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RELATO RIO 

A synopse que vai em seguida a este relatorio indica os trabalhos de que se occupou a 
• Cama r a dos Deputados na 1. a sessão da 10. ~ legislatura. 

Os trabalhos da Camara fot am iniciados em 7 de julho sob a presidencia do sr. Ignacio 
Murta, de conformidade com o art. 20 do regimento interno, estando presentes os srs. Euler 

. Coelho, João Beraldo; Ferreira Pires, Caio Nelson, Euzebio de Britto, Nilo Rosenburg, Olyn· 
tho Martins, Adelio Macielr Flavio Santos e Adolpho Vianna. 

Organizada a relação dos deputados presentes procedeu-se á eleição da Mesa provisoria, 
qtte ficou assim composta: presidente, lgnacio Murta; vice-presidente, Euzebio de Britto; 1. o 

·Secretario, Euler Coelho e 2. 0 Secretario, Caio Nelson. 
Na segunda sessão preparatoria, em 8 de julho, elegeram-se as duas commissões de pode-

·res que ficaram constituídas-a primeira, dos srs. João Beraldo, Nilo Rosenburg, Eusebio de 
Britto, Flavio Santos e Olyntho Martins; a segunda dos srs. Adolpho Vianna, Ferreira Pires, 
Adelio Maciel, Gomes Pereira e Argemiro de Rezende. 

Na preparatoria de 11 de julho, os srs. João Beraldo, Nilo Rosenburg, Olyntho Martins, 
Flavio Santos e Etisebio de Britto, pela primeira commissão verificadora de poderes, apresen· 
aram pareceres reconhecendo deputados eleitos pela 1. •, 2... e 3. a circumscripções os srs. 
Adolpho Vianna, Alonso Marques, Gomes Pereira, Magalhães Drummond, Gomes Freire, 
Martins ·Soares, Cordovil Pinto Coelho, Antonio Junqueira, Gomes Barbosa, Duque de Mes· 
quita e Agenor Canedo; pela 4." e 5.n circumscripções os srs. Celso Machado, Rubens Cam· 
pos, Pedro Marques, Pedro Dutra, Amando Brasil, Viviano Caldas, Sã Fortes e Flavio Santos; 
pela 6. • e 7. • circumscripções os srs. Jayme Pinheiro, Washington Pires, Abgar Renault, 
Paulo Menicucci, Aristides Coimbra, Francisco Lessa, Augusto Luz e Adel!o Maciel; pela 

· 8. • e 9. • circumscripções os srs. Leão de Faria, Domingos Rezende, José Christiano, Ribeiro 
·aa Luz, Lauro de Almeida, Annibal Assumpção e Eurico Dutra; pela to.•, H.• e 12.a circum-
scripções os srs. João Henrique, Argemiro de Rezende, Virgilio Mello Franco, Carlos Cam-
pos, Caio Nelson, Euler Coelho, lgnacio Barroso, Francisco Badaró Junior, Martins Prates e 
lgnacio Murta. . · o sr. Argemiro de Rezende, por parte da segunda commissão de poderes, offereceu 
parecer em que são reconhecidos deputados os srs. João Beraldo, Nilo Rosenburg, Eu_sebio 

. de Britto, Flavio Santos e Olyntho Martins, membros da primeira commisslto. 
Os pareceres de numeres .1 a 13, acima mencionados, foram discutidos e approvados na 

sessllo de 13 de julho, sendo reconhecidos e proclamados os deputados eleitos e constantes 
· dos mesmos. 

Verificando·se no mesmo dia a presença do numero preciso de deputados para a instal-
lação do Congresso, foram feitas as devidas communicações, sendo, em sessão, lido um offi-. 
·cio do t. o Secretario do Senado, em que participa haver tambem o numero necessario de se-
·nadores e ter sido designado e dia seguinte para a sessão solemne de iristallação. 
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Presidida pelo sr. Gabriel Santos, secretario do Senado, realizou-se no dia 14 a solemni• 
dade da installação do Congresso Legislativo, presentes os srs. Euler Coelho, Alfredo Baeta,. 
Ignacio Muda, Caio~Nelson, Eusebio de Britto, Nilo Rosenburg, Ferreira Pires, João Beraldo, 
Olyntho Martins, Adelio Maciel, Flavio Santos, Luiz Lisbôa, Moreira da Rocha, Alves de 
Lemos, Alfredo Catão, Ribeiro de Oliveira, Alfredo Sá, Valladares Ribeiro, Modestino Gon-
çalves, Enéas Camera, Pericles de Mendonça, Olympio Mourão, Coimbra da Luz, Abgar Re-
nault, Gomes Pereira, Carlos Campos, Magalhães Drummond, Argemiro de Rezende, A.man-
do Brasil, Agenor Canedo, Pedro Marques, Francisco Badar6, Cordovil Pinto Coelho, Viviano 
Caldas, João Henrique, Alonso Marques, Celso Machado, Annlbal Assumpção, Paulo Meni-
cucci, José Christiano, Domingos Rezende, Jayme Pinheiro, Gomes Freire, Xavier Rolim, Pas-
sos Maia, Olegario Maciel, Leão de Faria, Antonio Junqueira, Lauro de Almeida, Martins 
Prates, Adolpho Vianna, Duque de Mesquita e Gomes Barbosa. 

A's 14 horas deu entrada no recinto, sendo recebido por uma commissão constituída 
dos srs. senador Enéas Camera e deputados Eusebio de Britto e Pedro Marques, o sr. dr. 
Francisco Campos, secretario do Interior, que procedeu á leitura da mensagem presidencial, . 
tendo o sr. presidente, finda e lia, declarado estar installada a primeira sessão ordinaria da 
10. • legislatura. 

A primeira sessão ordinaria da Cantara teve logar no dia 15 de julho, sendo eleitas a 
Mesa e as commissões permanentes, que ficaram co:npostas do seguinte modo: 

Policia (Mesa) - Presidente, Pedro Marques; Vice-Presidente, Euler Coelho; 1. 0 
· 

secretario, João Beraldo; 2. • Secretario. Ferreira Pires; Supplentes dos Secretaries, Domingos 
de Rezende e Caio Nelson. . 

Constituiçi1o, Legislação e Justiça - Magalhães Drummond, Duque de Mesquita, Martins 
Prates, Martins Soares e Carlos Campos. Serviu interinamente nesta Commissão o sr. Coint· 
brada Luz. 

finanças- Leão de Faria, Ribeiro da Luz, Antonio Junqueira, Amando Brasil e Jpão 
Henrique. Interinamente serviram nesta Cpmmissão os srs. Aristides Coimbra, Coimbra da 
Luz e Sá Fortes. 

Força P.ubllca- Gomes Barbosa, Lauro' de Almeida e Badaró Junior. Serviram interina· 
mente nesta Com missão os srs. Magalhães Drummond e Nilo Rosenburg. 

Represe/ztações e Petições- Gomes Freire, Ignacio Barroso, Alonso Marques, Abgar Re-
nault e Jayme .Pinheiro. 

C amaras Mwzlclpaes- Agenor Canedo, Coimbra da Luz e Mello Franco. Interinamente 
serviram nesta Com missão os srs. Nilo Rosenburg e Euzebio de Britto. 

Agricultura e lndustria- Francisco L essa, Gomes Pereira e Paulo Menicucci. Serviram 
interinamente nesta Commissão os srs: Caio Nelson e Rubens Campos. 

Obras Publicas e Viaçi1o- José Christiano, Euzebio de Britto e Domingos de Rezende. 
Interinamente St!rvlram nesta Commissão os srs.: Martins Soares e Francisco Badaró. 
· lnstrucçtlo Ptzbli!:a- Viviano Caldas, Argemiro de Rezende, Adolpho Vianna, Abgar Re· 
nault e Pedro Dutra. Serviram interinamente nesta Commissão os srs.: Olyntho Martins e 
Gomes Barbosa. 

Saude Publica- Badaró Junior, Annibal Assumpção e Cordovil Pinto Coelho. Serviram . 
nesta Commissão interinamente os srs.: Rubens Campos e Adelio Maciel. 

Redacçi1o de Leis - Nilo Rosenburg, Ignacio Murta e Adelio Maciel. Nesta Commissão 
serviram interinamente os srs.: Euler Coelho e Euzebio de Britto. 

Tribunal Especial (Mixta)- Membros effectivos: Olyntho Martins, Flavio Santos e Maga· 
lhl!es Drummond; por parte do Senado foram escolhidos es srs.: Olegario Maciel, Enéas Ca· 
mera e Pericles Mendonça. Supplentes: Argemiro Rezende, Sá fortes e Eurico Dutra; por· 
parte do. Senado foram escolhidos os srs.: Valladares Ribeiro, Miguel Lanna e Camillo ... 
Chaves. 

v 
Na sessão de 1ó de julho a Camara prestou ·homenagens á memoria do Senador Diogo de 

Vasconcellos, mandando inserir em acta um voto de pro~undo pesar e suspendendo a sessão, 
conforme requerimento do sr. Gomes Freire, que proferiu um discurso elogioso á vida do pre• 
claro mineiro extincto. 

-Nas sessões de 18, 19 e 20, foram tambem prestadas homenagens aos illustres brasileiros 
fallecidos: senador Couto e Silva, dr. Carlos de Campos, dr. Luiz Eugenio Horta Bat bosa, 
dr. Julio de Mesquita, embaixador Gastão da Cunha, dr. Agostinho Pereira, dr. Padua Re-
zende, coronel João Quintino e dr. Salvador Felicio dos Santos, requeridas, respectivamente, 
pelos srs. Celso Machado, Euler Coelho, Magalhães Drummond, Ferreira Pires, Nilo Rosen-. 
burg, Coimbra da Luz, João Henrique e Caio Nelson. 

Na sessão de 4 de agosto, o sr. Pedro Marques, depois de pronunciar um discurso em que 
enalteceu a memoria do saudoso presidente Raul Soares, solicitou que da acta constassem 
votos de pesar e saudades pelo dcsapparecimento do grande republicano. A Cantara, unani-
me, concordou com a proposta do sr. presidente, tendo o sr. Nilo Rosenburg requerido." 
como complemento, que fosse suspensa a sessão. 

-Nas sessões de 16 e 18 de agosto e 2 de setembro, os srs. Martins Prates, Gomes Bar-
bosa e Caio Nelson requereram, respectivamente, votos de pesar pelo fallecime.nto do histo-
riador João Capistrano de Abreu, dr. Ildefonso Alvim e engenheiro Jollo Teixeira Soares. 

-Na sessão de 6 de setembro o sr. Amando Brasil justificou uma moção de apoio e soli· 
dariedade ao sr, presidente Antonio Carlos pela passage:u do seu governo, sendo approvada 
unanimemente. 

-Na sessão de iO de setembro o sr. João Beraldo justificou uma Indicação, acceita pelas 
duas Casas do Congresso, prorogando por cinco dias os trabalhos legislativos. 

-No dia 19 de setembro sob a presidencia do sr. Olegario Maciel, secretariado pelos srs. 
·Ferreira Pires e Gabriel Santos, realizou-se a sessão solemne de encerramento da t,a sessão 
da 1011 legislatura. 

Durante a primeira sessão ordinaria da decima legislatura a Camara funccionou 62 vezel?. 
realizando 6 sessões preparatorias, 48 '>essões ordinaria'3, 3 extraordinarias e 5 reuniões. · 

-0 Congresso realizou 4 sessões, sendo uma em 14 de julho para a sua installação, uma 
em 14 e outra em 16 de setembro para tomar conhecimento das razões dos vetos oppostos pelo 
sr. Presidente do Estado ás proposições Legislativas de ns. 258, da Camara e 485, do Senado; 
e uma em 19 de setembro para o encerramento dos trabalhos legislativos. 

Foram apresentados á Camara, na sessão deste anno-70 projectos de lei de n. 1 a 70; 7S 
pareceres das Commissões permanentes, de n . .1 a 78; 11 indicações de n. 1 a 11, e uma moção,. 
tudo contendo materia nova. 

A Camara tomou ainda conhecimento dos seguintes projectos: 

De sua iniciativa 
N. 98, de 1921, sobre Regimento de Custas; 
N. 73, de 1~25, dispondo sobre Regimentos de C.tstas; 
N. 82, de 1925, sobre mudança de denominação do districto de S. Lourenço, município· 

de Brasília; 
N. 114, de 1926, sobre voto secreto; 

. N. 120, de 1926, sobre accordo celebrado entre as municipalidades de Passos e 
Jacuhy; 

N. 121, de 1926, sobre accordo celebrado pelas mudicipalidades de, Rio Paranahyba e· 
Carmo do Paranahyba. 
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De iniciativa do Senado e encaminhados á Camara em 1927, 
os seguintes 

N. 2, sobre disponibilidade de funccionarios publicas atacados de lepra; 
N 3, sobre mausoléo ao senador Diogo de Vasconcellos; 
N: 4, sobre a fundação de duas penitenciarias, sendo uma agrícola e outra indust~ial; 
N. 5, sobre doaçllo á Camara de Mar de Hespanha do predio em que funcctonou 0 

grupo cEstevam Pinto~, e sobre cessão á de ltabira do Instituto Agronomico, situado naquelle 
município; 

N. 6, sobre consolidação das leis e regulamentos de estradas de ferro cstadoaes; 
N. 7, sobre attribuições dos ConselhoR Deliberativos dos municípios que forem sédes de 

Prefeitura; 
N. 8, sobre o meio de dirimir as questões de limites inter-municipaes; 
N. 10, sobre creação da Escola de Aviação; 
N. 11, sobre construcção de cadeia na cidade de Jacutin~a. 
-Estão pendentes de discussão na Camara, os seguintes projectos apresentados na :1.: • 

sessllo da 10 legislatura, além dos de annos anteriores já mencionados nas synopieS respecti-
vas, os seguintes:· 

l)e sua iniciativa, em 1927 
DE 1.a DISCUSSÃO 

N. 21, sobre auxilio ao rtospital de Manhuassú~ 
N. 23, determinando que parte do territorio do districto de Gorutuba, m)lnicipio de Grllo 

Mogol, se ~Ómprehende no município de Brejo das Almas; · 
N. 1i0, sobre transferencia da sé de do districto de Porto Alegre para estação de Bello 

Valle, no mesmo município de Bomfim; 
N. 61, sobre locação dos serviços agrícolas. 

DE 2.a DISCUSSÃO 
N. 27, sobre modificação da Previdencia dos Funccionarios Publicos do Estado; 
N. 29, sobre modificação da lei n. 8$3, de 191.3, e contendo outras disposições; 
N. 51, instituindo o voto secreto no Regimento Inferno da Camara; 
N. 69, sobre auxilio ás empresas que se fundarem para o fabrico de assucar 

llzado. 
DE 3,3 DISCUSSÃO 

N. 64 ,· instituindo a acção declara!oria; , 
N. 68, denominando Jtamury o actual districto de N. S. da Gloria de Muriahé, 

A Camara enviou o Senado, neste anno, 57 projectos de lei. 

crysta-

O Senado, no mesmo período, remetteu á Camara 9 projectos. 
Pelas duas Casas de Poder Legislativo foram enviadas ao sr. Presidente do Estado, e por 

·elle sanecionadas, 67 proposições de Leis, a s!lber : 

Pela Camara- (51) 
· N. 247, ·auctoriza ao Governo a realizar, nesb Capital, no anno de 1928, [uma exposição 

pecuaria, (Lei n. 953, de 1927); . 
N; 248, approva o credito extraordinário de cinco mil contos de réis, aberto pelo de c. n. 

7.558, de 27 de março de !927, (Lei n. 9:>4, de 3 de setembro de 1927);, 
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N. 249, altera a denominação de districtos do Estado, (Lei n. 955, de 4 de setembro 
de 1927); 

N. 250, approva os regulamentos expedidos pelos decs. ns. 7.436, 7.437, 7.471, 7.575, 
7.712, e 7.()80, de 1926 e 1927, e contém outras disposições, (Lei. n. 957, de 9 de setembro 
de 1927); . 

