes e orfaos .... . . . . . .. . . . 
3 Juros para operações de credito ........ . 

31.197:825$246 
16.085:048$900 47.282:874$146 

816:000$000 
50:000$000 

2. 352:000$000 3 . 218:000$000 



Verba 3 
Secretaria das Finanças 

Pessoal ..... ... .... ... ... . .. ... ....... ····· ·· · 
Material ........ .. .. , . .. ............ . ••.. ... .. . 
V~rba 4 

Expediente das Finanças . . .. .... . . .....•.. ...... 
Verba 5 

Porcentagem a exatores ........................ . 
Verba 6 

Fiscalizaçao de rendas 
Pessoal .. .. . ••• .......... . ... .... , .. ..••..•. 
Verba 7 

Imprensa Oficial 
Pessoal - ... ... .• • ..• ... . . .... .. . ... · · · · · · · · 
Ma'terial . . . . ... . .. .... .... .. ...... ...•..• . . · · 

Verba 8 
Inspetoria Fiscal 

Pessoal . .. .. . .... . .... ... . ·.· ........ . ..... . 
Material .. . .. . ..... . . . . ...... ................ . 
Verba 9 

Jur.ta Comercial 
Pessoal .. .. ... . . .. . .... ... ..... .... . ...... . . 
Verba 10 

Aposentados e Reformados 
Pessoal ....••. .. ... ~· ... . .......... .. .. ... . 
Verba 11 

Causas da Fazenda ........... . ... . ... .... .... .. . 
Verba 12 

Restituições . . ...... . . . . ... . . .. ....... . ....... . . . • 
Verba 13 

Fiscalizaçao de Contratos. . . . . .. .. .... . . ... . .. . 
Verba 14 

Jluminaçllo da Capital ............ ............ . . . 
Verba 15 

Exercícios Findos •••••. ... . . ... .. •••••... ....... 
Verba 16 

Instituto do Café . .. .. .... ....... ... ...... .. .. .. . . . 
Verba 17 

Seguro de proprios do Estado .. . . ... . .. . ... . ... . . 
Verba 18 

EveBtuais . .....•••.•........ .. . .. .. .... ... ..... 

1. 555:844$000 
32:700$000 1 . 588:544$000 

488:300$000 

6:539:945$000 

708:695$000 

2. 517:()()8$000 
1 . 029:676$000 3 . 546:684$000 

410:024$000 
35:200$000 445:224$000 

37:680$000 

3.084:961$900 

72:500$00 

82:500$000 

162.:000$000 

1 . 700:000$000 

100:000$000 

16 .800:000$000 

150:000$000 

50:000$000 86 .057:908$046 

§ 3.0 -sECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA 
Resumo de verbas : 

Verba 1 
Secretaria de Estado 

Pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.104:081$000 
Material.. .. .. .......... . ... . . . . . . .. .. . . .. . . 164:436$400 1.268:517$400 
Verba 2 

Transportes e Comunicações .•..... . .. ..• •• • • · . . 100:000$000 
Verba 3 

Fo~~cimento de agua a estabelecimentos de en, 
smo.... . ..... . .. ......... ..... .. . . . . . . .. . . . . 22:125$000 

• 

Verba <t 
C nstrução e r coust ruça o de edificios .. . . ... .. . 

Verba 5 
Material para o ensino. . . . . . . . . . . . • . . . . • ••• 

Verba 6 
Alugueres de predios escola res e serviço medico, 

escolar ...... .... • ... ................... .. . . 
Verba 7 

Empregados em di ponibilidade .. ...... .. ...... . 
Verba 8 

Eventuais . .... . ..... .. ......... ... .. ... .. . . . . .. . 
Verba 9 

Exercícios Findos . . . .. .... . .. .• ••.•.. .. ... ...... . 
Verba 10 

Ensino Primario .. .. . . . . .. ..... ...• ....... . . ...... 
Verba 11 

Ensino Secundaria 

~~~~~~i.-.·.·.::: .. ...... _.: ........... _. .. :::·.· .... :.::::::: ::: 
Verba 12 

Ensino Normal 

~~~~ria.!i ................ _. ............... ·: : : ·. · .... .. _. ...... .......... : .. .. 
Verba 13 

Escola de Aperfeiçoamento 
Pessoal ... ........ . . .... . .. . .... .. .. ....... . 
Material . . ...... . ... . . ........ .. .. . . ...... .. . 
Verba 14 

Ensino Superior 
Pessoal .. ... .. ... . . .. ........... . ... . . . . . .. . . 
Material .. . .. . . .. . . . .. .. . . . ... .. ..... .. ..... . 

Verça 15 
Ensino Artistico 

Pessoal .. ......... ... ......... ... .. ...... .. . 
Material .. . ..... .. ..... . . . .... . . . .. . . .. .. . . 
Verba 16 

Educaçao Física e Artística 
Pesso~l ...... . .. •. · . . . .. .. .. . .. .... . .. . . ... . . 
Matenal ••. ••.. ... .. . . ............ . ..... .•••••• 

• Verba 17 
Ensino Tecnico 

Pesso~l. . .... ... . ..... . . . .. .... ...... . ..... . 
Matenal .. ... ... .••. • • . .. .........••..• . .... 

Verba 18 
Ensino Profissional 

Pesso~ . .... . .. . . . .... .. ...... . .. . . .. ..... . . . 
MatenaJ ...... . . . ........... ... . . ... . . . . . . . . . 

Verba 19 
Assistencia Tecnica do Ensino . . . .... ...... . .. . 

Verba 20 
Instituto S. Rafael 

Pessoal ..............•••••. 
Material ... .... . •••••.. . .. . '.'.'.'. ·:. ·: : .· : .'.'.'.'.'.'·. 

1 . 536:380$000 
300:0009000 

2. 948:000$000 
80:000$0'10 

418:080$000 
10:000$000 

178:020$$00 
10:000$000 

223:120$000 
4:000$000 

27:000$000 
50:000$000 

45:600$000 
41:540$000 

25:200$000 
6:000$000 

157:440$000 
90:000$000 

131S 

3 . OOO:fJ00$000 

570:000$000 

75:000$000 

100:000$000 

70:000 000 

50:000$000 

23.214:504 ()()() 

1.836:380$000 

3 .028:000$ 

428:080$000 

188:020 000 

227:620$000 

77:000$000 

87:140$000 

31 :200$000 

592:480$000 

247:440$000 
7 

.. 
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Verba 21 
Sa-ude Publica 

Pessoal . ... .. .... ..... . . . . ....... o o o • • • • •• •• 

Material .. . . . ......... . . . o o • •••••• • •• 

Verba 22 
Inspetoria Medico-Escolar 

Pessoal . .. . .. .. .. . . . . . . •••. o ••••• ••• ••• 

Material ..... . o o •• • • •• • • •• • ••• • ••••• • ••••••• 

Verba 23 
Inspetoria Dentaria Escolar 

Pessoal. ....... . ........ ......... . ....... .... . 
Material . . . .. .. ... . .. ... ...... ... . ... . ... . .. . . . 

Verba 24 
Centro de Saude, Postos de Higiene, Sub-Postos 

e Postos Ambulantes 
Pessoal .... ... . ... . .. . ... ... o o •••• o • • • •••••• • 

Material ... .. .. , ........ . .... . ..... ..... . ... . 

Verba 25 
Saneamento Rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . 

Verba 26 
Centro de Estudo e P .oiilax:ia da Lepra 

Pessoal ........ .. .... . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Material . .. . . ....... .. .... . . . .. ....... .. .. . . 

Verba 27 
Socorros Publicas . ........ .... ...... . . .... ..... . 

Verba 28 
Assistencia Hospitalar e de Alienados 

Pessoal .. .. ........ . . .......... . .... .. . . ... . 
Material ............... .. ............... . .. . 

Verba 29 
Hospital Regional de Viçosa 

Pessoal ....... ... . . . ... ............ • .... . .... . 
Material •...... .... . ......... .. .. . ... .. ...... 

Verba 30 
Hospital Regional de Pirapóra . 

Pessoal •••• •• . ........ . . .. . .. . o .. .... ..... . . . 

Material .. . ................. . ...•.• • . 

Verha 31 
Hospital Regional! de Pouso-Alegre 

Pessoal............. . . . ... ............ . . . . . 
Material . . ... .... . . ......•. . .. .. .•.••... .... 

Verba 32 
Hospital Regional de Patos 

Pessoal . . .. .... ... . . ... . .. .... ......... .. . 
Material . .. . •....... .. .. ... . . . . .. o •• ••• 

Verba 33 
Jrospital Central de Barbacena 

Pessoal ............... .... ............. . ... . 
Material •.. , , , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

809:451$000 
333:800$000 1. 143:251$000 

378:780$000 
36:360$000 

271:080$000 
38:400$000 

415:140 000 

309:480$000 

1 . 056:010$000 
370:000$000 1.426:010$000 

100:000$000 

355:620$000 
488:000$000 843:620$000 

50:000$000 

29:220$000 
17:000$000 46:220$000 

25:020$000 
34:980$000 60:000$000 

25:020$000 
34:980$000 

32:340$000 
31:660$000 

40:440$000 
39:560$000 

284:921$600 
715:140$000 

60:00$0000 

70:000$000 

80:000$000 

990:061 sooo 

• .. 

Verba 34 
instituto Raul-Soares 

Pessoal ... .. .............. : ... ... .. ... . .... . 
Material ...••. ........... . . ..... . .... . .. . ... 

Verba 35 
Hospital Psiquiatrico de Oliveira 

Pessoal . ....... ....... ..... . .. .......... . . · .. 
Material . .... ....... ................ .. . : ... . 

Verba 36 
SubvençOes e auxílios . .. ..........••.. . ... ...... 

173:440$000 
191:800$000 

118:170$000 
125:500$GOO 
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365:240$000 

243:670$000 

305:000$000 

41.721:199$000 

§ 4.0 SECRETARIA DA AGRICULTURA 
Verba L 

Diretoria Geral 
Pessoal ....... .... ...• . . . . . ... ..... .. , . .... . 
Material . . ..... o •••• • • ••• • • •••••• ••• •• o • • ••• 

VeTba 2 
Departamento de Agricultura e Pecuaria 

Pessoal ...... . . ..... .... ............... . o •••• • 

Material .. .... o o •••••• •••• • •• •• • •• o •••• • o ••• 

Verba 3 
Departamento de Trabalho, lndustria e Comercio 

Pessoal ..... o •• •••• ••• o •• • •• o •• • •••••• • •••• 

Material .•.••............ o •• • •••• •• • • ••••• • 

Verba 4 
Departamento de Viação 

Pessoal ..... ......... .. o ••••••• • ••• • o ••• • •• • 

Material ••..•. ... ... o o • •••• o •••• • •• • •••••••• 

Verba 5 
Departamento de Obras Publicas 

Pessoal . .. . .. ••.•• •.............. . o • ••••• • • 

Material .......... .. . . o ••• •• ••• • •••••••••••• 

Verba 6 
Departamento de Estatística e Publicidade 

Pessoal .... .. .......... ... ... ..... .... . . . . . 
Material ... .. ...................... . .... . o •• 

Verba 7 
Departamento dos Serviços Gergraficos e geolo-

Fecs~~al o •••••• •• •••••••••••••••• • •• •• • ••••• 

Material· · ···· .... . . . . . ............. . ..... . 

Verba 8 
Escola Superior de Agricultura e Veterinaria .... 

Verba 9 
Funcionarias ativos e em disponibilidade .. . .... . 

Verba 10 
Rêde Mineira de Viaçao ... ......... . .. ........ . 

2 . 839:650$000 
307:300$000 

335:960$000 
1.484:460$000 

346:590$000 
106:800$000 

457:848$000 
6. 134:000$000 

65:454$000 
1 o 070:000$000 

78:0C0$000 
31:000$000 

310:220$000 
442:000$000 

3. 146:950$000 

1 . 820:420$000 

453:39 $000 

6 o 591:848$000 

1.135:454$000 

109: 00 ()()() 

752:220$000 

1 . 148:260$000 

30:060$000 

40 .000:000$000 55 0187:602$000 
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-0 processo passa a constituir a peça n. 146, distribuída aos srs. 
Pedro Aleixo, Lucio dos Santos e Julio de Carvalho, respectivamente, 
rt.lator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Representação 
-De Jeronymo Electo de Souza, solicitando seja incluída no orça-

mento uma verba destinada a uma gratificação aos adjuntos de promo-
tores dos termos anexos. 

-Dirija-se ao Governo do Estado. 
Não havendo mais nada no expediente e nem pareceres finais a 

serem apresentados, passa-se a 

Segunda parte da ordem do dia 

Abertura de credito para reforço de verbas já esgotadas do Orçamento 
Municipal 

(PEÇA N. 136) 

O Sr. Pedro Aleixo :-Na segunda parte da ordem do dia 
temos, em primeiro lugar, a discussão ~a peça n. 136, sobre a f:ibertura 
de um crédito suplementar de 7:000$000 para reforço de verbas Já esgo-
tadas do orçamento Municipal. 

E' relator da peça o sr. Conselheiro Samuel Libanio que tem a pa-
lavra. 

O Sr. Samuel Llbanlo :-Sr. Presidente, vou ter a honra de 
lêr o relatorio feito e assinado pelo nosso eminente coléga, sr. Christia-
no Guimarães, a quem, em primeira distribuição, coube relatar a peça 
n. 136. Entretanto, como s. excia. foi obrigado a se ausentar da Capital 
por alguns dias, fui, como primeiro revisor e de acôrdo com disposição 
do nosso Regimento, promovido 'a relator da referida peça, adotando 
desde logo, integralmente, o relatorLo elaborado por s. excia .... 

O SR. CHRISTIANO GUIMARAES :-A honra é minha. 
O SR. SAMUEL LIBANIO :-... e que é o seguinte (lê): 

Relatorio 
O sr. Prefeito da Capital, pelo oficio n. 25 deste mês, solicita o pro-

nunciamento do Conselho Consultivo sobre o reforço das verbas orça-
mentarias n. 3 (Consignação o: Custas e diligencias em causas da Fazenda") 
e n. 6 (Consignação «gratificações especiais") afim de que possa ser 
aberto o necessario credito suplementar de rs. 7:000$000. 

Remeteu s. excia., acompanhando o oficio, os processos relativos 
aos pedidos de pagamento, por parte do sr. Marçal de Deus Vieira, de 
importancias correspondentes a 490 distribuições de executivos fiscais 
da Prefeitura, feitas por aquêle contador e distribuidor do judicial de 24 
de agosto a 22 de outubro, montando o total em rs. 1:470$000. 

Enviou igualmente s. excia. informações da «Contabilidade» segundo 
as quais as aludidas consignações (das letras 3 e 6) estão prestes a 

. . 

ESTADO DE MINAS-GEBAIS 1319 

serem esgotadas, necessitando, portanto, de um reforço respectivamente 
de 4:000$000 e 3:000$000. 

Eis aí o resumo da peça n. 136 que, assim relatada, passo ao exrno. 
Conselheiro Samuel Libanio, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 24 de Novembro de 1932.-Christiano Guimarães. 

Parecer 
O Sr. Samuel Libanlo :-Como o Conselho acaba de ouvir 

pela leitura do relatorio feito pelo nosso ilustrado coléga sr. Christiano 
Guimarães . . . ' 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES :-Muito obrigado. 
O SR. SAMUEL UBANIO :-... trata-se da abertura de um crédito 

suplementar. ~e 7:000$000, para reforço de verbas já esgotadas no orça-
mento MumCipal. Essas verbas são as de cCustas e Diligencias em 
Causas da Fazenda• e •Gratificações Especiais». A primeira necessita 
de uma nova dotação de 4:000$000 e a segunda de 3:000$000. 

O processo se acha devidamente informado e dêle constam todos 
os esclarecimentos necessarios para que o Conselho aquiesça á abertura 
do referido credito. 

E' este o meu parecer. 
(Muito bem I) 

Dlscus~ão 

-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, adotando~se a 
seguinte 

Conclusão 
O Conselho autoriza a abertura do credito suplementar de 7:000$000 

para reforço de verbas indicadas no oficio do sr. Prefeito da Capital 
que constituiu a peça n. 136. ' 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer final . 

Requerimento do escrivão do crime da 2 .... vara 
. • da Capital 

(PEÇA N. 139) 

O Sr •. Pedro Aleixo :-~ai agora entrar em discussão a peça 
n. 13~, relativamen~e a um requenmento em que o escrivão do Crime 
da 2. vara da Capital, pede aumento de vencimentos. 

Tem a palavra o relator, sr. Conselheiro Julio de Carvalho. 
O Sr. JuUo de Carvalho :-Meu relatorio é o seguinte: {lê) 

Relato rio 
' 
O sr. José Cesario Horta, escrivão do 2.0 oficio criminal desta Ca-

pital, em requerimento de 20 de novembro p. passado, considerando 
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que se aproxima a época da elaboração do orçamento para 1933, pede 
ao exmo. sr. Presidente do Estado lhe sejam aumentados os vencimen-
tos, afim de que possa contratar um auxiliar para seu cartorio. Justi-
ficando o pedido alega : 

a) que tem grande quantidade de erviços a eu cargo, como 
mostra em um quadro que apresenta; 

b) que, além dos trabalhos relacionados, presta muitos outro que, 
por natureza, não são registrados; 

c) que, com muito maior responsabilidade, só dispõe de si proprio 
para todo o serviço do cartorio, ao passo que, nas diversas delegacia 
de policia desta Capital, conta cada um dos respectivos escrivães, de 
vencimentos eguais aos seus, com o concurso de tres e mais escreventes 
e, ainda, com investigadores que exercem essas funções; 

d) que, apesar de trabalhar, diariamente, fóra das horas do expe-
diente, não lhe sobrando tempo algum para descanço, tem sempre em 
atrazo o serviço, com grande prejuízo para as partes ; 

e) que, sobre funcionar perante o Juizo Municipal da 2.a Vara, 
trabalhando em todos os processos que lhe são distribuídos, ainda faz 
o expediente do Juizo de Direito da Vara Criminal; 

f) que, apesar de ter direito ás custas a que são obrigados os 
réos condemnados, não as recebe, pois que todos elles são sem recurso 
algum. 

E termina solicitando uma medida que lhe melhore a situação. 
Assim visto e relatado, passo o · processo ao 2. 0 revisor, exmo. sr. 

Conselheiro Furtado de Menezes. 
Belo-Horizonte, 9 de Dezembro de 1932.-Julio de Carvalho, re-

lato r. 

Parecer 

O sr . . JuHo de Carvalho: - Sr. Presidente, penso que tudo 
quanto alega o escrivão do Segundo Oficio é justo, porque, como sabe 
V. Excia. , na qualidade de advogado que é, na Capital, o sr. José Ce-
sario Horta trabalha extraordinariamente no seu cartorio, e com venci- c • 
mento pequeno, relativamente ao serviço. E' justo, pois, que tenha um 
auxiliar, um escrevente. 

Alega êle que os seus colegas das delegacias de policia nesta Capi-
tal, tendo vencimentos iguais aos seus, dispõem de auxiliares em nume-
ro de dois e mais: escreventes e investigadores que lhes prestam ser 
viços. 

Os vencimentos dos escrivães da Policia, como verifiquei na tabela 
anexa ao Regulamento do Serviço de Investigações, baixado com o dec. 
n . 8.068, de 12 de dezembro de 1927, não são iguais aos que êle perce-
be, porquanto os da Policia têm 5:400 000 por ano, ou sejam 450$000 
por mêz, ao passo que êle percebe 500$000 mensais . Entretanto essa 
diferença de 50$000 por mêz não é que lhe vai dar para pagar um auxi-
liar em seu Çartorjo. Como, porém, ao Conselho foi enviada a p r opos-

. 
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ta de orçamento para 1933 e o proprio requerente se refere â aproxi-
mação desse orçamento, sou de opinião que a essa peça seja anexado o 
seu requerimento, para uma solução conjunta. 

(Muito bem ! Muito bem I) • 

Discussão 

-Em discussão o parecer. 
O sr. Pedro Alelxo - Realmente, a materia não poderia ter 

uma soluçãc,> parcial, porque ha dois cartorios do crime em Belo-Horiz~m
te, e apenas um dos serventuarios se dirige ao Conselho solicitando 
uma providencia que lhe melhore a situação. 

Tendo chegado hoje á Casa, conforme é do conhecimento dos Srs · 
Conselheiros, a proposta de orçamento da receita e despesa do Estado 
para o ano vindouro, nada mais razoavel, de fato, que a materia de que 
trata a peça em debate e que diz respeito mesmo ao orçamento, seja 
examinada em conjunto com a referida proposta. 

Eu me manifesto, portanto, favoravelm~nte ao parecer do Sr. Con-
selheiro Julio de Carvalho, parecer que continua em discussão. 

-Não havendo mais quem tome a palavra, passa-se á votação, 
sendo aprovado o parecer e adotada a seguinte 

Conclusão 

- O Conselho adota a preliminar proposta pelo Sr. Julio de Carva~ 
lho, para que se junte a peça n. 139 á proposta do orçamento da recei-
ta e despesa do Estado para o ano vindouro. 

-Junte-se á proposta orçamentaria. 

Abertura de credito para pagamento de um bronz~ e 
-- uma lapide a serem colocados no tumulo de Santos 

Dumont 

PEÇA N. 140 

O sr. Pedro Alelxo - Finalmente, vai entrar em discussão a 
peça n. 140, sobre a abertura de um credito especial de treze contos de 
reis para pagamento ao escultor Beneventuto Berna de um bronze e 

· uma lapide, que deverão ser colocados no tumulo de Santos Dumont. 
Tem a palavra o Sr. Conselheiro Samuel Libanio relator do processo· 

O ar. &amuei Llbanlo O rel~torio que apresento sobl'( a 
peça n, 140 está 'lSsjm redi~do (lê): 
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Relatorio 

Em ofic' o dirigido ao Conselho o S~. Secretario das Finanças decla-
ra que o Sr. Presidente do Estado, «Com o intuito de associar mais 
uma vez Minas-Gerais ás homenagens postumas que serão prestadas 
ão grande co-esiadoano Santos Dumont, encomendou ao escultor Be-
nevenuto Berna um bronze e uma lapide para serem colocados no tu-
muJo do genial inventor mineiro, na Capital da Republica• . 

Ao escultor deverá a administra~ão pagar, agora, a importancia de 
13:000$000, mas a despesa não poderá ser feita sem a abertura de um 
credito especial para esse fim. 

Sobre a abertura desse credito, o Sr. Secretario das Finanças em 
nome do Sr. Presidente do Estado, solicita, com a possível urgencia, o 
pronunciamento do Conselho. 

Assim vista e relatada, passo a peça ao 1.0 revisor, Exmo. Sr. 
Conselheiro Loreto de Abreu . 

Belo-Horizonte, 12 de Dezembro de 1932 - Samuel Libanio, re~ 
lato r. 

Parecer 

O sr. Samuel Libanio -O Governo do Estado solicita o pare-
cer do Conselho sobre a abertura de um credito especial de treze con-
tos de reis para pagamento ao escultor Benevenuto Berna de um bron-
ze e uma lapide, que serão colocados no tumulo de Santos Dumont. 

, Ao dar meu voto favoravel á abert11ra desse credito, quero tambem 
manifestar meu entusiastico aplaus.o á nobre iniciativa do Exmo. Sr. Pre-
sidente do Estado, associando-se ás justas homenagens postumas, pre s-
tadas a:o grande mineiro, que foi Santos Dumont (apoiados gerais). 

Opino, portanto, no sentido de aquiecer o Conselho á abertura do 
credito em questão. 

( Muito bem ! Muito bem ! ) 

Discussão 

O sr. Loreto de .&breu -Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO - Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. LO!W:TO DE ABREU:- SANTOS DUMONT- O Estado de 

Minas cumpre dever patriotico em homenagear, embora modestamente, 
a gloria universal que é Santos Dumont - o genial inventor da direção 
da navegação aéria. Não faz mais do que imitar as homenagens mul-
tiplas ao seu nome, especialmente as do Governo da União que con-
cedeu-lhe, ainda em vida, o premio de cem contos ; e do Município e 
Cidade de Palmira deste Estado onde ele naceu, que mudaram os pro· 
prios nomes para Santos Dumont · 
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Autorizando a abertura do credito especial solicitado pelo Gover~ 
no do Estado, devemos fazê-lo curvando-nos em reverencia á suave-
neranda memoria. 

(Muito bem I Muito bem!) 
O Sr. Pedro A.leixo: -O Conselho Con ultivo, pela manifes-

tação geral de seus membros, opina .favoravelmente á abertura de cre-
dito a que se refere a peça n. 140 e serve-se do ensejo para louvar 
o ato do Sr. Presidente do Estado, associando-se ás justas homenagens 
postumas, prestadas ao glorioso inventor mineiro, Santos Dumont. 

A' vista da manifestação unanime do Conselho, penso poder 
declarar aprovado o parecer do relator (sinais gerais de assentimento), 
anunciando, assim, a seguinte. 

Conclusão 
- O Conselho autoriza a abertura do credito especial de 13:000$000 

para pagar ao escultor Benevenuto Berna um bronze e uma lapide que 
deverão ser colocados no tumulo de Santos Dumont. 

- Submetida a votos, é essa conclusão unanimemente aprovada. 
- Volta o processo ao relator para redigir o parecer definitivo. 

Orçamento do Estado 
~ 

Convocação de Sessão Extraordinaria 

O Sr. Pedro Aleixo: - Estando e5gotadas as materias da or-
dem do dia volto a tratar agora da proposta de orçamento do Esta-
do para o futuro exercicio, que já deu entrada na Casa. 

Tendo sido presentes ao Conselho diversas representações e re-
querimentos que se referem á materia orçamentaria e que tiveram, em 
ocasiões varias, o despacho "aguardem oportunidade", o Sr. Diretor da 
Secretaria providenciará no sentido de fazer juntar á mesma proposta 
essas diversas representações e requerimentos. 

Ainda eu desejaria consultar os Srs. Conselheiros sobre a possibili-
dade de se convocar uma sessão extraordinaria para sexta-feira proxima, 
afim de serem discutidos os diversos processos pendentes de decisão 
do Conselho, de modo que este possa depois, nas sessões subsequente , 
de sabado e terça-feira, entregar-se exclusivamente ao exame da proposta 
orçamentaria. 

Assim, se os Srs. Conselheiros estão de acordo (sinais gerais 
· de assentimento}, convoco uma sessão extraordinaria para sexta-feira ... 

O SR. LOiffiTO DE ABREU- A's mesmas horas? 
O SR. PEDRO ALEIXO- ... ás mesmas horas. Para essa sessão, 

designo a seguinte 
Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE: -A regimental. 
SEGUNDA PARTE: -Discussão de todos os processos que, devi-

mente relatado e revistos, sejam enviados á Secretaria do Conselho c m a 
antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 
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6.a sessão extraordlnarla, aos 23 de Dezembro de 1932 

Presidente- Sr. Pedro Aleixo. 
Secretario- Sr. Furtado de Menezes. 

SUMARIO :-Ata- Expediente- Pareceres finais- N. 129- (Abertura de cré-
dito para reforço de verbas já esgotadas do orçamento municipal) -
N. 130 - Abertura de crédito para pagamento de um bronze e uma 
lapide a serem colocados no tumuJo de Santos Dumont)- 2.8 parte 
-Abertura de créditos suplementares e especiais ao orçamento vi-
gente - Relatorio e parecer do Sr . Pedro Aleixo- Discussao - Con-
clusao - Reforma da Policia Civil e Regulamento da Secreta-
ria da Policia- Relatorio e parecer do Sr. Pedro Aleixo - Dis-
cussao -Emenda do Sr. Julio de Carvalho- Discurso do Sr. Pedro 
AI eixo - Emendas do Sr. Julio de Carvalho - Discurso do Sr. Pedro 
Aleixo - Votaçao- Proposta do Sr. Lorêto de Abreu -Declarações 
de voto - Conclusao - Prorrogaçao da hora - Concessao de terreno 
á Santa Casa de Misericordia da Capital - Adiamento da discussao 
- Pagamento de adicionais ao Professor Alfredo Maximiano de Oli-
veira - Relatorio e parecer do Sr, Lorêto de Abreu - Conclusao -
Venda de terras devolutas (Peça n. 145) - Relatorio e parecer do 
Sr. Annibal Gontijo - Discussao - Conclusao _:_ Orçameto do Estado 
- Comunicaçao do Sr. Pedro Aleixo - Ordem do dia. 

A' hora ~egimen~l, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Fur-
tado_ de Men~~es, Julio. d_e Carvalho, Samuel Libanio, Lorêto de Abreu, 
Anmbal Gonti_Jo e Chrtstiano Guimarães, faltando, por motivo justifica-
do, o Sr. Luc10 dos San~os . 

- Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 

O Sr. Furtado de Menezes- traz ao conhecimento do Con- -. 
selho o seguinte expediente: 

Oficio 

Requerimento da S. A. Empreza de Aguas de S. Lourenço, solicitando 
isenção de impostos 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais-Belo-Horizonte 
23 de dezembro de 1932-Gabinete do Secretario-Oficio n. 85. ' 

Senhor Presidente do Conselho Consultivo. -Julgando procedente 
~s ponderações f_eitas pe~a S. _A. Em~reza de Aguas de S. Lourenço e 
Justo o seu pedid? de tsençao de rmpostos estaduais para as amos-
tras de agua destmadas a propaganda, deseja o Oovemo çto Estado 
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conceder esse favor fiscal, que redundará em beneficio da econom~íi 
mineira, de vez que trará estimulo ao consumo e á exportação do prd-
duto. 

Assim sendo, e de acôrdo com o que dispõe o art. 10, letra g, do 
Codigo dos Interventores, tenho a honra de remeter a V. Excia. o pr?-
cesso em que a citada empresa solicita isenção, para que esse Egregto 
Conselho se digne pronunciar~se a respeito. 

Tenho a honra de reiterar a V. Excia os wotestos de minha alta 
estima e consideração. -José Bernardino Alves Jun'ior, Secretario das 
Finanças. 

A S. Excia . o Sr. Dr. Pedro Aleixo, M. D. Presidente do Conselho 
Consultivo do Estado. 

Requerimento anéxo ao oficio supra 

Exmo. sr. dr. Secretario das Finanças.-A S. A. Emprêsa de Agua 
S. Lourenço, com séde na Capital Federal, á Rua da Quitanda n. 51, e 
estabelecimento no distrito de S. Lourenço, município de Pouso-Alto, 
neste Estado, onde explora as fontes de aguas minerais naturais de sua 
propriedade, ali existentes, "vem mantendo como talvez v. excia, não 
ignore, uma luta incessante contra a c ncurr ncia comercial das aguas 
de mêsa artificiais, fabricadas nas proximidades dos grandes centros de 
consumo, como o Rio de Janeiro, as quaL, por fal ta unicamente de fis~ 
calização rigorosa do Poder Publico Federal, vêm ameaçando invadir e 
dominar, pelas vantagens de preços, os mercados consumidores, em de.-
trimento das aguas minerais naturais das fontes do nosso Estado. Para 
manter e assegurar a posição que conquistou na preferencia do publico 
consumidor das aguas das suas fontes e com o fim de tambem dar 
maior espanção á esportação déssa agua para fóra do Estado, a reque-
rente não tem medido sacrifícios pecuniarios com os serviços de propa-
ganda, pela imprensa, principalmente, da Estancia Hidro-Mineral de S. 
Lourenço e déssa grande riquêsa do nos o Estado, representada nas 
uas aguan minero-medicinais. 

Para maior eficiencia déssa propaganda, tornando embora mais dis-
pendiosa, tem resolvido a requerente remeter agora, gratuitamente, a 
hospitais e medicas dêste e de outros Estados, e da Capital Federal, 
amostras das aguas-minerais naturais e medicinais- Ac.dulo-gazosa, 
Magnesiana e Alcalina- das suas fontes, já captadas com todos us 
preceitos técnicos e cientificas e já analisadas pelo Laboratorio de Ana-
lises do Estado e pela Dirétoria do Serviço-Geologico e Mineralogico do 
Brasil, sendo que a agua Alcalina que emerge das duas ultimas fonte 
captadas recentemente, foi classificada como alcalino-gazosa bicarbona-
tada mista. Essas amostras de propaganda serão remetidas direta-
mente de São-Lourenço aos medicas hospitais, em garrafa de meio 
(1/2) litro que trarão o rotulo respectivo e mais uma etiqueta em letras 
de côr vermelha com estes dizeres cgratis-propaganda•. 

Estas garrafas serão acondicionadas em caixas ou engradado de 
madeiras para 12, 24 e 48 dêsses vasilhames, conforme sejão destinadas 
a medicas, hospitais ou agentes encarregad s da distribuição por diver· 
sos medicas . 
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E' de justiça que essa agua destinada ao fim exclusivo da propa-
ganda, e remetida gratuitamente só a medicos e a hospitais, seja isenta 
do pagamento dos impostos estaduais de sêlo e de exportação a que 
está sujeita a mesma agua quando exportada e destinada a venda nos 
mercados consumidores. Em face, pois, do exposto, a S. A. Emprêsa 
de Agua de S. Lourenço vem requerer a v. excia. se digne conceder-lhe 
isenção dos impostos estaduais para as aguas-minerais naturais das 
fontes de sua propriedade, que, gratuitamente, a titulo de propaganda, 
como amostras, forem remetidas, despachadas da estação de S. Lourenço, 
da Rêde de Viação-Mineira, a medicos e a hospitais dêste e de outros 
Estados, em garrafas de meio litro, rotuladas e com etiqueta cgratis-pro-
paganda•. Nêstes termos péde e espera da clarividencia e do espírito 
de justiça de v. excia.-Deferimento. 

Belo-Horizonte, 2 de Dezembro de 1932.- P. p. Joaquim Ferraz 
Ribeiro da Luz. 

-0 processo passa a construir a peça n. 147, distribuída aos srs 
Cbristiano Guimarães, Annibal Gontijo e Samuel Libanio, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Isenção de impostos sobre a exportação dos minerios de ferro e manganês 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais. - Belo-Hori-
zonte, 23 de Dezembro de 1932.- Gabinete do Secretario.-N. 89. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Como é do conhecimento 
de v. excia. perduram, ainda hoje, como corolarios da crise economica 
que atravessamos, os motivos que determinaram a decretação de me-
didas de proteção á industria extrativa de Minas, como a isenção de 
impostos sobre a exportação de minerios de ferro e manganês, conce-
dida pelo decreto n. 10.408, de 15 de julho do corrente anno. 

Tendo em vista êsse fáto, e as ponderações que lhe foram feitas 
pelos srs. A. Thun & Cia., na petição constante do processo incluso, o 
Govêrno do Estado deliberou manter, até 31 de dezembro de 1933 a 
isenção a que alude o decreto citado, com as condições estipuladas na 
minuta de decreto que remeto a v. excia. 

De acôrdo com o disposto no art. 1 O, letra g, do Codigo dos Inter-
ventores, solicito a v. excia a fineza de obter, a respeito, o pronuncia-
mento dêsse Egregio Conselho, com a urgencia que lhe fôr possível. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a v. excia. os protestos de 
minha alta estima e consideração.-José Bernardido Alves Junior, Secre-
tario das Finanças. 

As. excia. sr. dr. Pedro ·Aleixo, M. D, Presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado. 
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Minuta de decreto, que acompanha o oficio supra 
DECRETO N . . .. . de Dezembro de 1932. 

Prorroga até 31 de dezembro de 1933, a. conces-
são contida no decreto n. 10.408, de 15 de JulhO de 
1932, com as alterações constantes deste decreto. 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições 
que lhe confere o decreto federal n. 19.~98, de 11 de no~embro de 19~, 
e após audiencia do Conselho Consultivo, tendo em v1sta que persts-
t~m as causas que levaram o Govêrno a expedir o de~eto n. !0.4_08, 
dêste ano,relativo á isenção de impostos sobre a exportaçao de romenos 
de ferro e manganês, resolve : . _ 

Art. 1.0 -Fica mantida até 31 de dezembro de 1933, nas condiço~s 
estabelecidas no decreto n. 10.408, de 15 de julho de 1932, a isençao 
do imposto sobre a exportação dos minerios .de manganês e fer_ro. 

Art. 2.0 -A isenção poderá ser estendida aos stocks existentes, 
mediante termo assinado na SeGretaria das Finanças e pelo qual as em-
prêsas ou firmas interessadas s~ c~mprometerão. a refazer esses stocks 
empregando na estração dos romenos os operano~ de que norma~ente 
se utilizavam antes de ocorrerem as circunstanctas que determmaram 
as providencias adotadas pelo citado de~reto n. 10.40~ 

Art. 3.0 -Fica o Secretario das Fmanças autonzado a .cassar a 
isenção se a emprêsa ou firma favorecida fôr encontrada em fraude 
quanto ao stock que realmente possua, ou exportando ou te.ntando es-
portar stock sem o preenchim_ento da f<;>rm~hdade estabelecida no art. 
2. 0 , ou empregando na extraçao dos r;nmenos menor numero de ope-
rarias do que o previsto no mes~o artigo. . . . _ 

Art. 4.0-0 Secretario das Fmanças podera expedir as mstruçoes 
que forem necessarias á bôa execução deste decreto. 

Art. 5.0 -Este decreto entrará em vigor no dia 1.0 de janeiro de 
1933, revogadas as disposições em co!ltrario. 

O Secretario de Estado e Negoc10s das Finanças faça publicar e 
cumprir, tudo quanto nêle se contem. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori-
zonte, aos . . de • . . . . . . . de 1933. 

Petição constante do processo 
Exmo. sr. dr. Secretario das Finanças do Estado_ de_ Minas-Gerais. 

-A. Thun & Cia. Ltda., sociedade exportadora de mmenos de ferro e 
manganês, proprietaria de varias jazida~ nêss~ Estad~, vem ~.presença 
de v. excia .. representar em de.fesa da u~d~str1a extratiya, soliCitando ~e 
v. excia. a iniciativa e as medtdas de dtreJto necessarias, para que seja 
prorogado no futuro exercício de 19_33, C: decr~to n. 10.408 de 15 ~e 
julho do corrente ano, que concede 1sençao de. lffipostos de exportaçao 
de manganês e ferro até 31 de dezembro proxuno. 

