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Relato rio 

Conforme determina o Regulamento da Secretaria, apresento o relatorio do que de rele~ 
vante houve no anno hoje findo e a Synopse dos trabalhos da Camara dos Deputados na se-
gunda sessão ordinaria da lO. a )egislatura. 

As sessões preparatorias tiveram inicio em 11 de julho -,- presentes os srs. Pedro Marques• 
presidente da Camara, Euler Coelho, Ferreira Pires, Caio Nelson, Nilo Rosenburg, Magalhães 
Drummond, Olyntho Martins, Eurico Dutra, Carlos Campos, Flavio Santos, Abgar Renault, Adol~ 
pho Vianna, Euzebio de Britto, Gomes Pereira, Argemiro de Rezende e Agenor Canedo -
pr 1longando-se até 14, quando foi verificado o numero preciso de deputados para a installa~ 
ção do Congresso, sendo, então aguardado que o mesmo succedesse no Senado. 

A sessão da installação do Congresso teve Jogar no dia 17, presidida pelo sr. Senador 
Olegario Maciel e· secretariado pelos srs. deputado João Beraldo e Senador Gabriel Santos, 
estando presentes os srs. deputados Pedro Marques, Ferreira Pires, Adolpho Vianna, Alonso 
Marques, Euzebio de Britto, Gomes, Pereira, Gomes .Freire, Magalhães Drummond, Martins 
Soares, Agenor Canedo, Duque de Mesquita, Celso Machado, Sà Fortes, Flavio Santos, Amaw 
do Brasil, Abgar Henault, Paulo Menicucci, Adelió Maciel, Domingos Hesende, Leão de Faria, 
Lauro de Almeida, Eurico Dutra, Argemiro de Hezende, Carlos Campos, Caio Nelson, .Nilo 
Rosenburg e Olyntho Martins e senadores Pericles de Mendonça, Alves de Lemós, Alfredo 
Baeta, Luis Lisboa, Moreira da Rocha, Ribeiro de Oliveira, Modestino Gonçalves, João Pio, 
Volladares Ribeiro, Simrio da Cunha, Furtado de Menezes e Levindo Coelho. 

Pouco depois de constittuido o Congresso foi annunciada a chegada do sr~ Francisco Cam- · 
pos, Secretario do Interior, que, recebido por uma commisstlo composta '''elos srs. senador AI~ 
fredo Baeta e deputados Celso Machado e Martins Soares, procedeu á.leitu~a da mensagem 
presidencial. 

No dia 18 de julho realizou-se a primeira sessão ordinaria da Camara, sendo feita a elei~ 
ção das Commissões permanentes, que assim ficaram formadas: 

Policia (Mesa) - Presidente, Pedro Marques; Vice Presidente, Euler Coelho; 1.0 Secreta~ 
rio, João Beraldo; 2.0 Secretario, Ferreira Pires; Supplentes dos Secretarias, Domingos de Re~ 
zende e Càio Nelson. · 

Constituição, Legislação e .Justiça- Magalhães Drummond, Duque de Mesquita, Martins 
Prates, Martins Soares e Carlos Campos. Serviram interinamente nesta Com~pissão os srs. Nilo 
Rosenlmrg, Caio Nelson e Eurico Dutra. 

Finanças - Leão de Faria, Ribeiro da Luz, Antonio Junqueira, Amando Brasil e Celso 
Machado. Interinamente serviram nesta Commissão os senhores Nilo Rosenburg, João Henri ... 
que e Olyntho Martins. 
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Força Publica - Gomes Barbosa, Lauro de Almeida e Annibal Assmnpçéiü. S~jviram in· 

terinamente nesta Càmmissão os Senhores Adolpho Vianna e Abgar Renault. ' ' 
Representações e Petições -Gomes Freire, Ignacio Barroso, Alonso Marques, Eurico 

Dutra e Jayme Pinheiro; 
Camaras Municipaes - Agenor Canedo, Augusto Luz e Sá Fortes. Interinamente servi· 

ram nesta Comrnissão os Srs. Niló Rosenburg e Gomes Pereira. 
Agricultura e lndustria- Francisco Lessa, Gomes Pereira e Paulo Menicucci. 
Obras Publicas e Viaçao - José Christiano, Euzebio de Britto e Aristides Coimbra: 
lnstrucçúo Publica - Viviano Caldas, Argemiro de Hezende, Adolpho Vianna, Abgar Re· 

nault e Pedro Dutra: 
Semeie Publica- Rubens Campos, Francisco Badaró e Cordovil Pinto Coelho. Serviram 

interinamente nesta Com missão os Senhores Paulo Menicucci e Vivi ano Caldas. 
Redacçc7o das Leis -Mello Franco, Ignacio Murta e Adelio Maciel. Interinamente ser· 

· viu nesta Commiss<io o Sr. Euzebio de Britto. 
Tribunal especial (Mixta) - Membros effectivos, por parte da Camara- Olyntho Mar-

tins, Flavio dos Santos e Magalhües Drummond; por parte do Senado foram escolhidos os 
Senhores Enéas Camera e Pericles de Mendonça. Supplentes: deputados Argemiro de Hezen-
de, Sá Fortes e Eurico Dutra; por parte do Senado foram escolhidos os Senhores Valladares 
Hibeiro, Miguel Lanna e Camillo Chaves. . 
. Na sessão de 19 de julho usaram da palavra, propondo votos de pesar, os srs: Leão de Fa-

na, pelo fallecimento do dr. Polycarpo Rodrigues Viotti, antigo deputado constituinte; Adol· 
pho Vianna, pelo desapparecimento do Cel. João de Vasconcellos Teixeira da Motta, que oc-
cupou uma cadeira na Assernbléa Provincial de Minas. 