N. 251, fixa a Força Publica do Estado de Minas Oeraes para o exercício de 1928, (Lei 
n. 959, de 9 de setembro de 1927) ; · 

N. 252, reorganiza os serviços sanitarios do Estado, (Lei n. 961, de 10 de setembro 
de 1927); . 

N. 253, auctoriza a abertura de creditas especiaes, cr.êa o cargo de chefe de secção no 
Archivo Publico Mineiro e contém outras disposições (Lei. n. !J62, de 10 de setembro 
de 1927); 

N. 254, eleva a quatro contos de réis por kllometro a subvenção concedida pelo Estado 
para construcção de estradas de rod 1gem apropriadas ao trafego de automoveis (Lei n. 963, 
de 10 de setembro de 1927); 

N. 255, auctoriza a creação de um externato na cidade de Theophilo Ottoni, e um inter-
nato e externato na cidàde de Ubá (Lei n. 964, de 10 de setembro de 1927) ; 

N. 256, auctoriza a abertura de diversos creditas, (Lei n. 965, de 10 de setembro 
de 1927); 

N. 257, approva o Regulamento da Directoria de Viação e Obras Publicas da Secretaria 
da Agricultun, baixado com o dec. n. 7 .ti44, de 9 de março deste anno e contém outras dis-
posições; 

N. 258, dispões sobre funccionarios publicas affectados de Lepra (vetada) ; 
N. 259, auctoriza a erigir no Cemiterio do Bom fim desta Capital, um mausoléo ao senador 

Diogo Luiz Pereira de Almeina Vasconcellos (Lei n. 967, de 11 de setembro de 1927); 
N. 260, auctoriza ao Governo a crear duas penitenciarias, sendo uma agrícola e outra 

industrial (lei. n .. 968, de 11 de setembro de 1927); 
N, 261, dá competencia particularmente aos Conselhos Deliberativos dos municípios, qu~ 

forem sédes de Prefeitura, para legislarem sobre impostos municipaes, fixação de emolumen-
tos e outras attribuições (L. n. 970, de 13 de setembro de 1927); · ' 

N. 262, auctoriza o Governo a mandar imprimir annualmente a monographia jurídica pre-
miada pela cfundação Pedro Lessa~, e contém outras disposições (lei n. 971 de I3 ne setem• 
bro de 1927); 

N. 263, concede isenção de impostos ás emprezas •Armazens Geraes~ (Lei n. 998, de 20 
de setembro de 1927) i 

N. 26t, estabelece o meio de dirimir as questões de limites inter-municipaes (Lei n. 903, 
de 14 de setembro de 1927); 

N. 265, faz doaçllo de diversos predios (Lei n. 973, de 14 de setembro de 1921) ; 
N. 266, dispõe sobre gratificaçãa aos juizes de direito, juizes municipaes e promotores de 

juatiça, a titulo ae.indemnizaçllo de despesas de viagem quando em serviço de jury em termos 
annexos (Lei. n. 1.008, de 26 de setembro de 1927); . 

N. 267, auctorlza o governo do Estado a doar á Camara Municipal de Mar de Hespanha 
0 predio do Grupo Escolar cEstevllo Pinto~ e. a ceder .á de Itabira o Instituto Agronomico 
(Lei n. 886, de 20 de setembro de 1927) ; . 

N. 268, crêaa Escola de Aviaçllo subordinada á Secretaria da Segurança e Assistencia 
Publica, e contém outras disposições (Lei n. 976, de 17 de setembro de 1927); 

N. 269, auctorlza a construcçllo de uma cadela na cidade da jacutinga e abertura do ne· 
cessario credito ,parà a despesa (lei n. 982, de :1.7 de setembro de 1927) ; 

N. 270, considera de utilidade publica o' Automovel C!ub de Minas Geraes e contém ou-
tras disposições (lei n. 978, de 17 de setembro de 1927) ; 

N. 271, auctoriza a abertura de diversos credites (Lei n. 1.006, de 21 de setembro de Í927)_; 
N. 272, crêa o Jogar de sub-Procurador do Estado e contém outras disposições (lei n·. 

979 de 17 de setembro de 1927; 
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N. 273, modinca e. accrescenta novas disposições ao Co digo do Processo Penal do Estado 
(Lei n. 984, de 20 de setembro de 1927); tém ou-

N. 274, auctoriza o governo a rever o quadro de classificação de comarcas e con 
tras disposições (Lei n. 1.009, de 26 de setembro de 1927); . . 

N. 275, classifica as collectorias de rendas do Estado e contém outras dispostções (Let n. 
983 de 17 de setembro de 1927) ; d 

'N. 276, institue a Caixa Beneficente da Guarda Civil e da Inspectoria de Vehlculos e 
Bello Horizonte (Lei n. 977, de 17 de setembro de 1927); 

N. 277
1 

auctoriza a abertura de creditos (Lei n. 9dO, de 17 de setembro de 1927~ i . x-
N. 278, modifica o art. 10 da Lei n. 9!9, de 4 de setembro de 1916, sobre cerhdões e 

trahidas nas Collectorias (Lei n. 974, de 17 de setembro de 1927); . 1"27 N. 279, approva o Regulamento que baixou com o dec. n. 7.647, de 23 de mato de 
(Lei n. 1.005, de 21 de setembro de 1927); . s 

N 280 auctoriza o Governo do Estado a entrar em accordo com as Camaras Munictpae • 
' ' · · dentro afim de manter um engenheiro encarregado de obras publicas estadoa~s e muntctpaes 

de cada município, e a proceder a consolidação das Leis Mineiras (Lei n. 975, de 17 de se-
tembro de 1927); 

N. 281
1 

approva o laudo arbitral relativamente ao districto c Mello Vianna• e muda a de-
nominação de districtos (Lei n. 981, de 17 dé setembro de 1927); . . . . 

N. 282, altera disposições da lei n. 912, de 1925, sobre organização ]Udtctana do Estado 
(Lei n. 994, de 20 de setembro de 1927) ; . . 

N. 283, isenta do imposto territorial os terrenos occupados por predios que conshtuem 
patrimonio das casas de caridade do Estado (Lei n. 996, de 20 de setembro de i92i) :~ . 

N. 284, auctoriza o governo a construir um ramal ferreo entre o pórto de Cem1.eno, no 
Rio Grande, e a cidade de Ituyutaba, Uberaba ou outro ponto mais conveniente da E. de F~ 
Oeste de Minas (Lei n. 985, de 20 de setembro de 1927); 

N. 285, approva o regulamento a que se refere o dec. n. 7.877, de 30 de agosto de 1927 
e auctoriza a rever o Regulamento do Conservatorio Mineiro de Musica. (Lei n. 990, de 20 de 
setembro de 1927) ; · 

N. 286, regula a concessão de subvenções a estabelecimentos de ensino agrícola Lei n • 
992 de 20 de setembro de 1927); 

'N. 287, auctoriza o Governo do Estado a adquirir a estrada de ferro da Companhia de 
Santa Mathilde (Lei_n. 993, de 20 de setembro de 1927); · 

N. 288, auctoriza a realizar operações de credito, no paiz ou no extrangeiro. (Lei n. 
1.011, de 29 de setembro d~ 1927). 

N. 289, dispõe sobre contagem de tempo a um capitão-medico e sobre vencimento~ de 
um terceiro sargento da força publica. (Lei n. 991, de 20 de setembro de 1927); 

N. 290, auctoriza a abertura de diversos creditas e contem outras disposições. (Lei n. 
999, de.20 de setembro de 1927); 

N. 291, fixa a despesa e orça a receita do Estado para o exercício· de 1928. (Lei n • 
1.003, de 21 de setembro de 1927); 

N. 292, approva o quadro de augmento de vencimentos dos funccionarios do Estado 
(Lei n. t.COO de 21 de setembro de 1927); 

N. 203, auctoriza a acquisição de uma propriedade'agricola destinada a fazenda de se-
mentes de algodllo. (Lei n. 1.002, de 21 de setembro de 1927); 

N. 294, dispõe sobre o Codigo de Contabilidade do Estado. (Lei n. 1.012, de 23 de se-
tembro de 1927); 

N. 295, approva a lei que regula o sello dcf Estado. (Lei n. 1. 013 de 29 de setembro de 
1927); 

N. 296, dispõe sobre o Regimento de Custas. Lei n. 1.007, de 26 de setembro de 
1927); 

N. 297, dispõe sobre o lançamento do imposto de industrias e profissões. (Lein. 1.011 
de 29 de eetembro de 1927); 

IX 

Pelo Senado ( 16) 

N. 479, auctc:>riza o governo a mandar fazer estudos no sub-solo do Estado para vedii· 
,; t. t: :i 1 tencia de petrolco e excnita. (Lei n. 917, de 29 de agosto de 1927); · 

N. 480, altera a denominação dos districtos de Onça, no município do Pequy, e de 
Amazonita, do município de Manhuassú. (Lei n. 948, de 29 de agosto de 1927); 

N. 481, estabelece a linha divisaria entre os municípios de Areado e Alienas. (Lei n. 
951 de 3 de setembro de 1 Ç27); 

N. 4:32, :lUctoriza abertura de crcditos para occorrer as despesas dos serviços a cargo 
da Secretaria da Segurança e Assistcncia Publica. (Lei n. 949, de 30 de agosto de 1927); 

N. 483, anctoriza a acquisição da bibliotheca que pertenceu ao dr. Raul Soares de 
Moura, (Lei 11. 950, de 2 de setembro de 1927); 

N. ·lS·l, conta certo período de tempo á professora da Escola Normal Modelo O. Ale· 
xandrina de Santa Cecilia, para effeitos de addicionaes. (Lei n. 952, de 3 de setembro de 
1927~L 485, manda pagar a José B. de Paula Aroeira as diarils que deixou de receber (Ve-

tada~. 486, Crêa a Universidade de Minas Geraes. (lei n. 956, de 7 de setembro de 

1927); t d . · d 1926 (L . 9~ . N. 487, approva as con as o exerci CIO e e1 11. :.>8; de 9 de setembro de 
1927); . . . . . 

N. 488, auctonza um auxtl!o a erecção em Barbacena de um monumento ao dr. Chris-
pim Jacqucs Bias F artes. Lei n. 961J, de 9 de setembro de 1927); 

N. 489 1 auctoriza a reorganização do Gabinete de Investigações e Capturas. (Lei n. 

969, de 11 de setembro de 1.927); ~. 
N. 49(), autoriza o Governo do Estado a consolldar em U\11 unico regulamento todas 

as lei.> e regulamentos existentes sobre concessões de e>tradas de ferro est,i.doaes. (Lei n. 
L 001 1 

de 21 de setembro de 19l7); . 
N. ·!91, institue o voto secreto c cumulativo. (Lei n. q95, de 20 de setembro de 

1927); 
N. ,192, diz respeito ao ensino de pharmacia e de odontologia. (Lei n .. 1.001, de 21 de 

setembro de 1927); 
N. 493, auc.toriza o Governo a entrar em accordo com a União para construir uma pon-

te sobre 0 rio Paranahyba, no porto dos freires, e o lançamento de oUtras onde julgar mais 
conveniente, e contem outras .disposições. (Lei n. 997 1 de 20 de setembro de 1927 ,:; 

N. 494, auctoriza a prolongar alé a cidade de Minas Novas a estrada de automoveis de 
Diamantina á Capellinha. (Lei n. 1.010, de 29 de setembro de 1927); . 

N. 49) dispõe sobre divisas entre Prados e Lagoa Dourada. (Vetada); . 
N. 496: auctoriza o governo a reorganizar os serviços, das medições legitimações, venda 

e defesa das terras publicas do Estado. (Lei n. 988, de 20 de setembro de 1927); 
N. 4CJ7, institue o fnndo escolar. (Lei n. 989, de '20 de setembro. de 1927); . 
N. 493, crêa uma prefeitura no districto de S. Lourenço, municipio de Pouso Alto, e 

ntem outras disposições. (Lei n. 987, de 20 de setembro de 1927); 
co N. ·!99, dispõe sobre divisas do municipio de Brejo das Almas e do districto de Oorn· 
tuba

1 
municip!o de Grão Mogol. (Vetada); . 

t~. 500, disp5e sobre estabelecimento de mstrucção superior ou secundaria que não po· 
dcrá receber subvenção do Estado. (Vetada); 

A Mesa da Camara promulg~u as seguintes resoluções:· 
N. 28, de 11 de agosto de 192'7, modificando o n. I do art. 40.do .seu Regulamento In-

terno; 
H. s. Ç. I>, ,· 
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N. 29, de 1. 0 de setembro de 1927, modificando a tabella de vencimentos dos funcciona-
rios de sua Secretaria. 

Estão ;pendentes de solução das diversas Commlssões da Camara, além das peças cons· 
tantes das synopses de annos anteriores, mais os seguintes papeis apresentados em 
1927: 

Da Commissão de Constituição, Legislação e Justiça 

OFFICIOS 

Prot. 57, fls. 174, do Secretario das Finanças enviando os requerimentos de Luiz Antonio 
Nogueira e Francisco de Salles Britto segundos conferentes, pedindo equiparação de ven-
cimentos; · 

(*) Prot. 138, fls. 187 do Secretario do Interior, devolvendo informado o requerimento 
de Pelino Cyrillo de·Oliveira; 

("') Prot. 157, fls. 190, do Secretario da Segurança e Assistencia Publica, devolvendo 
informado o requerimento do 3.0 Sargento João Teixeira da Silva, pedindo melhoria de 
remorma; 

(*) Prot. 
do termo de 
entrancia. 

165, fls. 190, de Aristides Sica, Juiz de Direito de Entre Rios, enviando copia 
audiencia pedindo o rebaixamento da respectiva comarca, do 2. • para t.• 

I 

REPRESENTAÇÕES 

(*) Prot. lOS, fls. 182, de Alfredo Oorgulho Nogueira, pedindo melhoria de apo· 
sentadorla ; 

(*) Prot. 111, fls. 183, de Ildefonso Teixeira da Silva, enviando bases para um projecto 
de Lei melhorando os emolumentos dos escrivães de paz; 

(4<) Prot. 146, fls. 189, de Francisco Augusto Lage pedindo melhoria de vantagens para 
a classe dos officiaes de justiça. 

REQUERIMENTOS 

(*) Prot. 56, f!!, 174, de Adelina Francisca da Cruz, pedindo melhoria de ven· 
cimentos; 

(*) Prot. 64, fls. 175, Pedro Baptista Campos e outro, pedindo a creação, do cargo de 
escrivão privativo do:crime:; 

(*) Prot. 94, fls. 180, de Francisco Ribeiro da Fonseca pedindo derogação do art. 7 da 
Lei n. 811, de 22 de setembro de i925; ' . 

(*) Prot. 160, fls. 191, Francisco Anto~io de Souza, cabo reformado, pedindo melhoria 
de reforma. 

TELEORAMMAS 

(*) Prot. 63, fls •. 175, de Nelson Marques e outros, da Capital, collectores da Captlal 
pedindo melhoria de vanta~ens. 