Não escapa, por certo, ~ acuidade . vigilant.e~ ponderada ~ ao senso 
de oportunidade, que caratensru:t ~ luCido .esp!nto de. v. exCJa., que a 
iituação da industria e do comerciO dos romenos continua nas mesmas 



1328 CONSELHO CONSULTIVO bO 

condições em que se achava, quando, em gesto previdente e humano, 
o Governo do Minas-Gerais, apelando para o seu Conselho Consultivo, 
pediu a isenção de impostos para 100 mil ts. de ferro e 50 mil ts. de 
manganês da supte. com a qual, então, o ilustre Secretario das Finanças 
havia combinado a continuação dos trabalhos das explorações minerais, 
já paralisados por efeito da crise e dificuldades varias que tolhiam a 
atividade industrial. 

A isenção concedida pelo Governo de Estado foi amplamente di -
cutida no Conselho Consultivo, que reconheceu : 

A exportação de minérios que vinha em alta de longos anoi 
entrou a decrescer rapidamente a partir de 1928. 

Foi a 343.735 toneladas naquêle ano; de 295.005 em 1929; 
41.396 em 1930; 140.895 em 1931 ; 24.230 em 1932. 

A partir de primeiro do corrente mês cessou completamente. 
(V. Anais do Conselho Consultivo, de 6 de junho, pag. 608 e 609). 

A situação atual é quasi a mesma, a não ser pequenas partidas 
que a supte. tem conseguido colocar, contando com a isenção dos im-
postos e a redução de fretes para vender os minerios a preço mínimo. 

A isenção, porém, tem sido estimulo eficaz na competição de preços 
e, como muito bem considerou o parecer do Conselho Consultivo do 
Estado : «Essa isenção, que nenhum onus acarreta para os cofres pu-
blicas, talvês se torne ocasião de conquista de novos mercados c virá, 
~e as emprêsas conseguirem restabelecer os seus trabalhos, recolocar os 
nossos patricios, ora em luta com as maiores dificuldades. (V. Anais 
do Conselho Consultivo, citados). 

Graças á isenção concedida pelo Governo Mineiro e em virtude da 
preferencia que o Governo Federal resolveu dar áquêles seus fornece-
dores de trilhos e carvão que aceitem minerio de ferro e de manganês 
em pagamento parcial ou total déssas mercadorias, já a supte. conseguiu 
conquistar um mercado novd e vai colocar, muito em breve, grande 
nwnero de trabalhadores na sua mineração da «Casa da Pedra,., pela 
venda que efétuou e que se acha registrada em contrato com a Comissão 
Central de Compras do Governo Federal, de 25.000 toneladas de minério 
de ferro, ás usinas Siderurgicas da Polonia, contratantes, por sua vês, 
de 15.000 toneladas de trilhos e acessorios para a E. F. C. B., e cuja 
exportação deverá realisar-se no primeiro semestre de 1933. Além 
dêsse co:1trato, outros de maior vulto estão já em negociações, para 
fornecimentos tambem no proximo exercício de 1933. Todos êles estão 
na dependencia da prorogação da isenção constante do decreto n. 
10.408. 

O amparo désse decreto, embora visando a proteção dos trabalha-
dor, mais do que a industria que é a sua fonte de trabalho, e, mais do 
que esta, a clarividencia construtiva do patriotico Governo de Minas 
em favor da exportação dos minérios, incentivando e proporcionando 
as medidas de propaganda e intercambio, eficázes para êsse fim, consti-
tuem a unica possibilidade que têm os industriais mineradores de po-
derem, na atual situação do ·mundo, galgar os disputados mercados 
consumidores do estrangeiro, proporcionando ao nosso país grandes e 
reais beneficios, como sejam : não evasão do ouro correspondente, pela 
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permuta em especie; continuidade de trabalho para . ?S operarias mi-
neradores e seu desenvolvimento ; awnento da mtens1da.d~ ~e traf~go 
ferroviario e carregamento marítimo, e propagand<;t do mmeno nacio-
nais nos grandes centros de consumo do estrangeiro. 

Nêstes termos, a supte. vem representar a v. excia., no sentido de 
que, ouvido o Conselho Consultivo, seja I?r~:mogado o de~r~t? ~· 10.408 
de 15 de julho do corrente ano, sem pr~JUIZO de outras _miCiativas que 
o poder publico venha a julgar necessanas ao dese~volVlm~nto da tr~
dustria extrativa de minérios de ferro e manganes, pedmdo defen-
mento. 

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 1932.-A. Thun &: Cia. Ltda. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 148, distribuída aos .srs. 

Furtado de Menezes, Lucio dos Santos e Lorêto de Abreu, respectiva-
mente, relator, 1.0 ~ 2. 0 revisores. 

Oficio 
Requerimentos dos oficiais de justiça e d(_! condutor de malas do 

7 ribunal da Relarao 
Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais.-Gabinete do 

Secretario.-N. 90.-Belo-Horizonte, 23 de Deze~bro de 1932. . 
Exmo. Sr. Presidente do CortSelho Consultivo.-Acuso o recebi-

mento do ofício de 4 de dezembro corrente, em que V. Excia. pede in-
formações sôbre a possibilidade de se aumentar~m os vencimen~os dos 
oficiais de justiça e do condutor de malas do Tnbunal da Relaçao. 

Com a remessa que, a 20 deste mês, o sr. Presidente do Estado 
fez a esse Egregio Conselho, da pr?posta . de orça~ento p<;tra o ano de 
1933, creio já não serem necessanas as mformaçoes. s?lic1tadas por V. 
Excia.: nella encontrará o Conselho elementos suficientes para que 
possa julgar si o orçamento comporta ou não o aumento de despesa a 
que se refere o oficio. 

Tenho a honra de reiterar a V. Excia. os protestos de minha alta 
estima e consideração.- José Bernardino Alves Junior, Secretario da 
Finanças. 

A S. Excia. o Sr. Dr. Pedro Aleixo.-0. D. Presidente do Conselho 
Consultivo do Estado. 

-Junte-se á peça n. 135. 
Oficio 

Requerimento do carcereiro da cadeia de D6res do Indaiá 
Secretaría de Estado dos Negocias do Interior.-7.8 5.124.-Belo-

Horizonte, em 7 de dezembro de 1932.-Sôbre um pedid? de aumento 
de vencimentos do carcereiro da cadeia de Dôres do lndruá. 

Senhor Presidente.-Tenho a honra de passar ás mãos de Vo~sa 
Excelencia, para os devidos fins, o i~cluso processo relativo a um ~edtdo 
feito ao Excelentissimo Senhor Presidente do Estado pelo carcereiro da 
caQeia de Dôres do Indaiá, Francisco Martins de Faria. 
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Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.-0 Secreta-
rio do lnterior, Gustavo Capanema. 

Ao Excelentissimo Senhor Doutor Pedro Aleixo, Presidente do Con-
selho Consultivo.-Capital. 

Requerimento anexo ao oficio supra 
Dôres do lndaiá, 24 de Novembro de 1932.-Exmo. Sr. Dr. Ole-

gario MacieL-Cordiais saudações. 
Venho hoje perante a V. Excia. solicitar-lhe um aumento no meu 

ordenado como carcereiro da -Cadeia de Dôres do lndaiá. 
O quanto o meu vencimento é de 100$000 por mês e neste senti-

do já conversei com o Sr. Prefeito e êle disse-me que este ordenado é 
taxado e si extende para todas as cadeias. 

Vós que tudo podeis, vós que tendes as rédeas do Estado em 
vossas mãos, ajudado com vossa alta generosidade venho pedir-vos 
elevar o meu ordenado para 150$000 o que nada irá perturbar as vossas 
funções. Sou um rapaz e preciso por ser pobre de vosso paternal 
apoio. 

Cordiais saudações.-Francisco Martins de Faria, carcereiro. 
-Junte-se á proposta do orçamento. 

Oficio 
Requerimento das oficiais da Secretaria do Tribunal da Relação 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior.-Belo-Horizonte, em 
14 de Dezembro de 1932.-Sa./5.270 . -Remetendo um requerimento. 

· Senhor Presidente do Conselho Consultivo.-Para os devidos fins, 
passo ás mãos de V. Excia ., o incluso requerimento por meio do qual 
as oficiais da Secretaria do Tribunal da Relação do Estado pedem au-
mento de vencimento . 

Neste ensejo renovo a V. Excia. os meus protestos de real estima e 
apreço.-0 Secretario do Interior, Gustavo Capanema. 

Ao Exme. Sr. Dr. Pedro Aleixo, Presidente do Conselho Consultivo 
do Estado.-Capital. 

Requerimento anexo ao oficio supra 
Secretaria do Tribunal da Relação do Estado de Minas-Gerais.-

Belo-Horizonte, 2 de Dezembro de 1932. 
Exmo. Sr. Desembargador Francisco de Castro Rodrigues 'Campos, 

M. D. Presidente do Tribunal da Relação.-As abaixo assinadas, oficiais 
da Secretaria do Tribunal da Relação, vêm, respeitosamente, •pedir a V. 
Excia. se digne empenhar seus bons oficios perante o Exmo. Sr. Presi-
dente do Estado, no sentido de serem equiparados os seus vencimentos 
aos dos 1. 0 S oficiais das secretarias do Está do. 

Enquanto estes recebem mensalmente 820$000 as oficiais do Tribu-
nal da Relação vencem apenas 650$000, isto é, menos do que os 2.0 s ofi-
ciais das outras Secretarias. 
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Não se justifica essa diferença contra os primeiros oficiais do Tribu-
nal (onde não ha segundo, só ha primeiro) tanto mais que estes exer-
cem as funções de chefe de seccão (lei n. 962, de 10 de setembro de 
1927, arts. 6.0 e 7.0

), e, dado o numero limitado de funcionarias do 
quadro, fazem, além do serviço inerente a suas funções, os da atribuição 
de amanuenses e até de datilografas-sem que nenhuma remuneração 
lhes caiba por esses encargos acrescidos. E, como ninguem ignora, o 
trabalho na Secreta ia do Tribunal é intenso, da maxima urgencia e de 
grande responsabilidade. 

Pelo exposto, e por tudo mais que justifica a pretensão e é bem 
conhecido de V. Excia., esperam as suplicantes obtenha V. Excia. do 
Exmo. Sr. Dr. Olegario Maciel seja fei ta, no caso em apreço, a pedida e 
esperada 

Justiça.-Deus guarde a V. Excia.-Maria Jacynta !Veves.-Mercês 
Maria da Fonseca. 

-Junte-se á proposta orçamentaria. 

Oficio 

Instituto da Ordem dos Advogados Mineiros.- Belo-Horizonte, 22 de 
Dezembro de 1932.-N. 65. 

Exmo. Sr. Presidente do Con elho Conselho Consultivo do Estado 
de Minas~Gerais.-0 Instituto de Ordem dos Advogados Mineiros accu-
sa e agradece o recebimento dos «Anais» do Conselho de que V. Excia. 
é digno presidente, referentes aos meses de agosto e setembro do cor-
rente anno. 

Reafirmo a V. Excia. os seus protestos de sincera estima e elevado 
apreço.-Julio de Carvalho, secretario geral. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Representações 
-Do escrivão de paz de Virginopo is, solicitando, em seu nome e 

no de seus collegas, a inclusão de uma verba no orçamento, destinada 
á gratificação aos referidos funcionarias. 

-Dirija-se ao Governo do Estado. 
-Do economo .do Ginasio Mineiro de Belo-Horizonte, pedindo 

sejam seus vencimentos equiparados aos do economo do Ginasio de 
Barbacena. 

. -Junte~se a proposta do orçamento. 
-Do guarda-livros da Intendencia da Secretaria da Agricultura, pe-

dindo seja, para todos os efeitos, equiparado seu cargo ao de chefe de 
secção. 

- De porteiros, contínuos e serventes das diversas Secretarias de 
Estado, pleiteando aumento de vencimentos. 

-Identico despacho. 
-Não havendo mais mate ria de expediente e nenhum dos srs. Con-

selheiros querendo usar da palavra, pass-a-se a 
8 

BIBLIOTECA 
ARQUIVO PUBLICO MIN&IFIO 
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Apresentação, aprovação e -assinatura de pareceres finais 
O Sr. Samuel Llbllldo ·-Sobre 13 seguinte parecer (lê): · a peça n. 6, apresento o 

Parecer n. 129 
Abertura de crédito para reforço de verbas já esgotadas do orçamen· 

to municipal 

(PEÇA N. 136) 

O Conselho Consultivo do Est d d M' G · 
mento do oficio que em 25 de no~ 0 e mas- errus tomou conheci· 
pelo sr. Prefeito da Capital no senti3:bJo p. pass~do lhe foi dirigido 
esgotadas do orçamento ~unicipal . e serem re orçadas verbas, já 

Essas verbas são as de n 3 («C t DT . 
Fazenda•) e a de n. 6 (c Gratifi~ações ~ss as ~ . I)Igencms em causas da A p · · . pec1a1s,. . 

rtmeua necessita de uma nova dotação de 4·000$000 da de 3:000$000. · , e a segun· 
Depois de bem examinar 0 proc 

:~:~~d~:~=u; Consilho autoriz:~s~ ::rt~~a a~~ac~~~~~'::~~!t~~= 
que con~tituiu a' pe~~an.rei3~:o das verbas indicadas no referido oficio, 

. Sala das Sessões do Conselho Consultiv d E t d . 
rrus, Belo-Horizonte, 23 de Dezembro de 193~ -~ s a o .de ~mas·Ge· 

-0 parecer é aprovado e em se . · . amuel Ltbamo, relator. 
Conselheiros presentes, sendo voto ve~:~a as~nasdo po~ todos os Srs. 

-Devolva-se a e a a or 0 0 r. Luc10 dos Santos 
Prefeito da Capital. p ç ' companhada do relatorio e parecer, ao Sr.' 

O Sr. Samuel Lfbanio . _Ai d S guinte parecer (lê) : · n a, r. Presidente, trago o se· 
Parecer n. 130 

Abertura de crédito para pagamento de um bron . 
rem colocados no tumulo de Santos:b:m~'::7 laptde a se· 

(PEÇA N. 140) 
O Sr. Secretario das Finanças d .. 

sultivo, solicitando 0 ronunciam en ereçou um oficio ao Conselho Con-
dito especial de 13·~$000 ento deste sobre a abertura de um cré· 
de, encomendados pelo Sr. '/r!;fct~:~ru:;~n~o t d~ u~onze e uma lapi· 
dos no tum.ulo de Santos·Dumond. s a o, de serem coloca-

Aplaudmdo a iniciativa do s p · d ás justas homena ens 0 r. resi ente do Estado, e associando-se 
ro, o Conselho Co~sulti~o s::Pr::.~~ frestadasl ao glorioso inventor minei· 
crédito. avorave mente á abertura do referido 

Sala des Sessões do Conselho C lti 
rais, Belo-Horizonte, 23 de Dezemb o~su 1v9o

3 
do Estado de Minas-Ge· 

lator. ro e 2.- Samuel Libanio, re· 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os Srs. Con· 
selheiros presentes, sendo voto vencedor o do Sr. Lucio dos Santos. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario das Finanças. 

Segunda parte da ordem do dia 
Abertura de créditos suplementares e especiais ao orçamento vigente 

(PEÇA N. 141) _ 

O Sr. Pedro .&Ieixo : -Temos, em primeiro lugar, na segunda 
parte da ordem do dia, a discussão da peça 141, relativamente á aber· 
tura de créditos suplementares e especiais para pagamentos de despesas 
do corrente exercido e de exercidos anteriores. 

Sou o relator da peça e sobre ela apresento o seguinte relatorio (lê): 

Relatorio 
Esgotadas diversas verbas para efetuar pagamentos de despesas 

do corrente exercido e de exercidos anteriores, o exmo. sr. Secretario 
das Finanças, em nome do sr. Presidente do Estado, solicita o parecer 
do Conselho Consultivo sobre a abertura de créditos especiais e suple· 
mentares ao orçamento vigente, enviando, com as minutas dos decre· 
tos, a relação de credores e de serviços que reclamam a providencia 
extraordinaria de que cogitam os decretos em projeto. 

Para a Secretaria da Agricultura, afim de ocorrer ao pagamento de 
credores do Estado, por serviços prestados e fornecimuntos feitos, pede· 
se um crédito de 2.754:001$030; para a Secretaria da Educação, com o 
mesmo fim, pede-se um crédito de 704:796$144; para diversas Secreta-
rias, tambem com o mesmo objetivo, pede-se um crédito de 3.705:502$035; 
para a Secretaria das Finanças, ainda com o mesmo fim, pede-se um 
crédito de 182:851$849 rs.; para a Secretaria do Interior, finalmente, 
com identico objetivo, pede-se um crédito de 807:682$886. Os recursos 
de que dispõe o Tesouro do Estado provêm da reposição, por parte do 
Governo Provisorio, das importancias despendidas com o movimento 
revolucionaria de 1930, conforme consta do oficio do exmo. sr. Secre· 
tario das Finanças. Com este relatorio, passo o processo ao e:xmo. sr. 
Conselheiro Julio de Carvalho, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 13 de Dezembro de 1932.-Pedro A/eixo, presidente 
e relator. 

Parecer 
O Sr. Pedro Alelxo 1- Examinando as diversas minutas de 

decreto que constitue a peça n. 141, verifico que realmente se encon· 
tram relacionados no processo os pagamentos que devem ser feitos com 
os créditos que serão abertos em virtude desses decretos, salvo quanto 
ao primeiro deles que, em lugar da discriminação de créditos na verba 
cMATERIAL•, apenas faz a s ~guinte indicação: cPara pagamento a di· 
versos conforme relação le·tantada pelo Departamento de Agricultura e 
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Pecuaria, 48:443~00; Departamento de Viação - Material -Pagamento 
de despe~ as relac10na~as pelo Departamento de Viação, 1.941 :662$200•. 

Quanto aos d~mrus decretos vêm~se as relações de credores. 
. ~onsulto, J?Or 1sso, ao Conselho, si antes de emitir parecer sobre a 

pnme1~a. das mmutas q~e vem constituindo a peça n. 141, deve ou não 
ser sohotado o esclarecu:~ten!o de qual a relação de credores a ser pagos 
pelo Departame.nto de Vmçao e qual a relação levantada pelo Depar-
tamento de Agr1cultura e Pecuaria. 

Quanto ás demais minutas, desde já emito meu parecer favoravel 
~orque _se trata, r~almente, de despesas que veem perfeitamente indica~ 

as. Nao ~a duVIda q_ue a consulta que faço se refere a uma diligencia 
q~e. podena ser até d~spensada, porque acreditamos na existencia dos 
deb1~os do Esta?o e nao pomos em duvida que realmente essas impor-
ta~c~as se destmem ao pagamento de credores. Mas como se trata de 
creditC? suplementar, e, em se tratando de credito suplementar, já a des~ 
pesa e para I:agamento certo de credor determinado, o que não acon~ 
tece em ~elaçao ao .orçamento, em que o crédito é aberto para se pagar 
a que_m fizer o serVI~~ ou fornecer material, acredito que teremos, dessa 
r~eiTa, apenas exigido o cumprimento de uma formalidade, legal e per~ 
ettam~nte esclarecedora do assunto. (.Apoiados). 

E esse meu parecer, que ponho em discussão. , 

Discussão 
:-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate adotando~se a 

se~m~ ' 
Conclusão 

d O Conselho aprova os créditos suplementares e especiais solicita-
os ~elo exmo. sr. Secretario das Finanças, mas quanto ao c;édito de 

2.754.?01$030 para pagamento a credores do Estado por verbas da Se~ 
c~etana da A~ricultura, pede que antes da aprovação definitiva seja en-
v~ada a relaçao dos credores da verba cMATERIAL>>, para pagamento a 
diversos,. conforme relação levantada pelo Departamento de Agriéultura 
e Petcuardia ~ ~ara pagamento de despesas relacionadas pelo Departa-
men o e V1açao. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Reforma da policia civil e regulamento da Secretaria da 
Policia 

(PEÇA N. 142) 
O Sr. ~edro .Aieixo: - Sou ainda o relator da peça n. 142 

que se ~efere a r~f<?rma da Policia Civil do Estado e ao Regulamento d~ 
Secretaria da Policia. Trago sobre a mesma o seguinte relatorio (lê): 

Relatorlo 
O Exm?. Sr. Pres~~ente do Estado submete á audiencia do Conse-

lho Consultivo os proJetos contendo a reforma da policia civil do Es-
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tado e o regulamento da Secretaria da Policia. Nos _Projét~s cuj~ 
minutas devem ser examinadas pelo Conselho, fazem-se movaçoes radi-
cais. Assim, no primeiro deles, é creada a policia de carreira; no se-
gundo, como consequencia do rf stabelecimento do cargo de Chefe de 
Policia, organiza-se a respectiva secretaria. 

O Conselho é ouvido em virtude do dispositivo do art. 10, letra c 
do decreto federal 20.348. Assim relatado, passo o processo ao exmo. 
sr. Cons. Julio de Carvalho, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 20 de dezembro de 19~2.-Pedro Alei.xo, presiden-
te e relator. 

Parecer 
O Sr. Pedro A.lelxo:-0 art. 10 do chamado •Codigo dos 

Interventores,. dispõe (lê): 
<E' vedado ao interventores federais, como aos prefeitos mu-

nicipais, sem prévia audiencia do respectivo Conselho Consultivo: ....... .. . - ~ . - . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .... .. . . . 
c) criar cargo ou emprego, ou aumentar vencimentos: desde 

que acarrete aumento da despesa total de pessoal na repartição 
ou serviço respectivo:.. 

Como se verifica do relatorio, a peça n. 142 se compõe de dois 
projétos de reforma: o 1.0 , da refórma da Policia Civil, em virtude da qual 
instituída a fica policia de carreira em Minas-Gerais; o 2.0

, que trata da 
organização da chefia de policia. 

O Conselho Consultivo já teve ensejo de examinar este assunto, 
embora de maneira parcial, quando a êle foi trazida uma representação 
do chefe do Serviço de Investigaçõe e d diversos delegados de poli-
cia do Estado, no entido de ser reformada a constituição estadual, para 
que fosse diminuído o prazo de aposentadoria desses funcionarias . 

Nessa ocasião, eu tive ensejo de dizer que sabia ser pensamento 
do Governo a rebrma da Policia do Estado, de modo que, ao se tratar 
da reforma, melhor se pudesc-e atender ao desejo daqueles funcionarias, 
tambem melhor se atendendo ao interesse publico. 

Qua to á instituição da policia de carreira, como velho lidador do 
Fôro, devo assinalar que é com imen o prazer que verifico que em 
Minas-Gerais se procura agora fazer da Policia não apenas uma pro-
fissão transitaria, pela qual pas am os novos bachareis, abando~ando-a 
logo, em troca, de proveitos de outros ramos das ciencias jurídicas. 

E maior é a minha satisfação. porque nas diversas reformas que se 
têm feito nunca, como nesta, se cuidou de premiar a dedicação e o zelo 
dos delegados. 

Realmente começou-se por instituir a policia civil, devendo o delega· 
do preencher certos requi itos. notadamente o de ser bacharel em direi-
to, depois passou- e ao sistema da creação de delegacias regionais, su· 
primindo-se com isso as delegacias de comarca; e mais tarde, com a 
supressão das proprias delegacias regionais, limitou·se o serviço da po-
licia .civil a numero reduzidíssimo de delegados ou especialisados e au-
xiliares, numero reduzidíssimo, digo eu, e por isso mesmo insuficiente 
para atender ás necessidades de ordem publica. 
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Nesse estado não poderiamos nem deveríamos permanecer, porque 
só as verbas com diligencias policiais, que vem consignadas nos dois 
ultimos orçamentos estaduais, demonstram que a economia aparente que 
se fazia era na verdade um grave dano para os cofres publicos, por-
quanto o que se deixava de pagar ao funcionario localizado na comarca. 
era gasto nas despesas de viagem, á medida de cada necessidade. 

De outro lado, não seria possível que nos limitassemos ao simples 
restabelecimento dos delegados de policia, com as funções que lhes eram 
antigamente conferidas e nas mesmas condições, porque nós teríamos, 
assim, restabelecido as delegacias, mas não teríamos creado a carreira 
de delegado. 

Pelo projéto que institue a policia de carreira, verificamos que se 
estabelecem varios graus de delegacias: da delegacia de primeira á se· 
tima classe, á delegacia especialisada e á delegacia auxiliar. De modo 
que, pela reforma que se faz, aquele que quizer se dedicar á policia, co· 
meçando mesmo modestamente, quando novo, como delegado de seti· 
ma-classe que é o inicio da carreira, poderá pelo seu esforço, dedicação 
e merecimento atingir ao mais alto posto. 

Ha dentro da profissão, um estimulo, e a experiencia que < fund o· 
nario fôr adquirindo, será posta a serviço do proprio interesse publico. 

Com estas palavras eu inicio o meu parecer sobre o projéto que 
institue a policia de carreira, congratulando-me com o Governo do Es· 
tado pelo fáto de trazer a Minas-Gerais este serviço, que representa 
sem duvida alguma um aperfeiçoamento e um melhoramento. E tanto 
mais sincera é a minha congratulação, quanto é sabido que, presente· 
mente, nos limitámos aos delegados de municípios que são, em regra ge, 
ral, indicados pelas facções politicas dominantes de modo que, não raro· 
muita vez êles se põem antes ao serviço das correntes politicas do que 
a serviço da ordem publica. E sendo notorio que se deve travar dentro 
em breve um pleito eleitoral, estará na instituição da policia de carreira 
um dos primeiros fundamentos da garantia de liberdade do pleito, por· 
que aquele que iniciar agora a carreira verificará que deve se colocar ao 
lado dos interesses do Estado, garantido a liberdade das eleições, garan· 
tindo a ordem publica, sem se por ao serviço das facções politicas. 

Favoravel por conseguinte, ao projéto que institue a policia de car· 
reira tenho, entretanto, algumas sugestões a apresentar e submeter á con· 
sideração da Casa e ao criterio de meus ilustrados colegas. 

Em primeiro Jogar, eu noto e saliento que com a creação das dele-
gacias, nós não vemos nenhum aumento de vencimentos. Realmente, o 
primeiro delegado-auxiliar que, pelo orçamento vigente ganha 21 :600$000, 
o 2.0 delegado-auxiliar, que ganha 19:200$000, o 3.0

, o 4. 0
, o 5.0 e o 6.0 

delegados-auxiliares, que ganham 18:000$000, cada um, os delegados es-
pecialisados, que tambem ganham 18:000$000, continuam com os mes-
mos ordenados. 

Depois se verifica a creação dos delegados de 1.8 e de 2.a classe, 
que são atualmente os delegados de distrito de Belo-Horizonte, e o de-
legado de Juiz de Fóra, continuando ·cada um deles com os mesmos or-
denados. Vêm, em seguida, os delegados de 3.8 a 7.8 classe com os 
ordenados respectivos de 750$000, 650$000, 550$000, 450$000 e 400$000, 
que são perfeitamente razoaveis para o acesso, na propria carreira, tanto 

.. 
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recisamos ter em vista que 

mais quanto se trata de cargosdnovdos e tãJ diminutos que não atraiam 
esses cargos não devem ter or ena os . 
atividades dos capazes ... t d . s da classificação das delegacias, es~-

Na minuta do pro]e ?• epm nstante desse artigo, isto é, da eXl-
belece-se que além da extgenCial co doutor em direito, com diploma de-
gencia de se t_ratar de bachare ~~dato reunir os seguintes requisitos (lê): 
vidamente registrado, deve o can I 

) ter menos de 35 anos de idade; 1 . . de di-
. ~} ter

1 
recotnh~dciddae Pid0~fc~;g~~~~~~d~~~~ta~: E~~~~~ em que 

retto e pe a au or1 a 
residir: .d 

c) ap~e~entar folh~ C?J~In:àade e de bons antecedentes, expe-
. d) exibuSproyas d: I Investigações ou repartições congene· 

didas pelo ervtço al 
res de outros Estados e Distrito .Fed~~v~raveis fornecidos pelos 

e) apresenta~ atestad_os ~edi~O! do Instituto Neuro-Psiquiatri-
diretores do ServtÇO ~dtc~b:f:Cimentos identicos, o l.o de exa-
co cRaul-Soares,. ou e es diferentes orgãos e aparelhos; 
me somatico em ger~: estadofi ~os tes de robustez fisica e vacina· 
medida~ an~ropometncas; coe o c~~n exame neuro-psiquico: apare-
ção antt-var10lica! .e o segund "ai· funções psíquicas elementares; 
lhos motor, sensitivo e se~son , tests,. de atenção memoria, 
resultados obtidos . p_elos di~er~n~e~ - ~iciativa capacidade de deli-
etc.; emotividade; JUIZO,_ raciOcmlO, I. , 
berar e resistencia á fadiga. nervosa, de pratica forense ou de ad-

f) ter pelo menos seis meses 
ministração ». . . estabelece para o ini-

São estes os requisitos que a referida mmuta 
cio da carreira, para a nomeação de delegado. 

Depois diz o art. 6.D (lê): _ 
cSão condições para promoçao: 

rt durante seis meses a) exercício na classe a que pe encer 
pelo menos; . . d go preparo, competen· b) ter revelado, no_ exerciCIO o car , 
cia, honestiafdade e. vocat~~s requisitos serão informados ao Go· 

Paragr o umc~. - sta do chefe do Serviço de Inves-
vemo por uma comlssao comp? li . a e do delegado-auxiliar 
tigaçõ~s, do.diredtor da bS~crp~~:::e~~apgo c~hefe de Policia, a qual 
que for destgna o, so . 
se reunirá para esse fim, quando necessano». 

. d estabilidade para os delegados, e o decreto estabelece garantia e . . onham deveres que cor-
por isso mesmo parece-me razoavell~~b;:ri~~ntão que fosse condição 
respondam a_ essa vantagemd ~e e~do de Policia 0 fato de não ter sido, 
para promo~ao de qualque~ e ~ data da promoção, condenado nas cus-
nos dois ulbmos anos antenores a por ter determinado prisão ilegal ou 
tas em processo .de h~beas cor~~de de má fé ou com evidente abuso 
constrangimento mdevtdo, em V1 
de poder. 
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Esse requisito parece-me inteiramente defensaveJ, porque já é dificil 
quando a autoridade se desvia do bom caminho e passa a infringir a lei; 
já é dificil se obter a prova da infração da lei. A's vezes, essa autoridade, 
numa comarca remota do interior, age assim por obediencia a interesses 
partidarios, e por isso mesmo mais difícil e torna essa prova: de modo 
que se estabelecer como requisito para promoção a inexistencia dessa nota 
na fé de oficio do delegado, equivale a dizer-se que os atos de violencia 
e arbitrariedade por este praticados não poderão nunca ser premiados com promoções indevidas. 

E para que maior garantia pudesse ter a aplicabilidade desse requi-
sito, eu lembraria que qualquer promoção que fosse feita em desobedi-
encia a esse preceito, pudesse ser cassada a todo tempo e que, na data 
da cassação, voltasse o promovido ao mesmo posto em que se achava na data da promoção. 

Desta maneira, embora garantida estabilidade do cargo, teríamos 
assegurado a ineficiencia de qualquer medida legal de favoritismo. 

Em relação á minuta de projeto que organiza a Se reta ria . da Policia, 
vou tambem apresentar algumas emenda , mas esta não teem em abso-
luto carater substancial : são antes emendas de redação. As im, no art. 
14, letra i, se estabelece que cabe ao porteiro «abrir e encerrar todas as 
salas da Secretaria, nas horas reg ulamentares ou a qualquer momento em 
que isso seja nece sario" . Eu proponho que se diga apenas: -= Abrir e en-
cerrar todas as salas da Secretaria, nas horas devidas,.. Acho que cons-
tituem uma superabundancia estas palavras «ou a qualquer momento em que isso seja necessario:o. 

No art. 25, paraarafo unico, se diz : cA fiança do tesoureiro, entretan-
to, responderá tambem pe~as faltas e omis ões de seu fiel». 

Penso que tambem se poderia supri ir o "entretanto,• pois o pensa-
mento é o da re ponsabilidade cumulativa; o tesoureiro responde tam· 
bem pelas faltas e omissões do fiel. 

O art. 87, dispondo sobre o abono e justificação de faltas, consigna 
o seguinte em seu paragrafo 2.0

: «Serão consideradas justificadas, para o 
fim de. perceber o funcionaria apenas o ordenado, as faltas ocasionadas 
por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . .. . . 
2.") suspensão do exercício quando absolvido, voltar o funcionaria ao 
cargo, mas somente durante a vigencia da pronuncia • . 

Eu proporia a supressão das palavras emas somente durante a vi-
gencia da pronuncia», porque acredito estar assim mai de acordo com 
o pensamento do proprio autor do projeto, pois si depois de pronun-
ciado mesmo e até a absolvição são ju tificadas as faltas, parece que mais 
razão deve haver para que essas faltas sejam justificadas quando não 
existe o despacho de pronuncia, isto é, quando se trata de um simples 
suspeito e não de um pronunciado. 

Ainda eu proporia que o capitulo referente a aposentadoria fosse su-
primido, para que essa materia não ficasse constando do regulamento da Secretaria da Policia . 

Isso eu proporia, porque o Conselho já teve oportunidade de suge-
rir ao Governo do Estado que promovesse uma reforma da aposentado-
ria, que é materia constitucional segundo a Constituição do Estado. 
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. . titucional parece-me que 'melhor será não Sendo assim, matena cons d s taria da Policia 
se tratar da mesma no regulame!lto t~s ~~;essoal da mes~a Secretaria, 

Em relação á tabela de venc:me~contrei aumento algum. 
devo ponderar que realn_lente nao e do a denominar-se Chefe do G~-

Apenas existe uma diferença, passan t e denomina oficial de Gabi-
binete o funcionaria a. quem presentem~nti~u~ção de denominação encon-nete do Chefe de Policia. E nessa su s 
tra-se a majoração de 6:000~. s tem decidido 0 Conselho, eu lem-

De acordo com o gue vanas veze -o no sentido de que, se não ho~
braria tambem que se fizesse urna s~~~~~nario que passa a ganhar mrus 
ver acrescimo de trabalho para ~ tinuarem sendo as de oficial de 
de 6:000 000, isto é , se suas funçoes con t de 6{)00$000, reduzindo-se gabinete, não se faça tam~em . esse aumen o . 
a cifr~ de 18:000$000 a 12.000$000, · .a argumentar com a 

Ta.'l.to mais isso me parece rasoavel t~:~:~· e~ s~omparação com os 
circunstancia de tratar-se d~ chefe de~J~si poder-se-á responder que o 
chefes de gabinete das ou as secr te~ uma representação de ... . . 
chefe de Policia que ganha :OOO~OOO t=: de seuc: vencimentos e de sua 6·000$000 deveria pleitear a eqwparaçao -

· ' t · dP. Estado representação aos d~ secre ardi?ts ~ e se de~a manter a verba atualmente Não se fazendo Isto, acre 1 o qu 

consignada. t- e apresento ao Conselho e sobre as quais São estas as suges oes qu 
solicito a opinião de meus colegas. 

~~~~ !~m~:Z:t~g~~i[o :-V. Excia. acaba de emitir um parecer 
brilhantissimo. (Apoiados geraLs). 

Discussão 
O Sr .Julio de Carvalho :-Peço a palavra. o Julio de Car-
O SR .. PEDRO ALEI.XO :-Tem a palavra o sr. cons . 

valhoO. SR JULIO DE CARVALHO :- Sr. Presidente, faço minhas as suas 
. . . . - d licia de carreira em nosso Estado e es-palavras sobre a mshtuiçao t~ pode V Excia todas muito justas. Quanto 

tou de acordo com as suges oes - .d s deÍ~gados tenho uma duvida, 
porém, a que se refere á pro~oçao . c~ndi ão ara' promoção, entre ou-
porque, precei~~do o ~rt. 6· q~~ e pertenier ! funcionaria durante seis 
tras, o cexerciCIO na ~asse a q de acordo com a sugestão de V. 
meses pelo menos•, e SI o delega~~·o si não tiver sido condenado, nos 
Excia., somente pode .ser pr?IDOVI romo ão nas custas em preces-
dois ultimos anos anterwr_es a d~ta da P 9 p'edido de ser promovido so de habeas corpus, ficaria, por Isso mesmo, Im . . 
ao fim , por exemplo, de seis mese~ apenas de ex~~c~~oão não se daria, 

Eu proporia, por isso, que se dtsse~~~i~~! dois ult1mos anos ante· 
se ele tivesse sido cond~nado nessp~z~ inferior caso estivesse exercendo riores á data da promoçao ou em ' 

o carÕo S~e #~~~cgtoJ_~~O~~ge !;eo~.olega ha de me permitir um 
aparte. P~ece_ que S. Excia. não apanhou bem o ponto de VIsta em que 
situei a questao. 
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Porque, realmente si o delegado - t d . 
não pode ter sido condenado antes de n~ ~n; o~s anos de exerci cio, ele 
seu poder. Si ele não era delegado de p { . e e~a o por ter abusado de 
nado por abuso do cargo de delegado do ICial •. ~ao podia ter sido conde· 

O SR JULIO DE CAR e po ICia. 
sarnento de V. Excia. Entreia~~H~cho Cqompr~engi. perfeita~ente, o pen· 
a duas interpretações. ' ue nao evemos deixar margem 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Faland - d · 
só esse período de dois anos como o ~ se e~ Ois an?s, ab!ange-se não 

O SR. JULIO DE CARVALHO ·- - -c~o qua quer pen?do mferior. 
de Falencias um artigo ue diz · mo sab~ V. Excm., temos, na Lei 
c?ncordata preventiva, si ~ão pro~~: q~ c~merCiante fi não pód~ requerer 
gisto ?o Comercio, desde dois anos antes e o eu;. a sua rma mscrJ~a _no Re-
de dms anos o exercido do comerei ' u a menos tempo SI nao data 
pelo requerente de uma concordata od;ntretantoT, ~bm recurso interposto 
pedido de convoca - d ' IXOU um n unal de lhe deferir 0 
registada desde do1~0an~: ~~~~~r~%1omente porque não tinha ele a firma 
de dois anos e tivesse a firma in~cri ora exerces~e. ~ comercio ha menos 
evitar interpretaçõêS semelhantes emtabdesde ql ue IniCiou o comercio. Para 
a de ·d · · · ' ora a c areza do texto é VI a _vema, fiz a proposta já conhecida. ' que, com 

( Muzto bem I Muito bem 1) 

valho~ 1=~-b~e~~soAJ:t?: - O no~re conselh_eiro, Sr. Julio de Car-
similé não é perfeito porque d:a F~e~r~m~alPeç? hce~ça para dizer que o 
to para requerer c~ncordata preve~fe encias exige~se, como requisi-
reg~strada A ui . . . Iva que o comerciante tenha firma 
tido cond~naç~o 'n~sq~~s~:s e~~~e 2e a que a tau!oridade policial não tenha 

O SR. JULIO DE CARV ~os an enores á p~o~oção. 
~~~~o~ delegado dois anos ~L~~e~cici~a~c~o1:~~~j~0d1~~ ~~:· P~~~ 

O SR. PEDRO ALEIXO · - N- f . 
que ele não poderia ser condenad ao Ica, preci~amente por isso, por-
era autoridade. 0 como autoridade arbitraria, si não 

.. O SR. JULIO DE CARVALHO : _ E ~ 
Alias, quanto á Lei de Fale . ~tou de acordo com V. Excia. 
não podia ter o comercia~f~a~ :~~pr~ a u~terp~etei nesse sentido, pois 
comercio. Entretanto, como sabe V ~rm_a m~cnta, ~~tes ê:Ie exercer o 
ram pedidos de concordata com o fu ~em. , t ou;e JUizes que denega-
tava registrada ha dois ano~ emb dn amen o e que a firma não es-
mercio. ' ora e menos fosse o exercício do co· 

O SR. PEDRO. ALEI{CO : - O similé não é perfeito. 
No caso da Le1 de Falencias exig 

~equerer concordata, que tenha a su~1~· para 9ue o comerciante possa 
1~. que durante dois anos seja o cand· d t ma reg~sta<!_a. Ora, eu não exi-
bem. O que eu reclamo é 1 a 0 a p~omoçao delegado de Po-
te_nha sido condenado por ab~~~ ::~~~te .~s gms ~n?s anteriores, ele não 
nao poderia ser condenado po . on ad e. _ VIdentemente ele não 

r Isso, quan o nao era delegado de Po-
licia.-!?esde. que não ha esta condenação tenha 
ou nao esta em condições de ser promo~do. sido autoridade policial 

• 
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O SR. JULIO DE CARVALHO : - Acho que é perfeito o similé 
que estabeleci. E' claro que, si o candidato á promoção não tem dois 
anos de exercido de delegado de Policia, não póde, desde dois anos 
antes, ter a nota a que se refere V. Excia., porquanto não era autorida-
de. Meu objetivo, entretanto, é, como disse, esclarecer, prevendo a 
hypotese de êle se achar no exercido do cargo por um tempo inferi,or 
a dois anos, 

O SR. PEDRO ALEIXO: - Seria trazer uma redundancia para 
a lei. 

O SR. JULIO DE CARVALHO: - Mas devemos deixar tudo bem 
claro, para evitar injustiças que possam ser cometidas. 

O SR. PEDRO ALEIXO : - Parece-me que V. Excia. , não tem 
razão. 

O SR. JULIO DE CARVALHO. - Bem sei qual o pensamento de 
V. Excia., acredito, porém, que se deveria adotar o acrescimo que pro-
ponho, afim de se evitar qualquer duvida. 

O SR. PEDRO ALEIXO: --- A redação que propuz foi a seguinte: 
que não poderá ser prQIIlovido o delegado que nos dois anos de exerci-
cio da delegacia anteriores a data da promoção tenha sido condenado 
nas custas em algum processo de habeas corpus, por abuso de poder 
ou por má fé. 

A observação de V. Excia. teria procedencia para a 7.a classe, para 
a 6 a classe, para a 5.a classe ou a 4.8

, isso mesmo admitindo-se a hi-
potese do individuo ser promovido sucessivamente de seis em sejs 
meses, o que naturalmente não se dará. 

O meu pensamento, aliás bem compreendido por V... Excia., é que 
o funcionario não tenha essa nota desabonadora em sua fé de oficio. 
Ora, si êle não era funcionaria, não podia te-la. Não se exige que o 
funcionaria traga um atestado declarando que êle exerceu o cargo du-
rante dois anos. 

O SR. JULIO DE CARVALHO: - Compreendo, perfeitamente, o 
pensamento de V. Excia. Mas sabe V. Excia. que póde não querer o 
Governo compensar os meritos de determinado delegado e, para não 
promove-lo, será facil alegar que o mesmo não conta dois anos de exer-
cicio. Ficando o art. redigido tal como V. Excia. propoz, isso será pos-
sível, e é precisamente para que não haja sofisma que eu desejaria es-
clarecer a redação . 

O SR. PEDRO ALEIXO. - O pensamento de V. Excia. poderá ser 
consubstanciado na redação do parecer. 

(Mui to bem l Muito bem I) 
O Sr . .JuUo de Carvalho: - Sr. Presidente, tenho ainda algu-

mas sugestões a apresentar. Diz o art. 8. 0 (lê): 
•Os delegados auxiliares serão de livre nomeação do Governo e 

escolhidos de preferencia entre os delegados especializados e os de 
primeira classe, que, nesse caso, exercerão os cargos em comissão•. 

Eu proporia que se suprimissem as palavras •e os de primeira classe•, 
ficando o artigo assim redigido: 

• Os delegados auxiliares serão de livre nomeação do Governo e 
escolhidos, de preferencia, entre os delegados especializados, que, nesse 
caso exercerão os cargos em comissão•. 
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. Assim se obedeceria a hierarquia · 
nos. Não se daria o caso ue f ·r que eXJste entre esses funciona-
que ~s delegados são de Ii~r~ no!c~a~:~t~ poderia verifica~·se, uma vez 
legac~a auxiliar um dele ado de . . o governo, de VIr para a de-
delegados especializado~ pruneua classe, saltando a classe, dos 

O Governo continuaria com lib d d 
esl?ecializados. Chamado um des~es v~;iaa s \ ~~t ~slcolh~, m~s entre os 
tenamos, repito um dele ado d . • . u s I UI- o o Imediato, e não 
pecializado, pa;sando porg sobre e e prmeira classe, que é inferior a um es-

Q SR. PEDRO ALEIXO. _ Q e. 
o. ~R. JULHO DE CARV ALHOu~nto~~eleg;;tdos especializados são? 

dos, vmam sendo substituídos elo ·. . ao sets, mas, mesmo chama-
uma sucessão pela ordem hier!qui~~mediatos, de maneira que teríamos 

O SR. PEDRO ALEIXO· _v é · - _ 
substancia do artigo que pe~mite ~o GCia, nao propoe .modificação da 

O SR. JULIO DE CARVALHO. - overno escolher livremente. 
que se chame um de 1 a elas . Absolutamente. Só não desejo 
do a escolha limitada ~ estessequ:t~s de to.dos os especializados, ficao-

Passo agora Sr Preside , o recrur em delegados. 
livre nomeação do governos n~~· d~l~utro ponto .. ~endo pelo art. 8.o, de 
tra redaçã? ao paragrafo primeiro do gadto~ :uxihare~, d:vemos -dar ou-

«A pnmeira investidura só se far . ar . . ' que ~·z {!e): 
qual haverá acesso gradual e su ? nas delegacias ~e 7.a classe, da 
condições deste de~reto • . cessiVO, para as demrus, respeitadas as 

Ora, se esse paraarafo diz qu · · . 
delegacias de 7. a cla~se e e e ~ ~r~meira ~~vestidura só se fará nas 
quer bacharel para 0 c~r 0 d~ tr · · per~J~e a nomeação de qual-
§. !·0

, se dissesse: o:A prim~ir~ inv:~~~~do auxll~ar, eu proporia que, no 
xU1ares, se fará, etc. • o mais como t !a, exce o para as delegacias au-

0 SR PE es a. 
O SR: rufl~ODALE CEAIXROV:-Para harmortizar os dois dispositivos. 

ALHO;-Exatamente. 
Passo agora ao art. s.o, que diz {lê): 

- «Durante o primeiro ano de exerci . d 1 
derao .se~ l~vremente demitidos pelo Pre~ide os e egados de carreira po-
dos diS~Iplmarmente a cri te rio do Chefe d nt~ 1·o. Estado, ou removi-

Assim, pois, durante o primeir de o ICI.a ~ . 
ser livremente demitido. o ano e exercicio pode o delegado 

En :retanto no art. 6. o vemos o seguinte: 
«Sao condições para promoção: 

a) - exercício na classe a q rt menos,.. ue pe encer durante seis meses pelo 
Quer dizer que o delegado no d 

de seis meses pode ser promov· d mea o para a setima classe, ao fim 
ano de exerci~io póde ele ser d~m~ti~ar~ a sexta e, ~orno durante um 
1 egado, já promovido, poderia ser deomi· vt.dreml~nte, tenamos que um de-

t o Ivremente 
Acho que, promovido um dei d - . · 

vremente. Essa demissão só dev:~: ~· nao pod~ ser mais demitido li-
do as regras estabelecidas nos artigos ar-s~ tmediante processo, segun-segum es. 

• • 

Deste modo, proponho que se açrescente â letra a do art. 6. 0 : «sal-
vo quanto aos delegados de 7.8 elas e, para os quais se exige exercício 
por mais de um ano•. , 

Nestas condições, quando o delegado chegar a ser promovido, já. 
não poderâ ser mais demitido livremente. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Nesse caso, seria necessario tambem que 
se fizesse uma emenda em relação ao inicio da presente reforma, por-
que poderia acontecer que se vagassem delegacias de 6.8 classe e que 
essas delegacias não pudessem ser preenchidas pelo fato de nenhum de-
legado de 7. a classe ter o necessario tempo de _ exercício. 

O SR. JULIO DE CARVALHO: -- Isto se daria tambem si, no fim 
de tres meses, se verificasse a exoneração de todos os delegados de 6.8 

classe 
Passo, agora, ao art. 7.0

, que dispõe: 
«Os delegados especialisados serão escolhidos pelo Governo entre 

os delegados de primeira e segunda classe, nos termos do art. an-
terior». 

Aqui não se póde fazer a mesma observação que se fez a respeito 
do art. 8. 0

• 

Quando, no art. 8.0
, propuz que se suprimissem os delegados de 

primeira classe para substituir os delegados auxiliares, de modo que 
fossem estes apenas substituídos pelos especialisados, ponderou V. 
Excia., Sr. Presidente, que o Governo tinha liberdade de escolha. Mas, 
quanto ao art. 7. 0 não tem ele essa liberdade. Os delegados especialisa-
dos serão escolhidos pelo Governo entre os de l.a e 2.a classe. Aqui, 
o Governo tem liberdade de escolha, mas liberdade limitada entre os 
de primeira e segunda classe. 

Proponho, então, que se suprimam as palavras «segunda classe•; 
devendo os especialisados ser substituídos pelos de primeira classe, os 
quais, por sua vez, serão substituídos pelos de segunda. 

Desta maneira, os delegados especialisados serão escolhidos pelo 
Governo entre us de primeira classe. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Parece-me que são seis as delegacias es-
pecialisadas. 

v SR. JULIO DE CARVALHO:-Haveria promoções sucessivas. Se 
fossem chamados todos os delegados de primeira classe, seriam estes 
substituídos pelos de segunda. O que eu não desejo, como já fiz sen-
tir, é que um delegado de segunda classe passe por cima do de pri-
meira e venha a ser especialisado. 

Quanto aos arts. 14 e 15, tenho uma sugestão, que apresento ao 
Conselho e que me é ditada pela pratica que tive da advocacia no in-
terior do Estado. Diz o art. 14: 

«Não poderão advogar os delegados auxiliares, os especializados e 
os de primeira e segunda classe• . 

E o art. 15: 
cAos delegados de terceira e oitava classe e aos sub-delegados é 

vedado o exercício da advocacia em materia criminal, nos processos de 
falencia e outros feitos em que tenham possibilidade de intervir em 
razão de seu cargo,.. 
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Eu proporia a fusão dos arts. 14 e 15 neste, que tomará o primeiro 
desses numeros: 

~E' vedado o exercido da advocacia aos delegados de qualquer 
classe•. 

A minha sugestão se justifica, porque a advocacia civel exercida 
pelo delegado de policia, traz os maiores transtornos, quando inescru-
puloso o delegado. 

Como sabe V. Excia., sr. Presidente, muitas vezes o alegado se pro-
va por meio de testemunhas. E como estas, muitas vezes tímidas, não 
têm coragem de depôr contra o constituinte do delegado da comar-
ca, que já conhecem bastante, tem-se a inexistencia da prova deseja-
da e que se verificaria em outras circunstancias. Dou meu testemu-
nho de fato semelhantes, verificados em comarcas do interior Estado. 

E' bem de ver que nem todo delegado de policia faz isso. Mas, 
se um faz, parece que a lei deve prever esse caso. 

Pune o Codigo Penal o homicídio. Nem todos matam, mas se um 
mata, está sujeito á pena estabelecida no respectivo artigo. 

Seria, portanto, muito conveniente que se vedasse o exercício da 
advocacia aos delegados em geral. Se é pequeno o ordenado, que se 
aumente esse ordenado. Concordo inteiramente com isso. 

Continuando nas minhas sugestões, passo ao art. 19, que diz: 
•Os delegados auxiliares não terão suplentes; serão substituídos 

por quem o Chefe de Policia designar» . 
Eu proporia qu~ a esse artigo, para ficar coere~te com art 8. 0 , se 

acrescentasse o segwnte: •escolhendo, de preferencta, delegado espe-
cializado ou de primeira classe •. 

Diz o art. 20: • 
•Os delegados especializados serão substituídos em suas faltas 

pelos delegados de primeira e segunda classe que forem designados 
pelo Chefe de Policia, e os de primeira classe, pelos de segunda a 
juizo da mesma autoridade• . ' 

Proponho que se diga: •Os delegados especializados serão substi-
tuídos, em suas faltas, pelos de primeira classe•, suprimindo-se as pa-
lavras «e segunda• . Isso pela mesma rasão que já dei anteriormente: 
para que não venha o delegado de segunda classe passar por sobre o 
de primeira substituindo o auxiliar. 

O art. 21 diz: 
•Para substituição dos delegados de segunda á oitava classe have-

rá tres suplentes, nomeados pelo Chefe de Policia, observado o dispos-
to no art. 10 do Regulamento Policial. 

§ 1.0 Os suplentes que os substituírem terão jurisdição limitada 
ao municipio da séde da comarca, caso essa abranja o territorio de 
outro município •. 

Compreendi, perfeitamente, qual o pensamento do autor do projeto. 
Temos muitas comarcas abrangendo mais de um municipio, de maneira 
que ele quer dizer que, quarrdo é chamado um suplente para substituir 
um delegado, esse suplente terá o seu exercido somente no município, 
séde da comarca. Mas, diz o projeto que os suplentes terão jurisdição 
limitada ao município da séde da comarca, caso esta abranja o territo-

/..--
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rio de outros murucipios. E caso a comarca não abranja territorio de 
outros municípios, onde terão exercido os suplentes? . 

Para melhor redação, proponho que em Jogar de se dtzer «caso 
essa abranja o territorio de outros municípios•, se diga: ~mesmo que 
essa abranja o territorio de outros municipios•. . . . . 

Assim, os suplentes terão jurisdição limita~a ao mumc1p10 d.e. s~d.e 
da comarca, mesmo que essa abranja o territono de outros mumc1p10s. 

Diz o art. 22: 
•Os delegados de carreira, que se demitirem de suas funções, po· 

derão ser nomeados para delegacias da mesma classe em que por ul· 
timo houverem servido, desde que contem, pelo menos, dois anos de 
exercícios e de bons serviços ,. . 

Parece que ficaria melhor mudarmos aqui o tempo do verbo 
ccontar• . Em Jogar de •desde que contem pelo menos • poder-se-ia 
dizer: •desde que contassem, quando demitidos, pelo menos • , etc. 

Como está, tem-se- idéa de exercício presente. 
Diz o artigo 23 : 
•As delegacias auxiliares, especializadas, de primeira e ~~ segunda 

classe, terão escrivães privat:iyos nomeados pelo Chefe de Policta, na for-
ma do art. 12 do Regulamento Policial. 

§ 1. o Servirão perante os delegad?s de terce~ra a oitava cl~sse os 
escrivães do crime; as referidas autondades, por.em, quando julguem 
conveniente, poderão nomear escrivães privativos. 

§ 2.0 Quando, na séde da delegacia, não houver escrivão do crime, 
servirá perante o delegado o escrivão de paz•. . _ . 

Pelo § 1.0
, têm os delegados a faculdede de .. non:ear escr1vaes. p~l

vativos e, pelo § 2.0
, quando na séde da delegacia nao houver escrtvao 

do crime, servirá perante o delegado o escrivão de paz. Pelo § 1.0
, 

têm os delegados a faculdade de nomear escrivão privativo, e, no § 2.0
, 

se declara que, quando não houver escrivão do crime, servirá o de paz. 
Proponho que ao § 2.0 do art. 23 se acrescente: • se não fôr nomeado o 
privativo, nos termos do paragrafo anterior•. 

Passo agora ao art. 26 que dispõe : 
•Aos delegados de segunda á setima classe que deixare~ de reme-

ter individuais datiloscopicas e boletins de estatística ao Servtço de In-
vestigações, não será fornecido pelo Juiz de Direito atestado de exercicio, 
afim de receber vencimentos •. 

Quer dizer que o Juiz de Direito é quem fornece atestado ao dele-
gado para que êle possa receber vencimentos, e que não ter~ ~reito a 
esse atestado o delegado que não remeter os documentos eXIgidos no 
art. 26. 

Parece que se deveria fixar o prazo dentro no qual recebesse o Juiz 
de Direito comunicação de que os delegados enviaram esses documentos, 
porque, do contrario, ficariam os delegados, ás vezes, sem poder receber 
seus vencimentos, uma vez que, não vindo a comunicação da Secreta-
ria ao Juiz de Direito, não póde este dar atestado. 

São estas as sugestões que proponho, Sr. Presidente, e que peço a 
V. Excia. submeter ao exame da Casa, afim de serem discutidas e vo-
tadas . 

(Muito bem I Muito bem I) 
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~ Sr .. Pedro Alelxo: -As sugestões lembradas pelo sr. Con· 
selhe1ro Juho de Carvalho.! todas elas me parecem inteiramente oportu-
nas. Enf_!etanto, em relaçao a duas delas, eu me permito fazer algumas 
ponderaçoes. 

A pri~eira dessas sugestões é a que se refere a substituição dos dele-
gados auxiliares. 

No projét? _que institue a .p~licia de car:eira, vê-se que se pretende 
guardar ~. trad1çao de nossa Policia, no sentido de que sejam os delega-
dos auxihares.pessoas. da confiança do Governo. Porque ealmente, sa-
~emo~ que~arnda mais agora que o arbítrio do Governo nesse sentido 
fica linutado-, sabemos que é de fato necessario que o Governo descan-
ce nos delegados ~uxiliares, porque. serão estes que poderão executar 
certas ordens e satisfazer cert?s servi os que reclamam confiança pessoal. 

_De modo q~~· neste sentido, desde que se verifique como uma ne-
cessi~ade o ar_!>Itno do Governo para a escolha dos delegados auxiliares, 
acredito que nao se deve fazer qualquer restrição a esse a rbitrio do Go-
verno. Porque, se '? Go'Cerno não puder demittir ou nomear quem bem 
entender para as runcçoes de delegado auxiliar, numa situação, por 
~xemplo, como aquela que ha pouco atravessamos; se o Governo não 
tiver e~sa faculdade, a sua situação poderá se tornar difícil, pois êle não 
contara com o homem de que tem necessidade. 

O SR. JULIO ~~ CARV ALHO:-Estou de acôrdo com V. Excia. Acho 
que o dele~ado aux1har deve ser de plena confiança do Governo, mas, 
pelo art. 8. , o Governo deve .es.colher o delegado auxiliar, de preferen-
cia, entre os delegados especializados e os de primeira classe. 

Prop~z .que essa escolha .fosse feita, de preferencia, entre os delega-
dos especializados. Melho.r ~mda : proponho agora que se se suprima 
tambem a palavra «especmhzado" e que a escolha seja feita entre os delegados. 

I 

. O SR. ~EDRO ALEIXO : - Mas, continuando no meu ponto de 
VIs!a, peço hcença para salientar o sf'guinte: como os delegados de pri-
~~Ira e _9e segunda class~ são em numero pequeno e os delegados au-
xilmres sao em numer? mruor, essa preferencia assegurada aos de primei-
ra e segunda classes e uma espeCie de menção que se faz aos nomes 
deles~ uma v~~ que, de acôrdo com o art. 9. 0 , haverá no Estado seis de-
legacias auXIliares,. tre~ del~gacias de primeira classe e seis de segunda 
cl~sse. P.ela propn~ s1tuaça~ dessas delegacias, com séde em Barbacena, 
Jmz de Fora, S. Jo~o dei Re1, Uberaba e Varginha, vemos que são os 
dele~ados que estarao tal~ez mais em contato com a propria adminis-
traçao para qualquer servtço urgente. 

Urna v~z que devemos reconhecer o arbítrio do Governo neste ponto, 
acho que .nao se deve fazer qualquer outra restrição que não a que 0 Governo Julga razoavel. 

E' uma restrição que tenho a fazer ás sugestões todas muito bem 
lembradas do meu nobre colega. 

. A segun?a sugestão de S. Excia. que tambem merece reparo de 
mmha parte, e a que se refere á questão do exercício da advocacia pelos 
delegados. 
. Devo dizer que!. em tese, .estou inteiramente de acôrdo com 0 meu 
Ilustrado colega. Nao ha duVIda que seria o ideal vedarmos 0 exerci-

• • 
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cio da advocacia a todos os delegados Mas devemos tambem ponder~ 
o seguinte: não é apenas a questão de vencimentos, a questão dos pro-
ventos do cargo que se deve ter em vista. E' que, realmente, para 
esses primeiros cargos de delegados de setima e sexta classes devemos 
procurar atrair as melhores vocações e os melhores elementos. 

Advogados que somos, sabemos perfeitamente bem que hoje os pro-
ventos que percebem os bachareis, seja nas delegacias ou nas promoto-
rias, não podem sofrer um confronto com os que eles poderiam perceber 
se fossem exercer a advocacia. O resultado é que cada vez mais diminue 
o numero daqueles que já revelaram sua competencia e sua dedicação nas 
escolas, e se destinam ás profissões de promotor e á propria magistratura. 

O SR. JULIO DE CARVALHO:- Estou de acordo com V. Excia., 
em se tratando dos promotores de justiça, mas, quanto aos delegados, 
acho que não se lhes deve permitir o exercício da advocacia, pois, do 
contrario, ou eles serão pessimos advogados ou pessimos delegados. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Poder-se-ia dizer o mesmo quanto aos 
promotores: ou serão pessimos promotores, ou pessimos advogados. 

O SR. JULIO DE CARVALHO :-As condições são outras: o pro-
motor de justiça é um advogado, ao passo que o delegado não o é. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Somente um bacharel que não tivesse 
possibilidade de ingressar numa promotoria ou na advocacia, é que iria 
pleitear a nomeação de delegado. 

O SR. JULIO DE CARVALHO:-V. Excia. sabe que o promotor de 
justiça de uma comarca de primeira entrancia ganha quinhentos e tantos 
mil réis, e os bachareis aceitam o cargo. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Com a possibilidade de advocacia. 
O SR. JULIO DE CARVALHO :-Mas sem a possibilidade de pro· 

moção, que terá o delegado de policia. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-A simples possibilidade de uma promo-

moção, ao fim de certo tempo de esforço, de uma classe que percebe 
400$000 para outra que percebe 450$000, não seria atrativo suficiente 
para que um rapaz, que tivesse realmente capacidade de exercer essas 
funções, pudesse aceitar, digamos, a delegacia de Itabirito, ou uma de-
legacia do n::>rte de Minas . Isso seria diíicil. 

Ora, devemos aproveitar esta oportunidade para que se possam re-
velar as vocações, uma vez que hoje, no mundo inteiro, a policia já é 
uma das mais nobres funções e reclama mesmo grandes competencias . 
Sendo assim, haveria vantagem em que se permitisse a advocacia a esses 
delegados, mais ainda porque eles têm atribuições e onus marcados no 
proprio Regulamento, e não seria de receiar a influencia deles apenas 
como delegados nesses municipios, onde influencias outras se exercem, 
influencias de chefes politicos, de pessoas graduadas do Jogar. 

Acredito que o dispositivo que permitir ao delegado que advogue, 
constituirá um ensejo para que os novos bachareis iniciem a vida com 
mais esperanças. Fechando-se aos mesmos a oportunidade de abrirem 
banca de advocacia numa comarca remota do Estado, será quasi que 
lhes dizer que vão para lá incidentemente, desinteressadamente de suas 
funções. 

São estes os pontos das sugestões lembradas pelo meu ilustrado 
colega, com os quais não concordo, porque, como disse, acho que o ar· 

• 
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bitrio que se reconhece ao Governo deve ser um arbítrio a que não 
se ponham pêas e que, se o proprio Governo fixa apenas essa restrição 
da preferencia entre determinadas classes, não vejo razão maior para 
que se limite essa preferencia. 

O segundo ponto das sugetões de S. Excia., com o qual divirjo, é 
sobre a possibilidade que julgo dever ser dada aos novos bachareis de 
se iniciarem esperançosamente na vida profissional. Não se deve propor 
uma medida radical a esse respeito, porque se o delegado não é honesto, 
poderia se interessar em um escritorio de àdvocacia local, o que seria 
talvez peior ainda. 

Em certas delegacias, mesmo de bachareis e em delegacias que 
são exercidas por leigos e oficiais da Força Publica, as questões de des-
pejo, de cobrança de divida e outras se resolvem com um pouco de bor-
racha e uns dias de cadeia. 

Não se pode argumentar com abusos, e não seria esse o fundamen-
to para se vedar o exercício da advocacia aos delegados. 

Não concordo com o meu ilustrado colega, mesmo porque conhece-
mos a dificuldade em que estaríamos para fixar ordenado remunerador 
para todos os delegados. 

O SR. LORETO DE ABREU :-E' uma razão forte . 
O SR. PEDRO ALEIXO :-0 acesso se fará lentamente de maneira 

que será difícil a esses moços fazer carreira em pouco tempo. 
Quanto ao mais, estou de acordo com as sugestões de meu nobre co-

lega, todas muito oportunas e consultando o espírito da propria reforma. 
(Muito bem I Muito bem!) 
- Ninguem mais tomando a palavra encerra-se a discussão e passa-se a 

Votação 
O sr. Lorêto de Abreu :-Sr. Presidente, eu proporia que nos 

pontos em que V. Excia. está de acordo com o sr. Conselheiro Julio de 
Carvalho, a votação se fizesse em globo, mas nos pontos em que en-
traram em divergencia, V. Excia. destacasse cada um deles, por ocasião 
da votação. 

O Sr. Pedro .A.Ielxo :-Vou pôr a votos o meu parecer, com 
as emendas apresentada pelo sr. Julio de Carvalho, salvo aquelas que se 
referem a nomeação de delegados .auxiliares e a restrição da advocacia 
em relação aos delegados de qualquer classe. · 

Os senhores que concordam com meu parecer e com as emendas do 
sr. julio de Carvalho, salvo as duas a que acabo de mereferir, queiram 
ficar como estão (pausa)-Aprovados. 

Vamos passar agora á votação da emenda relativa a nomeação dos 
delegados auxiliares. O sr. Julio de Carvalho propõe que se suprimam do 
art. 8. 0 as palavras c e os de primeira classe», ficando o artigo assim re-
digido: 

c Os delegados auxiliares serão de livre nomeação do Governo 
e escolhidos de preferencia entre os delegados especialiados, que, nesse 
caso, exercerão os cargos em comissão•. 

Ou então S. Excia. propõe que se suprima tambem a palavra ces-
pecializados• e que a escolha seja feita entre os delegados. 

• • 
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· e dá maior elas-O SR. LORETO DE ABREU :-Parece que assim s 
ticidade ao dispositivo. h se deveria deixar nos 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Eu ac ava que 
termos em que o Governo propoz. 

Em votação a emenda do sr. Julio de Car;'alho. nda parte da emenda . 
O Sr. Lorêt~ ded tb"f:O:-~~~~fc~~d~~:r a preferencia em re-

proposta pelo sr. Jubo e arva ' 
lação a todos os delegados. . 

(No mesmo sentido se manifestam os demais srs. conselhezros). 
t - outra emenda apresenta-

O Sr. Pf!dro .A.Ietxo:- Et;lnX~ ~~a~r~s. 14 e 15 em um só, que 
da pelo sr. Juho de Carvalho, fundi que ficará assim redigido : 
tomará o primeiro desses. ~umerosd e . s delegados de qualquer 

cE' vedado o exerCJClO de a vocacJa ao 
classe•. ta emenda sr Pre-

SR LORETO DE ABREU : -Voto contra es . h, . difi-O · ~ . V Excia., porquanto pode aver _ 
sidente, e estou de acordõ com · devido a pequena remuneraçao 
culdade nas nomeações dos delegados, mitir aos mesmos o exercício 
inicial deles, razão pela qual devemos per 
da advocacia. - eu sou solidario 

O SR. CHRISTIANO GUIMARAES : - Tambem 
Com 0 Sr. Presidente. s p · 

V t igualmente com o r. rest-O SR. SAMUEL LIBANIO :- o o 

dente. ANNIBAL GONTIJO: -Voto com o sr. Julio de Carvalho 
~ ~~. Pedro .A.lelxo: -Está, pois, rejeitada a emenda, podendo 

ser anunciada a seguinte 
Conclusão 

. s minutas da reforma da Polida 
O Conselho ConsultivoS aprtov~ a da Policia com as sugestões v o-

Civil e do Regulamento da ecre ar~a . , 
tam das notas taqmgraficas. 

tadas~Sq~~~~~: a votos. é essa conclusão unanimemente ap.rovada. 
u dação do parecer finaL -Volta o processo ao relator para re 

Prorrogação da hora 
t · t rminada Consulto aos O Sr PedrO .A.Ietxo : -A hora es a e · · sejam votadas 

senhores êonselheiros se dev~ ser p~orrogada ate que 
. tantes da ordta do d1a. 

as matenas cons banlO . -Eu proponho, Sr. Presidente, que se 
O Sr. Samue~ LI vo~mos todas as materias constantes da 

prorrogue a. hora, afim de dermos nos dedicar nas proximas sessões 
ordem do dia, de sorte a P0 . t 
exclusivamente ao estudo de orçamen o. - ) 

(Consultado o Conselho, é unanimemente aprovada a prorrogaçao. 
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bitrio que se reconhece ao Governo deve ser um arbítrio a que não 
se ponham pêas e que, se o proprio Governo fixa apenas essa restrição 
da preferencia entre determinadas classes, não vejo razão maior para 
que se limite essa preferencia. 

O segundo ponto das sugetões de S. Excia., com o qual divirjo, é 
sobre a possibilidade que julgo dever ser dada aos novos bachareis de 
se iniciarem esperançosamente na vida profissional. Não se deve propor 
uma medida radical a esse respeito, porque se o delegado não é honesto, 
poderia se interessar em um escritorio de advocacia local, o que seria 
talvez peior ainda. 

Em certas delegacias, mesmo de bachareis e em delegacias que 
são exercidas por leigos e oficiais da Força Publica, as questões de des-
pejo, de cobrança de divida e outras se resolvem com um pouco de bor-
racha e uns dias de cadeia. 

Não se pode argumentar com abusos, e não seria esse o fundamen-
to para se vedar o exercício da advocacia aos delegados. 

Não concordo com o meu ilustrado colega, mesmo porque conhece-
mos a dificuldade em que estaríamos para fixar ordenado remunerador 
para todos os delegados. 

O SR. LORETO DE ABREU :-E' uma razão forte. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-0 acesso se fará lentamente de maneira 

que será difícil a esses moços fazer carreira em pouco tempo. 
Quanto ao mais, estou de acordo com as sugestões de meu nobre co-

lega, todas muito oportunas e consultando o espírito da propria reforma. 
(Muito bem! Muito bem!) 
- Ninguem mais tomando a palavra encerra-se a discussão e passa-se a 

Votação 
O sr. Lorêto de Abreu :-Sr. Presidente, eu proporia que nos 

pontos em que V. Excia. está de acordo com o sr. Conselheiro Julio de 
Carvalho, a votação se fizesse em globo, mas nos pontos em que en-
traram em divergencia, V. Excia. destacasse cada um deles, por ocasião 
da votação. 

O Sr. Pedro Alelxo :-Vou pôr a votos o meu parecer, com 
as emendas apresentada pelo sr. Julio de Carvalho, salvo aquelas que se 
referem a nomeação de delegados auxiliares e a restrição da advocacia 
em relação aos delegados de qualquer classe. 

Os senhores que concordam com meu parecer e com as emendas do 
sr. julio de Carvalho, salvo as duas a que acabo de mereferir, queiram 
ficar como estão (pausa)-Aprovados. 

Vamos passar agora á votação da emenda relativa a nomeação dos 
delegados auxiliares. O sr. Julio de Carvalho propõe que se suprimam do 
art. 8.0 as palavras ce os de primeira classe», ficando o artigo assim re-
digido: 

cOs delegados auxiliares serão de livre nomeação do Governo 
e escolhidos de preferencia entre os delegados especialiados, que, nesse 
caso, exercerão os cargos em comissão•. 

Ou então S. Excia. propõe que se suprima tambem a palavra •es-
pecializados» e que a escolha seja feita entre os delegados. 

. . 
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· e dá maior elas-O SR. LORETO DE ABREU :-Parece que assim s 
ticidade ao dispositivo. achava que se deveria deixar nos 

0 SR. PEDRO ALEIXO :-Eu 
termos em que o Governo propoz. 

Em votação a emenda do sr. Juliovdet Carvlaalsegunho. da parte da emenda . 
L rêt de Abreu :-- o o pe . O Sr. o ~ d C lho verificando-se a preferencta em re-

proposta pelo sr. Julio e arva ' 
lação a todos os delegados. . 

(No mesmo sentido se manifestam os demais srs. conselhetros). 
t - outra emenda apresenta-

O Sr. Pt!dro Alelxo : -E~ ~~ ~~a~rfs. 14 e 15 em um só, que 
da pelo sr. !uh<;> de Carvalho, n;~~~ que ficará assim redigido: 
tomará o pnmetro desses. ~ume d . os delegados de qualquer 

"E' vedado o exerCJClO de a v oca ela a 
classe• · ta emenda, sr Pre-

SR LORETO DE ABREU: -Voto contra es . h . d'fi-0 . ~ V Excia porquanto pode aver 1 
sidente, e estou de acordo com · d~~ido a pequena remuneração 
culdade nas nomeações dos ldedlegados, permitir aos mesmos o exercício 
inicial deles, razão pela qua evemos 
da advocacia. - eu sou solidario 

O SR. CHRISTIANO GUIMARAES : - Tambem 
Com 0 Sr. Presidente. s p · 

O V t igualmente com o r. resJ-0 SR. SAMUEL LIBANI : - o o 

dent~ SR ANNIBAL GONTIJO: -Voto com o sr. Julio de Carvalho 
OS~. Pedro Alelxo: -Está, pois, rejeitada a emenda, podendo 

ser anunciada a seguinte 
Conclusão 

. as minutas da reforma da Policia 
O Conselho ConsultivoS aprtov~ da Policia com as sugestões vo-

Civil e do Regulamento da ecre ar~a . ' 
ue constam das notas taqmgraficas. 

tadas~Sq b etida a votos. é essa conclusão unanimemente ap.rovada. 
u m d ão do parecer final . -Volta o processo ao relator para re aç 

Prorrogação da hora 
AI tso: -A hora está terminada. C~msulto aos 

h 0 e~~o~=os : deve ser p~orrogada até que se1am votadas 
sen or . ta t da ordia do dm. 
as matenas cons n es o . -Eu proponho, Sr. Presidente, que se 

O Sr. 11amuel Llb~~mos todas as materias constantes _da 
prorrogue a. hora, afim de dermos nos dedicar nas proximas sessoe 
ordem do dia, de sorte a po 
exclusivamente ao estudo de orçamento. - ) 

(Consultado o Conselho, é unanimemente aprovada a prorrogaçao. 
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Concessão de terreno a Santa Casa de Miserlcordla 
da Capital 

(PEÇA N? 143) 
O Sr. Pedro .&teixo: -Segue-se a discussão da peç& n. 143, 

relativamente a concessão de terrenos á Santa-Casa de Misericordia da 
Capital. 

Não se achando, porém, presente o relator, sr. Conselheiro Lucio 
dos Santos, fica adiada a discussão. 

Pagamento de adicionais ao professor -Alfredo Maxlmla-
no de Oliveira 

(PEÇA N. 144) 
O Sr. Pedro A.lelxo: -Vai entrar agora em discussão a peça 

n. 144, referente a abertura de um credito especial de 778$400 para 
pagar adicionais da lei n. 425 ao professor da escola anexa ao 2. 0 Bà-
talhão da Força Publica, Alfredo Maximiano de Oliveira. 

E' relator da peça o sr. Consolheiro Lorêto de Abreu, que tem a 
palavra. 