Da de Finanças 

OFFICIOS 

(*) Prot.' 52, fls. 173, de Raul Henrlques Ladeira e outros, pedindo melhoria de vanta-
gens para os collectores:e escrivlles; 

(*) A& pe<;aa aulgnaladns não voltnu.m no Archlvo da Secretaria, 

XI 

Prot. 115, fls. !83, do Secretario da Agricultura, devolvendo informado o requerimento 
de Alcides Marques Pinto- sobre c Pneu de Couro• ; 

(*) Prot. 131, fls. 186, do Secretario do Interior, enviando mensagem pedindo creditos 
sup plementares; 

(*) Prot. 132, fls. 186, do Secretario do Interior, devolvendo informado o requerimento 
do sr. Archimedes de Faria, sobre pagamento de ajuda de custo; 

(*) Prot. 153, fls. 190, do Secretario das Finanças, enviando mensagem pedindo credito 
para pagamento de addicionaes a Manoel de Oliveira Rocha; 

(*) Prot. 158, fls. 190, do Secretario da Segurança e Assistencia Publica prestan-
do informações sobre o requerimento de D. Maria Florencia da Conceição, pedindo 
auxilio; 

(*) Prot. 159, fls. 191, do Secretario do Interior devolvendo informado o requerimento 
de Eugenio Dinardo sobre equiparação de vencimentos; 

Prot. 167, fls 192, do Secretario das Finanças, devolvendo informado o pedido 
de Clovis de Andrade Ribeiro sobre restituição de importancia roubada em sua 
Collectoria ; 

Prot. 168, fls. 192, do Secretario da Segurança e Assistencia Publica enviando mensa-
gem do Governo pedindo credito. para pagamento de addicionae~ a Octaviano Si· 
monelli; 

Prot. 169, fls. 192, do Secretario da Segurança e Asssistencia Publica, enviando mensa-
gem ao Governo pedindo credito para pagamento de addicionaes. 

REPRESENTAÇÕES 

(*) Prot. 92, fls. 179, de Plinio de Abreu Malfitario, pedindo augmento de ven· 
cimentos; 

(*) Prot. 97, fls. 180, de Alvaro Franco de Carvalho e outros, pedindo melhoria de 
custas; e> Prot. 98, fls. 180,. de Eduardo Daniel Ferreira Dias, pedin~~ auxilio para 
construcção de um pavilhão destinado á secção technica da Escola Normal de Fama; 

(*) Prot. 100, fls. 181, de José Vicente de Mendonça, pedindo melhoria de vantagens 
para a classe de collectores; 

(•) Prot. 104, fls. 182, de Enéas Delvaux Pinto Coelho e outro, pleiteando augmento 
de vencimentos e melhoria de vantagem; 

(*1 Prot. 110, fls. 183, de João Luiz Ferreira, pedindo auxilio para conferencia de S. Vi-
cente de Paulo de Ayuruoca; · 

(*) Prot. 112 a, fls. 183, de Antonio Pereira Guimarães e outros, pedindo auxilio para 
melhoramentos do hospital de S. Vicente de hulo de Matheus Leme; 

(,.) Prot. 137, fls.l87, de José de Freitas, pleiteando melhoria de vantagens para ~s col-
lectores do Estado; 

(*) Prot. 142, fls. 188, de Seba~tião Honorio da Silva, pedindo melhoria de vantagens 
para os collectores estaduaes. 

REQUERIMENTOS 

(.) Prot. 1, fls. 165, de Anizio Junqueira de .Almeida, pedindo auxilio para fundeção de 
um Collcgio que vae crear em Itajubá; 

(,.) Prot. 60, fls. 174, de José de Oliveira Junior, pedindo augmento de vencimentos; 
(.) Prot. 95, fls, 180, de João Oeovanini, pedindo equiparação de vencimentos; 
(.) Prot. 126,fls. 185 de Alvaro Arantes, pedindo melhoria de vantagens para os escrivães 

elo crime. 
(*) Prot. 143, fls. 188, de Antonio Augusto Teixeira, pedindo isenção de impostos para 

os terrenos pertencentes á Santa Casa de juiz de Fóra; 
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Prot. 144, fls. 188, de Antonio Paiello, pedindo reducção de impostos para a Industria 
do xarque. 

TELEGRAMMAS 

(~) Prot. 125, fls. 185, de Eugenio ,Marques, solicitando melhoria de vantagens; 
(*) Prot. 151, fls. 189, de Olyntho Barbosa e outro, pedindo melhoria de vantagens pa-

ra os cullectores e escrivães; 
(,..) Prot. 161, fls. 191, de Dayrcel Lima e outros pedindo subvenção para a •Associa· 

ção de Menores Abandonados de Ferros•. 

Da de Camaras lVIunicipaes 
OFFICIOS 

(.) Prot. 5, fls. 165, do dr. Francisco Alves Moreira da Rocha, sobre divisas do mu· 
nicipio de Bomfim; 

Prot. 28,' fls. l69, do Secretario do Interior, enviando um telegramma sobre divisas do 
districto de Vaú·Assú, município de Ponte Nova; 

Prot. 54, fls. 173, de João Gomes Tolentini Caldeira e outros, suggerindo a mudança do 
nome da cidade de Tremedal para o de Carlopolis. 

Da de Instrucção Publica 
REPRESENTAÇÃO 

Prot. 109, fls. 182, de alumnos da Escola de Odontologia da Capital, sobre registro de 
diplomas expedidos pela mesma Escola. 

Da de Saude Publica 
TELEGRAMMA 

Prot. 101, fls. 181, de Rodolpho Albino, presidente d.1 Associação Brasileira de Pharma-
ceuticos, protestando contra o restabelecimento de licenças ao> praÜcos de pharmacia. 

SECRETARIA 

Funccionou com a desejada regularidade a Secretaria da Camara, tendo havido no qua-
dro do pessoal as seguintes alterações; foi promovido a amanuense o praticante dactylogra· 
pho Paulo Emílio Pinto; foram nomeados praticantes-datylographos Marysa Magalhães e 
Carlos Mario de Mendonça Pinto; deu-se o fallecimento do amanuense Eugenio de Salles 
Costa e a exoneração, a pedido, da praticante-dactylographa Ildéa Silvia no. 

Os quadros seguintes indicam, em resumo, o andamento que tiveram os trabalhos legisla. 
ti vos. 

O expediente da Secretaria, durante o funccionamento da Camara, foi determinado pela 
Mesa; fóra desse período tal encargo foi desempenhado pelo sr. deputado Washington Fer-
reira Pires, 2. 0 Secretario, residente nesta Capital. 

Secretaria da Camara dos Deputados, 31 de dezembro de 1027. 

Castorfno Mag:alnães 
Dlrector. 
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2 
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4 
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6 
7 
8 

Relação dos actuaes membros do Congresso Legislativo 

Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 

Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 

10 LEGISLA TURA-1927 
CAMARA DOS DEPUTADOS 
J.a. Cireumscripção 

Adolpiw Ribeiro Vianna, (Bello Horizonte) 
Alonso Marques Ferreira, (Sete Lagoas) 
Euzebio Thomaz de Carvalho Britto, (Bello Horizonte) 
Manoel Gomes Pereira, (Bello Horizonte)' 

2a. Ch•cninscrip~~ão 
Cordovil Pinto Coelho, (Manhuassu) 
Augusto Gomes Freire de Andrade, (Marianna) 
José Magalhães Drummond, (Bello Horizonte) 
Luiz Martins Soares, (Ponte Nova) 

3a. CiB•eumscripção 
9 Dr. Antonio Augusto Junqueira, (Além Parahyba) 

10 Cel. Agenor Augusto da Silva Canedo, (Muriahé) 
1l Dr. Antonio Gomes Barbosa, (Viçosa) 
12 Dr. Francisco Duque de Mesquita, (Carangola) 

4a. Circumscripção 
13 Dr. Pedro Marques de Almeida, (Juiz de Fóra) 
14 Dr. Celso Porphyrio de Araujo Machado, (Rio Branco) 
15 Dr. Rubens Ferreira Campos, (Juiz de Fóra) 
16 Dr ~ Pedro Dutra Nicacio, (Cataguazes) 

t;a. Circumscripção 
17 Dr. Antonio Sã Fortes, (Paltnyra) 
18 . Dr. Flavio Barbosa de Mello Santos, (Bello Horizonte) 
19 Dr. Viviano da Silva Caldas, (Prados) 
20 Dr. Amando Brasil, (Barbacena) 

Gn. Cireumoeripção 
21 Dr. Jayme Pinheiro, (Oliveira) 
22 Dr, Abgar Renault, (Bello Horizonte) 
23 Dr. Washington Ferreira Pires, (Bello Horizonte) 
24 Dr. Paulo Menicucci, (Lavras) 

7'a. Ch·eumscrip~~ã.o 
25 Dr. Francisco de Oliveira Lessa, (Guaxupé) 
26 Dr. Adelio Maciel, (Patos) 
27 Cel. Aristides Cecilia de Assis Coimbra, (Muzambinho) 
28 Dr. Augusto Luz, (S. Sebastião do Paraizo) 

8a. Clrcumserlpção 
29 Cel. Domingos Ribeiro de Rezende, (Varginha) 
30 Dr. Joaquim Ferraz Ribeiro da Luz, (Pouso Alto) 
31 Cel. José Christiano do Prado, (Paraguassú) 
32 Dr. João Leão de Faria, (Aifenas) 
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Ua. Uircumll!lcripção 
33 Dr, Lauro de Almeida, (Paraisopolis) 
34 Dr. Annibal de Paiva Assumpção, (Caldas) 
35 Dr. Eurico Leopoldo de Bulhões Dutra, (Bello Horizonte) 
36 Dr. Jollo Tavares Corrêa Beraldo, (Pouso Alegre) 

IOa, Circumacri)lÇão 
37 Dr. João Henrique Sampaio Vieira da Silva, (Uberaba) 
38 Dr. Argemiro de Rezende Costa, (Bello Horizonte) 
39 Dr. Virgilio Alvim de Mello Franco, (Bel! o Horizonte) 
40 Dr. Carlos Campos, (Bello Hzorionte) 

lia. Uircumscrlpção 
41 Dr. Caio Nelson Senna, (Bello Horizonte) · 
42 Pharmaceutico Ignacio Alves Barroso, r,Serro·Correntes) 
43 Dr. Euler de Salles Coelho, (Bello Horizonte) 
44 Dr. Nilo Rosenburgo, (Bello Horizonte) 

I'2a. Ch·cuJntmripção 
45 Dr. Francisco Badaró Junior, (Min~s Novas) 
46 Dr. José Martins Prates, (Theophilo Ottoni) 
47 Cel. lgnacio Carlos Moreira Murta, (Arassuahy) 
48 Dr. Olyntho Martins da Silva, (Jequitinhonha) 

SEN.L\._DO 

l\landato de .4 annol!ll 
1 Dr. Alfredo Teixeira Baeta Neves, (Ouro Preto) 
2 Dr. Gabriel de Oliveira Santos, (Bello Horizonte) 
3 Conego Francisco Xavier de Almeida Rolim, (Curvello) 
4 Dr. João Jacques 1\lontandon, (Araxá) 
5 Dr. Levindo Eduardo Coelho, (Ubá) 
6 Cel. Manoel Alves de Lemos, (S. Gonçalo do Sapucahy) 
7 Dr. Luiz Penna, (Juiz de Fóra) 
8 Dr. Miguel Antonio de Lanna e Silva, (Ponte Nova) 
9 Dr. Domiciano Augusto dos Passos Maia, (Dôrcs da Bôa Esperança) 

tO Cel. Alfredo Viriato Gatão, (Lima Duarte) 
11 Pharmaceutico Luiz ·Lisbôa, (Jacutinga) 
12 Dr. Francisco Alves Moreira da Rocha, (Bomfim) 

::Mtando to de 8 nnnos 

13 Dr. Perecles de Mendonça, (S. João Nepomuceno) 
i4 Cel. Francisco Ribeiro de Oliveira, (Entre-Rios) 
15 Cel Olympio Julio de Oliveira Mourll:o, (Diamantina) 
16 Camillo Chaves, (ltuyutaba) 
17 Dr. Alfredo Sá, (Bello Horizonte) 
18 Dr. Olegario Dias Maciel, (Patos) 
19 Dr. Enéas Camera, (Mar de Hespanha} 
20 Cel. Modestino Gonçalves, (Santa Luzia) 
21 Conego João Pio de Souza Reis, (Congonhas) 
22 Dr, Antonio Benedicto Valadares Ribeiro, {Bello Horizonte} 
23 Dr. Siml!o da Cunha Pereira, (Peçanha) 
'.!4 Dr. Furtado de Menezes, (Bello Horizonte) 

i l 

PIWJEOTOS INICIADOS E MOVIMENTADOS 

CAM.A.R.A. DOS DEPUTADOS EM 1927 
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Projectos iniciados na Camara dos Deputados em 1927 

1/) o .. 
O) 

E ;:: 

Transumpto Observações 

z ---------- ----------------------~---1----------------------------------

{927 

1927 

1927 

1 Approva o credito extraordinario de Apresentado a 20 de julho; submettido ás 
5.000 contos de réis, aberto pelo discussões regimentaes, foi approvado a 2i 
dec. n. 7.558, para a realização de julho em 1, 6

1 8 de agosto em 2.a e .12 
de obras necessarias á maior effi. de agosto em 3.a., sendo enviado á Com-
ciencia da estancia balnearia de missão de Redacçllo cujo parecer foi ap· 
Poços de Caldas. provado a 13 de agosto. , 

2 

3 

Enviado ao Senado nesta mesma data e por 
elle devolvido a 26 de agosto com uma 
emenda que teve approvaçllo da Camara. 

Redacçllo final approvada a 1. 0 de setembro 
e a 2 enviado á sancção pela Camara. 

Sanccionado. Lei n. 954, ié 3 de setembro 
de 1927. 

Muda . a denominação da Commis· Apresentado a 20 de julho foi approvado a 
são' de Orçamento e Cpnt;ts par:\ 22 em 1.a discussão; 8 de agosto em 2.a e 
.«Commissão de Finanças>>, H de agosto em 3. a. Redacção Final ap· 

provada tambem a 11. 

Orça a receita e 
Estado para o 

Publicado como Resolução da Camara. 

Resolução n. 28, de H de agcsto de 1927. 

fixa a despesa do Apresentado a 22 de julho. Approvado em 
exercício de 1928. t.n., 2.a e 3. 6 discussões, respectivamente, 

nos dias 13 de agosto, 30 de agosto e 3 
de setembro. ' . · 

Nesta ultima data foi tambem approvada a 
sua redacção final. 

1 
· 

Emcaminhado ao Senado no dia 5 de setem· 
bro, recebendo a\li diversas emendas que 
foram acceitas pela C:;mara, das quaes fo· 

\ 
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1927 3 

1927 3-A 

-1927 . 3-B 

-4-

Transumpto 
I 

Orça a receita e fixa a despesa do 
Estado para o exercício de 1928. 

Observações 

ram destacadas as de ns. 1, 3, 32 e 48 que 
constituíram, respectivamente, os projectos 
ns. 3-A, 3-B, 3-C e 3-D. 

A redacção final foi approvada a 16 de se-
tembro, tendo sido, em seguida, enviado á 
sancção pela Camara. 

Sanccionado. Lei n. 1.003, de 21 de setem-
bro de 1927. 

Approva o quadro de augmento de Resultante da emenda n. 1 do Senado· ao 
vencimentos do funccionalismo do projecto n. 3, da Camara (Orçamento),. 
Estado. acceita e destacada pela Camara em reda-

cção final. 

Enviado á sancção pela Camara depois de 
approvada a redacção final a 16 de setem-
bro. 

Sanccionado. Lei n. 1.000, de 21 de setem-
bro de 1927. 

Auctorlza o Governo a fazer acqui- Constituído pela emenda n. 3, apresentada 
sição da Estrada de Ferro Cia. pelo Senado ao projecto de Orçamento, da 

·Santa Mathilde. Camara, que, acceita e destacada, foi á 
Çommissão de Redacção, cujo parecer foi 
approvado a 16 de setembro. 

Enviado á sancção pela Camara a 22 de se-
tembro. · 

Sanccionado. Lei n. 993, de 20 de setembro 
de 1927. 

1927 3-C Auctoriza o Governo a realizar ope- Resultante da emenaa n. 32 do Senado, ao 
rações d_e credito no paiz ou no projecto n. 3 (Orçamento); acceita e desta. 
estrangeiro. cada pela Camara em redacção final ap-

provada a !6 de setembro. · 

A' sancção, pela Camara, no dia 22 de se-
tembro. 

Sanccionodo. Lei n. 1.011, de 29 de setem-
bro de 1927. 

1927 3-D Auctoriza o Governo a adquirir uma Resultante da emenda n. 48, apresentada 
propriedade agrícola. no munici- pelo Senado ao projecto n. 3 e acceita 
pio de Uberabinha. pela Camara, que a destacou em redacção- . 

final para constituir projecto á parte. 
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3-D 
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6 
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Transumpto Opservações 

I 

Auctoriza o Governo a adquirir uma Enviado á sancção, pela Camara, no dia 23 
propriedade agrícola no munici- de setembro. 
pio de Uberabinha. 

Sanccio;;ado. Lei n. 1.002, de 21 de setem-
bro de 1927. · 

Approva as contas do exercício de Apresentado no dia 22 de julho. Approvado 
1926. · em t.a, 2,a e 3.a discussões nos dias 8, 

13 e 18 de agosto, respec~ivamente. 

A redacção final foi tambem approvada a 18 
de agosto e, nesta mesma data, enviado ao 
Senado: 

I 

Tendo sido acceito pelo Senado, sem alte-
. ração, foi por elle enviado á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 958, de 9 de setembro de 
19n. · 

Fixa as divisas de S. Gonçalo do Apresentado no dia 22 de julho· approvado 
Abaeté, do municipio de Tiros. em 1. 11 discu•são no dia 8 de' agosto; em 

2. 11
, no dia 18 e em 3.11 , no dia 20,emcuja 

data foi tambem approvada a sua redacção 
final e feita a remessa ao Senado. . 

Pende de deliberação do Senado. 

Reforma os serviços sanitarios do Apresentado a 22 de julho. Approvado nos 
Estado. tres termos regimentaes nos dias 8, 20 e 23 

de agosto, respectivamente. 

Enviado á Commissão de Redacção, esta 
apresentou parecer que foi approvado a 
24 de agosto. No dia 26 foi o projecto 
remettido ao Senado, onde recebeu uma 
emenda, que, acceita pela Camara, foi in· 
corporada ao projecto. · 

A redacção final foi approvada no dia 6 · de 
setembro, sendo enviado á sancção no 
dia 9. ' 

Sanccionado. Lei n. 961, de tO de setembro 
de 1927. 

7 I~stitue o voto,secreto e c~'mulativo. Ap-resentado no dia 22 de julho. Approvado 
em 1. 11 discussão no dia 9 de agosto; em 
2. 11 no dia 23 e em 3.a no dia 27. 

\ 

Redacção final approvada a 29 de agosto e 
nrsta mesma data enviado a"o Senado. 
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< 1927 7 

'1927 8 

1927, 9 

. I 

1927 10 
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Transumpto Observações 

Institue o voto secreto e cumulativo. Acceito sem alteração pelo Senado, que o 
' enviou á sancção. . 

Sanccionado. lei n. 995, de 20 de s~tembro 
de 1927. 

Auctoriza o Governo a realizar, em Apresentado no dia 6 de agosto. 
maio de · 1928, uma Exposição . . ! 
Pecuaria em Bellci Horizonte. Approvado nas tres discussões regunentaes 

· nos dias 9, 11 e 13 do mesmo mez. 

A 16 foi approvada a sua redacção ·final e 
feita a remessa ao Senado. 

Devolvido pela outra Casa do Congresso 
acompanhado de uma emenda que a Ca· 
mar a acceitou. 

Teve sua redacção final approvada a. 1. 0 de 
setembro e no dia 2 foi enviado á Sflncção. 

Sanccionado. lei n. 953, de 3 de setembro 
de 1927. · 

Fixa a Força Publica do Estado Apresentado a 8 de agosto; a 9 foi approva-
para o exercício de 1928. do em 1.a discussão, a 12, em 2.a e a 18 

Auctoriza a abertura de c~edlto. 

em 3, 8 , · 

Tambem a 18 foi approvada a redacção fi-
nal e remettido ao Senado. 

Voltou á Camara acompanhado de uma emen-
da que no Senado lhe foi offerecida. Sendo 
ella acceita, a Commissão de Redacção 
apresentou, como final, o seu parecer, que 
teve approvação no dia 3 de. setembro. 

Énviado ã sancção pela Camara no dia 5 e 
Sancclonado. Lei n. 959, de 9 de setembro 

de 1927. 
1 

Apresentado a 9 de agosto. Approvado em 
1.a discus~ão no dia 11; em 2. a, no dia 13 e 
em 3.a, no dia 17. 

Depois de approvada a sua redacção final, 
np dia 17, foi enviado ao Senado ne~ta 
mesma d.lta. 

· Não soffreu alteração no Senado e foi por e!! e 
enviado á sancção, 

Sanccionado. lei n. 9·19, de 30 de agosto d~: 
1927. 

1927 

1927 

1927 

o .... cu 
E = z 

11 

12 

13 

-7-

Transumpto O~servações 

t-.......... . 

Muda a denominação de districto Apresentado como substitutivo ao projecto 
de S, .Lourenço, município de n. 82, de 1925, em 2. • discuss'ão, no dia 
Brasilia. 23 de julho. · · 

Approvado em 2. a no· dia 9 de agosto e em 
3. a no dia 12. A 13 foi approvada a suare-
dacção final e feita a remessa ao Senado. 

Recebeu tres emendas quando em discussão 
no Senado que, enviadas á esta Camara 
no dia 30 de agosto e submettidas á sua 
deliberação; foram todos acceitós e encór· 
poradas ao seu texto, conforme redacçllo 
final approvada a 3 de setembro. Subiu á 
sancção no dia 4 de setembro. . 

Sanccionado. lei n. 955, de 4 de setembro 
de 1927. 

Approva diversos decretos expedi- Apresentado no dia 10 de agosto. 
dos pelo poder executivo. 

Altera o regimento de custas 
ciarias. 

A 11 do mesmo mez foi approvado em 1. a 
discussão; nos dias 13 e 17, em 2.• e 3,a, 
respectivamente, e na mesma sessão tlo dia 
17 teve a sua redacção final approvada. 
Enviado ao Senado tambem a 17 de agosto. 

A 26 de agosto foi devolvido á Camara 
acompanhado de uma emenda que teve 
approvação. 

Foi approvada a sua redacção limtl a 2 de 
·setembro e a 5 enviado á sancção pela Ca-
mara. 

Sanccionado. Lei n. 957, de 9 de setembro 
de 1927 . 

Judi· A 10 de agosto foi apres<ntado como fusão 
dos projectos ns. 98, de 1921, e n. 73 de 
1625, sendo que este ultimo já se achava 
approvado em t.• discussão. 

No dia27 foi approvado em 2. 11 , no dia 30 
em 3. • e teve tambem approvada a sua 
redacção final nesta ultima data. 

Enviado ao Senado a 31 de agosto foi de-
volvido a 16 de setembro corit 60 ém'en-
das todas ellas àcceitas i:Jela Camara que, 
enviados conjunctamente com o projecto 
ã Commissão de Redacçllo ec;ta, apresen-
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. 1927 

1927 

1927 

1927 

13 Alter:! o Regimento de Custas Judi-
ciar!os, tou seu parecer final a 16 e nesta mesma 

data foi approvado. 

Enviado á sancção, pela Camara, no dia 29 
de setembro dt: 1927. 

Sa:nccionado, Lei n. 1.007, de 26 de setem· 
bro de 1927. 

14 Approva o Regulamento da Dire- Apresentado a 10 de agosto. Submettido á 
ctoria de Viação e Obras Publi- 1. a discussão no dia 11 foi nesta data ap-
c~s. provado; nos dias 22 e 24 de agosto foi 

approvado em 2.a e 3. a discussões. No 
dia 25 a sua redacção final foi approvada 
e na mesma data enviado ao Senado, que 
o devolveu a 2 de setembro, com 8 emen· 
das que postas á deliberação da Camara, 
foram acceitas e enviadas com o projecto 
á Commlssão de Redacção. · 

O parecer, dando-lhe a redacção final, foi 
approvado a 6 de setembro, tendo sido 
enviado á sancção no dia 10. 

Sanccionado. Lei n. 966, de 11 de setembro 
de 1627. · 

15 Crêa o lagar de Sub-Procurador Oe· Apresentado a 10 de agosto. Approvado em 
ral do.Esta.d?, contendo ainda ou. 1.~ discussão no dia 11 de agosto. Em 2.a, 
tros dtsposthvos. fot approvado no dia 20 e a 26 de agosto 

passou em 3. a discussão. 

16 Conta tempo á professora d. 
xandrlna de Santa Cecilia. 

A redacção final foi approvada a 27 e envia-
do, no mesmo dia, ao ,Senado. 

Devolvido á Cnmara com cinco emendas fo· 
ram ellas acceitas a 14 de setembro. 

Approvada a redacção final a 14 de setembro 
e enviado a sancção a 16. 

Sanccionado. Lei n, 979, de !7 de setembro 
de 1927. 

Ale- Apresentado no dia 12 de rJ agosto. Foi ap· 
provado nas tres discussões regimentaes, 
nos dias 16, 19 e 23 de agosto, respectiva-
mente. No dia 24 a redacção finai foi ap-
provada e no dia 25 enviado ao .. :Senado. 

o = = < ·-' 

·1927 

:1927 
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16 Conta temp_o tempo á profes~<;>ra d. Approvado pe!o Senado, sem alteração foi 
Alexandrma de Santa Cectha. por elle envtado á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 952, de 3 de setembro 
de 1927. · 

17 Auctoriza a abertura de diversos Apresentado no dia 12 de agosto e · appro-
creditos. vado .nos dias 16, 18 e 22 em t.•, 2.a e 

3. • drscussOes respectivamente. 

A redação final foi lambem approvada a 22 
e enviada ao Senado. · · 

Voltou acompanhado de oito emendas que 
acceilas pela Camara foram á Comrr:issão 
de Re~acção para dar parecer fina1. Esta 
Commtssão, de accordo com anterior deli· 
beração da casa, destacou para constitui rem 
proposições distinctas, as emendas ns. 4, 
5 e 6, que, como projectos, tomaram os 
ns. 17-A e 17-B que se seguem. 

A red:Jcção final do primitivo projecto e 
emenda que lhe ficaram appostas, foi ap-
provada a 6 de setembro, sendo a 9 en-
viado á sancção. ' 

Sanccionado. Lei n. 962, de 10 de setembro 
de 1927. 

- 1927 17-A Eleva a subvenção kilometrica nas Resul~ante da emenda n. 4, do Senado, ao 
construcções de estradas de roda· proJecto n. 17 da Camara acceita e desta-
gem. . cada em redacção final en~ 6 de setembro. 

. 1.927 

. 1927 

Approvada a redacção final, foi a 9 de se-
tembro enviado á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 963, de 10 de setem-
bro de 1927. 

17-B Funda o ,Qymnasio Mineiro de Resultante das emendas ns. 5 e 6 offerecidas 
Theophilo Ottoni> na cidade do pelo Senado ao projecto n. 17, da C amara 
mesmo nome. e por estas acceitas e destacadas. 

18 

A redacção final foi approvada a 6 de setem-
bro e enviada á sancção a 9. 

Sanccionado. Lei n. 964, de 10 de setem· 
bro de 1927. 

Approva 'o laudo arbitral relativo ás Apresentado a 12 de agosto Approvado em 
divisas .do districto de Mello Vian· l. • discussão a 16; em 2. a' a 22 e em 3. a a 
na. 24 de agosto. 

s. c. 2 
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1927 18 

1927 19 

1927 20 

Approva o laudo arbitral relativo Redacção final approvada a 25 e a 26 envia-
ás divisas do districto de Mello do ao Senado. Devolvido, com uma emen-
Vianna. da pelo Senado que, submettido á delibe-

ração da Camara foram acceitas. 

A redacçllo final foi approvada a 16 de se-
tembro e a 17 enviado á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 981, de 17 de setembro . 
de 1927. 

Crêa a Universidade de Minas Ge· Apresentado no dia 13 de agosto. Approva-
raes. do em 1. • discussão do dia 16; em 2. • no· 

dia 20 e no dia 22 em 3. •. Depois de ap-
provada a sua redacção finai, no dia 22, . 
foi enviado ao Senado. 

Deste projecto foi descado o art. Não soffrendo alt~ração no Senado, foi 
· 8. 0 para contituir o de n. 39, por elle enviado a sancção, depois de· 

(Veja esse projecto) submettido ás discu~sões regimentaes. 

Altera diversos artigos do 
do Processo Penal. 

. Sanccionado. Lei n. 956, de 7 de setembro . 
de 1927. 

Codigo Apresentado a 13 de agosto. Approvado nos 
tres turnos regimentaes, successivamente, . 
aos dias 18, 20 e 26 de agosto, foi a 29 do 
mesmo mez approvada a redacçllo final e 
remettido ao Senado. D'alli voltou a 10 de 
setembro, acompanhado de sete emendas. 
que a Camara acceitou. 

A redacção final foi approvada no dia 14 de · 
setembro e a 16 enviado á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 984, de 20 de setembro .. 
de 1927. 

1927 21 Concede um auxilio ao Hospital de Apresentado a 13 de agosto não teve anda- . 
Manhuassú. mento, pendendo, por isso, de 1. • discus- . 

são. · 

1927 22 Altera o quadro de classificação de Apresentado a 13 de agosto. 
con1arcas. 

Submettido á consideração da Camara, foi i 
approvado em t.• discussão rio dia 17, tam-
bem de agosto; em 2. •, no dia 22 e em 3." · 
no dia 30. 

Em data de 2 de setembro foi, approvada a;· 
sua redacção final. 
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1927 

·i927 

. 1927 

1928 

1927 

22 Altera o quadro de classificação 
comarcas. 

d Remettido ao Senado no dia 5 de setembro 
e e por elle devolvido a 12, com tres emen· 

das, que foram ac~eitas e enviadas, com o 
projecto, á Commissão de Redacção, 

Esta deu-lhe ultima redacção, que foi al?pro; 
vada no dia 14 de setembro, t'!ndo Ido a 
sancção no dia 16. 

sanccionado. Lei n. 1.909, de 26 de setembro 
de 1927. 

. . d' . entre os os Apresentado no dia 16 de agosto, não teve 
23 Rectlft~a. p.s IVJsas. d AI as e andamento. mumctpios de BreJO as m 

0 districto de Gorutuba. Pende de 1.• discussão. 

ecreto· e Apresentado a 1G de agosto, refundindo os 
24 In~tilue no Estado o voto 5 projectos n. 114, de 1926 e n. 7 do corren· 

cumulativo. te anno, estando este já approvado em 1. • 
discussão . 

25 Institue o c fundo Escolar~. 

Rejeitado pela Camar~ n'uma vota_ção de 
preferencia a qual foi dada ao pro]ecto n. 
7. (Ver este p'rojecto). 

Apresentado no dia 16 de agosto. 

Approvado em 1. a discussão no d~a 20 ~e 
agosto· em 2.", no dia 27 e em 3. no dia 
3 de s~tembro. No dia 6. foi appr?vada a 
redacção final, tendo sido envtado ao 
Senado no dia S. 

o Senado, approvando·o, sem alterações, 
remetteu á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 989, de 20 de setembro 
de 1927. 

26 Reforma a Constituição do Estado. Apresentado a 16 de agosto. 
Entrando em discussões, successivas, t;os dias 

29 de agosto, 2 e 5 de setembro, fot appro-
vado. 

A redacção final teve approvação no dia 6 
de setembro, sendo a 8 enviado ao Sena-
do, que o approvou. 

Pende de deliberação em 2. 0 turno nas duas 
casas. 
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1927 

!927 

1927 

1927 

27 Trata da ·readmissão dos antigos Apresentado no dia 16 de agosto. 
socios da Caixa Beneficente dos 
Funccionarios Publicos na actual Passou em 1 . • discussão no dia 19 do mes-
Previdencla dos Servidores doEs- mo mez, não proseguindo. 
ta do. 

Pende de parecer para 2. • discussão. 