O Sr. Lorêto de Abreu: -Meu relatorio é o seguinte: (lê) 

Relatorio 
O Exmo. Sr. Secretario da Educação e Saude Publica, consulta ao 

Conselho Consultivo se póde abrir o necessario credito para pagamento 
dos adicionais de 778$400 a que tem direito o professor publico deste 
Estado, Alfredo Maximiano de Oliveira, ex-ui da lei n. 425 de 1906, de 
acôrdo com a contagem de tempo da Secretaria das Finanças, constante 
da certidão a fls. e com a liquidação desse quantum pela Secretaria da 
Educação, como se vê a fls. 

Ao sr. Cons. Julio de Carvalho. 
Belo-Horizonte, 19 de Dezembro de 1932.-Lorêto. 

Parecer 
O Sr. Lorêto de Abreu : -Voto pela autorização á abertura 

desse credito, uma vez que é perfeitamente legal e fundado na lei n. 425, 
de 1906, que examinei. 

Parece, efetivamente, que devemos no limitar ao exame da legalida-
de do credito, uma vez que as Secretarias é que têm competencia para 
fazer a liquidação respectiva e nos faltam mesmo elementos para poder-
mos examinar de um modo preciso essa liquidação. 

Verifiquei a certidão da Secretaria das Finanças, relativamente á con-
tagem do tempo de exercício desse professor e achei que ella está certa. 
Tambem examinei a informação da Secretaria da Educação e Saude Pu-
blica, a liquidação do quantum desse credito, e achei egualmente que 

• 
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. d com a exposição desses essa liquidação está certa, mas )ogan o apenas 
dois documentos. á aber-

De modo que meu parecer é no sentido de aquiescermos 
tura do me&mo credito. 

(Muito bem I) Discussão 

. - ecer e ninguem tomando a palavra, é o 
Posto em dtscussao o par d d tando-se a seguinte 

mesmo submetido a votos e aprova o, a o 

Conclusão 

o Conselho ConsultiV?. aut.ori~a a1 ~bert:;~ ~~ ~~toa~s~~~~s~~ 
778$400 paAnra pagar o2so ~al~~~os daa F~~ç~· Publlca, Alfre'do Maximiano 
da Escola exa ao · -u 
de Oliveira. . . 

d ão do parecer defimtivo. -Volta o processo ao relator para re aç 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 145) 

lx . F·nalmente vai entrar em discussão a 
peça C:. ~!5, ~:b~:~ !~~a :e· terr;s dev?~utas, situadas nos municípios 
de Fruta!, Manhuassú, Caratinga e Jeqmtinhonha. .. 

Tem a palavra} o relator, sr. Conselheiro Anni~al Go~ti]O. . 
O Sr. A.DDibal Oontl)o : - Meu relatorio e o segumte (lê). 

Relatorlo 

O Sr. Secretario da Agricultura e~oficio n: 1.245, ~e 1_6 de:~~::: 
solicita do Conselho Consul

1
tivt o d«:tuMi;::-~~ra:~~~~i~~adeo F~tal, Ma-

der 14 lotes de terras dev_o_ u as si a 
nhuassú Caratinga e JeqUitinhonha. f .d fi . ' . panha ore en o o CIO Os lotes que constam da hsta que acom d portanto vedada 
teem suas áreas superiores . a cem hect~es, sen ~ 348 de 29-~31' 
a venda, pela letra e ~o ar:g.o f0 ~o pedf~~ n~ que. acima se refere. 
razão pela qual. o Sr. ecre ano ~ Conselheiro Christiano Guimarães. 
Assim relatada a peça passo-a ao · 

Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1932.- Annibal Gonttjo, relator. 
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Parecer 

O Sr. ADDibal Gontljo:- Sr. Presidente, os 14 lotes de terras 
devolutas, para cuja venda o Sr. Secretario da Agricultura solicita auto-
rização do Conselho, estão todos enquadrados nos limites do Regula-
mento aprovado pelo decreto n. 8.201, de 31 de janeiro de 1928, inclu-
sive o primeiro, situado no município de Fruta], com área de . . . . . . . . 
6.280.000,00m2 e que se destina a industria partoril, de acôrdo com as 
informações prestadas pelo mesmo sr. Secretario. 

A' vista disso, sou de parecer que o Conselheiro aquiesça á solicita-
ção que lhe é feita para a venda dos terrenos em questão. 

(Muito bem I} 

Discussão 

Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, adotando-se a se-
guinte 

Conclusão 

O Conselho Consultvo autoriza a venda de terras devolula situa-
das nos municípios de Frutal, Manhuassú, Caratinga e Jequitinhonha, e 
relacionadas em oficio do Sr. Secretario da Agricultura, que constituiu 
a peça n. 145. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Orçamento do Estado 

O Sr. Pedro .&lelxo:- Comunico aos nobres colegas que de-
verá vir amanhã ao Conselho um funcionaria da Seretaria das Fman-
ças afim de nos facilitar o exame da proposta de orçamento. Assim, 
terminada a sessão de amanhã, faremos um exame da materia orçamen-
taria , aiim de ficarmos habilitados a, na proxima segunda-feira, proce-
der á votação do orçamento. Na hipotese dos estudos não ficarem 
concluídos amanhã, teremos talvez de marcar outra reunião para vermos, 
se o Conselho, mais uma vez, fazendo um esforço, póde colaborar com o 
Governo de modo a poder o orçam em to entrar em vigor, como ele deseja, 
coincidindo com a entrada do ano novo. 

Não havendo mais nada a tratar, designo para a manhã a seguinte. 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE-Aregimental. / / 
SEGUNDA PARTE- Discussão da peça n. 143 sobre a concesão 

de terreno a Santa Casa de Misericordia da Capital. Discussão fia peça 
n. 135 sobre os requerimentos dos oficais de justiça e condutor de malas 
do Tribunal da Relação. 

Está encerrad~ a sessão, 
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·~----------~--==~~ 
4 de dezembro de 1032 87 .a sessão ordlnarla, aos 2 

PRESIDENTE:- Sr. Pedro Aleixo. 

SECRETARIO : - Sr. Furtado de Menezes. 
di t Reque-J r de Carvalho-Expe en e-. di S1JMABI0 &- Ata-Observaç~es do Sr. tu JO o sentido de lhe ser conc~I~a N-

·rimento do sr. LuclO does ':'n ~~·de Orçamento-Pareceres tmaist .· 
ensa de membro da omiss e especiais ao orçamen o Vl-

f3t (Abertura de créditos suplen:t~nt~ e Regulamento da Secreta-
t ) N 132 (Refórma da Polícia I ã Santa Casa de 

g_~n ~a-P~licia)-2 . a parte-Co~cessao de te~r~~~ Lu cio dos Santos 
Misericordia d3 Capital- Relaton_o e pare':~s otici~ de justiça e do 
-Discussao-ConclusaoT---;-~equ~~~':~f:çao- Preliminar proposta pel_o 
condutor de malas do n una d mesma-Anexaçao dos requen-
sr Lorêto de Abreu- Aprovaçao f Sessao extraordinaria-Ordem m.entos ao projéto de orçamen o-
do dia. . F 

sentes os srs. Pedro AleiX.o, • ~r
A' hora regiment~, achando-se ~fo de Carvalho, Samuel .Libamo. 

tado de Menezes, Loret~ de JJ;.Gbr:~ · J e Christiano Guimarães, e aberta 
Lucio dos Santos, Anmbal ontlJO 
a sessão. Ata 

. - ta da sessão anterior· 
E' lida e posta em ciJ.s~~!~h~: _Peço a palavra. 
O Sr. .JuUo dALEe "r ... xo ... -Tem a palavra o sr. Cons. Julio de O SR. PEDRO · 

Carvalho. E CARVALHO. - Sr. Presidente, está perfeita a 
O SR. JUUO D . . d 1 . onstasse que, quando propuz, se 

ata. Entretanto, eu ?eseJana qu:do~ a f~i de opinião que se aumen~a~sem 
vedasse a advocacta aos del~g ' f . 1 á concessão do exerciCIO da . t sendo tsto pre enve os seus venc1men os, al ue eu desejava fazer. . .. 
advocacia. E' apenas est~Ô :ess V v~i: será atendido. Aliás, a JUStifi-

0 SR. PEDRO ALE : t d~ nas notas taquigraficas e, portanto, cação de V. Ex. ~e acha reg~s ra 
constará dos Anadis. . bservações sobre a ata, é a mesma aprova-

-Não haven o mats 0 r de Carvalho 
da com a ressalva feita pelo sr. Ju IO . 

Expediente 
traz ao conhecimento do Con~ 

0 Sr. Fartitdo de Menezes 
selho o seguinte expediente: 

Oficio 
nda de gasolina em bombas automa-

Rescisão de contra~ para a ventcipio de Carangola 
tzcas, no mu 

H · te 23 de Dezem-Gabinete do Presidente do Estado.-Belo- onzon ' 
bro de 1932. lh Consultivo -Em nome do sr. 

Exmo . Sr. Presidente do C~nse 0 licitação q~e lhe tez o Ministro 
Presidente do Estado, e para aten er a so 
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da Justiça, em o oficio junto, de 18 do corrente, passo ás mãos de V. 
Ex., para que se digne submetê-los ao Conselho Consultivo, os papeis 
referentes á rescisão do contrato de fornecimento de gasolina, por meio 
de bombas automaticas, no município de Carangola. 

Atenciosas saudações.-Lafayette Brandão, secretario da Pre-
sidencia. 

Oficio a que se refere o sr. secretario da Presidencla 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores.-Diretoria do Interior.-

N. 2.350 (l.a Secção).-Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 1932. 
Sr. Presid nte do Estado de Minas-Gerais.~Restituindo os inclusos 

papeis que acompanham o oficio n. 4.691 , de 25 de novembro ultimo, 
relativo ao pedido de autorização para rescisão de contrato do forneci-
mento de gasolina por meio de bombas automaticas no município de Ca-
rangola, nesse Estado, tenho a honra de, na conformidade do disposto no 
art. 11 do decl'~to n. 20.348, de 29 de agosto de 1931, solicitar a V. 
Ex. sejam a tal respeito, prestadas informações ao Conselho Consulti-
vo deste Estado. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima e distinta consi-
deração.-Antunes Maciel. 

Oficio a que faz referencia o sr. Ministro da Justiça 
Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais -Belo-Horizonte. 

-5.a-4.691.-Rescisão de contrato (Carangola).-Em 25 de novembro 
de 1932. ' 

1. Senhor Ministro. -Para os fins do art. U, letra c, do decreto 
federal numero 20.348, de 29 de agosto de 1931, tenho a honra de pas-
sar ás mãos de Vossa Excelencia, os inclusos documentos relativos á 
rescisão de contrato, para a qual o prefeito do município de Carangola, 
neste Estado, solicita a autorização legaL -

2. Trata-se de uma concessão de privilegio, por 25 anos, fei ta ao 
cidadão Gastão José de Sousa pela extinta Camara Municipal de Ca-
rangola, para a venda de gasolina em bombas automaticas. 

3. A referida concessão foi autorizada pela lei municipal numero 
117, de 2 de março de 1925, e o contrato entre a municipalidade e o con-
cessionario é de 2 de maio do mesmo mês. 

4. O ato do antigo governo municipal de Carangola não encon-
trava apoio na legislação então vigente; ao contrario, infringe o disposto 
no art . 7'2, § 24, da Constituição Federal, por isso que estabelecia em 
favor de determinado individuo, um verdadeiro monopolio, de vez que 
qualquer outro negociante não poderia, como não póde, naquela cidade, 
vender gasolina por meio de bombas automaticas. 

5. Não se trata, como se vê, de nenhuma industria ou serviço que 
viesse satisfazer o interesse publico com a preocupação de torná-lo mais 
perfeito, de melhor qualidade e mais barato, caso em que se justificaria 
o privilegio. 

6. Verdade é que os comerciantes podem vender o artigo por ou-
tros meios, isto é, em latas ou outras medidas, mas é sabido que o siste-
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t comercio, com o seu fun-ma de bombas facilita extraordinariamen e o 
cionamento facil e permanente. . - ão José de Sousa, tem sido 

7. A con~essão feita a? Cida?ao G~.!os expostos e ainda porque, 
prejudicial ao mteresse publ~c?•Jâ 0J ~~pedida de permitir que o}ltros 
em virtude dela, está a mumctpb I a e ~ d de concorrendo assim para o 
. d"vt" duos instalem novas bom as na ct a ' m 1 • • 1 aumento da renda mumctpa · · os protestos de 

Aproveito o ensejo para r~iterar _a Vossa Excelencta 
minha elevada e distinta cons• deraçao. 

O Presidente do Estado, Olegario Maciel. • 
Alguns dos papeis constantes do processo 

REQUERIMENTO 

D Ch f do Governo do Exmo. Sr. Dr. 6legario Dias ~aciel.- D. . e e 
Estado de Minas-Gerais.-Belo-Honzonte, d al-

- . m caso que dependesse a vossa 
Venerando Sr .. - Nao !oss~ .u 0 signatario importunar-vos, pren-

ta e sabia autoridade, e nao _vma momento 
dendo a vossa preciosa atençao por um . t . 'dade um privile-

V E ·a ignorar eXIste nes a CI • Como não deve · xcib d ' tina que está em flagrante con-
gio de exclusividade de bom as e ~az.o - 'E tad ais 
flito com a letra expressa das Constitmçoes s u . D J . Ri-

. . al d sta Cidade concedell ao r. ose 
As ex-Camara M~~lCl~ ·tdo deixando assim prejudicadas todas 

beiro de Miranda O prtvilegiO CI_a mente a cStandard Qil :t tem bom-
as Companhias de Pet_roleo, JlOIS so 
bas distribuidoras aqm. d'd vem de ha muito . . . d a1 do-se do favor conce 1 o O pnvtleg.a . o, v en . - 0 deixando que outros possa~ 
fazendo monopolio deste comercio. nt.osamente depois que instalei 
comerciar nesse ramo e a1ora, t crrmmanda seu~ empregados dizerem 
aqui uma bomba dde ~fi~oo ~o ~~tores dando em resultado a venda 
que esse produto an1 ca o ' 
diminuta desse produto. . . . como medida de represalia 

Talvez ~ssim proced~ o Vpn;Je~~so este senhor é aqui um dos 
ao benemento g~verno e · ~~ não deve ignorar. 
chefes do bernard1.smo, como V· · . · al distribui do 

. tregar a copta de um memon 
Peço vema para vos ~ETROLEUM COMP ANY » que se prende ao 

pela cANGLO MEXICAN 
assunto desta. v E · der provi-

O povo deste município saberâ agradecer a . x. st 
mento a esta reclamação justa. f t afi 

d s oferecer uma o ogr a Aproveito-me da oportunida e para ':'o 
da bomba de alcool motor instalada aqw. 

Deus guarde V·. Ex. 
Carangola, 27 de Maio de 1931.-Antonlo Luiz de Souza. 
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Memorial 

DISTRIBUIDO PELA cANGLO-MEXICAN PETROLEUM COMPANY 
OF BRASIL• 

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1931.-BOMBA de GAZOLINA 
-EXCLUSIVIDADE: 

Como é d? conhecimento de V. Excia. algumas municipalidades, em 
fJagrante ?O?fh~o com a letra expressa das Constituições Estaduais con-
cedem pnvilegws para instalações de bombas a alguns agentes das 
nossas congeneres 

Nós jamais pleite~os qualquer concessão nesse sentido, porque 
nos repugna aceitar trus favores, visto serem os mesmos ilegais 

Para demonstrar a ilegalidade, passamos a dar alguns ex~mplos : 
ESTADO DO RIO: Em Bom-Jardim o agente da cSTANDARD• 

em face de m;na conc~ssão que lhe havia sido dada ilegalmente outorgad~ 
embarg?u a. mstalaçao da bomba que os Srs. Erthal & Irmãos n/agentes 
pretendiam mstalar. Estes não se conformando com o citado embargo 
sub~eteram o caso a um Advogado (Dr. Lengruber Filho) que em fac~ 
do mconteste, .de. di~e~to dos nossos agentes se prontificou a recorrer 
para o remedio JUdicial, assumindo por sua conta a responsabilidade 
das desl!esas no caso de não lhe ser fauorauel a decisão. 

Aceitaram os n/ agentes os serviços do citado causídico que oh-
e ndo ganho de causa, a bomba foi e continúa instalada. ' 

_ E~TADO DE S. PAULO: No territorio sob a jurisdição desta Sec-
çao, nao co~ec~mos caso algum de exclusividade. Sabemos entretan-
to, que. em Silveiras '.e Arêas •. fôra por um prefeito de cada localidade, 
c~nced1do um determmado rruo a uma Companhia, sendo no entretanto 
trus atos ~or~ados sem efeito por outros Prefeitos. 

~m SilyeiT~s por ser contrario ao interesse publico ! Em Arêas por 
ser mconstitucwnal. 

. ESTADO ~E ~UNAS-GERAIS: Conhecemos varios casos de privi-
legws dos qurus, Citaremos apenas os mais importantes:- Abaeté Ca-
rangola, Ponte-Nova, Rio-Novo e Ubá. ' 
. Sobre o assunto, submetemos em devido tempo um memorial ao Pre-

Sidente do Estado, Exmo. Sr. Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 
que tomando o. m~smo em consideração entregou-o para estudo ao sr: 
Dr. Armando Vwtti de Magalhães, Advogado do Estado que depois de 
tudo bem estud~do e analisado, ofereceu um grande e hem fundamen-
tado parecer •. o~n~ando pela nulidade de tais privilegias por colidirem 
com a Constltuiçao. 

~rt. 3.o Incumbe ao Presidente do Estado nomear livremente os 
Prefeito~. O mesmo art. em seu § 3.0 declara textualmente: cO Prefei-
to depms de regularmente empossado ratificará ou revogará expressa-
mente os atos ou deliberações que ele mesmo, antes de sua investidu-
ra d~ acordo com a presente lei, ou quaisquer outras autoridades que 
~tenormente tenham administrado de fato o Município ha]·am' pra-
ticado. 
d Depreende-se. portéi!lto que, os novos Prefeitos estão na obrigação 

e .revogar as deli~eraçoes que eles mesmo sancionaram de vez ue 
as Julguem çqntran&s á Constituição1 ou interesse do Muni~ipio , q 

( • 
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Oficio dirigido ao sr. Secretario do Interior pelo Prefeito 
de Carangola 

Prefeitura Municipal do Carangola.- Gabinete do Prefeito.-N. 66. 
Exm.0 Sr. Dr. Secretario do Interior do Estado de Minas-Gerais. 
Belo-Horizonte.-Em resposta ao vosso oficio n. 103, de 28 .d? 

mês de julho p. findo, tenho a informar-vos que a ex-Camara Mum~I
pal, em virtude da resolução n. 167, de 2 de março de 1925, CUJa 
copia acompanha este, concede privilegio ao sr. Gatão José de S~usa 
para venda de gasolina, por meios de bombas automaticas nesta ctda-
de, pelo prazo de 25 anos, mediante contrato lavrado em 8 de maio d~ 
1925. O referido concessionario, em 23 de janeiro de 1929, requereu a 
ex-Camara Municipal (Req. 1.164 de 23-1-929. Prot. 2 fls. 54), ~cença 
para transferir o mesmo privilegio aos srs. dr. José Ribeiro de Mtranda 
e Raul Barbosa Rezende. O então presidente e Agente Executivo le-
vou o citado pedido ao conhecimento da Camara reunida que, em sess~o 
de 1.0 de fevereiro de 1929, concedeu permissão para a transferencta 
requerida, sendo atualfnente detentores do referido privilegio os srs. 
dr. José Ribeiro de Miranda e Raul Barbosa de Rezende. . 

Aproveitando a oportunidade, reitero-vos os protestos ?e mmha 
alta estima e distinta consideração.- Waldemar Soares, prefelto. 

Resolução a que se refere o oficio supra 
N. 167. A Camara Municipal de Carangola, por seus representantes 

legais resolve e eu em seu nome, sanciono a seguinte lei: • . 
Art. 1) Fica o sr. Presidente da Camara ~ Agente Execu~v? M:u-

nicipal autorisado a conceder ao sr. Gastão Jose de Sousa o pnvllegt_o, 
mediante contrato, a juizo do sr. Presidente da Camara, para mstalaçao 
de bombas automaticas para fornecer gazolina pelo espaço de 25 anos, 
sem impedimento da venda desse produto manufatureiro pelos comer-
ciantes urna vez que não seja pelo mesmo meio. 

Art. 2.0 - Fica sem efeito a presente concessão si a instalação das 
bombas ou bomba não se fizer dentro de seis mêses contados da data 
do contrato. 

Art. 3.0 - Revogam-se ás disposições em contrario. 
Mando, portanto a todas as autoridades ás quais o conhecimento 

e a execução da presente resolução hajam de pertencer que a cumpram 
e façam cumprir tão fielmente como nella se contem. 

Dado e passado nesta Secretaria da Camara Municipal do Caran-
gola, aos dois dias do mês de Março de 1925.-0 Presidente da Cama-
ra. Adolpho Euzebio de Carvalho. 

Registrada nesta Secretaria na me ma data, por mim, Augusto Cruz , 
amanuense. 

Secretaria, 3 de Agosto de 1931.-Kruger de Mattos, secretario. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 14~, distribuid~ aos srs. 

Julio de Carvalho, Lucio dos Santo e Pedro Aleuw 1 respectiv~mente , 
relator 1.0 e 2.0 revisores . 
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Oficio 

Emendas na proposta do orçamento da despesa da Secretaria da 
Educação 

.Secretaria das Finanças do Estado de Minas Gerais.-Belo-Horizon-
te, 24 de Dezembro de 1932.-Gabinete do Secretario.-Oficio n. 92. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Tenho a honra de encami-
nhar a V. Excia. o oficio incluso, em que o sr. Secretario da Educação 
solicita sejam feitas algumas emendas na proposta de orçamento da des-
pesa de sua Secretaria, já enviada a esse Egregio Conselho. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a V. Excia. a segurança 
de minha alta estima e consideração. José Bernardino Alves Junior, 
Secretario das Finanças. 

A S. Excia. o Sr. Pedro Aleixo, M. D. presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado. 

Oficio a que se r€fere o sr. Secretario das Finanças 
Secretaria da Educação e Saude Publica.-Do Secretario.-Oficio n· 

91.-Expedido pela 3 a secção.-Belo-Horizonte, 23 de Dezembro -de 
1932. 

Sr. Secretario.-Passando as mãos de V. Excia. as emendas juntas, 
necessarias á proposta de orçamento desta Secretaria para 1933, rogo a 
V. Excia. se digne providenciar para que sejam as mesmas atendidas, 
uma vez qbe só agora verifiquei essas deficiencias na proposta reme-
tida para exame do Conselho Consultivo. 

Reitero a V. Excia. os meus protestos de elevado apreço e distinta 
consideração.-Noraldino Lima, Secretario da Educação. 

Ao Exmo. Sr. Dr. José Bernardino Alves Junior, M. D . Secretario 
das Finanças.-Capital. 

Secretaria da Educação e Saude Publica.-Do Secretario.-Oficio n. 
-Expedido pela Secç'!o. 

Emendas necessarias a proposta de orçamento 
da Secretaria da Educação 

Reduzir a subconsignação n. 4, da consignação A- Pessoal da verba 
n. 21, a 26:400$000, elevando-se a 612:051$000 a subconsignação n. 1 
da mesma verba no item «Instituto Pasteur", de Juiz de Fóra. 

Um medico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:600$000 
_ Reduzir a consignação B- Material da verba n. 23, subconsigna-

çao 1 - Instrumentos dentarios, medicamentos, etc. a 25:404$000, ele-
vando-se a consignação A - Pessoal da mesma verba a 276:480$000 
com o aumento do item substituição de um dentista comissionado para 
10:800$000. 

-Juntem-se á proposta do Orçamento. 
Continúa o expediente. 

, t 

• 

• 
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Comissão de orçamento 
O Sr. Luelo dos Santos:- Sr. Presidente, eu pediria di~pe~

sa de membro da Comissão de Orçamento, porquanto tenho necessi-
dade de ir ao Rio, na segunda-feira pro~ima.. . . _ 

Aceitei 0 cargo, porque const_ava dos JOEnais que. ~erta adiado o Con 
gresso de Historia, mas esse adtamento nao se venfic~rá. . 

Tendo de comparecer ao referido Congresso, veJo-me pnvado de 
colaborar com o Conselho nos trabalhos do Orçamento. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Eu faria ao sr. conselheiro Lucio dos San-
tos um apelo para, si possível, colaborar conosco I_IO exame da propos-
ta orçamentaria porque, exa~amente pela premencHt de tempo, nós nos 
lembramos de fa~er em conJunto esse exame. 

O SR. LUCI O DOS SANTOS: - Quando 1 
0 SR. PEDRO ALEIXO - Hoje mesmo~ após a sessão. Teria-

mos, assim, oportunidade de ouvir as sugestoes de V. Excia. sobre o 
assunto. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS : - Eu julgava que esse exame seria 
e·to em sessões posteriores a segunda-feira. o SR. PEDRO ALEIXO : - Nessas condições, si fôr possível, con-
amos com a colaboração de V. Excia. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Não ha duvida. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

o sr. Pedro Aleixo :-Sobre a peça n. 141, trago este pa-
recer (lê): 

Parecer n. 131 
Abertura de creditos suplementares e especiais ao orçamento vigente 

(PEÇA N. 141) 

o Conselho Consultivo, depois de examinar os pedidos de cred~
tos a que se refere o presente processo, auto~iza a ~bertura desses credi-
tas, salvo quanto ao de 2, 754:0<?1$030. . ~ss1~ decide. po!'q~e quant~ 
ao credito excetuado, foi convertida em dihgenCia a ~eliberaçao, af1m d -

ue se satisfaça a formalidade da remessa da relaçao de credore~, por 
~erviço ou fornecimentos, que deverão _recebe~ p~la verba Materzal dos 
Departamentos da Agricultura e Pecuana e Vtaçao. 

Sala das Sessões, 24 de Dezembro de 1932.-Pedro Aleixo, pre-
sidente e relator. . . -0 parecer é aprovado e em segu1da assmado por todos os srs. 
Conselheiros. . . -Devolva-se a peça, acompanhada do relatono e parecer, ao sr. 
Secretario das Finanças. o sr. Pedro &lelxo:-Apresento ainda_ o seguinte parecer (lê): 
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Parecer N. 132 
Reforma da, Policia Civil e Regulamento da Secretaria da PoUcia 

(PEÇA N. 142) 
O Conselho Consultivo de Minas-Gerais depois de examinar os pro-

jetos contendo a reforma da Policia Civil do Estado e o Regulamento da 
Secretaria da Policia, aprova as minutas que lhe foram apresentadas e 
propõe as seguintes modificações: 

I Sobre o projeto que institui a policia de carreira. 
a) O art. 4. 0 § 1.0 deverá ter a seguinte redação: •A primeira in-

vestidlll'a exceto para as delegacias auxHiares só se fará nas delegacias 
de setima classe, da qual haverá acesso graduaJ e sucessivo para as 
demais, respeitadas as condições deste decreto • . 

b) Ao art. 6. 0 depois da letra h acrescente-se cc- não ter sido con-
denado em custas de habeas-corpus por má fé ou evidente abuso de 
poder na determinação de prisão ilegal, dentro de dois anos de exerci-
cio do cargo de delegado anteriores a promoção• . 

c§ 1.0 Qualquer promoção feita em desobediencia a esse preceito 
poderá ser cassada a todo o tempo, voltando o delegado a classe da 
qual foi indevidamente promovido ". 

c) O paragrafo unico do art. 6.0 passará a serparagrafo segundo. 
d) · Dê-se a seguinte redação ao art. 7. 0 -.. «0s delegádos especiali-

zados serão escolhidos pelo Governo de preferencia entre os delegados 
de primeira e depois destes entre os de segunda classe, nos termos do 
art. anterior~. 

e) O art. 8. 0 terá a seguinte redação-«Os delegados auxiliares 
serão de livre nomeação do Governo e escolhidos de preferencia entre 
os delegados, que, nesse caso, exercerão os cargos em comissão". 

f) O ' art. 19 ficará assim redigido-" Os delegados auxiliares não 
terão suplentes; serão substituídos por quem o Chefe de Policia desig-
nar, escolhendo de preferençia delegado especializado ou de primeira 
classe». 

g) O § 1.0 do art. 21 terá a seguinte redação- c Os suplentes que 
os substituírem terão jurisdição limitada ao mur.icipio da séde da co-
marca mesmo que esta abranja o territorio de outros municipios•. 

h) O art. 22 ficará assim redigido- «Os delegados de carreira 
que se demitirem de suas funções poderão ser nomeados para 
delegacias da mesma classe em que por ultimo houverem servido 
desde que contassem quando se demitiram pelo menos dois anos de 
exercício e de bons serviços • . 

i) O § 2. 0 do art. 23 redigir-se-á assim-cQuando na séde da de-
legacia, não houver escrivão do crime sentirá perante o delegado o es-
crivão de paz se não tiver sido nomeado escrivão privativo nos termos 
do § anterior». 

li Sobre o Regulamento da Secretaria de Policia. 
a) O art. 14, letra i ficará assim redigido-<<Abrir e encerrar todas 

as salas da Secretaria, nas horas devidas "'. 
b) O art. 25, paragrafo unico ficará assim redigido-cA fiança do 

tesoureiro responderá tambem pelas faltas e omissões de seu fiel ". 

• .. 
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- ~ 
c) No art. 87, § 2.0 , n. 2 deve~ão ser suprim!das as palavras fi-

nais-emas somente durante a vigencm da pronunCia•. . 
d) Dev.erá ser suprimido o capitulo sobre a apos.entadona. 
e) O Conselho sugere que não hc~.vendo acresc1mo ~e trabalho 

para o funcionaria que de oficial de gabmete passa a de!lommar-se che-
fe de gabinete não se fa a o aumento de 6:000$000 pro]eta~do em seus 
vencimentos. . 

Assim decidiu o Conselho pelas razões constantes das notas taqm-
graficas que acompanham o presente parece~. . 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Belo-Honzonte, 24 
de Dezembro de 1932.-Pedro Aleixo, presidente e relator· 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. Con-
selheiros. . 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatono e parecer, assim 
como das notas taquigraficas, ao Sr. Presidente do Estado. 

2.a parte da Ordem do Dia 
Concessão de terreno a Santa Casa de Misericordia da Capital ,_ 

(PEÇA N. 143) 

o sr. Pedro A.lelxo:-Na segunda parte da ordem do dia fi-
gura, em primeiro lagar, a discussão da peça n. 143, qu~ tr~ta d~ con-
cessão de terreno, a titulo gratuito, á Santa Casa de M1sencord1a da 
Capital. o L · d s t Tem a palavra o relator, sr. Cons. uc1o . o~ an os .. 

O sr. Luelo dos Saatos:-Meu relatono e o segumte (lê): 

Relatorio 

o Sr. Prefeito Municipal de Belo-Horizont~ enyia a? Conselh? Con-
sultivo, 0 processo em que a Santa Casa de .Misencord~a da Capital pe-
de concessão de alguns lotes de terreno, a titl!lo gr~tuito. 

Em março de 1931, a Santa Casa cedeu a Prefeitura ~s lotes ns. 1, 
2, 9, 11, 13, 15, 17 e 18 do quarteirão n. 3~ da XIII secç~o urbana, em 
troca de uma ária de terreno na rua Padre Marm~o, entre pre~IOS pertencen-
tes a mesma Santa Casa, para nesta ária constrUir um ~osp1tal. para tr~ta
mento de tuberculosos, pede á Prefeitura que lhe seJam ced1dos, a titu-
lo gratuito, aqueles mesmos lotes, os quaes alega, sendo ~exos. ~o 
terreno da Santa Casa, não se prestam bem a outras construçoes smao 
hospitalares. . 

Do processo consta a escritura da referida permuta, lavrada a 
10 de março de 1931. . . . . o D. D. Prefeito considera de utilidade p~bhca e. pe~fe1tamente 
justificavel a concessão pedida, para a qual solicita autonzaçao do Con-
selho Consultivo. o 

Passo 0 processo ao 1.0 revisor, sr. cons. Furtado de Menezes. 
Belo-Horizonte, 20 de Dezembro de 1932. - Lucio JoB~ dos San-

to•, relator. 
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Parecer 
o Sr. Lueiu dos Santos: - Sr. President':_. sou de pa~ecer que 

0 Conselho autorize o sr. Prefeito a fazer a concessao que lhe e pedtda 
pela Santa Casa de Misericordia da Capital, e de que trata a peça ora 
em debate. - · c lh Con~ E' certo que, em materia de concessao de lotes, o on~e o 
sultivo tem sido bastante severo, e com razão. Trata~se, po~em, ~e um 
caso muito especial, e julgo perfeitamente dis~ensavel. aduzir quaisquer 
considerações no. sentido de justificar a medtda pletteada pela Santa 
Casa de Misericordia, estabelecimento q'!e todos conhecemos e sabemos 
digno do maior amparo e proteção (apotados). . 

Além disso, o dignissimo sr. Prefeito opina fav?ravelmen~e ~. medt~ 
da que considera de utilidade· publica e perfe~tame~te J_ustificavel. 
cdmo, porém, não póde fazer a concessão s~m previ~ audiencia do Con~ 
selho solicita a autorização deste para defenr o pedtdo. t 

Meu parecer é no sentido de que Conselho lhe conceda essa au o-
rização. 

(Muito bem I Muito bem l) 

Discussão 
o Sr. Pedro Aieixo:- Está em discussão o parec.er (oausa) 
Não havendo quem queira usar da palavra, e . acredttan~o que o 

parecer traduz a opinião unanime do Cons~lho, (apo.zados gerars), eu o 
considero aprovado (Muito bem I) e anuncio a segumte. 

Conclusão 
o Conselho Consultivo autoriza o sr. Prefeito a conceder grat!lit~~ 

mente á Santa Casa de Misericordia da .C~pital os lotes de terreno mdt~ 
cactos no oficicio de S. Ex.cia., que conshtum ~ .peça n. 143 .. 

- Volta o processo ao relator, para redigu o parecer final. 

Requerimentos dos oficiais de justiça e d_o condutor de 
malas do Tribunal da Relaçao 

(PEÇA N. 135) 
o Sr. Pedro Aleixo :-Da ordem do dia ~o~~ta ai~da. a dis~ 

cussão da peça n. 135, sobre os requerimentos dos ofiCiaiS de JUStiça e do 
condutor de malas do Tribunal da Relação, solicitando aumento de ven~ 
cimentos. 

Tem a palavra o relator, sr. Conselheiro Lorêto de Abreu. 

Preliminar 
o Sr. Lorêto de Abreu:- O relatorio sobre a peç~ n. 135 já 

foi lido em uma das sessões anteriore~. Tr.a~a:se d~ U!'fl pedido de au: 
mento de vencimentos, feito pelos dOis oficiais de JUStiça e pelo condu 
tor de malas do Tribunal da Relação deste Estado. 

• .. 
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; 

Tendo em vista os precedentes, eu, preliminarmente, propunha que 
essa peça fôsse anexada ao projeto de Orçamento, para um estudo 
conjunto, para um estudo global. Aliás, é o Orçamento que nos deve 
ornecer elementos para a decisão. (Muito bem I Muito bem) l 

Discussão 
O llr. Pedro A.leixo:- Está em discussão & prelimar (pausa). 
Não havendo quem tome a palavra, e parecendo-me evidente a pre-

liminar, eu a considero aprovada (apoiados gerais) e determino, de 
acôrdo com a deliberação do Conselho, que sejam os requerimentos de 
que trata a peça n. 135 anexados ao projeto de Orçamento. 

Sessão extraordi na ria 
O llr. Pedro A.leixo: -Não havendo mais nada a tratar, con-

voco os srs. Conselheiros para uma sessão extraordinaria a realizar-se 
segunda~feira proxima, ás 20 horas. Será esta a 

Ordem do dia 
PRIMEIRA PARTE :-A· regimental. 
SEGUNDA PARTE:- Discussão da peça n. 146, sóbre o orçamen~ 

to da ~eceita e despesa do Estado para o exercício de 1933. 
Está encerrada a sessão. 

7~ sessão extraordinaria, aos 26 de Dezembro de 1932 
PRESIDENTE: -Sr. Pedro Aleixo. ~ 
SECRETARIO: -Sr. Furtado de Menezes. 

SUII&BIO:- Ata - Expediente - Isença.o de impostos sobre a exportação de 
minerios de ferro e manganês (Designaçao de novo revisor)- Pare-
receres finais- N. 133 (Concessao de terreno á Santa-Casa de Mise-
ricordia da Capital) - N. 134 (Pagamento de adicionais a Alfredo Ma-
ximiano de Oliveira) -N. 135 (Venda de terras devolutas. Peça n. 
145)- 2.8 parte- Orçamento do Estado- Relátorio do sr. Pedro Aleixo 
- Adendo verbal -Receita- Preliminar proposta pelo sr. Julio de 
Carvalho - Exposiçao do Sr. Pedro Aleixo - Aprovaçao da prelimi-
nar- Continuaçao da discussao- Sugestao do Sr. Samuel Libanio-
Considerações do Sr. Pedro Aleixo -De pesa (Secretaria do Interior)-
Parecer e propostas do Sr . Pedro Aleixo -Proposta do Sr. Samuel 
Li bani o - Proposta do Sr . Furtado de Menezes - Despesa (Secretaria 
das Finanças)- Proposta do Sr . Pedro Aleixo - Despesa (Secretaria 
da Agricultura) -Proposta do Sr. Furtado de Menezes - Proposta 
Sr. Christiano Guimaraes -Propostas do Sr. Pedro Aleixo- Propos-
ta do Sr. Furtado de Menezes - Proposta do Sr . Julfo de Carvalho 
- Proposta do Sr . Christiano Uuimaraes- Requerimento do guarda-
livros da Intendencia da Secretaria da Agricultura - Prorrogaçao da 
hora -Despesa (Secretaria da Educaçao e Saúde-Publica) - Propos-
ta do Sr. Julio de Carvalho - Propostas do Sr . Pedro Aleixo - Pro~ 
postas do Sr. Annibal Gontijo -Proposta do Sr. Samuel Libanio -
Proposta do Sr. Furtado de Menezes - Propostas do Sr. Pedro Aleixo 
- Conclusao - Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham~se presentes os srs. Pedro Aleixo, Furta~ 
do de Menezes, Samuel Libanio, Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo, Ju-

tO 
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Gul·marães, faltando, por motivo justifica· lio de Carvalho, e Christiano 
do, o Sr. Lucio dos Santos. 