28 Dispõe sobre o ensino de Pharma- Apresentado no dia 16 de agosto. 
cia e Odontologia no Estado. 

A Camara approvou nas discussões regimen· 
taes nas seguintes datas: 

Em 1.• discussão no dia 19 de agosto •. 

> 2.a ,. 24 ) ) 

• 1. o de setembro •. 

A redacção final foi approvada no dia se·· 
guinte ao da sua approvação em 3. a 

Remettido á outra Casa·do Congresso no dia , 
5 de setembro foi por ella enviado á san-
cção depois de. submettido e approvado. 

Sanccionado. Lei n. 1.004, de 21 de setem-
bro de 1927, · 

29 Revoga a 2. • parte do art. 2. o da Apresentado no dia 16 de agosto e approva· · 
lei nr 843, de 1923. do em 1.6 discussão no dia 19. 

Pende de parecer para 2,a ·discussão. 
' / 

30 Auctoriza o governo a doar ao CoJ. Apresentado em'16 de agosto. 
legio de Nazareth o material da 
cadeia ':'elha de Arassuahy> dfs. Foi approvado:. em t,a discussão no dia 19; .. 
pondo amda sobre outros assum- em 2.a, no dta 22 e em 3. a no dia 29 de 
ptos. agosto, 

No dia 30 a redacção final foi approvada e 
no dia 31, remettido ao Senado, 

Recebeu quatro emendas do Senado que · 
vieram, acompanhando o projecto, á Ca-
mara no dia 6 de setembro. 

Foram todos approvados e incorporados ao . 
texto, sendo a redacção final approvada 
no dia 12 de setembro. 

A' sancçllo pela Camara. 
Sanccionado. Lei n. 973, de 14 de setembro. 

de 1927. 

!927 

1927 
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31 Auctoriza o governo a mandar im- Apresentado no dia 16 de ~gosto, foi app:o-
primir, annualmente, a monogra- vado em 1. "· 2.6 e 3.a dtscussõe~ nos dtas 
phia jurídica premiada p e I a 19, 25 e 29 de de agosto, respechvamente. 
Fundação Pedro Lessa. Redacção final approvada a 30 de agosto. 

Remettido ao Senado no dia 31, delle fo. 
devolvido a 9 de setembro com uma emen· 
da que, acceita pela Camara, foi á Com-
missão de Redacção conjunctamente com 
o projecto. 

Redacção final approvada no dia 12 de se-
tembro e, em data de 13, foi enviado á· 
sancção. 

Sanccionado. Lei n. 971, áe 13 de setembro 
de 1927. ' 

32 Dispõe sobre abertura de diversos Apresentado no dia 17 de agosto. 
creditos e contém outras mate· Aprprovado nos dias 18, 22 e 25 em 1.0 , 
rias. 

2. 0 e 3.0 turnos, respectivamente. 

Depois de approvada a redacção final a 25 
de agosto, foi remettido ao Senado a 26. 

Devolvido pelo Senado com uma emenda, 
acceita pela Camara. A redacção final foi 
approvada no dia 6 de setembro e a re• 
messa ã sancçllo, pela Camara, foi feita 
no dia 9. 

Sancciouado. Lei n. 965, de 10 de setembro 
de 1927. 

33 Considera de utilidade publica o Apresentado a 17 de agosto. 
cAutomovel Club de Minas Oe-
raes,. e contém outras providen· Approvado pela Camara nas discussões regi-
elas. · ment~es, nos dias i9, 24 e 27 de agosto. 

I 

No dia 30 foi approvada a redacção final e, 
no dia immediato, feita a remessa ao Se-
nado. 

Recebendo quatro emendas na outra Casa do. 
Congresso foi por elle devolvido ã Camara· 
que, deliberando sobre os mesmos, opi~ 
nou pela sua approvação. 

A redacçlio final foi approvada no dia 13 de: 
setembro. 

Remettido á sancçlio no dia 15. 
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1927 

1 1927 

-1927 

Considera de utilidade publica o Sanccionaclo Lei n. 978, de 17 de setembro 
cAutomovel Club de Minas Oe- de 1927 ' 
raes• e contém 'outras providen- · 
cias. 

34 Modifica o art. 10 da lei n, 919, de Apresentado a 18 de agosto. . 1926. 
Em discussão foi approvado em 1.3 e 2.a. 

nos dias 20 e 22, respectivamente. A 
3.3 discussão foi approvada ·no dia 1.0 de 
s.etembro, 

A redacção final tem approvação no dia 3 
e no dia 4 foi enviado ao Senado. 

No Senado recebeu uma emenda que envia-
da á Camara no dia 12 de setembro foi 
rejeitada. Immediatamente a Camara fez 
volta.r ao Senado !I emenda rejeitada, ten-
do stdo ella manhda por dois terços pelo 
Senado. 

Novamente enviada á Camara a 14 de se-
tembro, foi finalmente acceita a emenda 
e remettida com o projecto á Com missão de 
Redacção. 

A redacção final foi approvada no dia 16 de 
setembro e no dia 17 foi enviado á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 9'74, de 17 de setembro 
de 1927. 

35 Auctoriza o governo a auxiliar com Apresentado a 19 de agosto. 
50 contos de réis a erecção de , 
um mon.un~ento á mem?ria do Approvado em 1.a. discussão no dia 23; em 
dr. Clmsptm jacques B1as For- 2. 3 no dia 25 e em 3. a no dia 27. 
tes, em Barbacena. 

Approvada a redacção final no dia 19 foi 
nesta mesma data encaminhado ao Senado 

Tendo sido approvado, sem alteração na ou-
tra Casa do Congresso, foi enviado á san-
cçãÇ>. 

Sarzccionado, Lei n. 960, de 9 de setembro 
de 1927. 

36 Dispõe sobre o •Imposto de Indus- Foi apresentado no dia 19 de agosto. Ainda 
frias e Profissões•. neste mez foi approvado em 1,3 e 2.a dis-

' cussões nos dias 23 e 30. A l,o de setem-
bro foi approvado em 3.3 e ultima dis-
cussão sendo, no dia seguinte, approvada 
a redacção final e remettido ao Senado. 

1921 

1927 

1927 

1927 
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36 Dispõe sobre o «<mposto de lndus- Devolvido, no dia 13 de setembro, pelo Se· 
tria e profissões•. nado, com 4 emendas que foram acceitas 

pela C amara tendo sido a de n. 1, des-
tacada para constituir proposição distin-
cta. (V. 36-A). 

O parecer de redacção final foi approvado· 
no dia 15 de setembro, tendo sido envia-
do á Sancção, pela Camara no dia 29. 

Sanccionado. Lei n, 1.014, de 29 de ~etem· 
bro de 1927. 

36 A Approva, com modificações, o R e- Constituído pela emenda n. 1, offerecida· 
gulamento que baixou com o dec. pelo Senado ao projecto n. 36, da Camara. 
n. 7,647, de 23 de maio de 1927. -e por esta approvada e destacada, em 

redacção final, como proposição distincta, 
no dia 15 de setembro. 

Foi enviado á Sancção no dia 17 de setem· 
bro. 

Sanccianado. Lei n. 1.005, de 21 de setem· 
bro de 1927. 

37 Altera dispo~tições da lei n. 912, de Apresentado no dia 19 de agosto. 
1925 (organização Judiciaria). 

Foi approvado, pela Camara, nas tres dis-
cussões regimentaes, nos dias 6, 8 e 9 de· 
agosto. Nesta ultima data foi tambem 
approvada a redacção final e enviada ao· 
Senado. 

Recebeu, quando em delilleração no Senado· 
tres emendas que enviadas 11 Camara fo-
ram acceitas e incorporadas ao projecto; 
conforme redacção final approvada no dia 
i6 de setembro. 

Enviado á Sancção, pela Camara, no dia 20· 
de setembro. 

Sanccionaclo. Lei n. 994, de 20 de setembro 
de 1927. 

38 Isenta de impostos as empresas d.e Apresentado no dia 20 de agosto. 
armazens geraes, que se orgam· 
?arem no Estado, a partir de 1928Nos dias 24 e 27 foi approvado em l.a, z.a 
e pelo prazo de 5 annos. discussões respectivamente. 
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.1927 

J927 

;1927 

1927 

38lsenta de impostos as empresas de Approvado em 3. a no dia 2, approvada are· 
armazens geraes, que se organi· dacção final. 
zarem no Estado, a partir de 1928 
e pelo prazo de 5 annos. Enviado ao Senado no dia 5, dali voltou a 12 

acompanhado de uma emenda acccita pela 
Cam:ira, tendo sido, por esta, approvada 
a redacção final no dia 23 de Setembro. 

Remettido á sancção no dia 14 de setembro 

Sanccionado. lei n. 998, de 20 de Setem· 
bro de 1927. 

39 Auctoriza o governo a adquirir a Constituído pelo art. 8. o, destacado em re~ 
bibliotheca que pertenceu ao dr. dacção final, do projecto n. 19. 
Raul Soares de Moura. 

Enviado ao Senado no dia 22 de agosto, foi 
por elle approvado sem alteração e envia-
do á Sancção. 

Saneei o nado. lei n. 950, de 2 de setembro 
de 1927. 

40 Ap~r?va o accordo que ~e~ti.fica as Apre?entado a 23 de agosto e approvado em 
dtvtsas entre os mumctptos de t.a dtscusslio no dia 25. 
Varginha e Eloy Mendes. 
1 

Teve approvaçllo em 2.a e 3. 11 discussões, 
respectivamente, nos dias 12 e 13 de se· 
tembro, sendo a :14 approvada a redacçlio 
final. 

41 Institue o cCodigo de 
de do Estado)), 

Remettido ao Senado no dia 15, não teve 
andamento. · 

Pende de deliberação do Senado. 

Contabilida· Apresentado no· dia 24 de agosto, foi appro· 
vado em 1. 11

, 2.a e 3.a discussões nos dias 
26 de agosto, 5 e 8 de setembro, respecti-
vamente. 

No dia 9 foi approvada a sua redacçlio final 
e remettido ao Senado que o devolveu em 
14 de setembro acompanhado de uma 
emenda acceita pela Camara que o enviou 
á sancção. 

Sanccionado. lei n. 1.012, de 21 de sctem;, 
,bro de 1927. 
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1927 

1927 

927 

42 Auctoriza. o Governo. a reorg~1!izar Apresentado em 24 de agosto; approvado em 
os serviços de medições, legitmta· 1. 11 2,:t e 3.a discussões nos dias 26 de 
ções, vendas e defesas das terras agosto, 8 e 9 de setembro, respectivmnente. publicas do Estado. 

Ainda no dia 9 foi approvada a sua redacção 
final e remettida ao Senad() que o appro· 
vou sem alteração c o remetteu á sancção, 

Saneei o nado. lei n. 988. de 20 de setem-
bro de 1927. 

43 Dispõe sob;e o funccionan;ento do.s Apresentado em 26 de Agosto; approvado em 
estabelecuuentos de enstno agn· L 11 , 2.:-. e 3. 11 discussões nos dias 29 de 
cola, subvencionados pelo Estado. agosto, 1, • e 3 de· setembro, respectiva-

mente. 
I 

No dia 6 foi approvada a redacção final e 
remettido ao Senado que o devolveu á Ca· 
mara acompanhado de 5 emendas, accei· 
tas por esta, sendo a ultima redacção ap-
provada em 16 de setembro. 

Enviado á sancção pela Camara no dia 21 
de setembro. 

Swzccionado. lei n. 992, de 20 de setembro 
de 1927. 

43 A Isenta de imposto territorial . os ter· Restiltante do art. 4. 0 do projecto 
11

• 43 e 
renos occupados por pred10s que das emendas ns. 1 e 2 do Senado ao 
co'nstituem patrimonios das ca~as mesmo offerecidas e fo;am acceitas 1pel3. 
de caridade ~lo Estado e contem Camara que deliberou o destaque para 
outras dispostções. con~tituir proposição distincta. 

Teve a sua redacção final approvada em 16 
de setembro de 1627 e foi á sancção, 

Sanccionado. lei n. 996, de 20 de setembro 
de 1927. 

•13 n Approva o regulamento relativo ao 
decreto 7 .877, de 30 de agosto de Resultante do art. :l. 0 do projecto n. 43 e 
1927 e auctoriza a revisão do re- da emenda n. 4, do Senado, ao mesmo of-
gulamcnto do Conscrvatorio de ferecida, que foi acceita pela Camara. 
Musica. 

' s. o. ;j 

foi Por esta feito o destaque para ir á san~ 
cção como proposição distincta, que teve 
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1927 

1927 

1927 

1927 

!927 

a sua redacção final approvada em 16 de 
setembro de 1927. 

43 B Approva o regulamento relativo no 
dec. n. 7.877, de 30 de agosto 
de 1927 e auctoriza a revisão do · 
regulamento do Conservatorio de 
Musica. Sanccionado. 

de 1927. Lei n. 990, de 20 de setembro 

44 Auctoriza o Governo a entrar em Apresentado em 26 de agosto; foi approvado 
accordo com as camarrs munici- em 1. 1\ 2.a e 3. • discussões nos dias 29 
paes relativamente á manutenção de agosto e 31 do mesmo e 6 de setembro, 
de um engenheiro nos respectivos respectivamente. 
municipios encarregado das obras 
publicas estaduaes e municipaes. No dia 9 foi approvada a sua redacção final 

e nesse mesmo dia remettido ao Senado. 

Nessa casa recebeu uma emenda que submet· 
tida á apreciação da Camara foi approvada 

. e ÍIJCOrporada ao projecto que foi remet-
hdo a Sancção. 

Sanccionado. Lei n. 975, de 17 de setem-
bro de 1927. 

45 Dispõe sobre divisas entre Prados e [~esultante do art. 7. 0 do projecto n·. 15,desta- · 
Lagôa Dourada. cado pela Camara, para constituir projecto 

á parte e assim remettido ao Senado que 
o approvou sem alteração. 1 

Foi á sancção. 

Esta proposição que tomou o n. 495, foi ve-
tada. 

46 Dispõe sobre divisas entre o muni· Resultante do art. 8. 0 do projecto n. i5, 
'cipio de Brejo das Almas e o dis- destacado pela Cantara para tambem cons-
tricto de Gorutuba, do municipio tituir projecto á parte e assim ser remetti. 
de Grão Mogol. do ao ~enado, que o approvou sem alte. 

ração. 

Enviado á sancç::ro. 

Esta proposição lJUe tomou no Senado r; 
n. 199, foi vetada. 

47 Dispõe sobre gratificações aos jui- Resultante dos arts. 9, lO e H do project~ 
zes de Direito de comarcas de n. 15, ainda destacados pela Camara par.t 
mais de um termo e contém ou- constituir projecto á parte e assim ser re. 
tras providencias. ' mettido ao . Seriado. 

o ..... o a § ::: 
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1927 471Dispõo sob<e gmtit;"'"" aos jui-IN"" c.,, do Cong<eseo <eoob<u 4 <m<n· 

i927 

1927 

'1927 

1927 

I . 

zes de Direito de comarcas de das que, em devolução, foram submettidas 
mais de um termo e contém ou· á deliberação da Camara que as approvou 
tras providencias. sendo incorporadas ao projecto, que subiu 

á sancção. 

Sarzccionado. Lei n. 1.008, de 26 de setem-
bro de 1927. 

48 Auctoriza o Governo a reorganizar Resultante dcs artigos 12 a 32 do projecto 
o Gabinete de Investigações e n. 15, destacados pela Camara para consti-
Capturas. tuir projecto á parte e ser assim remet-

tido ao Senado que o approvou sem alte-
ração e o remetteu á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 969, de 11 de setem-
bro de 1927. 

49 Dispõe sobre o exercido da profis- Apresentado no dia 27 de agosto; foi appro-
são de engenheiro, de architecto e vado em 1. •, 2.a e 3. a discussões, nos dias 
agrimensor. 31 de agosto, 8 e 9 de setembro, respecti-

vamente. 

No dia 10 foi approvada a s11a redacção final 
e nes?e mesmo dia remettido ao Senado. 