Ata 
b - ata dases são anterior. E' lida e aprovada, sem o servaçoes, a 

Expediente 
t ao conhecimento do O Sr. Furtado de Menezes - raz 

Conselho 0 seguinte expediente: 
Oficio 

Requerimento dos serventes do Palacio da Justiça 

E t d d M·nas _Belo-Horizonte, 26 Gabinete do Presidente do s a 0 e 1 

de Dezembro de ~932. Consultivo do Estado de Minas· 
Ilmo. Sr. Pres1dente S do p Co~~e~~ Olegario Maciel transmito-vos o 

Gerais-De ordem do r. res\ en do Palacio da Justiça, solicitando 
requerime~to anexo . dos serven es 
equiparação de vencunentos. t t de alto apreço Valho-medo ensejo paraapresentar-vos os .Pro es os 
e estima - Gabriel R. Passos- Oficial de Gabmete. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 
. M . 1 D D Presidente do Estado de 

Exmo. Sr. Dr. Ol~gano . ac~ , ~er~entes do Palacio da Justiça, 
Minas-Gerais- Os abal?'0 assma. os, os vencimeetos de 155$000, 
subordinados á Secretana do Inter\?\ co~ v Excia se digne ordenar 
mensais, veem respeito~amente so lCl a~ ento~ aos d~s empregados de 
que sejam equiparados_ osS seu~ ':enc~~e percebem 220$000 mensais. 
igual categoria da aludida . ~tcredaenal·~stiça que preside aos atos de V. 

Confiados no alto espm o 
Exca.- E. Deferimento. b d 1932- Antonio Augusto de 

Belo-Hori~onte, 26 ded DS~lzem ~oJer=on Leite de Magalhães Pinto. 
Oliveira- Jose Fagundes a 1 va. 

_Junte-se á proposta de orçamento. 

Oficio 
M t · z, dos Departamentos 

Creditas suplemen~~re;.g~f::u~:a v:r$~~u~ri: :rz~iação . 
. . do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Hort· 

Secretana das FmanJas1932 -Gabinete do Secretario-Oficio n .. 9~. 
zonte, 20 de De~embro e C .lh Consultivo . -De posse do ohClo 

Senhor Presidente do onse 0 . e enviou capeando o pa· 
n. 193, desta data, que Vossa Excele~~~:a honra de remeter a Vossa 
recer n. 131, e outros docum~ntos, os creditos suplementares pedidos 
Excelencia quadros der:nons~abv~s :rtamentos de Agricultura e Pecua· 
para as verbas •matenal», osfi . ep xplicativo do senhor Secretario da 
ria e Viação, bem como um o CIO e 

• • 
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Agricultura, doéumentos esses que contem todos os esclarecimentos de· 
sejados por esse egregio Conselho. .; 

Sendo conveniente publicar de uma só vez os decretos relativos á 
abertura dos creditos especiais e suplementares, ficamos a espera que 
esse digno Conselho, se pronuncie sobre o de Rs. 2.754:001$030, afim 
de submete-lo, conjuntamente com outros, á sanção do Senhor Presi-
dente. 

Tenho a honra de reiterar a Vossa Excelencia os protestos da 
minha alta estima e consideração.-José Bernardino Alves Junior, 
Secretario das Finanças. 

A Sua Excelencia o Senhor Doutor Pedro Aleixo. 
M. D. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 
Anexos:-minuta do decreto supracitado, tres quadros demonstra-

tivos e oficio n. 1.141, do sr. Secretario da Agricultura. 

Oficio a que se refere o sr. Secretario das Finanças 

Secretaria da Agricultura-Diretoria de Viação e Obras Publicas-
Inspetoria de Expediente-N . 1 . 141-Belo-Horizonte, 26 de Dezem-
bro de 1932. 

Sr. Secretario das Finánças.-Tendo verificado, pela leitura do 
espediente publicado no cMinas-6erais •, que o Conselho Consultivo do 
Estado, em sua reunião de 23 deste mês, em que foi discutido o pedi-
do de abertura de creditos especiais e suplementares, deliberou soli· 
citar do Governo a relação dos credores a que se destina a importan-
cia de 2.754:001$030, de varias parcelas referentes a esta Secretaria, en-
vio a V. Exa. as notas juntas, em que está discriminada a importancia 
de 455:386$800, incluida naquela soma e que havia figurado pelo seu 
total nas relações que remeti a V, Exa . com o oficio N. 786, de 13 de 
setembro ultimo. 

Quanto á parcela de 353:520 000, devo dizer a V. Exa. que não é 
possível discrimina-la a priori, de vez que vai ser empregada no pa-
gamento das despesas com obras de melhoramentos urgentes nas estra-
das Juiz de Fora-Santos-Dumont (Belo-Horizonte-Rio) e Juiz de Fora 
-Bicas, serv-iços esses já autorizados e em andamento, e que estão 
sendo feitos por administraçáo direta do Departamento de Viação desta 
Secretaria. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V . Exa. os meus protestos de 
elevada estima e consideração.-Car/os Luz, Secretario da Agricultura. 

D~monstraçlio do credito suplementar á verba 
3, B. - Departamento de Agricult•ra e Pe-
cuaria. (Material) 

Para pagamento a diversos conforme relaçao le-
vantada pelo Departamento ....... .. ....... . . 

Pedro Dias Magalhlies 
Fornecimentos feitos ao Horto Florestal de Belo-

Horizonte.... .. . . . . . . . . . . . • . . ............... . 
Casa Bleriot 

Idem, idem, idem ..................••••••....... 
Alexandre Abreu 

dem, idem idem ...... .......... . ........•••• •. 

48:443$80() 

3:170$400 

12:131$400 

1:105$000 

I 
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José Clemente 
Idem, idem, idem... . . . . . . . . . . • • . • • • • . . • • · · • . .. 

Empregados do Horto Florestal de Belo, 
Horizonte 

Salarios devidos .••••.......•......••.•• . . .. . ... .. 
Henrique de Melo Barreto 

Saldo verificado a seu favor no Horto Florestal 
de Cataguazes.. • • • . . . . . . . . . . . . . . · 

1:000$000 

11:208$600 

19:828$400 48:443$800 

Secretaria das Finanças, 26 de Dezembro de 1932.-Copiado da relaçao en, 
viada pela Secretaria da Agricultura junta ao oficio n. 787, de 13 de setembro de 
1932.-Cella Neves.- Confere, 26/12/32, Cyro dos Anjos. 

Demonstração do credito suplementar, á verba 
5, B /.-Departamento de Viação (material 
-conservação permanente e reparos nas 
estradas de rodagem). 

Pagamentos de despesas relacionadas . . . . . . . . . . . 1.941:662$200 
Quadro demonstrativo apresentado pela Secreta, 

ria da Agricultura, desta data. . . . . . . . . . . . . . . 455:386$800 
' Para pagamento de despesas com obras urgentes 

nas estradas de Juiz de Fóra-Santos Du, 
mont (Belo,Horizonte-Rio) e Juiz de Fóra-
Bicas, conforme oficio n. 1.141 , da Secretaria 
da Agricultura, desta data . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353:520$000 

Miguel Mauricio da Rocha 
Despesas de construção de estrada de rodagem 

Leopoldina-Cataguazes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550:000$000 
Arthur lgnacio de Lima 

Idem, idem, Juiz de Fóra-Rio-Novo . ... . .. . .. . . 200:000$000 
Josi Antonio Nicomedes 

Idem, idem, Santa,Barbara-ltabirito . . . . • . . . . . . . . 18:144$100 
Gabo de Freitas Castro 

Idem, idem, São, Miguel-Araponga .. . .... ..... . . 19:129$900 
Prefeitura de Teofllo,Qtoni 

Idem, idem, Itambacuri-Figueira.. . . .. . . . . . . . . . . 40:000$000 
Paulo Auler e A. W. Soares 

Idem, idem, Belo-Horizonte-São Paulo, trflcho de 
Fecho do Funil - Brumadinho . . . . . . . . . . . . . . . 155:481$400 

J osé Fonocchio 
Idem, idem, da ponte do Paranaíba . . . . . .•.... 
Ind-enizações, em virtude de sentenças judiciarias 

75:000$000 
75:000$000 1.941 :662$200 

Secretaria das Finanças, 26 de Dezembro de 1932.-Copiado da relação en-
viada pela Secretaria da Agricultura junta ao oficio n. 787, de 13 de setembro de 
1932.-Celia Neves.-Confere, Cyro dos Anjos. 
Quadro demonstrativo do credito suplementar a 

ser aberto para a conservaçlío de estradas 
de rodagem, no 4.0 trimestre de 1932. 

Escritorio Central do Serviço de Conservaçao e 
Subvençao de Estradas 

4 . 0 trimestre (autorizado) ........... . . . ... .. . . .. . 
1.8 Residencia: 
1-4.0 trimestre de 1932 (autorizado) ............. . 
2-Para a conservaçao de novo trecho, com 80 

kms., da E. Belo-Horizonte,s. Paulo, nomes, 
mo periodo . . .................. . .••••••..... 

3:600$000 

50:550$000 

11:179$920 61:729$920 

" 
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2. a Residencia : 
1-4.0 trime~tre ~e -1.932 (autorizado) ... . ..... ... . 
2-Reparos mad1ave1s em 2 pontes de concreto 

armado, na estrada Sete,Lagoas-Porto Santa, 
Cruz ........... .. . ... .................. . ... . 

3 . a Residencia : 
4.0 trimestre de 1932 (autorizado) ... . . ... .. .... . 

4 a Residencia: 
4.0 trimestre de 1932 (autorizado) . ..•. ..... .••••• 

5.a Residencia: 
4.0 trimeo;tre de 1932 (autorizado) . .. • •• ••• . . .... 

6.a Residencia : 
1-4.0 trimestre de 1932 (autorizado . . .... . .. ... . . 
2-Rep~ros na ponte de concreto armado, sobre 

o no. S . Bento, no km. 8 da estrada Cam-
buquua-Campanha. . . . . • . • • . • . • . . . . . . . . ... . 

3-Conservaçao da estrada Poços de Caldas,Cam, 
pestre-divisas c/ M_achado e Alfenas, com 
80 kms ., em 3 mêses (3:200$000X3 (autori-
zado) .... . ....... ... .... . .. . ........ . ..... . . 
7. a Residencia: 

4.0 trimestre de 1932 (autorizado) ... . . •. ..... . . . 
8.a Residencia : 

4.0 trimestre de 1932 (autorizaejlo) ... . ... ..... ... . 
9.a Residencia: 

4.0 trimestre de 1932 (autorizado) . . : • •• . . . . .... .. 
1.a Sub-Residencia: 

4.0 trimestre de 1932 (autorizado) ... ...... ... . . .. . 
2.a Sub,Residencia: 

4.0 trimestre de 1932 (autorizado)..... .. ... .. ... 
ESTRADAS ISOLADAS 

1-Paracatú-Buriti 
4.• trimestre de 1932 (autorizado) . . . ..•• .. . ... ... 

2-Januaria a Posses e S. Francisco a Bra, 
zilia 

4.0 trimestre de 1932 (autorizado) . . .... ..... .. . .. 
3-Hargreaves-Cachoeira do Campo 

4.0 trimestre de 1932 (autorizado) .. . . .. .... . . . • . . 
4-S. Domingos do Prata-Saúde 

4. 0 trimestre de 1932 (autorizado) . . . ...... . . .. ..• 

Para indenizar a verba 5-S,1 dos seguintes 
pagamentos feitos : 

1-Fiscalizaçao de serviço de construção de es-
tradas ....... . .... ... . . . . ... .. ... ... . . .... . . 

2-Serviços feitos na s~de do 12 R. I ... . ....... . 
3-lnde~ização ao sr. Alberto Cambraia (Ponte 

do no Paraopeba, em Brumadinho) . . . . . .• ••• 

Total geral . .. . ... . ... .. .. . . .. . .. ...... . .. . 

42:549$000 

16:356$912 

48:120$000 

3:000$000 

9:600$000 

50:000$000 
6:355$000 

18:794$000 
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58:905$~2 

27:000$000 

37:200$000 

29:910$000 

60:720$000 

16:080$000 

21:210$000 

30:000$000 

19:140$000 

5:562$000 

1:530$000 

4:800$000 

750$000 

2:100$000 

75:149$000 

455:386$832 

Serviço de Conservaçao e Subvençao de Estradas, 8-8-93.-Joao l(ubts-
check, eng. chefe. - Confere R-enato Martins, inspetor do expediente. 

~XU-932 . 

• 
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Demonstração dos creditos suplementares 
necessarios á Secretaria da Agricultura. 

2 A 1 Directoria Geral - Pessoal efetivo. 
Adicionais da lei 425. 
João Gomes dos Santos ..... .. . ...... ..... . 
José Francisco Cantarino ................. . . . 

2 B 3 Diretoria Geral. 
Material: 
Pagamento de força e luz fornecidos á Secre-

taria ........... .. . ... ...... . . .... . ••••• •.. 
2 B 9 - Eventuais: 

Para pagamento a João de Deus Costa em 
virtude de prejuízo que sofreu com a cons-
trução da E. F. Paracatú . ... . .......•..... 

2 B 10 Directoria Geral: 
Exercícios findos - Diarias vencidas confor-

me relação levantada pelo Departamento 
de Viação ... . ........ ... . .. . ... . ......... . 

Para pagamento a Francisco Muniz Coelho .. . 
idem a Benedito Lemos, de 1.0 de dezembro 

de 1931 .......................... . .. ...... . 
Idem a Francisco de Almeida - serviços 

em 1930 ............... . .. ... ..... . ....... . 
Newton de Sena Vale, diarias em junho e 

julho de 1931 .............................. . 
José de Medeiros Cruz, diarias em março e 

abril de 1930 ................. . . . . . . ...... . 
Joaquim Gomes da Silveira Netto, diarias e 

despesas de condução em 1931 ...... .. ... . 

~rà~~~s e~~iJf.e·s· ~~~~i~~: ~~·p·~~a~. ~.e.~~~~ 
Dermevil Muniz da Silva, vencimentos de 1930 
Para regularização do pagamento a Dr. 

A.myntas Jacques de Moraes requisitado em 
1931. .. ····· ........... . · ..... .. .. .•.... .... 

2 B 11 Publicações e encomendas á Imprensa Ofi-
ci ~I - por insuficiencia de verba .. ......... . 

2 B 14- Outras subvenções: 
Subvençoes á diversos conforme relação le-

vantada pelo Departamento de Viação ..... 
3 A 2 ~ Departamento de Agricultura e Pe-

cuana. · 
Pessbal contratado : 

Para pagamento a Roberto Lerch diferença da 
gratificação que recebe em marco, ouro, ale-
mao . ............. .. ... . .......... . ........ . 

3 B - Material: 
Para pagamento a diversos conforme relaçao 

levantada pelo departamento de Agricultura 
e Pecuaria ................................ . 

5 B 1 --'- Departamento de Viaçao. 
Material: 

Pagamento de despesas relacionadas pelo De-
partamento de Viaçao ......... ... . . ....... . . . 

2:886$300 
2:576$700 5:463$000 

5:053$000 
583$330 

2:015$000 

150$000 

285$000 

228$000 

190$000 

54$000 
200$00 

5:000$000 

7:250$000 

17:713$000 

52:323$700 61:082$030 

20:000$000 

660:600$000 

4:500$000 

48:443$800 

1.941:662$200 2. 754:001$030 

Serviço Hollerith, 30 de Novembro de 1932 -Zilda Diniz Chagas, Pra~icante, 
-José de Las-Casas, chefe tecnico contabilista. · 

Visto - Cand.jdo Naves, Diretor Geral do Tesouro, 
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Minuta de decreto 
Abre creditos suplementares á diversas verbas da Secretaria 

da Agricultura, na importancia total de 2 . 754(001$030, para pa· 
gamentos a credr~res do Estado, por serviços prestados e forneci· 
mentos feitos. 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições 
que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de Novembro de 1930, do Go-
verno Provisorio da Republica, resolve abrir creditas -na importancia de 
dois mil setecentos e cincoenta e quatro contos, um mil e trinta réis 
(2.754:001$030), suplementares ás verbas abaixo mencionadas, para pa-
gamento a credores do Estado, por serviços prestados e fornecimentos 
feitos, de conformidade com os processos de despesas relacionados e 
demonstração que a este acompanha, a saber: verba 2 A - 1 - Di-
retoria Geral - Pessoal efetivo, 5:463$000; verba 2 B - 3 - mate-
rial, 5:000$000; 2 B - 9 - eventuais, 7:250$000; 2 B - 10 - Exer-
cícios findos, 61:082$030 ; 2 -B - 11 - publicações e encomendas á 
Imprensa Oficial, 20:000$000; 2 B - 1.( - outras subvenções, 660$600; 
verba 3 A - 2 - Departamento de Agricultura e Pecuaria, pesssoal 
contratado, 4:500$000; 3 B - material, 48:443$800; 5 B - 1 - De-
partamento de Viação -:- material, 1.941:662$200; no total de ............ .. 
2:754:001$030. 

Os Secretarias de Estado dos Negocias da Agricultura, Viação e 
Obras Publicas e das Finanças assim o tenham entendido e façam exe-
cutar. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori-
zonte, de Dezembro de 1932. 

O processo passa a constituir a peça n. 150, distribuída aos Srs. 
Pedro Aleixo, Julio de Carvalho e Furtado de Menezes, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

-Continúa o expediente. 

Isenção de impostos sobre a exportação de minerlos de 
ferro e manganês 

(PEÇA N. 148) 
O Sr. Furtado de Menezes, fazendo ver achar-se ausente o 

sr. Lucia dos Santos, requer a nomeação de um sr. conselheiro para 
substitui-lo na revisão da peça n. 148, prorrogando o prazo de isenção 
de impostos sobre a exportação de minerios de ferro e manganês, e cuja 
solução urgente o sr. Secretario das Finanças solicita ao Conselho. 

-E' nomeado o sr. Christiano Guimarães. 
Passa-se a 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. Furtado de Menezes - diz que o sr. conselheiro 

Lucia dos Santos, tendo se ausentado da Capital, conforme comunicou 
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ao Conselho, encarregou-o de apresentar, como 1.0 revisor, o parecer 
definitivo, elaborado pelo seu colega sobre a peça n. 143, parecer que 
é o seguinte (lê): 

Parecer n. 133 

Concessão de terreno á Santa Casa de Misericordia da Capital 

(PEÇA N. 143) 

Transmitido por oficio do d. d. Prefeito da Capital, a 13 de dezem-
bro corrente, foi presente o Conselho Consultivo o processo n. 3.206 de 
4 de Abril passado, em que a Santa Casa de Misericordia de Belo-Ho-
rizonte pede á Prefeitura a concessão a titulo gratuito dos lotes ns. 1, 2, 
9, 11, 13, 15, 17 e 18 do quarteirão n. 32 da XIII secção urbana, de ter-
reno anexo ao da mesma Santa Casa, para a construção ali de enferma-
rias destinadas ao tratamento de tuberculosos. 

O d , d. Prefeito da Capital considera medida de utilidade publica e 
perfeitamente justificavel a concessão pedida. Para isso, porém, é neces-
saria autorização do Conselho Consultivo, nos termos do decreto n ..... . 
20.348, .de 29 de Agosto de 1931, no seu art. 10, letra e. 

Sem necessidade de encarecer o merecimento da Santa Casa nem 
a relevancia do fim a que se destinam os lotes pedidos, o Conselho Con-
sultivo, de pleno acôrdo com a opinião do d. d. Prefeito, concede a au-
torisação solicitada. 

Belo-Horizonte, 26 de Dezembro de 1932.-Lucio José dos Santos, 
relator. 

Por ter de viajar hoje, passo o processo ao primeiro revisor, Sr. 
Conselheiro Furtado de Menezes, para os devidos fins. 26-12-32. -Lu-
cio dos Santos. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. con-
selheiros presentes, sendo voto vepcedor o do sr. Lucio dos Santos. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Prefeito · da Capital. 

O Sr. Lorêto de .Abreu: - Apresento o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 134 

Pagamenfo de adicionais a Alfredo Maximlano de Oliveira 

(PEÇA N. 144) 

Vistos e relatados estes autos, etc: o Conselho Consultivo resolve 
autorizar a abertura do credito de 778$400 constante do relatorio anexo 
que fica fazendo parte integrante desta resolução em favor do professor 
Alfredo Maximiano de Oliveira. 

Belo-Horizonte, 24 de de:~.embro de 1932. - Lorêto Ribeiro de 
Abreu. 
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Relatorio a que se refere o parecer supra 
O Sr. Secretario da Educação e Saude Publica consulta ao Conse-

lho Consultivo se pode abrir o necessario credito para pagamento 
dos adicionais de 778$400 a que tem direito o professor publico deste 
Estado, Alfredo Maximiano de Oliveira, ex-vi da lei n. 425 de 1906, de 
acordo com a contagem de tempo da Secretaria das Finanças constante 
da certidão a fls. e com a liquidação desse quantum pela Secretaria da 
Educação, como se vê a fls. 

Ao Sr. Conselheiro Julio de Carvalho. 
Belo-Horizonte, 19 de Dezembro de 1932.- Lorêto. 
- O parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 

Conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do Sr. Lucio dos Santos. 
-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 

Secretario da Educação e Saúde Publica 
O Sr. A.nnlbal Oontljo:- Passo ás mãos de V. Excia., Sr. 

Presidente, para os fins regimentais, o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 135 
(PEÇA N. 145) 

Venda de terras devolutas 
O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, a que foi presente o oficio 

do Sr. Secretario da Agricultura, de 16 do corrente, solicitando autori-
zação para a venda de 14 lotes de térras devolutas situadas nos muni-
cípios de Frutal, Manhuassú, Caratinga e · Jequitinhonha, resolve conce-
der a autorização pedida, convencido de que, quanto á area do primei-
ro lote, essa não excede do limite permitido por lei, em vista de estar si-
tuado em zona pastoril, conforme informação constante do mesmo oficio 
do Sr. Secretario. 

Sala das Sessões, Belo-Horizonte, 26 de Dezembro de 1932 .- An-
ntbal Gontljo, relator. 

- O parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. conse-
selheiros presentes, sendo voto vencedor o do Sr. Lucio dos Santos. 

-Devolva-se a peça acompanhada do relato rio e parecer, ao Sr. Se-
cretario da Agricultura. 

-Passa-se á 
2.a Parte da ordem do dia 

Orçamento do Estado 
(PEÇA N. 146) 

O Sr. Pedro .A.Ielxo :-Da segunda parte da ordem do dia 
consta a discussão da peça n. 146, sobre a proposta de orçamento da re-
ceita e despesa do Estado para o exercício de 1933. 

Sou o relator e é o seguinte o relatorio que apresento (lê): 

Relatorio 
Cumpre ao Conselho Consultivo opinar sobre a proposta da receita 

e despesa para o exercício de 1933, conforme solicita o Exmo. Sr. Presi-
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dente do Estado, em oficio de 20 do corrente mês. A audiencia do 
Conselho faz-se necessaria em virtude do dispositivo do art. 10, letra i, 
do dec. 20.348, de 29 de agosto de 1931. O exame está subordinado 
aos princípios dos artigos 13, n. I a VII, 24, 14, 15 e 17 do citado de-
creto, sendo licito ao Conselho a sugestão de quaisquer providencias 
que julgue necessarias ou convenientes á boa marcha da administração 
pública. 

Em longa exposição, o ilustre Dr. Secretario das Finanças indica os 
motivos que o levaram a estimar em 225.347:012$440 a receita para o pro-
ximo exercício. 

A despesa autorizada é inferior á receita prevista, mas para obten-
ção do superavit é necessario que nessa receita figure a soma de . . .. 
16.000:000$000, parte da prometida reposição, ao Estado, de despesas 
já realizadas com o movimento revolucionario ... O rigor do decreto 
21.418 de 17 de maio de 1932, foi abrandado em telegrama dirigido a 
este Conselho, pelo Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, de modo que na pro-
posta orçamentaria não se faz quanto ao imposto de exportação, a redução 
determinada por aquele decreto. 

Acompanham a proposta numerosos elementos explicativos, como 
sejam: a) a tabella da media da arrecadação no trienio 1929-1931; b) 
a arrecadação do primeiro semestre de 1932; c) o quadro comparativo 
entre o orçamento da despesa de 1932 e a proposta orçrmentaria para 
1933 ; em relação a cada uma das Secretarias do Estado. 

Em cumprimento de deliberações anteriormente tomadas, com a pro-
posta do orçamento devem ser examinados os seguintes pedidos de inte-
ressados; a) o pedido do Diretor da Escola Normal de Ouro-Preto, 
relativo á verba para despesa 'de expediente ; b) o pedido de verba para 
o funcionamento da Escola Complementar do Comercio de Sete-Lagôas ; 
c) o pedido de verba para construção· do Grupo Escolar de Saúde; d) o 
pedido de aumento de vencimentos dos professores do Japão; e) o pedido 
de uma verba, feito pelo Sr. Olyntho C. de Almeida, para gratificação dos 
diretores dos grupos que trabalhem em dois turnos e sem auxiliares ; f) o 
requerimento do escrivão José Cesario Horta, solicitan.do providencias que 
suavizem a situação do cartorio do 2.0 oficio, crime da Capital; g) pedido 
de equiparação do cargo de guarda-livros da Intendencia da Agricultura 
ao Chefe de Secção. 

Assim relatado o processo, eu o passo, com os anexos ao Exmo. Sr. 
Conselheiro Lucio dos Santos, 1.0 revisor. 

22 de Dezembro de 1932. -Pedro Aleixo, presidente e relator. 

Adendo verbal 
O Sr. Pedro Aleixo:-Ao relatorio escrito faço ainda o acres-

cimo, em relatorio verbal, do seguinte:-A' mesma proposta de orça-
mento foram, em despachos sucessivos reunidas, por força desses des-
pachos, diversas peças, a saber: um oficio do sr. Secretario das Finanças, 

' remetendo um outro do sr. Secretario da Educação, solicitando se faça 
reduzir a sub-consignação n.0 4 da Consignação A-"Pessôal" da verba 
n.0 21 a 26:400$000, elevando-se a 612:051$000 a sub-consignação n.o 1 
d<J. mesma verba no item '·Instituto Pasteur·· de Juiz de Fora, e tambem 
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a consigna~ão B-11!-aterial da verba n.0 23, sub-consignação 1-lnstrumen-
t~s Dentanos, medicamentos etc. a 25:404$000; elevamJo-se a consigna-
çao A:-Pessoal da mesma verba, a 276:480$000 com o aumento do item" 
substituição de um dentista comissionado" para 10:800$000; 

-um oficio do sr Secretario do Interior remetendo um requerimen-
to em que as officiaes da Secretaria do Tribunal da Relação do Estado 
pedem aumento de vencimentos; 

-uma representação dos porteiros, continuos e serventes das diver-
sas Secretarias de Estado, solicitando um equitaf vo aumento de venci-
mentos; 

-um oficio do sr. Secretario do Interior, enviando um requerimen-
to feito ao exm.0 sr. Presidente do Estado pelo carcereiro da cadeia de 
Dores do lndaiá, Francisco Martins de Faria, tambem ped!ndo aumento 
de vencimentos; 

-um requerimento dos escreventes do Palacio da Justiça, pleitean · 
do equiparação de vencimentos. 

Feito, assim, o relatorio, devemos passar á discussão da proposta 
de orçamento. 

Receita 

O Sr. Pedro .A.Ieixo:-Devemos nos pronunciar, primeiramente, 
sobre o orçamento da receita. 

O Sr . .Julio de Carvalho:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra, o Sr. Conselheiro Julio 

de Carvalho. 
O SR. JUUO DE CARV ALHO:-Sr. Presidente, o decretó 21.418, de 

17 de Maio de 1932, que dispôe sobre a prohibição dos impostos inter-
estaduaes e intermunicipaes, diz no art. 10: 

"Dentro no prazo de 5 annos, a contar de Janeiro de 1933, 
devem ser abolidos ou substituídos por outros tributos os atuaes 
impostos estaduaes de exportação, obrigados os Estados a fazer 
anualmente, nos seus orçamentos a redução de 20° f 0 sobre as taxas 
que estiverem em vigor até a sua total abolição". 

Diante desse dispositivo, pode o Conselho aprovar o orçamento 
s<;~bre esses impostos, no qual se vê apenas uma redução de 2°/0 , em 
VIrtude de um telegrama do axm. 0 Sr, Ministro da Fazenda autorisando 
reduções menores do que a fixada em lei? 

Não seria necessario um decreto que desse a autorisação contida no 
telegrama do illustre Ministro? 

Peço a V. Excia. que submeta ao Conselho, em forma de prelemina r 
a minha duvida. 

O Sr. Pedro .A.Iel:x:os-Está em discussão a preliminar proposta 
pelo sr. cons.0 Julio de Carvalho. (pausa) 

O telegrama do sr. Ministro da Fasenda é o seguinte; 
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Telegrama 
Of.-Presidente do Conselho Consultivo-Belo-Horizonte-O Senhor 

Chefe do Governo tomando na devida consideração as ponderações fei-
tas pel~ Senhor Interventor quanto ás dificuldades que se deparam na 
execuçao exata do decreto n. 21.418, de 17 de maio deste ano, resolveu 
que esse governo deverá esforçar-se .para que sejam reduzidos no orça-
mento de 1933 os impostos de exportação embora em percentagem me-
nor do aludido decreto.- Saudações.- Oswaldo Aranha.,. 

O Dec. 21.418 está assim redigido: 

DECRETO N. 21.418- DE 17 DE MAIO DE 1932. 
Dispõe sobre a proibição dos impostos interes-

taduais e intermunicipais e dá outras providencias. 
O Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos 

do Brasil: 
. Considerando c;tue o~ impostos interestaduais e intermunicipais cons-

tituem um dos mais senos embaraços ao desenvolvimento economico 
do pais; 

Considerando que, apesar de fulminados reiteradamente por expres-
sa vedação legal, continuam favorecidos por condenavel política fiscal 
em varios Estados da Federação; 

Considerando que é da mais alta conveniencia nacional erradica-los 
definitivamente das leis tributarias, estaduais e municipais ; 

Decreta: 
Art. 1.0 

- E' expressamente vedado assim aos Estados como aos 
munidpi?s, _cre~r, a qualquer titulo, sob qualquer fórma e seja qual for 
a denommaçao, Impostos, taxas ou tributos que incidam sobre o comercio 
interestadual ou intermunicipa~. compreendidos os bens e os veículos 
terrestres, fluviais ou marítimos, que os transportam, assim como as pes-
soas que empregam a sua atividade nesse comercio. 

Art. 2.o - Entendem-se por impostos, taxas ou tributos interestaduais 
ou intermunicipais, incidindo, portanto na, vedação do art. ).0 todos 
aqueles que recaírem sobre operações necessarias ao intercurso de mer-
cadorias nacionais ou estrangeiras, quando objeto de comercio dos Esta-
dos entre si com o Distrito Federal, bem como dos municípios entre si, 
pertençam ao mesmo Estado ou a Estados diferentes. 

Art. 3.0 
- E', assim, vedado, tanto nos Estudos como nos municí-

pios: 
a) - tributar os bens e os veiculas que os transportam como as 

pessoas que se ocupam do comercio, a entrada do seu territorio se-
jam . os referidos bens de produção estrangeira ou nacional e qu~r se 
destmem ao consumo do proprio Estado ou município de entrada ou em 
outro Estado ou município ; 

b) - onerar com impostos, taxas ou tributos os aludidos bens, veicu-
las ou pessoas, quando em transito pelo seu territorio. 

Art. 4.0 
- Só é licito aos Estados ou aos municipios estabelecer im-

postos, taxas ou tributos que, sob qualquer denominação, incidam sobre 
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mercadorias estrangeiras ou sobre as nacionais de produção de outros Es-
tados ou municípios, quando concorrerem as seguintes condições: 

a) - em umas ou outras mercadorias já constituam objeto do co-
mercio interno do Estado ou município e se achem, assim, encorporadas 
á marcha da sua propria riqueza circulante, oferecida ao consumo pu-
blico; 

b) - que os impostos, taxas ou tributos que sobre elas incidam, re-
caiam, com a mais completa igualdade, sobre as qtercadorias similares de 
produção do proprio Estado ou município. 

Art. 5.0 - Os possuidores de mercadorias estrangeiras ou nacionais, 
turbados ou ameaçados na sua posse, em consequencia de lei esta-
dual ou municipal estabelecendo impostos, taxas ou tributos em 
contravenção ás disposições deste decreto, caberá contra o fisco con-
traventor, mandado de manutenção ou proibitorio. 

Art. 6.0 - O mandado, de que trata o artigo antecedente, será expe-
dido dentro de 24 horas da apresentação do requerimento e intimado ao 
exator ou funcionaria com qualidade de representado, em juizo o Esta-
do ou município. 

Art. 7.0 - Contra tal mandado só serão admissíveis embargos de 
falsidade. 

Art. 8.0 - Os embargos a que se refere o art. antecedente devem ser 
apresentados até 3 dias depois da informação do mandado. 

Pa·ragrafo unico - Findo o prazo, com embargos ou sem êles. serão 
os autos conclusos ao juiz, que, no prazo de 3 dias dará a sua senten-
ça confirmando ou não o mandado. · 

Art. 9. 0 - A sentença confirma to ria produzirá desde logo todos seus 
efeitos, não podendo suspende-los seja o recurso que da mesma se 
interponha para instancia superior, seja ação peditoria que o Estado ou 
município intente contra o possuidor manutenido. 

Art. 10 - Dentro do prazo de 5 anos a contar de janeiro de 1933, 
devem ser abolidos ou substituídos por outros tributos os atuais impos-
tos estaduais de exportação, obrigados os Estados a fazer anualmente 
nos seus orçamentos a redução de 20 ° /o sobre as taxas que estiverem 
em vigor, ate a sua total abolição. 

Paragrafo unico - As reduções a que se refere este artigo devem 
beneficiar igualmente todas as classes de mercadorias exportadas. 

Art. 11. - R~vogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 17 de Maio de 1932, 11 V> da lndependencia e 44.0 

da Republica. - Getulio Vargas. - Francisco Campos. -Oswaldo 
Aranha,., 

O Sr. Pedro Alemo: -0 sr. Julio de Carvalho levanta a pre-
liminar de que em face desse decreto que acabo de ler, a proposta orça-
mentaria não possa ser votada, embora haja telegrama do Ministerio da 
Fazenda, sem que se baixe um decreto assinado pelo Ministro da Jus-
tiça e pelo Ministro da Fazenda, revogando esse dispositivo para 1933, 
ou adiando a aplicação dele. 

Nessas condições, seria conveniente que se fizesse uma sugestão, 
ou que, em resposta a esse telegrama, se comunicasse ao Ministro da 
Fazenda que o Conselho Consultivo recebeu a proposta orçamentaria, 
sem que nessa proposta se fizesse a redução dos impostos de exporta-
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ção, determinada pelo art 10 o do dec 21 418 foi feita e ·rt d d · · · · • e que essa redução não 
do ao Go~r: ~o e Es~a~~e;~~ad tradnsmibb. do ao Conselho e comunica· 
s Ih . I e ezem ro corrente E como o Con 
d~cr~t~u !{~ri~~ :~e c~isP_~sitivC!. sómente pode ser re~ogado por outr~ 

. b ~ d ns1 eraçao a proposta, solicitando porém q 
SeJa O aiXa o um decreto, revogando esse dispositivo para' 1933 ' ue 
sentim~n~~)_hores Conselheiros estão de acôrdo? (Sinais geraÚ de as· 

tiva 1s:!~~it~ ~~nselho apr~va a propos!a de orçamento na parte rela· 
rt - ' m que se aça a reduçao de 20 o I o no imposto de ex 

P~ov~~~~·o mas cdom at condiç~o de que se solicite e obtenha do Govern~ 
um ecre o autonzando uma redução meno d 

cada no ~ecreto 21.418, de 17 de maio de 1932. r o que a mar-
(Apozad?s . gerai~. M~ito hem 1 Muito hem I) 
- Contmua a d1scussao. 
O Sr. Samuel Llbanio: - Peço a palavra. 

mue?Li~~~i~~DRO ALEIXO: - Tem a palavra o sr. Conselheiro Sa~ 
. O SR. SAMUEL LIBANIO: - Eu desejaria saber, Sr. Presidente 

SI as multas cobradas pela Inspetoria de Veiculas figuram ' menta. no orça· 
O S_!{. P~D~O ALEIXO: - Essas multas, pelo Regulamento 

c~alque sao ~ltnbmdas não aos cofres do Estado, mas a uma caixa' ~:pr:: 
CI que existe naquela Inspetoria. 

O ~R. SAMUEL LIBANIO: - Eu me recordo de que 0 Dr José 
~er!lardino, qua~do Presidente do Conselho Consultivo, era muit~ con· 
rar~o a essas cruxas especiais. Ele achava que todas as quantias ro· 

vementes _d~ multé;ls, etc., algumas das quais são hoje destinadas a ~ai· 
x_~s especiais, deVIam se~ . recolhidas á caixa geral. Talvez fosse oca· 
Siao, agora, de acôrdo, alias com â opinião de S. Excia. de corirairmos 
essa pequena lacuna. ' o· 

O SRt_.dPE? DRO ALEIXO: - V. Excia. quer fazer alguma sugestão nesse sen I o 
O SR. SAMUEL LIBANIO: - Se não ha lei 
O SR. P~DRO ALEIXO : - Parece que ha .é. u.m dispositivo re -

léiJ!Ientar, e~? VIrtude do qual o produto dessas multas é levado a u~a 
tcruxa1 esf!ec

1
Ial. F~·se·~. então, uma sugestão para que, de ora em dian· 

e e e seJa evado a Cruxa Geral. 
O SR. SAMUEL LIBANIO: - Quer me parecer que seria um acerto 

falt E ofis descontos 9ue sofrem em seus ordenados as professoras que 
am, gura na escnta da Secretaria? 