Nessa Casa do Congresso este projecto não 
teve ainda andamento. 

50 Transfere a sé de do Districto de Apresentado no dia 29 de agosto, foi appro· 
Porto Alegre, do município de v a do em 1. • discussão no dia 30 do mes-
Bomfim, para a Estação da Moe- mo mez. 
da e contêm outras providencias. 

Pende de parecer da commissão de Cama-
ras Municipaes para 2." discussão. 

51 Altera o Regimento interno da Ca- Apresentado em 29 de agosto, foi approvado 
mara dos Deputados, instituindo- em{.• discussão no dia 31 do referido mez. lhe o voto secreto. 

Pende de parecer da commissão de Policia 
para 2, 11 discussão. 

52 Dispõe so)Jre a co~tagem de tempÕ Resulta~te da emenda n. 14, apresentada em 
do Capitão medtco da Força Pu. 2.a dtscussão ao projecto n. 3 (Orçamen-
blica Anterico de Magalhães Góes. to) foi approvado em 3." discussão no dia 

3 de setembro, e no dia 6 teve approvada 
a sua redacção final e foi remettido ao Senado, 
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1927 

1927 

1927 

1927 

1927 

52 Dispõe sobre contagem de tempo Nessa casa do Congresso recebeu. l!nt~ 
ao Capitão-medico da Força Pu· emenda, sendo o projecto devolvido a 
blica Americo de Magalhães Góes. Camara que, tomando conhecimento da 

emenda, deliberou approval a e inc~npo: 
ral-a ao projecto que foi remethdo a 
sancção. 

Sallccionado. Lei n. 991, de 20 sete~bro 
de 1927. 

53 Dispõe sobre vencimentos dos func· Resultante do artigo SQ, do projecto. n. 36, 
cionarios da Secretaria da Cama· destacado na redacção fi~al, que foi appro-
ra dos Deputados. -Resolução. vada como •Resolução da Camara•. 

54 Dispõe sobre 
ctorias. 

Resolução n. 29 de t.o de setembro de 1 ~27 • 

classificação de colle· Resultante dos artigos 83 a 88, do proj~c!o 
36, destacados pela Cantara em reda_cpo 
final para serem con:ltituidos em pro]~cto 
á parte e assim foi remettido ao Senado. 

Nessa casa do Congresso recebeu duas erren· 
das, sendo devolvido á Camara que fel-as 
incorporar ao projecto depois de apprcva-
das, e assim foi á sancção. 

Sarzccio11ado. Lei n. 983, de 17 de ~;etembro 
de 1Y27. 

55 Institue a Caixa Beneficente da Guar· Resultante dos artigos 13 a 48, do proj~cto 
da Civil e Inspectoria de Vehicu· n. 3 (Orçamento) destacados em reda_c,;ão 
los da Capital. final pela Camara pora formarem prOJCCto 

á parte e assim ser remettido ao Semdo 
que o devolveu á Camara novamente, acr!m-
panhado de uma emenda que foi incorpo-
rada ao projecto. depo1s de approvadj, 
Enviado á sancção. 

56 Dispõe sobre o imposto do scllo. 

/ 

Sa11ccionado. Lei n, 977, de lí de setenlJro 
de 1927. 

Resultante dos artigos 49 a 135, do projCcto 
n. 3 (Orç;,mento), destacados para formar 
projecto distincto na rcdacção tina I da r: a. 
mara que a~sim o remett,.u 6. outra casa do 
Congre~so. Esta o devolveu acomp rnha-
do d.e tre:; emendas que, sendo app rava-
das pela Camara, foram incorporadas :to 
projecto c remcttido á sancçilo. 

o = 
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56 Dispõe sobre o imposto do sello. Sanccionado. Lei n. 1. 013, de 29 de setent· 
bro de 1!!27. 

. - n 1t t dos dispositivos das ' letras, 5í Dá ao Governo varias auctonzaçoes "esu an e f h i fc e o do 
'sobre construcções de estr~das dde ~~tfgoc31' e ~\o a~tifb 4.'o, 'do projecto n. 
ferro e de automo_vel den ro as 3 Orça;nento) destacados, na redacçã<? 
verbas orçamentanas. fin!l da Camar; para .constituir projecto a 

58 Auctoriza o Governo 
sos creditos. , 

parte tendo sido assim remethdo ao Se-
nado' que o devolveu, depois de approvado 
com 5 emendas ao conh~clmento da Ca-
mara que as appr~vo?, mcorporando-as 
ao projecto que subm a sancção. 

Sanccionado. Lei n. 935, de 20 de setem-
bro de 1927. 

a abrir di ver· Resultante dos dispositiv?s d~s letrasllp el ~ 
do artigo 3. o e dos arhgos o, 8, 9' e 
do projecto n. 3 (Orçamento) destacados 
pela Camara. 

Remettido ao Senado, foi por esta casa de-
volvido á Camara, acot~lpanh.a~o de uma 
emenda que sendo accetta, ~OI l!ICorpora· 
da ao projecto e este remethdo ã sancção. 

Sanccionado. Lei n. 1.006, de 21 de se· 
tembro de 1927. 

l Resultante do dispositivo da letra tJI, do ar)-
~9 Auctoriza o Governo a cot~cet. e r tigo '3, o, do projecto n. } (Orçamento.' 
o !icenca ao tabellião do pnmeJro de.-tacado em redacção !mal da Camata 

officlo do termo de S. João Evan· approvada em 3 de setembro. 
gelista. 

No dia 5 de setembro foi remettido .ao Sena· 
do e nes~a casa do Congresso amda não 
teve prost:guirnento. 

' Resultante dos dispo!itivo~ das letras l e n, 
GO Auctoriza o Governo a faz~ r a r e· do artigo 3. ,, e dos artigos 6, 7 e 10 do 

visão do lançame~to do InlJ~osto projecto n. 3 (Orçamento), destacados em 
territorial e contem outras dtspo- redaccão final da Camara, approvada .em 
sições. 3 de setembro, sendo, no d!a 5, re!nettJ?? 

co Senado, pendendo de deltberaçao de~ta 
casa. 
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1927 

1927 . 

!927 

1927 

1927 

61 Regula a locação dos serviços agri· Foi apresentado em 6 de setembro. 
colas, de accordo com o dec. fe· 
dera! n. 6. 437, de 27 de março de Pende de 1. • discussão. 
1907. 

62 Auctoriza o Governo a 
sos creditas. 

abrir diver· Resultante dos artigos 4, 5, 6, 8 e 9 do pro· 
jecto n. · 43, destacados em redacção final 
da Camara, para ser remettido ao Senado 
como projecto á parte. 

No dia 6 de setembro foi remettido ao Se-
nado. 

Nessa casa do Congresso recebeu tres emen~ 
das que, submettidas ao conhecimento da 
Cantara, juntamente com o projecto, fo~ 
ram por esta casa approvadas e incorpo-
radas ao projecto que teve a sua redacção 
final approvada em 16 de setembro. Foi 
á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 980, de 17 de setem~ 
, bro de 1927. 

63 Crêa uma Prefeitura no districto de Resultante dos artigos 95 e 96 do projecto 
São Lourenço, município de Pau· n. 41, destacados em redacçl!o final da 
so Alto, e contém outras disposi- Camara, para ser enviado ao Senado como 
ções. projecto distincto. 

64 Institue a acção declaratoria. 

No dia 10 de setembro foi remettido ao Se· 
nado, que o approvou sem alteração. 

Foi á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 987, de 2o de setem· 
bro de 1927. 

Apresentado no dia 9 de setembro. 

Foi approvado em 1. a e 2~ discussões, respe• 
ctivamente, nos dias 13 e 15 de setembro. 

Pende de 3.' discussão. 

65 Auctoriza o ,Governo a emprestar á Resultante dos artigos 15 a 18, do projecto 
á Previdencia dos Servidores do n. 42, destacados em 3~ discussão da Ca~ 
Estado mais a quantia de 3 mil mara, para ser remettido ao Senado como 
contos, e contém outras disposi· projecto á parte. 
ções. 
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tar á A 3 a discussão e redacção final foram ap· 
Auctor.iza o. goverso a. ~~Ye~eâo E;. p;ovadas em 9 de setembro. 

Prevtdencta dos ervt .' tos e 
tado a quantia d.e 3 ';" 11 con No dia 10 foi remettido ao Senado que o 
contém outras dtspostções · approvou sem alteração. Enviado á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 1.010, de 29 de setem· 
bro de 1927 

d' ersos Resultante do art. 19 do projecto n. 42, des-
Auctoriza a aber,tura fe ;Y posi- tacado em redacção final da Camara para 

creditos e contem ou r as c 15 ser remettido ao Senado como projecto, 
ções • distincto. 

No dia 9 de setembro foi a~provada ~ reda· 
cção final e no mesmo dta remethdo ao 
Senado, que o dev?lveu acompanhado ?e 
de 6 emendas acc~ltas pel~ Can~arp. e 111· 
corporadas ao proJecto, CUJ:l. ultnna reda· 
cção foi approvada em 16 de setembro, e 
indo á sancção. 

Sarzccionado. Lei n. 999, de 20 de setembro 
de 1927 

t em en· Resultante dos arts. 7 a 10 do projecto n. 49, 
Auctoriza o governo U Cl!ãra~elativa· destacados em 3 .a discussão na C amara, 
tendim~nto com a nà 0 ma pon· trndo sido a sua redacção final appr~vada 
mente a co!tst~ucçã? h b u 110 por- em 10 de setembro e neste mesmo dta re· 
te sobre o ~10 I aran<~ / ~~ outras mettido ao Senado, que o approvou sem 
to dos. Fretres e con en alteração ; foi á sancçllo. 
dispOSIÇÕeS • 

Sanccionado. Lei n. 997, de 20 de setembro 
de 1927 

. stabelecimento de Resultante dÓ art. 3.'' do projecto n. 67, 
Dtspõe sobre e . 1 secund·nia destacado pelo Senado. que o remetteu a 

indrucção sup~_nor 01ber sub~e;. saneção como Proposição distincta sob o 
que não ptddet a rece 11 • 500, tendo a mesma sido vetada em 27' 
ção do Es a o. de setembro de 1927. 

d 1 ·nação do districto Apresentado no dia 111 de setembro. Mu a a c enomt . 
de N Senhora do Glona, do mn· • . ' 1'' 2'' · · : d M · hé Nos dias 13 c lo f01 approvac,o em ·. c . 
mclpiO e ' una · disctissõ~s respectivamente. 

Pende de 3." discussão. 

i\uctoriza 0 governo a ~uxiliar as Apresentado no dia 12 de setembro. 
'empresas que se orgamzar.etp no . 
Estado, no correr dos exerctcto~ de Não teve andamento. 
1928 e 1929, para explora~ão do fa· 
brico de assucar crystahzado. 
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1927 70 Autoriza o governo a subvencionar Apresentado no dia 13 de setembro. 

a Empreza Auto Viação •Campos 
Oeraes• e contém outra disposi· foi approvado em 1. 11 , 2,1\ e 3. a discussões, 
ção. nos dias 13, 15 e lG de setembro, respe-

ctivamente. 
I 

Ainda no mesmo dia 16, foi approvada a sua 
redacção final e no dia 2! do mesmo mez 
remettido ao Senado. 

Nessa casa do Congresso não teve anda· 
menta. 

\" 

\' 

' ' 

s. c. 4 

PROJECTOS INICIADOS. 
NA 

Camara dos Deputados 
em annos anteriores e que tiveram andamento 

NA 

SESSÃO ORDINARIA DE 192 1
/ 
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Prqjectos iniciados na Oamara dos Deputaclos em annos 
anteriores e que tiveram andamento em 1927 
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192l 98 Dispõe sobre o •Regimento de Cus· Apresentado no dia 22 de agosto de 1921, foi 

tas. approvado no mesmo anno, no dia 24, 
' em 1 a discussllo. 

No dia 10 de agosto de 1927 foi refundido, 
conjunctamente com o de n. 73, de 1925, 
n'um novo projecto que tomou o n. 13, que 
teve andamento e foi enviado á sancção a 
qual lhe foi dada, convertendo-o na lei 
n. L007, de 26 de setembro de 1927. 

(V. projecfo n. 13, de 1927) 

1.925 73 Estabelece o Hegimento de Custas foi epresentado no dia 26 de agosto de 1925 
Judiciarias. e approvado em 1. 11 discussllo no dia 9 de 

selembro do mesmo anno. 

Refundido, com o de n. 98, de i 921, num 
terceiro projecto, no dia lll de agosto de 
1927 que tomou o n. 13; foi convertido em 
lei. 

(V. projecto n. 13, de 1927) 

1925 82 Muda a denominação do districto Apresentado no dia 16 de setembro de 1915, 
de S. Lourenço, do municipio de foi ,approvado em 1~ discussão no dia 21 
Brasi!ia. de setembro de 1926. 

A 23 de julho de 1927, foi·lhe dado um sub· 
stitutivo que tomou o n. 11 o qual foi ap· 
provado pelas duas Casas do Congresso e 
enviado á sancçllo pela Camara. 

(V. projecto n. 11, de !.927.) 
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87 Ma~ca as di_visas entre os munici- Apresentado a 31 de julho de 1926, foi ap_-
ptos de VIIIa Areado e Alfenas. provado pela Camara nos tres turnos regt· 

mentaes e enviado ao Senado no dia 22 
de set~mbro do mesmo anno. 

Em 1927, foi approvado sem alteração em 
u!tima discussão pelo Senado, que o en-
vtou a sancção. 

Sanccionado. Lei n. 951, de 3 de setembro 
de 1927 

1926 114 Institue o voto secreto Apresentado no dia 18 de setembro de 1926. 

1S26 

1926 121 

Na sessão de 1927 foi julgado prejudicado. 
prevalecendo o projecto n. 7, sobre mate-
ria identica. 

(V. projecto n. 7) 

Dispõe sobre o accordo celebrado Apresentado no dia 20 de setembro de I 026. 
pelas municipalidades de Passos e . 
jacuhy. Approvado em I'~ e 2.' discussões nos dtas 8 

e 27 de agosto de 1927. 

Pende de parecer para 3~ discussão 

Approva o accordo celebrado entre Apresentado a 20 de setembro de 1926, 
os municípios de Rio Paranahyba , 
e Carmo do Paranahyba. Approvado em 1.11 discussão no dia 8 ele 

agosto de 1927 c em 2~ no dia 27 do mes-
mo mez e anno. 

Está pendente de parecer para 3~ discussão. 

. . . s ado e movimentados Proj ectos lnlmados no enc . 
NA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
ElVl 1927 

I 
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1927 2 

1927 3 

1927 4 

1927 5 

!927 6 

Transumpto Observaç!:!es 

Dispõe sobre os funccionarios pu- Enviado á.Camara no dia 30 de agosto, foi 
blicos que forem declarados affe- approvado em 1.11 , 2.~ e 3. 11 discussões 
ctados de lepra. nos dias 1. o, 6 e 9 de setembro. 

Auctoriza a construcção de um mau· 
suléu em homenagem ao senador 
Diogo de Vasconcellos 

Crêa duas penitenciarias, uma agri-
cola e outra industrial. 

Faz doação á municipalidade de Mar 
de Hespanha do predio em que 
funcciona o grupo escolar cEste-
vão Pinto)) e contém outras dis· 
posições. 

Autoriza o governo a consolidar em 
um unico regulamento leis e re-
gulamentos sobre concessões de 
estradas de ferro estadoaes. 

Enviado á sancção pela Cantara no dia 10 de 
setembro. 

Vetado. 

Recebido pela Cantara no dia 1. 0 de setem· 
bro, foi por ella approvado, sem alteração, 
nos dias 3, 6 e 9 do mesmo 'mez. 

Enviado á sancção no dia 10 de setembro. 

Sanccionado. Lei n. 967, de f 1 de setembro 
de 1927 

Enviado á Camara no dia 2 de setembro. 
Approvado nas tres discussões regimentaes 

nos dias 6, 9 e 10 de setembro, respectiva-
mente. 

No dia 12 foi retnettido á sancção pela Ca· 
mara. 

Sanccionado. Lei n. 968, de 11 de setembro 
de 1927 

Enviado á Cama r a no dia 2 de fevereiro. 
Foi approvado em 6, 12, e 13 de setembro nas 

discussões regimentaes e enviado á sancção 
pela Camara no dia 15 de setembro. 

Sanccionado . Lei n. 986, de 20 de setembro 
de 1927 

Enviado á Cantara no dia 6 de setembro, foi 
approvado em 1. a discussão no dia 9. 
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1927 6 Auctoriza o governo a consolidar em Em 2. a discussão recebeu 2 emendas, amllas, 

um unico regulamento leis e rc- approvadas pela Camara conjunctamente 
gulamentos sobre concessões de com o projecto, no dia lO. 

1927 

1927 

estradas de ferro estadoaes. Approvado em 3 11 no dia 12. 

A redacçllo final da emenda foi approvada 
110 dia 13 c enviada ao Senado para onde 
foi devolvido o projecto, no dia 14. 

Tendo ~ido acceitas pelo Senado e incorpo · 
rados ao projecto, as materias constantes 
das emendas da Camara, foi enviado á san-
cção pelo Senado. 

Sanccianado. Lei n. 1.001, de 2l de setem-
bro de 1927 

7 Amplia Ca competencia dos Conse-
lhos Deliberativos em municípios Enviado á Camara no dia 2 de setembro. 
sédes de Prefeituras dando ou-
tras providencias. Approvado-em 1." discussão no dia 6; em 

2.a, no dia g e em 3. 11 a 10 de setembro. 

Remettido á sancção pela Camara. 

Sanccionado. Lei n. 9i0, de 13 de ~ etembro 
de 1927 

8 Dispõe que as questões de limites 
entre municípios poderão ser di- Recebido pela Camara no dia 2 de setembro 
rimidas por accordo em juizo ar-' foi approvado em La, 2.a e •3. 11 discussões 
bitral. nos dias 6, 9, e 10, respectivamente. 

Á' sancção, pela Cantara, no dia 14 de se-
tembro, 

Sanccionado. Lei 11. Q72, de i4 de setembro 
de 1927 

1927 9 Crêa uma Escola de Aviação na Ca-
pital do Estado. Enviado á Camara no dia 8 de setembro, foi 

approvado em· 1. 11 discussllo no dia 10; 
tm 2. 11 no dia 12 e em 3. 11 a 13. 

Subiu á sancç11o pela Camara no dia 15 de 
setembro. 

Sanccionado. Lei n. 976, de 17 de setembro 
de 1927 

1927 11 Auctoriza a construcção de uma ca· 
dcia publica em jacutinga. Recebido pela Camara no dia 9 de setembro. 

Teve approvaçllo em 1~, 2~ e 3~ discussões, 
nos dias 10, 12 c 13 de setembro, sendo 
enviado á sancção, pela Camara no dia 15. 

Sanccionado. Lei n. 982, de 17 de setembro 
de 1927 
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1927 1 Do sr. João Henrique e outros Apresentada no dia 21 de julho, foi approvada 
lembrando a conveniencia de se no dia 12 de agosto, conforme parecer n. 
pleitear dos governos da União e 26, da Commissão de Agricultura e Indus· 
do Estado a diminuição de fre- tria. 
tes sobre reproductores zebú. 

1927 2 Do sr. Gomes Pereira, sobre a Apresentada a 26 de julho. 
necessidade de obter do Gover· 
no Federal não serem alteradas Approvada no dia 8 de agosto. 
as tarifas da E. F. Central, ou (Vide parecer n. 20) 
que essa alteração, não seja ele· 
vada. 

i 927 3 Do sr. Pedro Dutra, pedindo que Apresent.tda a dia 13 de agosto. 
a Camara represente ao Congres· so Nacional no sentido de conce· Approvada a 18 do mesmo mez, de accor• 
der aos conductores de mala dos do com o parecer n. 39. 
Correios as regalias dos demais 
funccionorios da União. 

1927 4 Do sr. Washington F. Pires e outros Apresentada a 18 de agosto. 
pedindo que a Mesa represente 
ao governo da União e ao Con-De accordo com o parecer n. 46, foi ap-
gresso Federal no sentido de ser provado no dia 24 de agosto. 
votada verba para a conclusão de 
obras na E. F. O. de Minas, en-
tre Itapecerica e Formiga. 

1927 5 Dos srs. Paulo Menicuci e outros, Apresentada a 20 de agosto. 
mostrando a urgente. necessidade Approvada em 23, (vide parecer n. 43). 
de ser solicitado do sr. Ministro 
da Viação o alargamento da bi· 
tola da E. F. O. Minas entre Al-
varo Botelho e Divlnopolis. 
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1927 6 

1927 7 

Do sr. José Christiano e outros, Apresentada no dia 22 de agosto. 
suggerindo que a Mesa promova 
junto do sr. Ministro da Viação 
o prolongamento das linhas tele- No dia 25 teve approvaçllo, em vista do pa~ 
graphicas no sul do Estado de recer n. 48. 
de modo a favorecer, com esta-
ções telegraphicas, as cidades de 
Paraguassú, Botelhos, Campes-
tre, Gymirim e Areado. 

Do sr. Euzebio de Britto e outros, Apresentada a 26 de agosto. 
propondo que a Camara repre-
sente ao sr. Ministro da Viação 
sobre a urgente necessidade do Approvada a 30 do mesmo mez. 
proseguimento das obras do Via- (Vide parecer n. 56) 
dueto de Bello Horizonte e do 
prolongamento do Ramal de San· 
ta Barbara até a barra do nio do 
Peixe, em S. José da Lagôa. 

1927 8 Do sr. Argemiro de nesende e ou- Apresentada no dia 5 de setembro W ap· 
tros, solicitando as vantagens da provada a 15 do mesmo mez. 
Capitania de Portos creada pelo 
Governo Federal em Pirapora e 
lembrando a conveniencia de se 
obter do sr. Ministro da Viação a 
sua installação immediata naquel-
la cidade. 

1927 9 Do sr. João Beraldo propondo a Apresentada a lO de setembro, foi nd mes· 
prorogaçilo da sessão legislativa ma data approvada e remettida ao Senado, 
de 1927 por mais 5 dias. que egualmente lhe deu approvação. 

1927 10 Do sr. Sá fortes, no sentido de ser, Apresentada a i4 de setembro, foi approva• 
pela Camara, promovida a modi- a 15. 

1927 11 

ficação da actuallei federal sobre 
a fiscalização da manteiga. 

Do sr. Coimbra da Luz e outros, Apresentada a 15 de setembro foi · pelo 
sobre a necesidade da Camara parecer n. 78, approvada no dia 16,, 
representar ao Governo Federal 

1 pleiteando o prolongamento das 
rêdes telegraphicas a diversas ci-
dades do Estado. 

A:Presentada e 
M oção 

movimentada na Camara 
em 1927 . 

dos Deputados 
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i927 1 Applaudindo o Governo do presi- Do sr. Amando Brasil que apresentou e jus-
te Antonio Carlos ao ensejo do tificou a 6 de setembro. 
primeiro ·anniversario de sua ges- Approvada unanimemente na mesma data 
tão e reaffirmando a S. Excia. o com parecer verbal da Commissão Espe-
inteiro apoio e solidariedade da cial nomeada para pronunciar-se sobre a 
Camara dos Deputados. matetia. 
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1 Reconhece c proclama deputados Da primeira Corntnissão Verificadora de p
0

• 

pela 1. a circumscripção eleitoral deres. 1927 

1927 

1927 

1927 

1927 

os srs. drs. Adolpho Ribeiro Vianna, Alonso Marques Ferreira Apresentado no dia 11 de julho teve appro· 
. e Manoel Gomes Pereira. ção no dia 13. 

2 Reconhece e proclama deputados Da mesma Conunissão. 
pela 2. a circumscripção eleitoral . os srs. dr. José de Magalhães Dru- Apresentado no dia 11 de julho e approvado 

3 

5 

mond, dr. José Augusto Gomes no dia 13. 
Freire de Andrade, dr. Luiz Mar-
tins Soares e dr. Cordovil Pinto! 
Coelho. 

Reconhece e proclama deputados o a mesma Com missão. 
pela 3. 11 circumscripção eleitoral os srs. dr. Antonio Augusto Jun· Apresentado. no dia 11 e approvado no dia 
queira dr. Antonio Gomes Bar· 13 de julho. 
bosa, dr. Francisco Duque Mes-
quita e cel. Agenor Augusto da 
Silva Canêdo. I 

R«••""' e pwciama deputad.,ID• mosma Commi"'"· 
pela 4. • circumscripção eleitoral! os srs. dr. Celso Porfirio d;IApprese~tado no dia 11 e approvado no dia 
Araujo Machado, dr. Rubens Tet· 13 de JUlho. 
xeira Campos, Pedro Marquesdel' 
Almeida e Pedro Dutra Nicacio. 

Reconhece e proclama deputados
1

Da mesma Commissão. 
pela 5. ·· circumscripção eleitoral . os srs. dr. Viviano da Silva Cai-~Appresentada no. dta 11 de julho teve ap-
das, dr. flavio Barbosa de Mello provação no dta 13. 
Santos, dr. Amando de Oliveira 
Brasil e dr. Antonio Teixeira de 
Sá Fortes. \ 
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i927 

1927 

1927 

1927 

1927 

6 Reconhece e proclama deputados Da mesma cornmissll:o. 
pela 6." circumscripção eleito;al · . 
os srs. dr. Washington Ferretra Apresentado no dta 11 de julho e appro·-
Pires dr. Paulo Menicucci, dr. vado a 13. 
Abga'r Renault e dr. Jayme Pin 
beiro Xavier de Almeida. 

7 Reconhece e proclama deputados Da mesma Commissão. 
pela 7. • circumscripção eleitoral 
os srs. cel. Aristijes Cecilio de Apresentado no dia 11 e approvado no dia, 
Assis Coimbra, dr. Francisco de 13 de julho. 
Oliveira Lessa, dr. Augusto Coim-
bra da Luz e dr. Adelio Maciel. 

8 Reconhece e proclama deputados Da mesma Commissão. 
pela s.• circumscripção eleitoral 
os srs. dr. João Leão de Faria, ApreEentado no dia 11 e approvado no dia-
cel. Domingos Ribeiro de Rezen· 13 de julho 

9 

10 

de, cel. José Christiano do Prado 
e dr. Joaquim Ferraz Ribeiro da 
Luz. 

Reconhece e proclama deputados Da mesma Commissão. 
pela 9 ." circumscripç1!o eleitoral 
os srs. dr. Lauro Augusto de Appresentado no dia 11 e approvado no dia. 
Almeida, dr. Annibal de Paiva 13 de julho. · 
Assumpção e dr. Eurico Leopol-
do de Bulhões Dutra. 

Reconhece e proclama deputados Da mesma Commiss1!o. 
pela 10. 11 circumscripção eleito-
ral os srs. dr. João Henrique Apresentado em 11 de julho c appro:vado a 
Sampaio Vieira da Silva, dr. Ar- 13 do mesmo mez. 
gemiro de . Rezende Costa, dr. 
Virgilio de Mello franco e dr. 
Carlos Alvares da Silva Campos. 

1927 11 Reconhece e proclama deputados Da mesma commiss1!o, 
pela 11. a circumscripção os srs. 
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1927 

1927 

1927 

11 Dr. Euler de ~alies Coelho, dr. Apresentado no dia 11, teve approvaç::to no, 
Caio Nelson de Senna e ph. lgna· dia 13 de julho. 
cio Alves Barroso. 

12 Reconhece c proclama deputados Da mesma Commi>são. 
pela 12.a circumscripção eleitoral 
os srs. dr. José Martins Prates, Aprescntndo no dia 11 de julho e approvado 
dr. Francisco Badaró Junior e co- no dia 13. 
ronel lgnacio Carlos Moreira Mur-
ta. 

13 Reconhece e proclama deputados Da Segunda Commissão Verificadora de Po· 
pelas 1.", 5.•, 9.':, u.~ e 12." cir- deres. 
cumscripções respectivamente, o~ 
srs. dr. Euzebio Thomaz de Car- Apresentado a H de julho. 
v:.~Iho Britto, dr. Flavio Barbosa Apnrovado a 13 do mesmo mez. 
de Mell~ Santos, dr. João Tava- • 
res Correa Beta! do, dr. Nilo Nor-
dlinger Rosenburg e dr. Olyntho 
Martins da Silva. 

1927 H Opina que sr peçam informações ao Da Commiss1!o de Constituição, Legislação e 
Governo sobre um requerimento justiça · 

1927 

1927 

1927 

1927 

15 

16 

17 

em que o sr. Cornelio Villela Nu- · 
nes, professor em S. j':laquim da Apresentado a 22 de julho. 
Serra Negra pede contagem de Discutido a 3 de agosto e approvado a 8 do 
tempo. mesmo mez. 

Conclue opi~ando que ao governo Da mesma Commissão. 
se peçam 1mformações sobre um 
requerimento do 3.o sargento João Apresentado a 23 de julho e approvado a 8 
Teixeira da Silva, solicitando me· de agosto. 
lhoria de reforma. 

Manda archivar um requerimento do Da mesma Commissão 
1. 0 sargento Caetano Miguel To- • 
taro, pedindo melhoria de refor- Apresentado no dia 23 de julho teve appro-
ma- á vista das informações pres· vação no dia 8 de agosto. ' 
tadas pelo Governo. 

Dá identico despacho a um reque · Da mesma Commisslto. 
rimento da professora d. Marian· 
na Candida de Campos, pedindo Apresentado em 27 de julho e approvado, a 
contagem de tempo, egualmente, 8 de agosto. 
em vista das informações forne· · 
c idas pelo Governo. 

18 Manda enviar ao Governo, pedindo Da mesma Commiss~o. 
informações- um requerimento 
do dr. Americo Magalhães Góes, Apresentado em 3 de agosto e approvado, 
capitlio·ntedico do 1. o 13atalhão, a 8. 
pedindo effectivação do tempo de 
serviços prestados como medico 
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1927 18 

1927 19 

1927 20 

1927 21 

1927 22 

1927 'H 

1927 34 

1927 25 

1927 21) 

contraclado, em expediçi'io no 
norte do Estado, e nos da Bahia e 
Pernambuco. 

Manda que sejam devolvidos ao Go· D · 
verno por intermedio do sr. Se- a Commtssão de Cantaras Municipae~. 
cretario do Inte:ior os 'papeis re- A , 
ferentes a limites do districto de presentado em 6 .de agosto. 
Bicuyba, município do Abre Cam· Approvado a 9 do mesmo mez. 
po·-para fins de direito. 

Approva a indicação 11 • 2 do sr D C . 
del?utado Gomes Pereira'- sob r~ a ommtss11o de Obras Pnblicas. 
maJoraçllo das tarifas da E ·F A t Central do Brasil ' · · presen ado no dia 6 e approvado a 8 de 

· agodo. 
Propõe que se peçam ao Governo O· c · 

informações sobre um reqneri· ,t Jomnuss1'1o de Orçamento e Contns. 
mento em que o bacharel Fran- A . . . · 

. cisco Elias Barbosa solicita vota- pt e~enf.tdo no ll!a 9 de agosto teve appro· 
ç~o de verba para pagamento de vaç<'ío a 11 do mesmo mez, 
a]Ltda de cnsto. 

Indefere uma petição de d Mari D , 
dos H_ei~, pedindo relev~ç1\o d: a mesma Com missão. 
caducidade em que incorrera seu A t 1 falleddo marido como soe lo d presen alo a g de agosto. 
Caixa Beneficente. a Approvado a 11 do mesmo mez. 