O SR. PEDRO ALEIXO: - Entram para a Caixa Escolar. 
taria ~ SR. SAMUEL LIBANIO : - Mas, figuram na escrita da Secre-

0 SR. PEDRO ALEIXO: - Figuram. 
O SR. SAMUEL LIBANIO : - Eu propria, então, Sr. Presidente, ue 

o _Produto ~as multas cobradas pela Inspetoria de Veiculas fosse re~o· 
lhido á Caixa Geral. 

(Muito hem I Muito bem ! ) 
O Sr. Pedro A.Ielxo:-Está em discussão a proposta. 
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Si nenhum dos Srs. Conselheiros quer usar da palavra (pausa), 
considero aprovada a sugestão que acaba de fazer o Sr. Conselheiro Sa· 
muel Libanio, afim de que o produto das multas cobradas pela lnspe· 
toria de Veiculas passe a figurar como renda orçamentaria, a ser reco· 
lhida ao Tesouro do Estado (sinais gerais de assentimento). 

Aprovada como está a proposta da receita, com a restrição lembrada 
pelo Conselheiro JuHo de Carvalho e a sugestão feita pelo Conselheiro 
Samuel Libanio, tenho ainda a declarar que na mesma receita se consi· 
dera como verba a prometida reposição, por parte do Governo Provisorio, 
das despesas realizados com o movimento revolucionaria de 1930. 

Segundo se conclue da exposição do Exmo. Sr. Secretario das Fi· 
nanças, é fóra de duvida que a importancia de 16.000:000$ será paga ao 
Estado de Minas-Gerais, e é com essa importancia que se vai fazer face 
ás despesas calculadas. 

Dada a impossibilidade material de aumentar-se qualquer imposto, 
porque no momento não suportaria o contribuinte novas tributações, 
temos que reconhecer que qualquer diferença entre a receita e a despesa 
só poderia ser coberta com a extinção de serviços e consequente redu· 
ção de pessoal. lmpraticavel medida tão grave neste momento, parece-
me que a aprovação da receita do Estado, na fórma da proposta gover-
namental, impõe-se como reconhecimento de uma situação de fato. En-
tretanto, seria de conveniencia lembrar-se ao governo que revisse as 
verbas das despesas e, sempre que possivel, as reduzisse, no sentido de 
tornar mais exequivel o orçamento em discussão. 

(Muito bem I Muito bem!) 

Orçamento do Estado 
DESPESA- Secretaria do Interior 

O Sr. Pedro A.Ielxo : - Passo agora a examinar a despesa de 
cada Secretaria, solicitando dos srs. conselheiros que me acompanhem 
nesse exame, comparando a proposta governamental com os orçamen-
tos anteriores e sugerindo as providencias e medidas que julgarem mais 
acertadas. 

Emitindo o m =u parecer verbal, eu não trago para o Conselho se-
não providencias e sugestões que me ocorreram ao espírito, no estudo 
que fiz da materia. Elas não estão concatenadas, e. por isso mesmo, a 
respeito de cada verba examinada, eu reclamo a opinião de cada um 
dos srs. conselheiros. 

Passo a proceder á leitura de cada verba da proposta orçamentaria, 
pedindo aos ilustrados colegas que tenham em vista as verbas dos orça-
mentos anteriores, para maior facilidade de estudo. Ficarão wnsignadas 
apenas neste parecer, as verbas que forem objéto de discussão, desde 
já considerando aprovadas aquelas ácerca das quais não houver qualquer 
impugnação. 

Proponho que não se aprove o aumento de 16:200$000 no n. 2 da 
verba 2 da secretaria da Presidencia, porque tratando·se de gratificações 
e representação do pessoal do gabinete, importaria esse aumento em 

:i 
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uma indireta elevação dos venciment d fu . . 
intransigentemente, tendo em vista a~s dJ.s ld nâ10nanos, e o Co~selho, 
dado seu voto para que seja aumentado IC':u a es do ~esouro, nao tem 

(E' aprovada a proposta). qu quer vencimento. 
Pelo mesmo motivo pr h -18:600$000 T d ' opon ° que nao se aprove o aumento de 

' ven ICa o no n 2 da verba n 3 (P ai (E' aprovada a propo;ta). · esso contratado). 
Considerando que nos . vinha discriminado· e consid~~~~~~ntos anteriores o material da verba 3 

a permitir que mai~r parte da mesm que a~ora vem englobaqo de maneira 
servação e custeio de automoveis a ve~ a possa ser empregada na con-
excessivamente no orçamento do ·E;:s~lma, despesas estas _que avultam 
o aumento de 71:400$000 na ref .da o,bproponh? que nao se aprove 

(
E' d • en a ver a « Matenal,. 

aprova a a proposta). · 
183:~~b"ct:s~~a~~c~etaria do I!lterior, consigna-se a quantia de .... 
ração. Prop~nho que apro~t:;:g~r e~~a desp~sa~ com a reforma em elabo-
lho o direito de ex~ minar a r f • ver a, que. ressalvado ao Canse· 
elaboração, segundo se verifica e grma d~ Secretana do Interior, ora em 
c do dec. n. 20.348 de 29 d , orquan o nos termos do art. 10, letra 
VIda o Conselho q~ando da e c~:~s!o de 1931, deve ser previamente au-
mento da despesa total de pessoalçao de c~ft! ou empre~o, resulte au-

(E' aprovada a proposta). na repa çao ou serVIço respectivo. 

Na verba 8 «Conselho p ·t · · . 9·000$000 em encianO », consigna-se a importancia d 
· para pagamento a pessoal cont t d d" e ~eterminada pelo ·respectivo president E rt ad o, me Iante distribuição 

fiXar o destino dessa verba e 
0 

m e. n en ? que. <: orçamento deve 
fique ao arbítrio do funcionaria a ~~~c~~ã~u~ distnbmçao, p~ra que não 
menta, deverá ser indicado 0 num .a me~ma. ~ssim, no orça-
a cada um dêles caberá (apoiadose)rop~! funciOn~mos e a Importancia que 
forem contratados. os serviços que prestar e que 

(E' aprovada a proposta). 
Na verba n 9 da proposta t . 

deste Conselh~. proponho qu~r~!mr~~~~~a~ dâe acfr~o com o parecer 
12:000$000 os vencimentos do Ch f d G · 

8·~$000 para ···· 
suprima a gratificação de 25.000$ e e e .abmete, assim como que se 
nete do Chefe de Policia Ai. d .000· ?es!mada aos auxiliares de Gabi-
t d d - n a e o cnteno que o Conselh en o, e nao aprovar aumento de ve . t o vem man-
prese(~t.e proposta: Os srs. co~selheiro~~;:::~ ~=· !"trct'::~ le>a a lazer a 

~nats gerazs de assent~mento ). 
Considero, e!ltão, aprovada a proposta. 
Tendo em VIsta o parecer q C Ih .. tituição da Policia de Carreira c~~ ~ 1 ons: 0 ~m1tiu a respeito da ins-

as tabelas constantes da prop~sta orç~~~I:~ e . classe h P!O~onho que 
que for~m aprovadas naquele parecer. na seJam su stitmdas pelas 

(E aprovada a proposta). 

minh~~~pâ~h~e;~e oa P~~~a d.estina.da ao cus.teio de automoveis e ca-
ja reduzida de td&·ooo~' mclusi.Ve os veiCulas de Pronto-Socorro se-. para 100:000$000, porquanto é sempre pru-

• <• 
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dente evitar-se o aumento de verbas com tal destino, ã vista da possibi-
lidade de abusos frequentes. 

(E' aprovada a proposta). ~ 
Consta na proposta orçamentaria uma verba de 4:096$000 com a 

declaração não especificada em despesa «Material• do Abrigo de Me-
nores «Afonso de Morais•. Ora, não convem que, nos orçamentos, pa-
ra a manutenção de estabelecimentos publicas, figurem verbas sem de· 
terminação expressa de destino (Apoiados _gerais). Eis porque proponho 
que seja especificado o destino dessa verba, porquanto se ela está cal-
culada no orçamento, deve saber-se antecipadamente em que e para que 
serã empregada (muito beml). 

(E' aprovada a proposta). 
No orçamento anterior, vinha consignada uma verba de .... .. .. . . 

4:200$000 para representação ao Chefe e Sub-Chefe do Serviço do Es-
tado Maior. Na proposta atual é consignada a verba de 45:600$000 
para representação do Chefe, Sub-Chefe do Serviço do Estado Maios e 
comandantes das unidades. Todas nós sabemos os serviços relevantes 
que vêm sendo reclamados dos soldados e oficiais que constituem a Força 
Publica de Minas. As dificuldades do erario publico, tantas vezes proclama-
das e tantas vezes verificadas, não permitem, entretanto, que se aumen-
te uma verba destinada á representação de membros daquela corpora-
ção. Nem tão pouco acredito que esse aumento possa ser por eles re-
clamado, pois que aqueles que tantas vezes já se sacrificaram por 
amor de Minas, hão de querer participar ainda dos sacrificios que vêm 
sendo impostos ao povo mineiro e não pleitearão situação mais favo-
ravel do que aquela que o Estado pode dar aos seus outros servidores. 

Eis porque proponho que se faça o corte na verba, de maneira a 
reduzi-la de 45:600$000 a 4:200$000 . O SR. ANNIBAL GONTIJO.- Entendo que a verba consignada na 
proposta orçamentaria é razoavel, porque os comandantes de unidades 
têm realmente despesas de representação. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Estã em discussão a minha proposta. 
Não havendo quem tome a palavra, vai se proceder á votação. 
Os srs. que aprovam a proposta, queiram se conservar como estão 

(pausa). 
A' vista da manifestação de meus colegas, eu declaro aprovada a 

proposta, contra o voto do Sr. Conselheiro Annibal Gontijo. 
Como antas vezes tenho acentuado, muito a contra gosto não temos 

atendido a pedidos de aumento de vencimentos, razão pela qual propo-
nho não sejam aumentados os vencimentos do armeiro, que no exerci-
cio de 1932 ganhava 5:400$000 e passaria a ganhar, pela proposta. 
7:200$000; do mestre de oficina de alfaiate, que tem 6:600$000 e pas-
saria a 7:800$000: do cortador da mesma oficina, que tem 4:800$000 
e passaria a 6:000$000; do guarda-llvros do S. S., que tem 2:400$0000 
e passaria a 4:800$000. O fundamento é o que acabo de alegar. 

(E' aprovada a proposta) Proponho ainda que se reduza á verba consignada no exercício de 
1932 o que vem consignado para o serviço de transporte e comunica-
ções das unidades, porque entendo que, sempre que possível, devere-

tl 
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mos fixar verbas identicas, salvo quando o aumento vem expressamen-
te justificado. 

(E' aprovada a proposta) 
São estas as modificações e sugestões que tenho a fazer ácerca 

da proposta do orçamento da despesa, quanto á Secretaria do Interior. 
(Muito hem! Muito hem!) 
O sr. Samuel Libanlo:- Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Sa-

muel Libanio. 
<? SR. SAMUEL LIBANIO:-Sr. Presidente, em todas as verbas 

que VImos examinando, verificamos que sempre se destina ao pessoal 
su?alterno das repartições uma quantia para o fardamento dele . Não 
vejo, entreta~to, na proposta orçamentaria, consignada verba alguma 
para os continuos e serventes das antigas Secretarias da Camara dos 
Deputados e do Senado, ora em comissão no Conselho Consulti•10. 

Como se. pode verificar, são seis continuos, e acredito que seria 
razoavel consignar-se uma verba, digamos de 2:000$000 para fardamento 
desses humildes servidores da nossa Casa. ' 

O SR . CHRISTIANO GUIMARÃES:- Efetivamente essses funcio-
narios nem têm roupa~ decentes com que se apresente~ ao serviço. 

O SR. JULIO DE CARVALHO: - Muito bem. A importancia lem-
brada pelo Sr. Conselheiro Samuel Libanio é tão pequena que dá pou-
ç? ma.is de 300$000 para as despesas de fardamento de cada fun-
CIOnano. 

O ~R. .PEDRO ALEIXO:-Está em discussão a proposta do Sr. Sa-
muel L1bamo (pausa). Não havendo impugnação alguma, eu a conside-
ro aprovada (Sinais gerais de assentimento), 

O sr. Furtado de Menezes:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Fur-

tado de Menezes. 
O SR. FURTADÇ DE _MEN~ZES :-yerifico, Sr. Presidente, que na 

proposta orçamentarJa nao fm obedecido o dispositivo do decreto 
10.588, de 29 de novembro de 1932, decreto promulgado de acordo com 
o parecer n. 106 deste Conselho, de 25 de outubro ultimo. 

Realmente havíamos provosto-e o Governo adotou a nossa pro-
posta-que o Auxiliar do Químico Especializado do Laboratorio de To-
xicologia ga.Q.hasse tanto quanto cada um dos auxiliares-academicos do 
Gabinete Medico-Legal, e que o servente ganhasse o mesmo ordenado 
do servente do re!erido Gabinete. Entretanto, a proposta orçamentaria, 
~m lugar d~ consignar 3:600$000 para o Auxiliar do Quimico-Especia-
~ado consigna 6:000$000, e em lugar de marcar em 3:240$000 os ven-
Cimentos do servente, reduz esses vencimentos a 2:640$000. 

. Creio que o orçamento está contra a lei. Por isso proponho que 
se obedeça ao dispositivo legal do dec. 10.588 citado. ' 

(Muito hem! muito bem!) 
(E' aprovada a proposta). 
O Sr. Pedro Aleb:o : -Continua a discussão. Não havendo mais 

quem peça a palavra (pausa), creio podermos considerar terminado o 
exame do orçamento da Secretaria do Interior. 

• • 
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O sr. Pedro Aleb:o:-Examinei cuidadosamente cada uma das 
verbas da Secretaria das Finanças. Não encontrei modificações sensi-
veis em relação ao orçamento de 1932. Os calculos e as estimativas do 
Sr. Secretario são certamente fundados em elementos que êle acredita 
ponderaveis e, tanto quanto possível, previsíveis. Eis porque, confiado 
na segurança com que deve ter agido o titular da Secretaria das Finan-
ças, não trago qualquer modificação, e proponho que sejam aprovadas 
as verbas, salvo alguma sugestão da parte dos Srs. Conselheiros. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Não havendo sugestão alguma (uausa), considero aprovada a pro-

posta. (Sinais gerais de assentimento). 

Orçamento do Estado 
DESPESA-Secretaria da Agricultura 

O sr. Pedro AI eixo:- Vou passar a examinar as verbas da Se-
cretaria da Agricultura. 

O Sr. Furtado de Menezes- Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Tei'I)<a palavra o Sr. Conselheiro Furta-

do de Menezes. 
O SR. FURTADO DE MENEZES :....:.:. Tenho uma questão preliminar 

a propôr e que me parece facilitar a apreciação das verbas a serem 
examinadas. Verifiquei que no orçamento da Secretaria da Agricultura 
se consignam verbas para cargos não creados por dispositivo legal, 
e são suprimidas outras de cargos que, assim, se consideram extintos. 
Proponho, por isso, que todos os cargos para os quais se consignam 
verbas e que não foram creados por dispositivo legal, sejam objéto de 
uma lei especial que os crie, indicando-se nessa lei os respectivos ven-
cimentos, assim como proponho que sejam suprimidos os cargos para 
os quais não se consignam verbas. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O sr. Pedro .Alelxo:-Está em discussão a proposta (pausa). 
Como não ha impugnação, eu a considero aprovada (Sinais gerais 

de assentimento). 
O Sr. Chrlstlano Guimarães: -Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Chris-

tiano Guimarães. O Sr. Chrlstlano Guimarães:-Tambem proponho, de uma 
maneira geral, que o Governo não faça aumentos parciais de vencimen-
tos reservando-se para tratar do assunto em lei' especial que, em ocasião 
op~rtuna, quando as condições do Tes~uro o permi~em, equipa~e. to~~s 
os funcionarios da mesma categoria, eVItando-se desigualdades IDJUStifi-
caveis, mantendo-se, porém, agora o que está consignado no orçamento 
para 1932. 

(Muito bem! Muito hem!) 
(E' aprovada a provosta). 
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O Sr. Pedro Alelxo:-No exame que passo a fazer, começo pro-
pondo que a gratificação aos funcionarias do Gabinete seja feita na for-
ma das demais Secretarias para que, assim, se adote na Agricultura a 
regra que nas demais é seguida . 

(E' aprovada a proposta). 
Proponho que a verba para pagamento ao Diretor do Jardim Bota-

nico seja de 8:400$000 e não de 9:600$000, de acôrdo com o criterio de 
não se fazer aumento de vencimentos para casos individuais. 

(E' aprovada a proposta). 
Na verba destinada ao pagamento do Diretor do Instituto João-Pi-

nheiro, verifica-se facilmente que houve um engano, pois ela deveria ser 
de 9:000$000 e não de 9:600$000, pelo que proponho que se faça a de-
vida retificação. 

(E' aprovada a proposta). 
De acôrdo com o criterio que já foí adotado pelo Conselho, propo-

nho que a verba intitulada •Outras Subvenções :o seja discriminada e dis-
tribuída por estabelecimentos especialmente indicados. Realmente, não 
convém que essa verba fique sem destino pre-determinado, pois que a 
propria administração publica iria ter os embaraços resultantes dos inu-
meros pedidos de interessados (Apoiados. Muito bem I) 

Assim, sabendo-se antecipadamente quais são os estabelecimentos 
que devem ser subvencionados, qual o valor da subvenção de cada um, 
a administração mais facilmente poderá cumprir os dispositivos orçamen· 
tarios, evitando reclamações e acusações, quasi sempre injustas, da parte 
de falsos prejudicados (Muito bem I ) 

(E' aprovada a proposta ) 
Proponho que na verba do Departamento de Estatística e Publici· 

dade, destinada a contrato de agentes de estatistica, se fixe o ordenado 
de 400$000 para cada um, ordenado que já foi o que vigorou no Esta-
do, e desta maneira fica determinado em dez o numero de agentes. 

(E' aprovada a proposta). • 
O S r. Furtado de Menezes:- Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO: -Tem a palavra o sr. conselheiro Furta-

. do de Menezes. 
O SR. FURTADO 'DE MENEZES :-Sr. Presidente, tenho ainda 

uma proposta a fazer. Acho que a construção e a reparação de grupos 
escolares, assim como de quaisquer edifícios publicas, devia ser atribuída 
à Secretaria da Agricultura, onde existe pessoal especializado. Por que 
motivo ficar a cargo da secretaria da Educação a construção e repara-
ção de grupos escolares 1 

O SR. PEDRO ALEIXO : -Realmente, trata-se de um serviço de 
obras publicas, e as obras publicas são atribuídas á secretaria da Agri· 
cultura. 

O SR. FURTADO DE MENEZES:- Já tive oportunidade de vêr, 
na pratica, a inconveniencia dessa duplicidade. Suponhamos um enge• 
nheiro do Estado, pertencente á Secretaria da Agricultura, dirigindo a 
construção de uma cadeia em Araxá. Si ali se quiser construir um grupo 
escolar na mesma ocasião, será necessario ir um outro engenheiro por 
parte da Secretaria da Educação. 
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Acho um acerto atribuir todas as obras publicas á Secretaria da 
Agricultura. 

(Muito bem I Muito bem!) 
O Sr. Pedro Alel:xo:- O sr. conselheiro Furtado de Menezes 

propõe que se sugira ao governo do Est~do a poss.ibilidade de se _atribuir 
á Secretaria da Agricultura todos os sel'Vlços relativos á construçao e re-
paração de edifícios publicas de qualquer natureza, passando-s~ para. o 
orçamento da Agricultura toda e qualquer verba que nesse sentido seJa 
consignada no orçamento (Material e Pessoal). 

Si não ha impugnação (pausa), considero aprovada a proposta. 
O Sr. .Jallo de Carvalho: -Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO: -Tem a palavra o sr. conselheiro Julio 

de Carvalho. 
O SR. JULIO DE CARVALHO : - Sr. Presidente, todos nós sabe-

mos o estado precario de muitas cadeias do interior de Minas (apoiados 
gerais), de modo que proponho que as diferenças provenientes dos córtes 
que resultarem das alterações aqui votadas, sejam atribuídas a verba 
•Foruns e Cadeias:o. 

Não preciso justificar a minha proposta; lembro apenas que ainda 
hoje, pelo funcionaria da Secretaria da Agricultura. que nos vem pres.tar 
informações, tivemos conhecimento de uma fotografia revelad<;>ra d~ ruma 
do edifício que serve de cadeia publica á comarca de Paracatú. Abás, os 
exemplos são conhecidos e, por isso, dispenso-me de citá-los. 

(Muito bem I Muito bem I) 
(E' aprovada a proposta). · 
O Sr. Cbrlstlano Guimarães:- Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO : - Tem a palavra o sr. conselheiro Chris-

tiano Guimarães. 
O SR. CHRlSTIANO GUIMARÃES:=- Sempre me preocupei, sr. 

Presidente, com a possibilidade de aproveitar-se a zona ribeiri!lha do 
S. Francisco, que ha muito vem reclamando, para prosperar e assim con-
tribuir tambem para a prosperidade de Minas, o auxilio dos poderes pu-
blicas. E' por isso que lembro o estabele?imento d~ um c~po de se· 
mentes naquela zona, no lugar que fôr mrus convem~n~e! consignando-se 
para isso a verba de 40:000$000, desde que o mumCipio que fOr esco-
lhido ofereça gratuitamente o terreno necessario . 

(Muito bem I Multo bem ! ) 
(E' aprovada a proposta). 
O Sr. Pedro Aleb::o: -Continua a discussão. Não havendo 

mais quem peça a palavra (pausa), penso podermos considerar termina-
do o orçamento da Secretaria da Agricultura (sinais gerais de assenti· 
mento). 

Devo declarar ao Conselho que acha-se sobre a Mesa um requeri· 
mento do sr. Joaquim Valente, guarda-livros da Intendencia daquela. Se-
cretaria, pedindo equiparação a Chefe de Secção, para todos os e!eitos. 

As informações prestadas pela Secretaria, declaram que a eqmpara-
ção solicitada visa apenas a parte financeira, elevando-se os ordenados 
do requerente de 9:840$000 para 12:000$000. Ainda se ~eclara qu_e o 
cargo do sr. Joaquim Valente é de guarda·livros e tem venCimentos fixa-
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dos por lei. Si êle fosse equiparado a Chefe de Secção, não teria secção 
alguma a dirigir. 

Trata~se, portanto, de um requerimento que não está em condições 
de ser deferido. Os srs. conselheiros assim o entendem? 

Vozes: -Perfeitamente. 

Prorrogação da hora 
O Sr. Pedro Aleixo : -A hora está terminada. 
O Sr. Samuel Libanlo:- Pela ordem, sr. Presidente. 
O SR. PEDRO ALEIXO : -Tem a palavra pela ordem o sr. conse~ 

lheiro Samuel Libanio. 
O SR. SAMUEL UBANIO:- Sr. Presidente, requeiro a V. Excia. 

consulte á Casa se concede prorrogação da hora, até que sejam ultimadas 
a discussão e a votação do orçamento. 

(Consultada a Casa, é aprovado o requerimento). 

Orçamento do Estado 
DESPESA-Secretaria da Educação e Saude Publica. 
O sr. Pedro Aleixo:-Concluindo o exame da despesa da Se-

cretaria da Agricultura, resta-nos ainda o de uma Secretaria: a da Edu~ 
cação e Saude Publica. 

Com o auxilio dos Srs. Conselheiros vamos iniciar a analise da pro-
posta orçamentaria. 

O Sr . .Julio de Carvalho:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Julio de 

Carvalho. 
O SR. JULIO DE CARVALHO:-Proponho que seja aprovado o o r~ 

çamento da Secretaria da Educação e Saude Publica, menos nas dota-
ções que contiverem aumento de vencimentos no mesmo cargo, que não 
seja proveniente de necessidade do serviço ou acumulo de funções, ou 
melhor, proponho que se mantenham os vencimentos do orçamento de 
1932, desde que ao funcionaria beneficiado não tenha sido imposto onus 
de serviços diferentes. 

(Muito hem! Muito bem!) 
(E' aprovada a proposta). 
O Sr. Pedro Alelxo :-De acordo com a proposta do Sr. Con-

selheiro Julio de Carvalho, o Conselho, penso eu, não p6de aprovar a 
gratificação de 10:800$000, destinada ao Corpo Tecnico. Os srs. Conse-
lheiros estão de acordo? (Sinais gerais de assentimento). 

No exercício de 1932, a verba n. 8 «Eventuais • era de 63:400$000. 
Na proposta atual, aumenta-se essa verba, talvez porque se tivesse veri-
ficado a insuficiencia dela no exercício a findar~se. 

Penso, porém, que em se tratando de verba «Eventuais» , nela é 
possível fazer-se uma compressão, de modo a não se tornar preciso o 
aumento. Eis porque proponho que se mantenha a mesma verba de 
63:400$000. 

(E' aprovada a proposta). 

I 
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Na proposta orçamentaria vem consignada urna gr~tificação para o 
Vice-Reitor do Ginasio de Belo-Horizonte. E' sem duVIda alguma uma 
inovação que importará em aumento de vencimentos. Proponho, por 
isso, a supressão da gratificação. 

(E' aprovada a proposta). 
Consigna-se verba destinada a contrato de creados do Ginasio de 

Barbacena. Não se diz, porém, qual o numero de creados, nem o. sa-
lario de cada um. Parece-me facil a fixação desses numeros e, por Isso, 
proponho que essa fixação seja feita. 

(E' aprovada a proposta). 
Encontro um aumento de vencimentos em relação ao exercício de 

1932 para as professoras de classes anexas. Proponho que não se apro-
ve o aumento. 

(E' aprovada a proposta). 
Pela mesma razão indicada para o caso de Vice-Reitor do Ginasio 

Mineiro, proponho que se suprima a verba de grati!ica ão ao. Vice-Di-
retor do Conservatorio Mineiro de Musica, tanto mais quanto e de con-
siderar-se que se o Vice-Diretor ficar em exercício, ele passará a géi?har 
o que perder o Diretor, e se os vencimentos deste forem_ pago3 mte-
gralmente, o pagamento da diferença. deverá ser feito, então, pela verba 
•Substituições Regulamentares• . 

(E' aprovada a proposta). 
Na verba n. 20 do Instituto S. Rafael, pelas razões já expos~s, 

proponho que sejam fixados os vencimentos do pessoal extranumerano, 
de conformidade com o Regulamento 

(E' aprovada a proposta). 
O Exmo. Sr. Secretario da Educação e Saude Publica, depois que 

se encontrava no Conselho a proposta orçamentaria, pediu q~e na verba 
23 fossem feitas modificações. As modificações são no sentido de que 
se reduza a verba •Material• e se aumente a verba •Pessoal". 

O pedido do Exmo. Sr. Secretario tel!l, por certo, fund~ento em 
necessidade do serviço. Por isso, eu transrruto aos Srs. Conselheuos, sub-
metendo á discussão e votação as seguintes propostas: 

Que se aumente de 5:400$000 para 10:800$000 a ver?a co,?signada 
para um dentista comiss.ionado e que se reduza a sub-consignaç~o I •lns~ 
trumentos dentarios, medicamentos etc. , para quatro •Posto_s" a 25.404$p00 • 
assim como, que seja creado mais um logar de medico no Instituto 
Pasteur de Juiz de Fóra, com os vencimentos de 3:~$000 e que s~ re-
duza a verba destinada a diarias a medicas, engenherros, farmaceuticos 
e outros funcionarias em serviço, de 36:000$000 para 26:400$000. 

(São aprovadas ambas as propostas). . . . _ 
Proponho que seja suprimido o aumento, a ~tulo de gr~tificaçao, 

ao Inspetor Geral da Assistencia Hospital~r de ~henados, assim como 
se suprima a gratificação ao Assistente, pois a mrm me parece que se 
trata de aumento de vencimentos. 

(E' aprovada a proposta). 
Pela mesma razão, proponho que os vencimentos do Economo Al-

moxarife sejam os mesmos do exercício de 1932 e que se o auxiliar do 

; 
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economo fôr o mesmo auxiliar da escrita a que se refere o orçamento 
de 1932, para ele sejam mantidos os mesmos vencimentos. 

(E' aprovada a proposta). 
Pelos ~otivos já indicados, proponho que seja fixado o pessoal ex· 

tr.a~num.era!Io •. bem como se fixem os respectivos vencimentos para o Hos~ 
pita) PsiqUiatnco de Oliveira. 

(E' t;zprovada a proposta). 
Verifico que, na proposta orçamentaria é suprimida a subvenção de 

20:000$0000 para o Instituto de Radium. Como a supressão não está 
fundamentada, e como são notorios os serviços que esse Instituto presta 
ao nosso Estado, proponho que seja mantida, no futuro orçamento, a 
mesma subvenção. 

(~' aprovada a proposta). 
Sao estas as modificações que tenho a propôr. 
(Muito bem! Muito bem I) 
O Sr. Annlbal Gontljo :-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Annibal 

Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTUO .-Sr. Presidente, proponho que se re ~ 

duza, tanto quanto possível, a verba destinada á construção de grupos e 
que? saldo proveniente da redução seja empregado na reabertura de escolas 
rurrus, que foram fechadas em vírtude das dificuldades financeiras de 1931. 

Parece~me, Sr. Presidente, que, com a reabertura dessas escolas, te~ 
rem.o_s pre_stado relevante serviço ás populações do interior. (Muito bem I) 
Verifico runda, Sr. Presidente, que se suprime a subvenção de 6:000$000, 
votada -no exercício de 1932, para a Escola Normal «Francisco Campos », 
de Piumi. Como não está motivada a supressão, eu entendo que a su~ 
bvenção deve ser mantida (Muito bem I Muito bem!) 

(São aprovadas ambas as propostas). 
O Sr. Samuel LlbBDfo :-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Samuel 

Li bani o. 
O SR. SAMUEL UBANIO :-Verifico que no orçamento são consi ~ 

gnadas verbas especiais para Escolas Domesticas de Brasopolis e S. Se~ 
bastião do Paraíso. Sei que essas escolas prestam reais serviços. 

O SR. LORETO DE ABREU: -Realmente, eu conheço a eficiencia 
e o valor desses estabelecimentos. São muito uteis. 

O SR. SAMUEL LIBANIO :-Entretanto, ainda ha pouco me infor~ 
mou o Sr. Diretor da Saude Publica que é insuficiente a dotação orça~ 
mentaria para o combate ao impaludismo. 

Quando, em zonas como a do Sul de Minas, verifica~se um surto 
de mataria, as populações são mais castigadas do que as daquelas zonas 
onde o mal é endemico. 

E' por isso que eu venho lembrar ao Conselho a conveniencia de 
fazer~se uma redução nas verbas destinadas ás Escolas Domesticas de 
Brasopolis e S. Sebastião do Paraizo, baixando cada uma para 15:000$000 
e aplicando~se a diferença na creação de um posto medico ambulante, 
no Rio S. Francisco, contra mataria ... 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES :-Muito bem, 

' 

• • 
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O SR. SAMUEL LIBANIO :- . . . . e outro na zona do Sul de Minas, 
tambem contra malaria, situado em localidade a criterio do Sr. Diretor da 
Saude Publica. (Muito bem I Muito bem!) (E' approvada a proposta). 

O Sr. Portado de Menezes :-Peço a palavra. 
· O SR. PEDRO ALEIXO :-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Furtado 

de Menezes. 
O SR. FURTADO DE MENEZES:-Sr. Presidente, eu protesto con~ 

tra a verba consignada para o contrato de professoras estranjeiras. Eu 
concordaria em que se lhes pagassem 36:000$000, ou sejam 18:000$000 
para cada uma, porquanto elas vão gastar seus ordenados aqui, e não é 
justo que sejam pagas em ouro. Não vejo, pois, motivo para que seja con~ 
signada verba tão elevada, tanto mais quanto o contrato dessas proles~ 
soras está terminado. 

Nessas condições, entendo que o Conselho deve reafirmar a suges~ 
tão anteriormente feita, no sentido de não se reformar o contrato com 
essas professoras pelo preço que foi marcado na proposta orçamentaria, 
mas sim pelo preço de 36:000$000, sendo 18:000$000 para cada uma. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES :-Parece que o contrato já foi re-
formado. 

O SR. FURTADO DE MENEZES :-Se foi reformado, foi contrarian-
do sugestão anterior do Conselho, e é justo que manifestemos a nossa 
extranheza. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Então, quanto á verba de 66:000$000 para 
as professoras estranjeiras da Escola de Aperfeiçoamento, consignada em 
virtude de reforma do respectivo contrato, o Conselho observa que essa 
reforma foi feita contrariru1do sugestão sua anterior, para que não se re~ 
formasse esse contrato (Apoiados. Muito bem I) 

O SR. FURTADO DE MENEZES:-E' isso mesmo. 
(E aprovada a observação). 
O Sr. Pedro .Aieixo :-Continúa a discussão. Não havendo 

mais quem peça a palavra (pausa), terminado o exame de cada um dos 
orçamentos, ainda tenho duas propostas a fazer, para as quais peço a 
atenção esclarecida do Conselho. A primeira se refere a telefones que, 
assentados em casas de funcionarios, são pagos pelas respectivas re· 
repartições. Entendo que o funcionario cujos serviços podem ser reclama-
dos a qualquer intante na respectiva repartição, ocupe uma situação tal 
que, para seu uso proprio, teria necessidade de instalar em sua casa um 
aparelho telefonico. 

Quando mais não seja, a regra, cumprida rigorosamente, de que 
os funcionarias paguem á sua propria custa os telefones instalados nas 
respectivas casas, evitará abusos que é sempre conveniente coibir. Eis 
porque proponho que as repartições não paguem mais as mensalidades 
dos aparelhos telefonicos assentados nas casas particulares dos seus 
funcionarias (apoiados). . 

(E' aprovada a proposta). 
Outro assunto que continua reclamando a atenção do Conselho, é 

a questão do uso dos automoveis oficiais. Por ocasião de votar·se o 
orçamento de 1932, esse assunto foi objeto de cogitação, e o nosso 
ilu'!tre ex-presidente, ao redigir o parecer de então, salientou a necessi· 
dad~ de regulamentação especial para ele. Entretanto, o Governo por cir-
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cunstancias ce~mente pond~raveis~ até hoje deixou de expedir o regu~ 
lamento prometido. Como amda nao o fez, penso que é conveniente 
lem~rar-lhe a necessidade da medida (apoiados gerais), para que não se 
continue tendo o esp~taculo, II?uitas vezes contristador, que nos ofere· 
ce ~ emprego d~ vetculos destinados a serviço publico, em serviço ex~ 
clustvamente particular. Por isso, 

Considerando que os vencimentos do Presidente e dos Secretarias de 
E~ta~o. ~ssim como as v~rb~s de representação que lhes são atribuídas, 
sao mfer10res aos quantitativos permitidos pelos arts. 14, 15 e 17 do 
dec. 20.348, de 29 de agosto de 1931; 

ConsideraJ?-dO que pelo que se conclue da proposta de orçamento, 
as verbas consignadas para custeio dos automoveis que servem a esses 
alto.s dignatarios, são inferiores a diferença entre o que presentemente 
recebem e o que podem receber nos termos do decreto citado · 

Considerando realmente que a verba para o custeio do a~tomovel 
do Secr~tario das Finanças é apenas de 10:000$000 e que a verba para 
o custeio do automovel do Presidente do Tribunal da Relação é de . .. . 
7:500$000, para não citar outras; 

Proponho que sejam aumentados vencimentos e representações do 
Presidente, Secretarias de Estado, Presidente do Tribunal da Relação e 
Chefe de Policia e que esse aumento seja destinado ao custeio dos au-
tomoveis oficiais a que têm direito pela propria representação dos altos 
cargos cujas funções exercem. 

Quanto aos demais automoveis, destinados a serviço publico, pro· 
ponho que nenhum deles seja atribuído para uso pessoal de qualquer 
funcionaria fóra das funções do cargo, e que sejam os mesmos automo· 
veis de categoria modesta e usando característico que os tomem facil· 
mente reconhecíveis, como • empregados exclusivamente no serviço pu· 
blico. (.Apoiados. Multo bem!) 

(São aprovadas as propostas) . 
Devo comunicar ao Conselho que fui procurado hoje, assim como, 

segundo me consta, tambem foi procurado o sr. Conselheiro Christiano 
Guimarães, pelas diretoras da Caixa de Estudantes Edelweiss Barcellos, 
que vieram pleitear a consignação, no orçamento, de uma verba de .... 
20:000$000, aliâs jâ autorizada por uma lei de 1929, para que pudes· 
se a mesma Caixa ocorrer aos serviços que estão a seu cargo e que são 
realmente de benemerencia. Estretanto, pelo orçamento que acabamos 
de votar e pelas reduções que acabamos de fazer, parece que serâ di-
fícil que se possa contemplar com 20:000$000 a Caixa de Estudantes 
Pobres. De modo que trago aqui, com o mandato que me foi confiado 
o pedido que é dirigido ao Conselho. E como se trata de instituição be· 
nemerita, achando-se alem disso, consignado em lei autorização para 
que o Governo faça esse auxilio á Caixa em questão, eu lembraria que, 
valendo-se dessa autorização, o Governo fizesse a subvenção se julgasse 
conveniente, se possível, neste orçamento; se não, por um credito especial. 

(E' aprovada a proposta). 
Quanto ao requerimento dos oficiais da Secretaria do Tribunal da 

Relação, no sentido de serem equiparados os seus vencimentos aos de 
1. os oficiais das Secretarias do Estado, como se trata de aumento de 
vencimentos, nós apenas poderemos encaminha-lo ao Governo, afim d 

... 