Manda archivar um requerimento 0 C . 
de d. Pergentina Gomes da r~o A a <OllltlllSSãO d~ Comtituiç;lo e Justiça. 
cha pedindo providencias le<>isla- Apreventdado no (!•a 9 de agosto. 
tivas que_ lhe pern~ittam 0 ingres pprovn o no dta 11 de agosto. 
so na Catxa Beneficente Militar. 

Encaminha ao Governo, para infor- Da mesma Commissão. 
~ações, . um reque.rin:tento de Pe Apresentado a 10 de agosto teve approvação 
Imo C~nllo de Oltvetra, pedindo no dia 12. 
melhona de aposentadoria. 

Manda considerar objecto de deli· Da mesma Cammissão. 
b~ração, opportunamente, um pe- · 
d•?o de creaç11o do cartorio do Apre~entado a 10 agosto. 
cnme nos termos judiciarios an· 
nexos requerido por José S. P. Approvado a 12. 
da Fonseca e João Etienne Arre-
gni, escrivães em ltabirito. 

Approva a indicação n. 1, do sr. Da Commis~ão de Agricultura c Indus-
Jo1'1o Henrique, relativamente ao

1 
trias. 

transporte de reprodnctores, di·' 
I 
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1927 26 I 

I 
minuindo-lhe os onus e dando Apresentada em 10 de agosto. 
melhores insta\lações aos meios de . 

1927 

1927 

1927 

1927 

1927 

1927 

1927 

27 

28 

29 

30 

transporte. Approvada a 12 do ·mesmo mez. 

Devolve ao sr. Presidente do Est~- Da Conuni!-:são de Camaras Municipaes. 
do, por intcrrnedio da Secrctan_a 
do Interior, 0 processo sobre, d1· Apresentado a 10 e approvado a 12 de 
visas do districto de Vau-Assu. agosto. 

Indefere e manda archiv,u o reque· Da Commissão de Constituição, Legislação e 
rimento de d. Maria Carolina Viei· . •~stiça. 
ra, professora em Engenheir~ Cor· 
rêa, pedindo os favores da let 891, Apresentado a 11 de agosto e approvado a 
Je 1925, 12. 

Manda ouvir o Governo sobre 11111 Da Com missão de Representações e Petições. 
requerimento de prorogação de 
licença pedida por Antonio I3or- Apresentado em 1 '2 de agosto e approvado 
ges ~o Amaral Jm~ior, tabc!lião a 13. 
em S. João Evangeltsta . 

Opina par~ que se envie ao sr. Se· Da Commiss;lo de Camaras Mtinicipaes. 
cretario do Interior a mensagem · 

. do sr. Presidente do Estado rela· Apresentado a 13 de agosto. · 
tivamente ao traçado de limites Approvado a 16 de agosto. 
entre os districtos de Santo Hy· 
palito e N. S. da Gloria- para 
que sejam obtidas informações 
da C amara de Diamantina. 

31 !solicita da Secretaria do lnterio.r Da Comntissão de Finanças. 
informações sobre urn requen· 

l
mento de Porfl.rio Lima Machado, Apresentado a 16 de <~gosto. 
professor em arraial da Chaca.ra, Approvado a 17 de agosto. 
pedindo pagamento a que se Jlll-

j ga com direito. 

32 /Opina qnc á Secretaria da Agrir.nl· Da mesma Commissão. 
tnra se peçam inform<~ções sobre 
um requerimento em que o sr. AI Apresentado .a 16 de agosto, teve a 17, ap-
cides Marques Pinto inventor do provação. 
Pneu de couro pede auxilio de 
20:000$000 para as expcriencias 
finaes desse producto. 

33 
' 

e· approvado ~ 

Sobre um requerimento de d. Maria Da mesma Commissão. 
Florença da Conceição manda o11· 
vir a Secretaria da Seguranca e Apresentado a 16 de agosto 
Assistcncia Publica. 17 de agosto. 
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,}927 34 O)ina para que sejam pedidas . 
c~~~~~~õse~b~~ t~~~cretario da A~~: Da Commissão de Finanças 
Em requerimento d A . O presa Auto Viação C a presentado a 16 d eraes. ampos Approvado a 17 d e agosto, o mesmo mez. 

Propõe sejam I' . 
ereta rio do ~o tct_lada~ do sr. Se- Da 
relativament ntenor • Informações mesma Com missão, 
d ] . e a um reque . o utz de Direito d nmento Apresentad 
pedindo verba para e. Pdatrocinio Approvado o a a1716dde agosto. 
to. a1u a de cus- e agosto. 

1927 35 

1927 36 c onclue por pedi . 
Secretario do Inrte:~ormabçõcs ao Da Commiss:'l 
r~querimento do du so re um 'o de Finanças. 
ttco ]aponense. b Drama- Apresentado 

Agosto. a 16 e approvado a 17 de 

1927 37 Opina para que a S · 
Interior ~e e I? ecretario do 0 
bre um ;eq~te~: ~~formações so- a mesma Cornmissão. 
cyntho Pe i en o do sr Ja A dind~ re ra de Almeida . '. presentado a 16 d 
a que ~:J~lgento de_gratifi'carà~ a 17. . e agosto e approvado 

a com dtreito, 

1927. 38 Manda archivar 
semelhante e, por.cot:ter materia D . 
requerimento m d lets Vtgentes, um ~ CJ oTmtssão 
Alves Dias aval? dsr •. Tertuliano us tça •. 
Brazilia st; .ta or JUdicial em A 
art. 1.019 ~gertnd? revogação d presentado a 
so Civil. o Codxgo do Proces~ agosto. 

de Constituição, Legislaçllo 

16 e approvado a 17 de 

1927 39 Approva a Indica ã 
sobre concessll~ ~ n. 3 que dispõe Da Co . 
malas. conductores de J t.mnussllo de Const't . us tça. , 1 uxção, Legislação e 

, Apresentado a 17 de a 
Manda ouvir o Go 18 do mesmo mez. gosto e approvado a 

requerimento d verno sobre um D C . 
Machado Brand:o~· Maria José a ommtssão de Instrucção Publica 

Apresentado a 18 • 
ção a 19. de agosto, teve approva~ 

Enca!Jtinha ao sr S . 
tenor, para inf ecretano do In· Da C . 
protocollada sobrmações, a peça ommtssão de Finan n. 51 ças. 

. . Apresentado a 18 
to. e approvado a 19 de agos-

1927 40 

1927 41 

I . I 
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1927 

1927 

1927 

1927 

1927 

1927 
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42 Determina que novamente se ouça a Da Com missão de Representações .e Petições. 
Secretaria da Segurança e Assis- . 
tencia Publica sobre uma repre· 
sentação dos sargentos reforma- Apresentado a 20 de agosto e approvado a 
dos da Força Publica. 22. 

43 Manda approvar a Indicação n. 5, Dá Commissão de Obras Publicas. 
suggerindo o alargamento da bi· 
tola da E. F. O. Minas entre A. Apresentado a 21 de agosto e approvado a 
Mourão e Divinopolis. 

44 Manda archivar uma representação Da Commissão de Camaras Municipaes. 
de habitantes de Santo Antonio 
dos Campos, districto de Divino· Apresentado a 23 de agosto e approvado a 
polis, pleiteando transferencia pa· 24. 
ra outro municipio. 

45 Indefere a peça protocollada sob Da Commissão de lnstrucção Publica. 
n. iOB. 

46 Approva a indicação n. 4. 

Apresentado a 23 de agosto e 'approvado a 
24. 

Da Commissllo de Obras Publicas. ' 

Apresentado a 23 e approvado a 24 de agos-
to. 

47 Opina pelo archivarnento das peças Da Commissão de Finanças. 
protocolladas sob ns. 102, 68, 
69, 73, 46, 18, 17, 15, 72, 89, 90 Apresentado a 23 de agosto e approvado a 
e 91. . 24. 

48 Conclue pela approvação da Indica· Da Commissão de Obras Publicas. 
ção n. 6. Apresentado a 24 de agosto. 

. Approvado a 25 do mesmo mez. 

49 Indefere utn requerimento do sr. Da Commissão de Legislação e Justiça. 
Luiz M. Liames pedindo conces· 
são da Jagôa denominado cLagôa 
Santa» para transformai-a em lo· Apresentado a 25 de agosto e approvado a 
gradouro publico. 26 do mesmo mez. 

s.c.-7 

I 
1 
I 

I 
I 
l 

I 
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50/Manda an:hiv" a poça pmtoooliodo/o, Corumi,;o do R<p<e"ntaçO" e Peti· 

sob n. 105, fls. 182 em vista das ções. 
1927 

informações prestadas pela Secre-
taria do Interior. Apresentado a 25 de agosto teve approvaçl{o 

a 26. 
1927 

51 Conclue pelo archivamento de um Da Commissão de Representações e Peti-requerimento do sr. João Louren- ções. 

1927 

1927 

!927 

1927 

1927 

1927 

1927 

ço de Noronha Luz, solicitando 2 
annos de licençl\. Apresentado a 25 de agosto e approvado 

a26. 

52 Manda ouvir a Camara Municipal Da Commissão de Camaras Municipaes. de Gymirim, sobre uma repre· 
sentação da de Campestre. Apresentado a 25 de agosto, approvado a 26. 

53 Archiva um requerimento da pro- Da Commissão de Legislação e Justiça. fessora d. Rita Augusta Ouima. 
rães Hcnriqties pedindo favores Apresentado a 25 de agosto e approvâdo da lei n. 891, de 1925. a 26, 

54 Opina que seja archivado um reque- Da Com missão de Legislação e Justiça. rimento de Francisco de Salles · 
Souza, funccionario da justiça na Apresentado a 27 de agosto, teve approvaç~o comarca de Poços de Caldas, so- a 29. 
bre porcentagens. 

55 Conclue mandando archivar as peti- Da Commissão de Legislação e justiça. ções dos srs. Francisco Machado 
Filho, Deolindo Antonio de Sou- Apresentado a 27 de agosto e approvado a za, Ayres Moreira de Almeida e 29. · 
Olympio de Sá Brandão, 

. 56 Termina pela approvação da in di- Da Com missão de Obras Publicas. cação n. 7. 

Apresentado a 29 de agosto e approvado a 30. 

57 Manda ouvir a Commissão de Fi· Da Commísslo de Instrucção Publica. nanças sobre a emenda n. 4, apre-
sentada ao projecto n. 28, do cor- Apresentado a 30 de agosto e approvado a rente anno. 31. 

58 Manda que sejam archivadas as pe. Da Commissão de Legislação e Justiça, ças protocolladas sob ns. 511,556, 
246, 269, 325, 293, 337 e 398. Apresentado a 30 de agosto e approvado a 

31. 
' I' 
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1927 59 Idem, idem, idem, ns. 80, 317, 131, Da mesma Commissão. 

1927 

i927 

1927 

1927 

1927 

1927 

1927 

1927 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

413, 76, 79, 84, 83, 87 e 85, t d 30 d agosto e approvado a Apresen a o a e 
31. 

Mandar archivar uma representação Da Com.missão de Camaras Municipaes. 
dos habitantes de Vista Alegre, t • d 
municipio de Inconfidencia, em Apresentado a 30 de agos o e , approva o a 
que pedem sua transferencia do 31. 
districto de jequitahy para o dls-
tricto da séde. 

Archiva um officio da Cantara Mu· Da Commissão de Camaras municipaes. 
nlcipal de S. Thomaz de Aquino va ã: 
capeando uma representação de Apresentado a 30 de agosto teve appro .· Ç O 
fazendeiros eleitores desse muni· a 31. 
cipio pleiteando rectificação de 
divisas. 

Opina pelo archivamento da P.eça Da Commissão de Cantaras Municipae!l. 
protocollada sob u. 55, relativa- t b 
mente a um protesto da C~fl!ara Apresentado a 2 de se em ro. 
Municipal de Ferros, sobre dwtsas. 

5 
d 

- Approvaçlo a o mesmo mez. 

Archiva um requerimento do sr. Da C<;>mmissllo de Constituição, Legislação e 
Cornelio \'illela Nunes, professor jushça. 
em Serra Negra. t b 

Apresentado a 3 de se em ro e approvado a 5. 

Opina pelo archivamento da peça Da Commissão de Finanças. ' 
protocollada sob n. 155. 

Apresentado a 5 de setembro e approvado a 8. 

Manda que seja enviado ao Senado Da Commissão de Finanças. 
um requerimento do sr. Oodo- ' 
fredo Andrade, !lecretario do Con· Apresentado a 5 de setembro e approvado . servatorio Mineiro de Musica. a 8. I 

66 Manda archivar as peças protocolla· Da Commissão de Finanças. 
Iadas sob ns. 122, 74, 141, 123, 
140, 156 c a de fls. 89, liv. 2. Apresentado a S de setembro teve approva-. 

ção a 10. 

67 Pede informações ao Governo sobre Da Commissão de lnstrucção Publica. um requerimento em que d. Ma-
ria José Machado Brandão, pro- Apresentado a 10 de setembro e approvàdo fessora publica, solicita os favo- a 12. 
res da,lei n. 891, de 1925. 

I 
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1927 68 

1927 69 

1927 70 

1927 71 

1927 72 

1927 73 

1927 74 

1927 75 

Manda ouvir o sr. Secretario das Da Commissão de Finanças. Finanças sobre a peça protocolla· 
da sob o n. 154. Apresentado a to de setembro. 

Approvado a 12, 
Conclue que sobre a materia con· Da Commissão de Finanças. substanciada na emenda n. 4, 

offerecida ao projecto n. 28, do Apresentado a 1.0 de setembro. corrente anno, seja ouvida a Se. 
cretaria do Interior. Rejeitado a 12 do mesmo mez. 

(Vide 71arecer n. 57). 

Opina pelo archivamento das peças Da mesma commissão. 
protoco\ladas sob ns. 13, 16, 48, 
77, 99, 119, i24, 127, 435 e 523. Apresentado a 10 de setembro e approvado 

a 12, 

Propõe que se ouça o Governo, por Da mesma commissão. 
intermedio da Secretaria da Se. 
gurança, sobre um requerimento Apresentado a 12 de setembro. do dr. Antonio Oou\art Villela, 
director da Penitenciaria de Ouro Approvatio a 13 do mesmo mez. Preto. 

Conclue pelo archivamento de uma Da Commissão de Constituição, Legislaçllo e representação dos srs, dr. Aris· Justiça. · 
tote\es Dutra de Carvalho, dr. 
Malvino Dutra de Carvaho e cel. Apresentado a 12 de setembro. João Guimarães, em que pleitea-
ram a perda de mandato do de- Approvado a 13. 
putado Francisco Duque de Mes-
quita. 

Manda archivar a peça protocollada Da Commhsi!o de Representações e Peti-sob n.581. • ções. 

Apresentado a 14 de setembro. 
Aprovado a 15 de setembro. 

Conclue pela approvação da Indica- Da Commissão de Agricultura e lndustria. çlío n. lO. 

Approva a Indicação n. 8. 
Apresentado a 15 de setembro e approvado 

na mesma data (sessão nocturna). 

Da Commissão de Obras Publicas, 

Apresentado a 15 de setembro e nesta mes-
ma data approvado (sessão nocturna). 

1927 76 Manda que seja enviada ao sr. Se. Da Commissão de Camaras Municipaes. cretario do Interior uma repre-
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1927 76 sentação da Cantara Municipal de 
Apresentado· a 15 de setembro e approvado Ponte Nova, sobre divisas do 

na sessão nocturna desta mesma data. districto de Vau-Assú. 

1927 77 Conclue pelo archivamento de uma 
Da mesma Commissão. representação da Camara Munici-

pal de Tremedal pleiteando mu. 
Apresentado a 15 de setembro e nesta mes-dança de denominaç~o para cCar • ma data approvado. lopolis~ da actual ctdade de Tr~ 

medal, em homenagem ao prest 
dente Antonio Carlos. 

H27 78 Opina pela approvação da indicaçã 
o Da Commisqão de Obras Publicas. n. 11. 

Apresentado a 16 de setembro e nesta mes. ma data approvado. 
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