• 
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que, no estudo que estâ fazendo sobro a organização do estatuto dos 
funcionarias publicas, ele atenda â pretenção, na forma devida. 

Quanto ao caso do Economo do Ginasio·Mineiro de Belo-Horizon-
te, Sr. Benjamin Correia da Costa, solicitando a equiparação de seus 
vencimentos aos dos economos do Oinasio de Barbacena, do Manico-
mio-Judiciario e do Hospital-Central daquela cidade e ainda ao do er.o~ 
nomo do Instituto Raul-Soares, tratando-se igualmente de aumento de 
vencimentos, estâ nas mesmas condições da pretenção dos oficiais do 
Tribunal da Relação. 

Alguns porteiros, continuas e serventes das diversas Secretarias do 
Estado, solicitam um equitativo aumento de vencimentos. O seu reque-
rimento deve ser encaminhado ao Governo, afim de que este o exami-
ne devidamente, resolvendo como fôr de justiça. 

Nas mesmas condições se acha o pedido do carcereiro da cadeiá 
de Dôres do lndaiá, Francisco Martins Faria, assim como tambem o 
dos serventes do Palacio da Justiça da Capital, Antonio Augusto de Oli-
veira, José Fagundes da Silva e Gerson Leite de Magalhães Pinto, que 
realmente ganham muito menos que os demais serventes das outras Se-
cretarias, de modo que se deverâ fazer essa equiparação, na forma geral. 

Quanto ao requerimento do condutor de malas e dos oficiais de 
justiça do Tribunal da Relação deve igualmente ser encaminhado ao 
Governo para atende-lo conforme os demais. 

Os diversos outros requerimentos, solicitando aumento ou equipara-
ção de vencimentos, deverão ter o mesmo despacho, sendo enviados ao 
Sr. Presidente do Estado, afim de que este examine a materia, dando 
uma solução de carater geral. 

Quanto ao requerimento do Sr. José Cesario Horta, parece-me que 
a materia de que êle trata deverâ ser resolvida num estudo geral sobre 
a situação da justiça e de seus cartorios na Capital. 

(Muito hem! Muito bem!) 
-Submetidas a votos, são aprovadas as sugestões propostas. 

Conclusão 
O Sr. Pedro A.lelxo:-De acordo com a votação, que foi sen-

do apurada â medida que se submetia â Casa cada uma das propostas, 
procurarei redigir o parecer definitivo, que amanhã serâ submetido â 
aprovação do Conselho. 

-Volta o processo ao relator, para redação do parecer final. 

Ordem do dia 
O Sr. Pedro A.lelxo:- Tendo sido prorrogada a hora até que fosse 

discutida e votada a proposta orçamentaria, o que acaba de ser feito, vou 
encerrar a sessão, designando para amanhã a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão da peça n. 147, relativamente á isen-

ção de impostos pleiteada pela S. A. Empresa de Aguas S. Lourenço. 
Discussão da peça n. 150, sobre a abertura de creditas suplementares 

â verba «Material• dos Departamentos de Agricultura e Pecuaria e Viação. 
Estâ encerrada a sesão. 
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88. a sessão ordlnarla, aos 27 de Dezembro de 1932 
Presidente-Sr. Pedro Aleixo. 
Secretario-Sr. Samuel Libanio. 

SUMABIO:-Ata-Expediente-Comunicaçao-2.a parte-Isençao de impostos, so-
licitada pela S. A. Empreza de Aguas S. Lourenço- Adiamento da dis-
cussao-Abertura de creditas suplementa.res-Relatorio e parecer do 
sr. Pedro Aleixo-Discussao-Conclusao-Volta ao expediente-Pare-
ceres finais -N. 136-(Abertura de creditas suplementares)-N. 137-
(0rçamento do Estado)-Voto de louvor á Mesa e ao pessoal da Se-
cretaria do Conselho-Discursos dos srs. Loreto de Abreu e Pedro 
Aleixo-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Sa-
muel Libanio, Loreto de Abreu, Annibal Gontijo e Christiano Guimarães, 
faltando, por motivo justificado, o sr. Lucio dos Santos. 

Assumindo a presidencia, o sr. Pedro Aleixo declara aberta a sessão 
e convida para secretaria-la o sr. Samuel Libanio. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a acta da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Samuel Llbanlo -traz ao conhecimento do Conselho 

o seguinte expediente : 
Representações 

• 
-De funcionarios do Centro de Estudos e Profilaxia da Lepra, 

solicitando majoração de seus vencimentos e efetivação nos respecti-
vos cargos. 

-Do Dr. Francisco de Sá Pires, medico do Instituto ·Raul-Soares •, 
pleiteando aumento de vencimentos. 

-Do presidente da Associação Comercial de Minas, solicitando o 
restabelecimento da subvenção que era dada ao Instituto de Chimica, 
nesta Capital. 

-Remetam-se ao Governo do Estado. 

Telegrama 
-Do sr. Martim Francisco, em nome da Escola de Agronomia da 

Capital, solicitando restabelecimento de subvenção. 
-Remeta-se ao governo do Estado. 
-Continua o expediente. 

Comunicação 
O Sr. Pedro Alelxo comunica que os srs. Furtado de Menezes 

e Julio de Carvalho, por motivo justo, deixam de comparecer á presente 
sessão. 

- 0 Conselho fiç& inteirado. 

( ) 

• • 
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2.a parte da ordem do dia 
Isenção de impostos, solicitada pela S . A. Empresa de Agua8 S. 

Lourenço 
(PEÇA N. 147) 

O Sr. Pedro A.lelxo : -Da segunda parte da ordem do dia 
consta, em primeiro lugar, a discussão da peça n. 147, que trata daisen-
ção de impostos, solicitada pela S. A. Empresa de Aguas S. Lourenço. 

E' relator da peça o sr. Cops. Christiano Guimarães, que tem a 
palavra. Adiamento da discussão 

O Sr. Cbrlstlano OalmarAes:- Sr. Presidente, requeiro o 
adiamento da discussão da peça n. 147 para a proxima sessão, visto 
precisar o Conselho de tempo para concl~r o exame da .P~~posta orça-
mentaria, de sorte a ser votado, ainda hoJe, o parecer definitivo. 

-Posto em discussão o requerimento, é aprovado sem debate. 

Abertura de créditos suplementares 
• (PEÇA N. 150) 

O Sr. Pedro Alelxo:- Segue-se a discussão da peça n. 150, 
sobre a abertura de créditos suplementares, pedidos para as verbas • ma-
terial•, dos departamentos de Agricultura e Pecuaria e Viação .. 

Sou o relator da peça e sobre a mesma apresento o segumte rela-
torio (lê): 

Relator! o 
Satisfazendo pedido do Conselho Consulti~o, os EJC_?los. Srs. Secreta-

rios das Finanças e da Agricultura remeteram mformaçoes .sobre os cre-
dores por serviço e por fornecimento de materiais, para CUJO pagamento 
se pretende abrir o crédito de 2.754:001$030. . 

Essas informações instruem o presente processo. Assim relata~os, 
passo os autos ao exmo. sr. conselheiro Julio de Carvalho, ~·

0 

reVIso~. 
Sala das Sessões, 26 de Dezembro de 1932.-Pedro Alecxo, presi-

dente e relator. 
Parecer 

O Sr. Pedro .Aielxo:- Tendo o Governo satisfeito as informa-
ções por nós solicitadas, relativamente ao crédito supleme~tar de 
2.754:001$030, ás verbas "material" dos Departamentos .de Agn~~ra 
e Pecuaria e Viação, remetendo o quadro demonstra~vo do credito 
pedido, penso que o Conselho poderá dar sua aquiescenc1a á abertura do 
mesmo crédito. 

Discussão 
- Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo adotada 

a seguinte 
Conclusão 

O Conselho Consultivo autoriza a abertura do crédito de .. ......... . 
2.754:001$030, para as verbas "material" dos Departamentos de Agri-
cultura e Pecuaria e Viação. 
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d - do parecer final. -Volta o processo ao relator para re açao 

Volta ao expediente 
d t da a ordem do dia, con-0 Sr. Pedro Alelxo:- Estan. '? e~go a~a rafo 5 o do art. 12 do 

sulto ao Conselho si , conforme preceltúa p d. gt ~ de serem apre-
Regimento, consente em 9u~ se volte ao expe Ie~ e~ 150 (abertura de 
sentados dois pareceres fmais: um, sobre a p:ri (O; amento do Estado). 
créditos suplementares)_ e outrf- soJ>r~~ô~â~a(~ln~is ger~is de assentimento), 

Si os srs. conselh~Iros es ao e . redigidos os referidos pareceres. 
vou suspender a sessao p~ra que seJ~ a sendo a mesma reaberta ao _ Suspende-se a sessao por uma or • 
fim desse tempo. 

Apresentação, aprovação e assinatura de ~areceres finais 
O Sr Pedro AI eixo:- Submeto ~ aprovaçao do Conselho o 

. b 150 da qual fm relator. parecer final so re peça n. . '. A 

0 parecer está essim redigido (le): 

Parecer n. 136 
Abertura de créditos suplementares 

(PEÇA N. I 50) 
. d minar 0 quadro demonstra-O Conselho Consultivo, depms e exa · bas "material" dos 

tivo dos créditos suple_mentares p;didos. !!r~ia~~;e:utoriza a abertura do Departamentos de Agncultura e ecuari ' 
crédito na importa~cia 2d7ed 2·75D4=00:~~~- de 1932. _Pedro Aleixo, pre-Sala das Sessoes, e ez 
sidentee relator. d seguida assinado par todos os srs. _ o parecer é aprova o e em 
conselheiros presentes. d d relatorio e parecer, ao Sr. -Devolva-se a peça acompanha a o 

Secr~ariSr~asJ:!d~~a~lelxo:- Apresento o seguinte parecer sobre a 
peça n. 146 (lê) : p N 

137 arecer . 
Orçamento do Estado 

PEÇA N. 145:1 
. · · mente a pr0posta de or-O Conselho Consultivo exammou mmuc•~:: o exercício de 1933, e 

çamento da receita e despesa do Estado, p Exmo Sr Presidente do Es-
depois desse meti~uloso examt~' ofer:c.J~lg~u de s~u d~ver emitir sobre a tado as ponderaçoes e suges oes qu 
futura lei de meio~. . t dever de proclamar 0 esforço manifesto 

Cumpre, prehmmarmcen e,~~ fosse trazida uma proposta e~ que 
para que ao Conselho o!l~u. vo ta io de acôrdo com a eXIgen-
estivesse assegurado o equiltbri~~mâ~ ~ de agosto de 1931, e na 
cia do art. 13, .Lo .. do Deti~reto u~ de~em orientar as finanças do Estado. conformidade dos Impera vos q 

• 

. , 
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Nas ponderações e sugestões que passa a enunciar, o Conselho 
Consultivo quer que o Exmo. Sr. Presidente veja sobretudo o empenho 
que êle tev-e de colaborar com o Governo e de deixar evidenciado o alto 
interesse que sempre mantem pela vida administrativa do Estado. 

E' como prova desse interesse, é como demonstração do empenho 
em colaborar na obra administrativa do ilustre Presidente, que o Conse-
lho espera sejam recebidas as ponderações e as sugestões que presente-mente faz. 

Receita 
Os quadros comparativos que acompanham a proposta orçamenta-

ria, indicam o criterio legal que foi seguido na previsão da receita para 
1933. Procurou-se orçar a receita sobre a base média da renda apurada 
nos tres exercícios anteriores, e foi integralmente excluída qualquer par-
cela proveniente de operações de credito. 

As diferenças que se notam entre as médias apuradas no cotejo das 
arrecadações do ultimo trienio e as rendas consignadas na proposta or-
çamentaria, estão plenamente justificadas por elementos concretos, faceis de ser apreciados. 

Na brilhante exposição do Exmo. SP. Secretario das Finanças, vem ex-
plicado o motivo pelo qual deixou de ser feita a redução de 20 ° I o de-
terminada pelo art. 10.0 do Decreto 21.418, de 17 de maio do ano ca-
dente, no imposto de exportação. 

O Conselho examinou os motivos apresentados e teve em devida con-
sideração o telegrama que a proposito lhe foi enviado pelo Exmo. Sr. Mi-
nistro da Fazenda, no qual se declara que é permitida a redução do imposto 
de exportação, embora em percentagem menor á do Decreto citado 21.418. 

Por esse motivo, aceitou o Conselho sem hesitações, a redução in-
ferior a 20 o I o, fixada no artigo 1 O. 0 daquele Decreto. Mas, consideran-
do que é do interesse do Estado que o dispositivo do referido artigo 10°. 
seja alterado em virtude de decreto governamental, devidamente referen-
dado, o Conselho lembra a conveniencia de ser feita por esse meio a ne-
cessaria alteração, é.fim de que contribuintes não venham amanhã recu-
sar-se ao pagamento do imposto em vigor, sob o pretexto da falta dessa formalidade. 

Para que se obtenha o equilibrio orçamentario, é necessario que o 
Governo Federal pague ao Estado de Minas-Gerais as importancias pelo 
Estado despendidas em beneficio da União, com o movimento revolucio-
naria de outubro de 1930. 

E' sem duvida alguma uma divida que se póde reputar liquida e 
certa, porque o Governo da União não ha de querer que pése ape-
nas sobre uma das unidades federativas, as vultosas depezas que foram 
feitas em beneficio do pais inteiro. 

Foi convencido de que a importancia de 16.000:000$000, parte ape-
nas da que é devida pelo Governo da União entrará efetivamente para 
os cofres do Estado, que o Conselho Consultivo entrou no exame das 
despezas, sem opinar por um córte mais profundo nas verbas destina-
das a ocorrer aos serviços publicos. Entretanto, reputando difícil este 
momento de após revolução, momento de anormalidade e, portanto, de 
receitas inseguras, o Conselho Consultivo, seguindo a mesma orienta-
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ção que foi seguida pelos Secretarias de Estado, julgou de seu dever re-
commendar maior compressão nas verbas consignadas na proposta de 
despeza, afim de que com essa cautéla, mais certa se tome a realisação 
das previsões orçamentarias. 

Despesa 
O Conselho Consultivo reconhece que, na proposta da Despeza os 

Exmos Srs. Secretarias de Estado tiveram em vista a necessidale de ser-
viços publicas e os casos, muitas vezes impressionantes, de desigualda-
de de vencimentos de funcionarias. Entretanto, ao Conselho foi dado exa-
minar de conjunto, toda a proposta orçamentaria e poude comparar as 
solicitações de verbas com os pedidos insistentes que ao mesmo Conse-
lho vêm sendo trazidos por dedicados servidores do Estado. Ao Conse-
lho, por conseguinte, propoz-se desde logo este dilema: em face das 
condições gerais do funcionlismo do Estado, tendo em vista a precarieda-
de da situação de muitos servidores zelosos, determinar o aumento geral 
dos vencimentos, on então, decidir que nenhum aumento se faça para 
que maiores não se tornem desigualdes manifestas. 

No primeiro caso o Conselho devolveria a proposta de orçamento 
com deficit invencível; no segundo caso, manter-se-ia o equilibrio orça-
mentario. 

Nos termos da legislação vigente, a orientação só poderia ser aquela 
que, contrariando os mais vivos desejos dos conselheiros, permitisse ao 
Estado manter o equilibrio orçamentario, isto é, a orientação só pode-
ria ser a de não se permitir aumento de especie alguma. Foi por isso 
que o Conselho procurou examinar cuidadosamente as tabelas de. venci-
mentos, e como não tinha antorizado até hoje equiparações. reajustamen-
tos que determinem aumento com a verba Pessoal, manteve-se em seu 
ponto de vista, e pondera ao Governo que sejam reduzidos todos os au-
mentos verificados ou que venham a verificar-se, dentro da proposta or-
çamentaria, afim de que os vencimentos para o ano de 1933 sejam os 
mesmos que estão fixados para o exercido de 1932. 

No exame da proposta de orçamento, o Conselho verificou que ha 
creação de cargos novos, creação justificada pela necessidade dos ser-
vicos publicas. Entretanto como muitos desse cargos não constem ain-
da dele· s ordinarias, o Conselho lembra a necessidade de que a creação 
deles se faça em decreto governamental, indicados expressamente venci-
mentos e funções. . 

Encontrou o Conselho algumas verbas de emprego não especifi-
cado. Como convém ao serviço publico que essas verbas sejam consi-
gnadas no orçamento, com destino expressamente especificado, o Conse-
lho reafirmando a confiança que tem na honestidade da aplicação delas, 
lembra a conveniencia de fazer-se a devida especificação. 

Em Minas-Gerais, é tradicional o habito de modestia de seu povo 
e de seus governantes. Constitue mesmo das maiores preocupações dos 
funcionarias que dirigem os negocias publicas, deixarem evidenciado que 
a riqueza e que os recursos vastos de que dispõem, não são nunca· 
postos a serviço , de suas conveniencias ou de seus interesses pessoais. 

Por isso mesmo, o Conselho Consultivo pondera que devem ser 
abolidas certas praticas, cujo uso possa ser interpretado como um de& ... 

... 

• • 

vi o . de habi~os tradicionais. Ai está a razão pela qual o Conselho Con· 
sultivo, reafll:ma_ndo sugestão anteriormente feita, fembra medidas ~ue 
venham restringir o uso de automoveis oficiais e outras que, no correr 
do presente parecer, se encontram. 

Com estes propositos o Conselho aqui deixa consignado o resul• 
tado de seus trabalhos na apreciação da proposta orçamentaria. 

A) - O Conselho não aprovou os seguintes aumentos de verbas . 
1. 0 

- O .a.ume_nto de 16:000$000, na verba 2 n. 0 2 (Despesa- Pessoai 
~ Para gratificaçoes e representações do Pessoal do Gabinete do Pre· 
s1dente do Estado); 

2.0
) - O aumento de 18:600$000 no n.0 2 da verba 3 (Pessoal con .. 

tratad? - Para ~ag~mento a Mordomo -Motoristas, - e ajudantes de 
Motonsta - Jardmeuo- e Serviçais do Palacio da Liberdade)· 

3.o - O ~umento de 71:4<?0$000 na verba Material, para' despesas 
com o expe~Iente da. Secretana da Presidencia, conservação e custeio 
d~ auto~ove1s, gaz~lma, fardamento para o pessoal subalterno, ilu~na
çao, ~erv1ços telefomco, postal e telegrafico, conservação dos jardins do 
Palac1~ e Praça da Liberdade e Transportes; . 

4. - ~aumento de 41:400$000, na verba 30- Pessoal, n.0 2, para 
representaçao ao Chefe e Sub-Chefe do serviço do Estado Maior e 
Commandantes das Unidadés, porquanto entende contra o voto do Con-
selheiro Annibal Gontijo, que a mesma verba deve ser a de 4:200$000, 
constante do orçamento de 1932 · 

5. 0 
- O aumento. de 1 :800$0Üo no n. o 4 da mesma verba, para 

pagamento do Armeiro; o aumento de 1:200$000 para pagamento do 
M~s~re de Ofic~na de Alfaiate; o aumento de 1 :200$000 para o Cortador da 
Oficm~ de Alfaiate ; o aumento de 2:400$000 para o Guarda-Livros do S/S ; 

.6. : O aumen~o de 32:000$000 para o Serviço de Transportes e co-
mumcaçoes das Umdades; 

7. 0 ) - O. aumento de 1 :_200$000 na verba Pessoal da Secretaria da Agri-
cultura, destinado a elevaçao de vencimentos do diretor do Jardim Botanico· 

8. 0 
- O aumento de 10:800$000 para gratificações - Corpo Tecni: 

co - Despesa da Sub-consignação n. 2 da verba - Pessoal da Secreta-
ria da Educação ; 

9. 0 ) O aumento de 6:600$000 da verba 8 Eventuais da mesma 
Secretaria da Educação; 

10) O aumento de 5:400$000 para gratificação ao Vice-reitor do 
Ginasio de Belo-Horizonte; 

11) O aumento de 600$000 de cada uma das professoras de elas· 
ses-anexas da E~9ola _de Aperfeiçoamento (Verba 13); 

12) A gratlficaçao de 5:400$000 ao Vice-diretor do Conservatorio 
Mineiro de Musica; 

13) A gratificação de 2:400$000 a um Inspetor Geral de Assisten-
cia Hospitalar de Alienados (Verba 28 do orçamento da Secretaria de 
Educação e Saude-Publica); 

14) A gratificação de 6:000$000 ao As~ístente do mesmo (Verba 28); 
. 15) O aumento de 2:400$000 no venCimento do Vice-diretor do 

Instituto «Raul-Soares; 
16) O aumento de 480$000 no vencimento do Economo-Almoxa-

rife; lZ 
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17) O aumento de 55:000$000 em auxilios da verba 36 para a 
Escola Domestica de Brasopolis; (Subvenções e Auxilios) 

18) O aumento de 35:000$000 na consignação Anxilios para a Es~ 
cola Domestica de São Sebastião do Paraizo; (Subvenções e Auxilios). 

-Com a indicação de aumentos não aprovados, o Conselho não quer 
significar que aprove qualquer outro que por ventura tenha sido omi~ 
tido nesta relação. Por isso, o Conselho pede ao Governo do Estado 
que reveja a proposta da despesa e exclúa outro qualquer aumento de 
vencimentos, seja por que titulo fôr, em virtude do qual venham funcio~ 
narios do Estado a receber vencimentos maiores do que aqueles que 
estão fixados no orçamento de 1932, salvo quando ao funcionaria be~ 
neficiado tiver sido imposto o onus de serviços diferentes. 

-B) O Conselho, depois de examinar a proposta orçamentaria, faz 
as seguintes observações: 

1.0
) Que com a aprovação da verba de 183:964$000 para reforma 

da Secretaria do Interior não abre mão do direito de examinar a refe~ 
rida reforma, quando fôr elaborada, porquanto é dever dele fazer esse 
exame, por força do dispositivo do art. 1 O, letra c do de c. 20.348, de 
29 de agosto de 1931; 

2.0
) Não estando especificado o pagamento a auxiliares da Secre-

taria pela verba 8, Sub~consignação n. 2, e, antes, deixando~se esse pa~ 
gamento ao criterio do Presidente do Conselho Penitenciaria, convem 
que se faça a devida especificação, por ocasião da publicação das ta-
belas explicativas; 

3. 0 ) Que nos vencimentos do Auxiliar do Químico Especializado 
e do Servente do Laboratorio de Toxicologia do Serviço Medico Legal, 
não se teve em vista o dispositivo do de c. 10.588, de 29 de novembro 
de 1932, pelo que tais vencimentos deverão ser alterados nos termos 
daquele decreto; • 

4.0
) Que seja especificada a verba de 4:096$000 n. 14-•Material• da 

verba n. 25 da Secretaria do Interior (Abrigo de Menores •Afonso de 
Morais•); 

5. 0 ) Que a verba 9:600$000 para pagamento do Diretor do lnstitu~ 
to •João Pinheiro " deve ser retificada para 9:000$000; 

6.0
) Que a verba «outras subvenções», n. 18 da verba 2 da Secre~ 

taria da Agricultura, seja especificada, determinando~se os institutos e 
as importancias que devam caber a cada um deles; 

7.0
) Que apesar do parecer contrario do Conselho Consultivo, emi~ 

tido por ocasião do exame do orçamento de 1932, parece ter sido reno-
vado o contrato com duas professoras estrangeiras, embora mediante 
honorarios inferiores aos da dotação orçamentaria então vigente; 

8.0
) Que se o Auxiliar do Economo do Instituto Raul-Soares fôr o 

mesmo funcionaria que se denominava Auxiliar de Escrita, seja manti~ 
do o vencimento marcado no orçamento vigente; 

9, 0 ) Que seja indicado qual o pessoal extra-numeraria a ser con~ 
tratado e qual o vencimento de cada um na verba n. 34 da Secretaria de 
Educação e Saude-Publica (Instituto •Raul-Soares » ); 

10) Que a verba de 48:000$000 da mesma Secretaria, para con~ 
tratar pessoal extra-numeraria do Hospital Psiquiatrico de Oliveira seja 
distribuída com indicação de pessoal e fixação de vencimentos. 

• • 

,. 
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-C) O Conselho Consultivo, tendo em vista motivos que lhe p~ 
ceram ponderosos, faz mais as seguintes modificações na proposta or-
çamentaria : 

1. 0 ) Considerando que já foram aprovadas a reforma da Secretaria da 
Policia e a minuta de decreto que institue a Policia de Carreira, o Con~ 
selho Consultivo propõe que as verbas 9 e 12 da Secretaria do Interior 
tenham a distribuiç~o que acompanha o presente parecer; 

2. 0 ) Propõe que á verba n. 35 (Secretaria da Camara dos Depu~ 
tados) se acrescente: letra h-Material-Fardamento do Pessoal Subal· 
terno-2:000$000; 

3.0
) Propõe que a verba 6, n. 2, •Departamento de Estatística e 

Publicidade da Secretaria da Agricultura• fique assim determinada para 
contratar 10 agentes de estatística com o ordenado de 400$000 mensais 
- 48:000$000; 

4. 0 ) Propõe que seja creado um campo de sementes na zona ri· 
beirinha do S. Francisco, onde fôr mais conveniente, consignando-se 
para isso a verba de 40:000$000, desde que o município que fôr esco-
lhido, ofereça gratuitamente o,terreno necessario; 

5.0
) Propõe que seja fixado o numero de criados do Ginasio de 

Barbacena no orçamento da Secretària da Educação; 
6. 0 -Propõe que na verba 20 (Instituto S. Raphael) da Secretaria da 

Educação seja determinado qual o pessoal extra~numerario, e fixado o 
vencimento em forma devida; 

7.0 )-Propõe que na verba n.0 23 da Secretaria da Educação e Saude 
Publica no item "Substituição de um dentista comissionado" a importan-· 
cia passe a ser de 10:800$000 em vez de 5:400$000, ficando a consigna-
ção H-Material, subconsignação l-instrumentos dentarios-medicamen-
tos etc. reduzida a 25:404$000 e elevando-se a consignação A-Pessoal 
da mesma da verba, a 276:480$000 de acôrdo com o pedido feito pelo 
Exmo. Sr. Secretario da Educação; 

8.0)-De acôrdo com o pedido do mesmo Sr. Secretario propõe que 
seja creado um Jogar de medico no instituto Pasteur de Juiz de Fora, 
com os vencimentos de 3:600$000 e que seja reduzida a verba destina· 
da a diarias a medicos, engenheiros, farmaceuticos e outros funcciona-
rios em serviço, de 30:000$000 para 26:400$000; 

9.0 )-Propõe que seja consignado na verba n.0 25 "Saneamento 
Rural" da Secretaria da Educação e Saude Publica a quantia de . .. .. . 
100:000$000, destinada ao combate ao impaludismo no Sul de Minas e 
no V ale do S. Francisco, devendo ser creado um posto ambulante; 

10)-Propõe que na verba 36, da Secretaria da Educação e Saude 
Publica, sejam mantidas as subvençõs do orçamento atual, de 6:000$000 
para as classes primarias anexas á Escola Normal Francisco Campos, de 
Piunhí e de 20:000$000 para o instituto de Radium de Belo Horizonte. 

D)-1.0 )-Conforme já foi assinalado, o Conselho sugere que todos 
os cargos novos, existentes nos termos da proposta orçamentaria, sejam 
creados em decreto especial; 

2.0)-0 Conselho sugere ao Governo do Estado examinar a possi· 
bilidade de ser transferidos para a Secretaria da Agricultura todos os ser-
viços relativos á construção e reparação de edificios publicos de qual• 

.. 
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quer natureza, passando para o orçamento da Agricultura toda e qual-
quer verba que nesse sentido esteja consignada no orçamento; 

3. 0)-Sugere que parte das diferenÇas resultantes das reduções pro-
postas seja atribuída á verba "Foruns e Cadeias"; 

4. 0 )-Sugere que todos os telefones instalados em casas de funcio-
narias sejam pagos por estes, e não pelas verbas dos gabinetes e repar-
tições publicas; 

5.0 )-Sugere que se reduza, sendo possível, a quantia destinada .a 
construção de grupos e que a importancia proveniente da redução se)a 
aplicada na reabertura de escolas rurais; 

6.0 )-Com o presente parecer são enviados ao Governo requerimen-
tos, petições e representações de diversos funcionarias do Estado para 
que as pretensões dos mesmos sejam devidamente examinadas e aten-
didas na medida do possível por ocasião da revisão das tabelas de ven-
cimentos dos funcionarias do Estado; 

7.0 )-Sugere que as importancias provenientes de multas, emolumen-
tos e demais rendas da Inspetoria de Veículos sejam recolhidas ao te-
souro do Estado, para que depois sejam destribuidas na forma da legis-
lação vigente; 

8. 0 ) - Sugere que o Governo do Estado examine a possibilidade de 
subvencionar a "Caixa dos estudantes Pobres de Belo Horizonte", nos 
termos da autoriçação contida no art. 5.0 da lei 1.127, de 19 de outubro 
de 1929; 

9. 0)-0 Conselho Consultivo, por acasião de votar o parecer sobre 
o orçamento de 1932, salientou a satisfação que lhe causara a noticia 
transmitida pelo Sr. Secretario das Finanças, de que o Governo estava 
considerando a questão de custeio dos automoveis oficiais, com o pro-
posito de editar regulamento. especial. a resp~ito. ~orno, entr~tanto, ce~
mente em virtude de aconteCimentos ImpreVIstos, nao poude amda ser defi-
nitivamente considerado o assunto o Conselho Consultivo, no proposito 
já manüestado no principio deste parecer, propõe medídas cujo exame 
permitirá a solução do caso, em atenção a relevantes interesses pu-
blicos. 

ConsideraQdo que os vencimentos do Presidente e dos Secretario de 
Estado, assim como as verbas de representação que lhes são atribuídas, 
são inferiores aos quantitativos permitidos pelo arts. 14, 15 e 17 do De-
creto 20.348, de 29 de agosto de 1931; 

Considerando que pelo que se conclue da proposta de orçamento, 
as verbas consignadas para custeio dos automoveis que servem a esses 
altos dignatarios, são inferiores a diferença entre o que presentemente re-
cebem e o que podem receber nos termos do decreto citado; 

Considerando realmente que a verba para o custeio do automevel 
do Secretario das Finanças é apenas de 10:000$000 e que a verba para 
o custeio do automovel do Presidente do Tribunal da Relação, é de . ... 
7:500$000, para não citar outras; . 

O Conselho Consultivo propõe que sejam aumentados os vencimen-
tos e representações do Presidente, Secretarias de Estado, Presidente d? Tri-
bunal da Relação e Chefe de Policia e que esse aumento seja destinado 
ao custeio dos automoveis oficiais a que têm direito pela propria repre-
sentação dos altos cargos cujas funções exercem. 

• • 
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Quanto aos demais automoveis, destinados a serviço publico, pro-
põe o Conselho Consultivo que nenhum deles seja atribuído para uso 
pessoal de qualquer funcionario fóra das funções do cargo e que sejam 
os mesmos automoveis de categoria modesta e usando característico que 
os tornem facilmente reconhecidos, como empregados exclusivamente 
no serviço publico. 

O Conselho vale-se do ensejo para reafirma a V. Excia., Exmo. 
Sr. Presidente, a confiança que tem na sua orientação segura, afim de 
que o Estado de Minas cada vez mais se engrandeça, engrandecendo o 
Brasil . · 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, em 
Bello-Horizonte, 27de Dezembro de 1932. Pedro Aleixo, presidente e relator. 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. con-
selheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Lucia dos Santos, 
Julio de Carvalho e Furtado de Menezes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer ao sr. Pre-
sidente do Estado . 

Secretaria do Interior 
Tabelas adotadas pelo Consel!rlJ 

Co11sultivo do Estado de Mi-
nas-Oerais. 
VERBA 9-Cht!fia de Policia 
A)-Pessoal 
l-Pessoal efetivo : 

Chefe de Policia ............ . .. . 
Representaçao do Chefe de Policia 
Chefe do Gabinete .. . .. ... .. . . . . 
Diretor da Secretaria ......... ... . 
Tesoureiro .... .... .......... .. . . 
Fiel do Tesoureiro ....... .. .... . 
4 Chefes de Secçao-a 12:000$ .. 
4 Primeiros Oficiais- a 9:840$ . . . . 
4 Segundos Oficiais-a 8:160$ .. . 
4 Terceiros Oficiais- a 6:240$ ... . 
Chefe do Arquivo . ... ... ... . .. . . 
2 Arquivistas· -a 4:800$ . ... . .... . 
Guarda-Livro& . . . . . . . . . . .... . 
Almoxarife ............. .. .... . . . 
Auxiliar do Almoxarife ......... . 
3 Datilografos-a 4:800$ ........ . 
6 Praticantes-a 3:600$ . . .......• 
4 Continuos-a 3:240$. . . . . . . . 
5 Serventes-a 2:640$ .. .. . ..... . 
2 Mensageiros Motociclistas-a 

3:600$ ..... .. ..... .. ....... . 
Para quebras ao Tesoureiro . 
Substituições . . . ..... .... ..... . . . 

2 B-Material 
H-Expediente ...... .. ........ . 
2)-Custeio de veículos •.•... .. 
3)-Passes, telegramas e corres-

pondencia postal e telefonica 
4)-Fardamento para -o pessoal 

subalterno ......... . . . . . ... . 
5)-Eventuais e despesas de 

pronto pagamento .......... . 

30:000$000 
6:000$000 

12:000$000 
18:000$000 
12:000$000 
7:200$000 

48:000$000 
39:360$000 
32:640$000 
24:960$000 
12:000$000 
9:600$000 
9:840$000 
9:860$000 
3:600$000 

14:400$000 
21:600$000 . 
12:960$000 
13:200$000 

7:200$000 
1:200$000 
5:000$000 350:600$000 

10:000$000 

18:000$000 

30:000$000 

5:000$000 

16:000$000 431:600$000 
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Voto de louvor à Mesa e ao pessoal da Secretaria do 
Conselho 

O Sr. Lorêto de Abreu:- Peço a palavra. 
O Sr. Pedro Alelxo:- Tem a palavra o Sr. Conselheiro Lo-

rêto de Abreu. 
O SR. LO~TO DE ABREU:- Proponho que na ata da sesão de 

hoje se consigne a expressão dos nossos aplausos ao Presidente do 
Conselho, Dr. Pedro Aleixo e ao Secretario, Dr. Furtado de Menezes, 
pela dedicação com que têm dirigido os nossos trabalhos e pela rele-
vancia dos serviços que vêm prestando ao Estado (Apoiados gerais). 

(Muito bem I) 
Proponho ainda que esse voto de aplausos e reconhecimento seja 

extensivo a todos os funcionarias da Secretaria do Consel.ho, especial-
mente ao diretor da Secretaria, Sr. José J. de Oliveira Penna e ao ta-
quígrafo-chefe Sr. José de Oliveira Costa, que mais de perto auxiliam, 
com grande dedicação, os trabalhos do Conselho (Apoiados gerais). 

(Muito bem I Muito bem!). 
O SR. SAMUEL LIBANIO: -E' muito justa a proposta de V. Exçia. 

(apoiados gerais). 
O Sr. Pedro Alei.xo : -Agradeço, quanto a minha parte, a ge-

nerosidade ... 
O SR. LO~TO DE ABREU:- Plena justiça (Apoiados gerais). 
O SR. PEDRO ALEIXO : - ... de meu ilustrado colega, Desembar-

gador Lorêto de Abreu, devendo apenas declarar que não prestei ne-
nhum serviço relevante (Não apoiados gerais), ainda mais quando é 
preciso considerar que os serviços que porventura tenha prestado, 
devem ser comparados ao meio em que isso se verifica, quer dizer no 
seio do Conselho Consultivo, onde a abnegação, o patriotismo e o de-
sinteresse de cada um dos meus colegas constituem o melhor estimulo e 
a mais vibrante lição ... 

O SR. LO~TO DE ABREU: -Se ha lição, nós é que a recebemos 
de V. Excia . 

O SR. PEDRO ALEIXO :- ... para que eu me dedique ao traba-
lho, que nada mais é do que meu proprio dever . 

Agradecendo essa generosidade, julgo interpretar o pensamento de 
todos os srs. conselheiros, determinando que na ata de nossos trabalhos 
se consigne um voto de louvor pela dedicação e pelo zelo exemplares e 
extraordinarios dos funcionarias da Secretaria do Conselho, que nos 
acompanharam nos trabalhos do orçamento, não somente compreenden-
do bem a alta função que lhes cabe neste instante, como ainda revelan-
do o quanto fazem a bem do serviço do Estado de Minas. 
(Apoiados gerais. Muito bem! Multo bem!) 

Ordem do dia 
O Sr. Pedro Aleixo : -Não havendo mais nada a tratar, vou 

encerrar a sessão, designando para a proxima a seguinte ordem do dia : 
PRIMEIRA PARTE :-A regimental. 
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SEGUNDA PARTE: -Discussão da peça n. 147 (isenção de impos-
tos solicitada pela S. A. Empreza de Aguas de S. Lourenço) e de outras 
quaisquer materias que, devidamente relatadas e revistas, forem envia-
das â Secretaria do Conselho com a antecedencia regimental). 

Está encerrada a sessão. 

Reunião aos 31 de Dezembro de 1932 
PRESIDENTE:- Sr. Pedro Aleixo. 
A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Furta-

do de Menezes e Lorêto de Abreu, faltando, por motivo justificado, os 
srs. Lucia dos Santos, Julio de Carvalho, Annibal Gontijo, Samuel Li-
bania e Christiano Guimarães. 

Falta de numero 
ORDEM DO DIA 

O Sr. Pedro Alelxo - declara não haver sessão por falta de 
numero legal, e que a ordem do dia para terça-feira, 2 de janeiro serâ a 
seguinte: 

PRIMEIRA PARTE: -Leitura e aprovação da ata. Eleição da Mesa 
que tem de dirigir os trabalhos do Conselho Consultivo durfinte o ano de 
1933 (art. 3.0 do Regimento Interno). Expediente. Apresentação de 
indicações, moções e requerimentos. Aprovação de pareceres finais. 

SEGUNDA PARJ'E:-Discussão da peça n. 147, sobre isençao de 
impostos solicitada pela S. A. Empreza de Aguas S. Lourenço. 

-Discussão da peça n. 148, sobre prorrogação de isenção de im-
postos sobre a exportação de minerios de ferro e manganês. 

Discussão de outros quaesquer processo que, devidamente relatados e 
revistos. forem enviados â Secretaria do Conselho com a antecedencia re-
gimental. 

- Levanta-se a sessão. 

c. 

• • 

ANO DE 1932 

lndlce dos Sumarlos 
JANEIRO 

lnstalaçao dos trabalhos ......................................... . ······ 
Regimento Interno d Conselho-pags. 6 e ............. . ............ · 
Distribuiçao de processos .. ........... ....... .... .... .... ..... . • . • · .. . 
Imposto territorial (Peça n .. 4)-pags. 28 e ......................... ·. · · 
Modificaçao de disposivos da Constituiçao do Estado (Peça n. 6) pags. 

35 e . ... .. . ...... . .................. . ....................... ·· · ·· · 
Reforma da Secretaria da Agricultura (Peça n. 9) •••••. ... ... . ..... . .. · 
Arrendamento do Grande Hotel de Poços de Caldas (Peça n .lO) pags. 40 e 
Venda de terras devolutas (Peça n. 11) pags. 48 e .............. ·. · · · · 
Elevaçao da ell!issao.para emprestimos mm;ticipais.{(Peças os. 12 e 13) 49 e 

Abertura de credito espec1al para esse fim .... 
AbPrtura de credito para pagamento de adicionais (Peça n . 14) pags. 

51 e ... .... .. . . ................ . ........................ .. ......... . 
Imposto de exportaçao para as meias de seda (Peça n. 19) pags 53 

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ...................... ..•. •••..... 
Elevaçao da taxa de estatística (Peça n. 21) pags . 55 e ..... · ...... · .. · · 
Concessao de lotes á Sociedade de Odontologia da Capital (Peça n. 15) 

pags . 66 e ..••.•... . .........................•.. .. · · · · · · · · · · · · · · · 
Orçamento da Prefeitura Peça n. 17) pags. 00, 79 e ••••• • ......• · • · · · ·· 
lm:;>ostos sobre veículos {Peça n. 18) .... ... .......... ... ... ..... . · · · · · 
Minuta de decreto sobre ma teria fiscal (Peça n. 5). • • . . . ....... . .. . . · · · · 
Operaçao de credito com o Instituto Mineiro do Café (Peça n. 24) pags. 

83 e ............. . ... . ....... .. ............. . ............. · ·· · 
Minuta de decreto dispondo sobre coletores estaduais e contendo outras 

disposiçoes (Peça n. 2) ••••••...... . . . ...............•.•• • • · · · · · · · · 

FEVEREmO 

Pagamento de adicionais a oficiais da Força Publica (Peça n. 28) pags. 
106 e ....................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Reforma da Secretaria da Agricultura (Peça n. 9, cont. e conclusao) pags. 
106, 117 e ...... .. .. .. ....... . . . ..... .. ........... · · ·· ·· ·· · · ·· · · · 

Aditamento de dispositivo ao Regimento do Conselho ... ... · · · · · · · · · · · · · 
Minuta de dec~to dispondo sobre coletores estaduais e contendo outras 

disposições (Peça n. 2)-conclusao ...................... . .. · · · · · · · · 
Minuta de decreto sobre materia fiscal (Peça n. 5)-conclusao ... .. · · .... 
Orçamento da Prefeitura (Peça n. 11)-conclusao ... ............ · · · • · · · · 
Concessao de lotes á Sociedade de Odontologia da Capital (Peça n. 15) 

-cont. e conclusao-pas. 111, 143 e .... .... ....... : .... · · · · · · · · · · 
Recurso da Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina (Peça n. 16) 

pags. 111 e .....•....... · · · • ·· · · • · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · 
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Auxilio ci Associaçao das Damas de Caridade da Capital (Peça n. 27) pags. 
126 e . • • . • . ..... .... ................ .. ... .... .... . ...... . • . ... .. . 

Recurso de ex-tabeliães de Itapecerica (Peça n . 23) pags. 128 . . . . . . . . . 
Venda de terras devolutas (Peça n. 29) pags. 129 e ........ . ...... .... . 
Concessão de licenças permanentes a praticas de farmacia e da arte den-

taria (Peça n. 30) pags. 141 e ..... .. .. . ..............•............... 
Impostos sobre veículos (Peça n. 18)- cont. e conclusão-pags. 146 e .. 
Fundo rodoviario (Peça n . 20) pags. 153 e ...... . .... . ................ . . 
Reversão de oficiais da Força Publica, reformados, ao serviço ativo (Peça 

n. 25) pags. 174 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ...... ...... . 
Construção de uma piscina no Parque Municipal (Peça n . 26) .. .. . . .. .. . 
Isenção de imposto predial (Peço n. 31) . ....... .. .............. . .... . . 
Voto de pesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . ... • • • . •. .. . ........... 

• 
MARÇO 

- Representação da Junta Administrativa da Escola de Agricultura de Vi-
çosa (Peça n. 35) pags. 201, 233, 327 e . ... . .. ................... . . . . 

Venda de terras devolutas (Peça n. 34) pags . 203,235 e ........ . .. .. .. . . 
Serviços de calçamento da Capital (Peça n. 32) pags. 204, 225, 257 e .. . 
Estabelecimento de licença especial para os automoveis fazerem ccorso• 

durante o Carnaval (Peça n. 33) pags. 207, 233 e ... ... ...... . ... .... . 
Construção de uma piscina no Parque Municipal (Peça n. 26)-conclu-

são . . .. . ...............•.•... . .. . • . ..•.• . · . · . . .... · • • • • · · • · · · · · · 
Venda de terras devolutas (Peça n. 29, cont. e conclusão) pags. 209 e . .. 
Isençã~ de impost predial (Peça n. 31) cont. e conclusão-pags. 212 e . . 
Entendimento sobre terras devolutas no município de Caratinga (Peça 

n. 37) pags. 214, 240 e .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. • . . .. ... . . 
Feira de Amostras na Capital (Peça n. 36) pags. 219 e ...... . .. . ......... . 
Recurso de ex-tabetiães de Itapecerica (Peça n. 23)-conclusão ......... . 
Pagamento de adicionais a oficiais da Força Publica (Peça n. 28) con-

clusão . . . . • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • • . . ...•... 
Concessão de licencas permanentes a praticas de farmacia e da arte den-

taria (Peça n. 30)-conclusão . . . . . . . • . . • . . . . . • . . • . . • . . . . • . . . . . . . 
Representação do dr. Albino Sartori (Peça n. 38) pags. 231 e • • • . . . .... . 
Venda de terras devolutas (Peça n . 40) pags. 237, 249 e .... .. .. . . .. . .. . . 
Nomeação de funcionarias para o serviço de combate á Lepra (Peça n. 

39) pags. 238, 249, 254, 261, 333, 345. 359 e . . • • • . • • . • . . • . . . . . . . • . . . 
Postos de higiene (Peça n. 42) pags. 238,249, 254, 261, 333, 345,359 e ..... . 
Requerimento da c Tn iao Intern acional- (Peça n. 41) .......... . . .... .. . . 
Posse do sr . Furtado de Menezes ........ .. ... ... .. .......... . : ... . .. 
Orçamento do Estado (Peças ns . 1 e 43) pags. 352, 261 , 303, 322, 325, 329 e. 
Sessões extraordinarias para discussão do Orçamento ... . ........• ••• • 
Requerimento de d . Ana Gomes Beato (Peça n. 44) .. . . ................ . . 
Impostos sobre ~eiculos (Pe ça n. 18) p ags. 260 e . . . . . . . • • • . ......... . 
Reforma Tributaria (Peças ns . 3 e 7) pags. 274, 282 e •... . . .... ........ 
Fundo rodoviario (peça n . 20).. .. . . .. .. .. . ... .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. . 
Retenção de 10° I 0 dos vencimentos dos funcionarias do Estado (peça n. 

8- pags, 302 e.. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . 
Verba para o expediente da Secretaria do Conselho . . ..... ....... . .. . 
Sugestões quanto .a ve?~ir~1entos do funcionalismo e a regulamentação 

dos automoveis oficiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .. . 
Negociação de um cfunding• para o Estado . . . . . . . . ... ... ... . . . 
Aditamento de dispositivos ao Orçamento do Estado . . . .... .... .... . . 
Aplausos ao Governo pelo pensamento que norteou a organização dos 

Orçamentos .... .... .... ... ....... . .... . . .. .. .. . . ............... . 
Voto de agradecimentos. . . . .. . .......... .... ... •... ... . ... . . 
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I ABRIL 
Feira de Amostras na Capital (Peça n . 36)-conclusão .•••.• .. ....... 
Concessão de moratoria á cUruao Internacional- (Peça n. 41) cont. e 

Inde~::~~~ã~d~a~a38Jo~~~ · B~~t~ · ·w~~ · ~-· 44:.:.,~~-u't: · ~ · ~~~~i~~á~:.:_ 
pags. 387, 399 e ...... .. . . . . . . . ... ···· . . . . . . . . . . . . . • . .. . ....... . 

Nomeaçlo de funcionarias para o serviço de combate á Lepra (Peça n. 39) 
Postos de higiene (Peça n . 42) .•.••.... . . ... .. ... . .... • · ... .... • .. ..... 
Concessão de usofruto de um proprio estadual ã Sociedade de S. Vi-

cente de Paulo, de Ouro-Preto (Peça n. 45)-pags. 389, 411, 419 e 
Servl~os de calçamento da Capital (Peça n. 32)-continuação ......... . 
Entendimento sobre terras devolutas no municipio de Caratinga (Peça 

n. 37)-conclusao ...... . ...... . ..... ~ ..• •.••. . ...............•.. 
Impostos sobre veículos (Peça n. 18) - parecer complementar) . ........ . 
Venda de terras devolutas (Peça n. 46)-pags. 396, 416 e .............. . 
Modificação do R"'gimento do Conselho ..... · · · · · · . . . . . . : ..... . .. ... . 
Requerimento da Companhia Telefonica Brasileira (Peça n. 47) . .... . .. . 
Exploração dos sais das aguas do Araxã (Peça o. 48)-pags. 407 e ... . 
Venda de terras devolutas (Peça n. 49) ......................... .. 
Representação do chefe do Serviço de Investigações e dos delegados 

da Capital f! de Juiz de Fóra (Peça n. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Pagamento de adicionais ao dr. Arthur Furtado (Peça n. 5?) •••••...• .. 
Requerimento do dr. Oalb~ Moss Venoso e outros (Peça n. 50) . ....... . 
Construção da Penitenciaria Agrícola do Estado (Peça n . 28) .. ...... .. . 

MAIO 
Doaçao de um proprio esta al ao município de Bambuí (Peça o. 54)-

pags . 435, 461 e .. ............... ... .. . .....• . ......•••••......... 
Serviços de Calçamento da Capital (continuação) (Peça n. 32)-pags.436 e 
Construção da Penitenciaria Aç-ricola do Estado (continuaçao)- (Peça n.28) 
Requerimt!nto da Cia. Teleforuca Brasileira (cont. e conclusao)-(Peça n. 

47)-pags. 439 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . · .. .. . .....••..•• .. • 
Venda de terras devolutas (Peça n. 49, cont. e conclusao)-pags. 447 e 
Doação de dois predios estaduais ao município de Mar de Espanha 

ra~~e~~~~top~~sdi~~·a ~; ci~: · c~~t~~i 'd~ ·n·i~~~~õ~~: ·ci~ 'i~t; ·ci~ 'F-ó~~ 
(Peça n. 56)-pags. 449 e .................. . .. .. .............. .... . 

Revogação de dispositivos de leis sobre materia fiscal (Peça n. 57)-
pags. 458 e ...................... . ............................. . 

Exploração dos sais das Aguas de Araxá (cont. e conclusão) (Peça n. 
48)-pags. 459 e ...................... . ... ........... . .. ......... . 

Instalação do Tribunal Eleitoral . ........ . .. .......... ..... ..... ....... . 
Venda de terras devolutas (Peça n . 58)-pags. 474, 530 e ..... . ...... .. 
Venda de terras devolutas (Peça n. 59)-pags. 475, 484 e .. ... .. ...... . 
Pagamento de adicionais ao dr . Arthur Fu rtado (cont. e conclusão)-

(Peça n . 52)-pags . 478 e ...... ............ ......... . . .......... .. 
Venda de terras devolutas (Peça n. 60)-pags. 480, 507 e ...... . .. . ... . 
Voto de pesar pelo falecimento da exma .esposa do sr. Lucio dos Santos 
Construção da cadeia de Jacutinga (Peça n. 63)-pags. 486 e ......... . 
Venda de terras devolutas (Peça n. 61)-pags 486 e .. ........ . ....... . 
Representaçao dos serventes do Arquivo Publico Mineiro (Peça o. 62 

pags. 487 e .......... . .............. ....... .. .. ....... .. .. ..... . 
Representação do chefe do Serviço de Investigações e dos Delegados 

~~l.C~ta~. ~ -~~. ~~~~ ~-~ :.~r-~ _<~~~-t: _e ·c-~~~1~s-~~). _<~~:. -~ .. _5_1!~~~~s-
Voto de pesar pelo falecimento do dr. Marcolino de Barros ............ . 
Agradecimento do sr. Lu cio dos Santos. . . . . . . . . . . . . .. . . . : ............. . 
Requerimento do dr. Galba Moss Velloso e outros (continuação) (Peça 

n. 50) ................................ . .................. . ......... . 
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IV 

JUNHO 
Pagamento de adicionais ao sr. Eduardo Frielro (Peça n. 64) pags. 

559 e.. . .... .. ... .. ..... . . . . . .. . ... . 
Cancelamento de divida da Cia. Central de Diversoe~: ·d~-j~{; ·d~ ':Fó~~ 

(cont. e conclusão) (peça n. 56) pag. 560 e . ........ . ...••.• . .•....• 
Revogação de dispositivos de leis sobre materia fiscal (conclusão) (Peça 

n. 57)....... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . 
Constr~çao da cadeia de Jacutinga (cont. e conclusão) (Peça n . 63) ... . 
Req~mento do dr. Galba Moss e outros (continuação) (Peça n. 50) 

, 576 e .......... . .. .. . ... .. .. . . .... ... .. .... . .. .. . . 
Serviços de eletricidade no municipro de Mirai (Peça n . '6i)' j;~g: 566, 

604, 629 e. ... . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pagamento de adicionais ao sr. Balthazar Cardo~~- S~dré (P~Ç~ · -~-- '65) 

pag. 572, 585, 625 e . . . . . . . . . .. •..•.• . .... . ............ . . . . . . 
Abertura de crédito para socorrer as populaçoes flageladas pela sêca 

no Norte de Minas (Peça n . 66) pags. 572, 590 e ........ . . . ....... . 
Reversllo de imoveis á Santa de Misericordia de Poços de Caldas (Peça 

n. 68) pag. 573 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Representação dos serventes do Arquivo Público Mineiro (cont. e con-

clusão) (Peça n. 62) ...... . ... .. .. . . . . . . . . . . .......... . .... . . . .. . •. 
Requerimento de D. Anna Ferreira Guimarães (Peça n . 69) pags. 580 e. 
Reque~mento da c"fhe _Caloric ComJ?any• (Peça n. 70) pags. 582 e . . .. . 
Requenmento do v1garw de paroqUJa de S. Francisco das Chagas da 

Capital (Peça n. 71) pag . 584 e .. .. .. .. ... ... .. .. .. . .. ... ... . . : .. . 
Venda Ge terras devolutas (Peça n. 61) (cont . e conclusão) pags. 584, 

604, 626 e . . .. . .. .. ........... . . . . .. . . . . . ... ... . ... . . 
Serviços de_ calçamento da Capital (centinuação) (Peça n . 32) .' .':.'.".: : : : : 
Isenção do Imposto de exportação para os minerios de ferro e manga-

nês (Peç3 n. 72) pag. 593, 594, 605 e . . ........... . ... .. ........ . . 
Isen~ão de imposto para os cafés de tipo inferior a 8 (Peça n. 73) pags. 

98 e ..... . ................... . . . . .. .... . ..................... ........ . 
Reçlamação. da Cia. General Electric (Peça n. 74) . . . . . ... . ....... . . . 
Isenção de 1mpostos e tal as para a construção da Matriz do bairro de 

S. Thereza (Peça n. 75) . . . . . . . . .... . ... . ...... . ...... . . 
Falecimento do Dr. Carlos Pinheiro Chagas pags. 639 e .. . •••••• . .... . .. 
Pagamento de adicionais ao Tte. Cel. Cesario Maldonado Gama (Peça 

n. 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .... . .... . 
Venda de terras devolutas (Peça n . 77) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Venda de terras devolutas (Peça n 78) . ... .. . . ... ..... . .... .. . . . . . .. . . 
Concessão de terreno ao c Tiro de Guerra 622• (Peça n. 79). . . .. . . 

JULHO 
Licenciamento de estabelecimentos cuja fiscalização compete á Direto-

ria de Saúde Pública (Peça n . 80) pags. 661 , 719 e. . ... . • ....... .. 
Pagamento de adicionais ao Tte. Manoel Pedro Barbacena (Peça n. 81) 

pags. 664, 728 e. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Isenção de impostos pleiteada pela Feira Industrial-Agrícola de Belo-

Horizonte (Peça n. 83) pags. 665, 672, 699 e . . . . . ................ .. 
Pagamento de adicionais ao sr. Baltazar Cardoso Sodré (Peça n. 65)-

conclusa.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... .. ....... ... . ... ....... . 
Isenção de impostos para os cafés de tipo inferior a 8 (Peça n. 73)-

conclus11:o..... . ...... ... .. • . • . .. . • • • • • • . . . ... • • . • ............ .. 
Isençao de impostos e taxas para a construção da Matriz do bairro de 

Sta. Tereza (Peça n. 75) cont. e conclusão-pags . 66&, 686, 694 e ... 
Pagamento de adicionais ao Tte. Cel. Cesario Maldonado Gama (Peça 

n . 76) cont. e conclusão- pags. 668 e. . . . ............... . . . . ... . 
V~n~a ~e terras <1:evol~tas_ (Peça n. 82) pags. 671, 697 e .. ........ . 
Pnvileg10 concedido a C1a. Cataguazes-Leopoldina pelo dec. n. 10.012 

(Peça n. 84) pags. 674, 678, 684, 688, 707, 711, 744 e ............... . 
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Creaçao do cargo de escrevente do cartorio criminal do Tribunal da Re-
laçao (Peça n. 85) pags. 674, 683, 684, 710, 738 e ................ . .. . 

EquiK:f:~:g ~~;:n;_i~~~~~. ~~~~~i~~~~. ~~-r. :.~~-r~~-~~0~. ~~- ~~~~~-~ -~~ 
Requerimento do vigario da Paraquia de S. Francisco das Chagas, da 

Capital (Peça n. 71) conclusão ......... .. ....... .. . . . ... .. . .... .. . . . . 
Venda de terras devolutas (Peça n . 78) (continuação e conclusão) pags. 

686, 696 e ...... . .. .. .. . . . .. .... ............................. ... .. . 
Venda de terras devolutas (Peça n. 87) .............. . ............. .. .. 
Requerimento de Carlos Rodrigues Trant (Peça n. 88) pags. 691 e . ... . 
Requerimento da cThe Calo ri c Company• (Peça n. 70) conclusao ....... . 
Moção de solidariedade com a atitude do Governo em face do movi-

mento revolucionado pags. 694 e . . . . . . ........... . .. . . . ....... . . . 
Isençao de impostos pleiteada pela Cia. Sul-Mineira de Eletricidade 

(Peça n. 89) pags. 701, 758 e . . . . . . . . • . • . . . . . . . .... . ............... . 
Venda de terras devolutas (Peça n. 77, cont. e conclusão) pags. 714, 

737 e . ..... . . ... .... . ....... . . ... ..... .. ........ . .. . ............ . . . 
Concessao de terreno ao cTiro de Guerra 622~ (Peça n. 79) cont. e con-

clusão pags. 714 e. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . 
Pagamento de adicionais ao Capitão José Quirino da Silva (Peça .n . 91). 
Exerci cio da advocacia pelos a dvogados provisionados (Peça n. 90) .. ... 
Venda de terras devolutas (Peça n. 92) .... .. ....... . •.• .. ....... . ..... 
Serviço de calçamento da Capital (Peça n. 32) continuaçao . .. . ... ... . .. . 
Pagamento de adiciõnais ao sr. Julio Bueno (Peça n. 93) . .. . . . ...... .. . . 

AGOSTO 
lndemnisação ao Dr. Borges da Costa (peça n . 94), pags. 774, 809 e 
Auxilio para construcção de estrada e reparo de pontes no município 

de Caxambú (peça n 95), pags. 775 e ... .. ... . .... .. ......... . 
Pagamento de adicionais ao Sr. Julio Bueno (peça n. 93), cont. e conc.-

pags. 777, 814, 824 e.... ... .. . ...... .. . .... . . . ........ . . . 
Voto de pesar pelo falecimento de Santos Dumont . ..... . . . . .•..•. . 
Reclamaçao da Comp . General Elect ric (peça n. 74), continuaç 11:o .. 
Venda de terras devolutas (peça n. 87-Cont. e conclusão) pags. 787 e. 
Exerci cio da advocacia pelos advogados provisionados (peça n . 91, cont. 

e conclusao), pags. 789 e . .. .. . .. . . . . .. . ........ .. .. .. 
Pagamento de adcionais ao Cap. José Quirino da Silva (peça n. 90) 

cont. e conclusão, pags. 792, 799 e . . ....... ... . . . . . ... . .......... . 
V .nda de terras devolutas (peça n . 92), cont. e cone., pags. 793 e . . .. . 
Equiparação de vencimentos ~olicitada por empregados do Tribunal da 

Relação (peça n. 86-continuação e conclusão), pags. 794 e . . ..... . 
Venda de terras devolutas (peça n. 96), pags. 801, 821 e ... . .... .. . 
Abertura de crédito para pagamento de A. R. Giannetti e Almeida Ma-

galhães (peça n . 97), pags. 802, 877 e. . . . . • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Requerimento da Comp. Telefonica Brasileira (peça n. 98), pags. 814, 

851 e...... ..... . . . . . ........ .. . . . . . . .. .. . . . . · ··. .... · · · · · · · 
Pagamento de adicionais ao Sr . Eduardo Frieira (peça n . 64), cont . e 

conclusao, pags. 815, 849 e. • . • . . .. . .... . . .. . . . .. . · · · · . . . . . .. . 
RepresentaÇão da Associaçao dos Professores Primarias de Minas-Ge-

rais (peça n. 99), pags . 826 e . . . . . • . • • . . . . . . . . . . •... . ....... . . . .. 
lndenisaçao pleiteada por Nagib Sahb (peça n. 100) . . ......•.......... . 
Venda de terras devolutas (peça n. 101) .••••............. . ........... 
Venda de terras devolutas (peça n. 102), pags. 858 e . .. . . . ...... .. . . . 
Instalação de um entreposto de leite na capital (peça n. 103)... . . . . . 

Isen~;~ç~en.i~Ó4)~~~~ • -~. -~~~~- ~~~~-s.t~-~ ~- . ~~~~~~-de . ~-~~~~-~~~~~~ 
Abertura de crédito para pagamento a D. Nathalia Vieira da Costa (pe 

ça n. 105)............ .. ...... .. . .. ..... ·· ... ... · · .. ·· ··•· · .. 
Isençlo de impostos pleiteada pela Empresa Cine-Teatral Limitada (pe-

ça n. 106). . . . . . . . . . ......••••••......... . • • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· 
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SFIEMBRO 
Reversão de imoveis á Santa Casa de Misericordia de Poços de Caldas 

(cont. e conclusão) (peça n. 68), pags. 893, 937 e ................. . 
Venda de terras devolutas (peça n. 102) (cont. e conclusão), pags. 898 e 
Abertura de crédito para pagamento a D. Nathalia Vieira da Costa 

(cont. e conclusão) (peça n. 105), {>ags. 900 e .......... . ..... .... . 
Venda de terras devolutas (peça n. 101) (cont . e conclusão), pags. 903 e 
Requerimento de Carlos Rodrigues Trant (continuação) (peça n. 88) .. . 
Venda de terras devolutas (peça n. 107) ... . .......................... . 
Proposta de liquidação amigavel, formulada por D. Albertina Lopes Ja-

cob e outros (peça n. 108), pags . 909 e . . . . .......................• 
Proposta de contrato entre a Prefeitura de Itabirito e a Cia. Telefonica 

Brasileira (peça n. 109).. . ......... .. .. . .. . . . . . ................ . 
Isenção de impostos e sêlos pleiteada pelo «Comité dos Lavradores de 

Carangola• (peça n. 110), pags. 921 e .... .......... . .. ...... . 
Homenagem ao dr. José Bernardino, pags. 922 e ................. . .... . 
Isenção de impostos á Feira lndustrial-Agricola de Belo-H;orizonte (cont· 

e conclusão) (peça n. 104), pags. 925 e . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
lndenisação pleiteada por Nagib Sahb (continuação) (peça n. 100), pags. 

9:0:9 e ... ... . . .. . ......... . .. ... . ....... .... .. ............. . . . :. 
Concessão de terreno do Manicomio judiciario, pleiteada pela Prefeitu-

ra de Barbacena (peça n. 111) 0 .................................. . 

Explicação pessoal do Sr. Luci o dos Santos (Fundo rodoviario) . .. .... . 
Voto de congratulações com o Sr. Presidente Olegario Maciel. . . . .... . 
Representação da Associação dos Professores Primarios de Minas-Ge-

rais (cont. e conclusão) (Peça n. 99), pags . 940 e ... . ...... .. . 
Prorrogação de contrato da Feira lndustrial-Agricola de Belo-Horizonte 

(peça n. 112).................... .. .. . ......... ... o ............ . . 
Creação do Laboratorio de Toxicologia do Serviço Medico Legal (peça 

n. 113), . pags. 947, 949 e.... . .. .. . ................ . . ......... . 
Verificação de vaga no Conselho . ............... ....... . · . .. ... .. · .. 
Tributação dos mercadores de ouro e dos negociantes de artigos carnava-

lescos (peça n. 114)............ . ..... .. ....... · . .... .. o ...... . 
~equerimento de D. Anna Ferreira Guimarães (continuação) peça n. 69. 
Acõrdo )lleiteado pela Cia. Cçrvejaria Americana (peça n. 115) . . . . . . . 
Pagamento de adicionais a diversos funcionarias publicos (peça n. 116) 
Serviços de calçamento da Capital (continuatão) (peça n. 32) ....... .. . . 
Instalação de um entreposto de leite (peça n. 103) . . . . . . ........... . . 
Eleição de presidente do Conselho . ...... ... : . .. ......... _..:... · · .. 
Isen~~ug;ã~}f;:~~s rf.leU~)~~. ~-~1~- ~~-r~-s~- ~-I~~::.e_a.t~~~ .~~~.~~~~~-~c.~~~ 

OUTUBRO 
Abertura de credito para pagamento aos escrevente do cartorio crimi-

minal do Tribunal da Relação (Peça n. 117) J>ags . 996 e .. ••• . ..... 
Venda de terras devolutas (Peça no 118) pa~s. 996, 1088 e ........ o. o. o . . 
Representação do Instituto Mineiro de Arqmtetos (Peta n.119) pags . 998 e 
Indenização pleiteada por Nagib Sahb (cont. e conclusão) - Peça n. 

100) pags. 1002, 1025, 1039 e.. .. .. . . .. . . .. .. . . .. .... . . .. . . : .. ..... 
Pagamento de adicionais a diversos funcionarias publicos (contmuação) 

(Peça n . 116) pags. 1003 e .... . ............................. o .. . 
Eleição de Secretario do Conselho . ... . . . . . ... .. .............. . . 
Proposta de acordo, formulada por D. Albertina Lopes Jacob e outros 

(conclusão) - (Peça n. 108) . . .. . . . . . . .......................... . 
Crea~ão do Laboratorio de Toxicologia do Serviço Medico Legal (con-

clusão-(Peça n. 103) .......... ..... . . ............................ . 
Representação da Associação dos Professores Primarias de Minas-Gerais 

(conclusão)-(Peça n. 99) ........................................ . 
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Isenção de Impostos solicitada pela Empresa Cine-Teatral Limitada (con-
clusão) (Peça n. 106) . .. ................. .. ... . 

Isenção de Impostos e Selos pleiteada pelo cComité · d~~· L~~~d~;~~ ·ci~ 
Carangola• (conclusãp)-(Peça n. 110) . ..... ... . . . . ......... . 

Concessão de terreno do Manicomio Judiciario, á Prefeitura de Barbace-
na (cont. e concJusao)-(Peça n. 111) pags. 1008 e . . . . . . . . . • . . . . 

Prorrogação de contrato da Feira lndustrial-Agricola de Belo-Horizonte 
(cont. e conclusão) (Peça n. 112) pags. 1009 e .. . . . .. 0 ... .. . ..... . 

Posse C!os srs. Lore~o de Abreu e Julio de Carvalho.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Requenmento de AtJJa Mendes Carneiro (Peça n .120) pags. 1017, 1121 e 
Vend_a de terras dev?luta~ (Peça n. 121) pag s. 1017, 1127 e ............ . 
Vencime_ntos de func10nanos do Laboratorio de Toxicologia do Serviço 

Medico Legal (Peça n. 122) pags. 10;20, 1129 e ...... o . ..... . ... . 
Instalação de Jogos e Diversões no Parque Muncipal (Peça n. 125) . .. . .'.'. 
Vot~0~~ c~~ratulações pelo restabelecimento da paz no Brasil, pags . 

, 1 e . .. ................ .. ..... .. 
Voto. de pesar pelo falecimento do pai do s·r·. · ~ib~- G~~tij~:::: : ::::: 
ServiÕ~ ~~~alçamento da Capital- cont. e conclusão-(Peça n .32) pags. 

. . e ................................................ . 
Tnbutação dos mercadores de outro e dos negociantes de artig~~ -~~;-

navalescos -cont. e conclusao-(Peça no 114) pags. 1028, 1053 e ... . 
Venda _de terras devolutas (Peça n. 124) . .. .. . .. ................. .... . . 
Requenmento de d. Anna Ferreira Guimarães- continuação-(Peça n. 

69) pags. 1066, 1107 e ....... .. . .. .. ...... ... .. 
Req;rimento de Carlos Rdttrigues Trant-cont. e · é~~·c·I~~a~:..:.(P~Ç~· ~ 

) pags. 1075 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Venda de terras devolutas (reça · n o107)- cont. e co·~~l~·s-:ÍÔ~ ·p~g~: ió8i · ~ 
Contrato entre a Prefeitura de Itabi:-ito e a Cia . Telefonica Brasileira-

cont. e_ conclusão - (Peça n . 109) pags. 1083 e .......... . ... . ... . . 
Acordo pleiteado pela Cia. Cervejaria Americana-cont. e conclusao-

(Peça n. 115) pags 1085 e . . . . . . . . . . . ..... . .. ... .... . ... ..... . 
Venda de terras devolutas (Peça n. 125)........ .... .. .. . • • ... .. 
Venda de terras devolutas (Peça n. 126) . ... .. .... ... .. ....... :::: .' .' .'.::: 
Venda de terras devolutas (Peça n 127) 
Venda de terras devolutas (Peça n. ·128). :::::: : ~ ·:: · · .... · .. · .. · · · .. · .. 
Venda de terras <;fevolu.fas (Peça n. 129) . .... ..... . . : : .' .' .'.'. ·.::: : :: ::: o::. 
Abert1:1ra de credito para o serviço de juros de titulos emitidos pela Pre-

feitura (Peça n. 130 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 
Instalação de um entreposto de leite na Capital -conti~~~Ça'ô._: .. :(Í>~Ça ~-- -ÚXÚ 

NOVEMBRO 
Venda de terras devolutas (Peça n. 131) pags. 1.155, 1.189 e . . . . ..... .. . 
Instalação de um_ entreposto de leite na Capital ~eça n.103) conclusão 
Abertura de credito para pagamento ao escrevente do cartorio criminal 

do Tribun~ da Relação (Peçª n. 117)-conclusao . .. . .... .... ..... . 
Instalação de JOgos e diversões no Parque Municipal (Peça n. 123)-cont. 

e conclusao-:-pags. 1159 e .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .... 
Abe~ra de '?red1to para pagamento de adicionais a diversos funciona-

nos pubhcps (Peça n. 116)-cont. e conclusao-pags. 1161 e ...... . 
Venda de terras devolutas (Peça n. 124)-cont. e conclusão pags. 1163 
· 1168 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

Requerimento de d. Anna Ferreira Guimarães (Peça n. 69)_-conclusão:: 
Venda de terras devolutas (Peça n 125)-cont. e conclusão-pags. 1169e 
Venda de ferras devolutas (Peça n: 126)-cont. e conclusão-pags. 1171, 

1175 e . ... . ... . ... .... .. .. ............ ... ........ 0 •• 

Venda de terras devolutas (Peça n. 132) pags. 1172, 1198, 1207 e . . . o o o. 
Venda de terras devolutas (Peça n . 127) cont. e conclusão-pags. 1176 e 
Venda de terras ~evoluías (Peça n . _1 28)-cont . e conclusão-pags 1177 e 
Reclamação da Cia Generai-Electnc (Peça n. 74)- continuação-pags. 

1179 e ....... . ... .. ................ . ............ o. o . ........ . ... .. 
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Ãbertura de credito para promoções na Força Publica (Peça n. 133) pags. 
1182, 1199 e .••.•........................... • •••••• • •••.......... 

Venda de terras devolutas (Peça n. 134) ..................•..•.•....... 
Representaçao do Institudo Mineiro de Arquitetos (Peça n. 119 continuaçao) 

pags.1184, 1203 e . ... .. , ..... . .. . ... . .............•.............. . .. 
Venda.de terras devolutas (Peça n. 129)-cont. e conclusao-pags. 1187 e. 
Abertura de credito suplementar para o serviço de juros de btulos emiti-

dos pela Prefeitura (Peça n. 130)-cont. e conclusao-pags. 1188 e . ... 
Requerimento dos oficiais de justiça e do condutor de autos do Tribunal 

da Relação (Peça n. 135) .................•........ . ............... 
Abertura de credito para reforço de verbas, já esgotadas, do orçamento 

municipal (Peça n. 136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Requerimento de Nici as Mourao (Peça n. 137) .. ........... .... ... .... . . 

DEZEMBRO 
Venda de terras devolutas (Peça n. 138), pags. 1.221, 1.262 e ... 
Venda de terras devolutas (Peça n. 134, cont. e conclusao, pags. 1.223 e 
Requerimento dos oficiais de Justiça e do condutor de malas do Tribu-

nal da Relaçao (Peça n. 135, cont. e conclusao), pags. 1.224, 1.231, 
1.329 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.... . ..... . ... .. ...... . ..... · .. · · · ·· 

Requerimento do escrivao do crime da 2.8 vara do termo de Belo-Ho-
rizonte (Peça n . 139), pags. 1.229 e . .. ...... . ......... .. ........ . · · · 

Questões de ordem, pags. 1.231 e . . . . . . . . . . . . ...•............. .. . 
Re : lamação da Cia . Oen~ral Electric (Peça n. 74, cont. e conclusao) 

pags. 1.235 e. . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . ........ . . ..... ... . .. . 
Requerimento de Nicias Moura o (Peça n. 137), pags . 1.245 e ... . ...... . . 
Abertura de credito para pagamento de um bronze e uma lapide man· 

dados colocar pelo Estado no tumulo de Santos Dumont (Peça n. 
140), pags. 1.247, 1.321 e... . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . ........ . . . 

Abertura de creditos :especiai~ e suplementares ao orçamento vigente 
(Peça n. 141), pags. 1.248, 1·333 e . ...... . ........................... . 

Abertura de credito para reforço de verbas já esgotadas do orçamento 
municipal (Peça n. 136, cont. e conclusao), pags. 1.262, 1.296, 1.318 
e ......... .. ... .... ...... . .. .... .... ..... .......... . . .. .. .. ... .. ... ....... . 

Re.forma da Policia Civil do Estado e Regulamento da Secretaria da 
Policia (Peça n. 142), pags. 1.264, 1.334 e ...... ....... ... ... . . .. . 

Concessao de lotes á Santa Casa de Misericordia da Capital (Peça n. 
143), pags. 1.297, 1.350, 1.361 e . .. .. ............................. . 

Pagamento de adicionais a Allredo Maximiano de Oliveira (Peça n. 144), 
pags 1.299, 1.350 e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ....... . .... . 

Venda de terras devolutas (Peça n. 145), pags . 1 .299. 1.351 e .. ..... . 
Orçamento do Estado para 1933 (Peça n . 14b'), pags . 1 . 302, 1.323, 1.352, 

1.358, 1 . 371 e.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . ................. . . 
Requerimento da S . A . Em preza de Aguas ,de S. Lourenço (Peça n. 

147), pags. 1.324 e . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . . . 
Isençao de impostos sobre a exportaçao dos minerios de ferro e man· 

ganez (Peça n. 148), pags. 1.326 e ................. / ........••.•..... 
Requerimento do carcereiro da cadeia de Dôres do Iadaiá ............ . . 
Requerimento das oficiais da Secretaria do Tribunal da Relaçao ...... . 
Rescisao de contrato para venda. de gazolina por meio de bombas no 

município de Carangola (Peça n. 149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . .. . 
Requerimento dos serventes do Palacio da justiga .............• . ..... 
Creditos suplementares para as verbas cMaterial• dos Departamentos de 

Agricultura e Pecuaria e Viaçao (Peça n. 150), pags. 1.364, 391 e. 
Voto de louvor á Mesa e ao pessoal da Secretaria do Conselho ..... .. . 
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