-0 sr. Agenor Canedo orou para propor fosse designada uma commissão incumbida de 
apresentar as felicitações da Cama r a ao illustre estadista dr. Mello Vianna por sua escolha· 
para presidente da Commissão Executiva do Partido Hepnblicano Mineiro. Em additamento 0 
sr. Magalhães Drummond requereu, com assentimento geral, que em vez ele uma commiss<{o 
prestasse a Camara, incorporada, aquella homenagem. ' 

-Em sessão de 20 de julho foi lido um officio do Secretario do Senado cormnunic·m 1 
I "d . d d" ' t ' ' ( 0 
;aver s1 o designa. o o w segum e para :1 reuniüo do Congresso afim de tomar co::hecimento 
(o veto do sr. Pres1den~e do .Est~do e. v a nas proposições de leis enviadas ú sancção. 
. -Os srs. Paulo Memc~ICCI .e Euzeb~o ~le Britto requereram homenagens à memoria dos an~ 

figos deputados dr. Amenco Gomes RibCiro da Luz e coronel Francisco Bressane de Azevedo 
A Camara concordou em que fossem prestadas essas homenagens. · 

-0 sr. Eurico Dutra propoz, com assentimento da Casa <)tle (los seu A f" 
t . . . ' , nnaes 1cassem 

cons ando os discursos profendos pelos drs. Fernando Mello Vhnna presidente 1 c · 
são Executiva do Partido Hepublicano Mineiro e Pedro Marques' d; 'AI "d p <a. 1 °~

1111~'>· 
Camara dos Deputados, por occasiéio da 'homernget;l na mel a, b" lresH eln e .a 
meiro. ' ' vespera rece I( a pe o pn· 

-Na sesséio de 23 de julho o sr. Adolpho v· · · 
A . wnna requereu, sendo attendido, a mserçé1o 

nos nnaes da Camara do mamfesto que o sr jJresidente AI t · c 1 d" · · · • · · 1 mno ar os mgm ao povo rm~ 
ne1ro sobre a diffusão do ensino primaria. ' 

Os srs. Caio Nelson, Gomes Pereira Lauro de Alme1·(1 A c' 1 M Il " Drummond t d ' a, genor . anc( o e aga Iaes 
Te" . S propuzeramvo os e pesar pelo fallecimento, respectivamente dos drs. Fernando 

C IxtelrMa ouza Magalhães, Eduardo Augusto Mantandon, José Hicardo V a; de Lima, José de 
as ro agalhlles e Carlos de Laet. 

Na sessão de 21) de J"ulho o sr M ll "' · · d" "' se fd d . aga Ides Drummond fundamentou uma m Jcaçuo no 
co:Í~i ~esc ser nor~eada. urna commissão que estude e proponha medidas que melhorem as 

ç do funccwnahsmo publico estadual, principalmente quanto aos seus vencimentos. 

i 
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Né!:\sessão de 3 de agosto ó sr. Eurico Dutra requereu um ~oto de pesar pelo .fallecimen~ 
to do mhigo senador mineiro dr. Urias de Mello Botelho e mms que uma comrmssão fosse 
levar as homenagens da Camara ú memoria do ~audos? republicano dr. Haul Soares de Mou-
ra, por occasião das solemnidades no quarto anmversano de sua morte. 

o sr. Magalhães Drummond, depois de fazer o necrologia do senador Bueno de Paiva, 
fallecido na vespera, propoz que se inserisse na acta um _voto de profundo sentimento pela 
morte do illustre politico mineiro. O sr. Caio Nelson, em additamento, lembrou que se com~ 
pletasse a homenagem proposta, suspendendo-se a sessão, no que a Camara esteve de 
accordo. 

Em sessé10 de g de agosto tomou posse da cadeira de deputado pela 10.a Circunscripção 
o dr. Jo<io Henrique Vieira da Silva. 

o sr. Adolpho Vianna requereu um voto de pesar pelo fallecimento do antigo parlamen· 
ta r republicano coronel Hodolpho Abreu. 

Na sessão de 17 de agosto o sr. Martins Pratos propoz que se consignasse em acta o pe· 
sm da Cmnnra pela morte do aviador italiano Carlo Del Prete. 

O sr. Francisco Bmlaró requereu, sen(Jo attendido, que nos Anm:es da Camara fosse 
transcripto o disnm:o proferido pelo sr. dr. Antonio Carlos, presidente do Estado, em um ban-
quete que lhe fora ol'ferecido na cidade de Ubü. 

Na sessão de 11 de setembro o sr. Magalhães Drummond requereu o registro de um voto 
de pesar pelo fallecimento do jornalista Lindolpho Azevedo, no que a Camara concordou. 

No dia 16 de setembro foram declarados findos os trabalhos da Camara, tendo se realiza-
(Io a 17 o encerramento solenme da 2." sessão do Congresso Legislativo. 

Durante a segunda sess<lo ordinaria da decima legislatura a Camara fnnccionou sessenta 
e duas vezes, realizando quatro sessões preparatorias; quarenta e duas sessões ordinarias; 
oito extraordinarias e oito reuiliões. 

O Congresso realizou tres sessões, sendo umu em 17 de julho para sua installaçiio; uma 
em 21 do mesmo mez par.a tomar conhecimento dos vetos parciaes e totaes oppostos pelo sr. , 
Presidente do Estado aos artigos e paragraphos das proposições Legislativas de ns. 266, (ar-
tigo 5.0 ), 273 (artigos 5.0 e 13.0

), 274 (§uni co do artigo 4.0
) e 275 (artigos 5.0 6.0 ), da Camara; e 

493 (artigos 3.0
), e as proposições 405, 499 c 500, do Senado; e uma em 17 de Setembro para 

o encerramento dos trabalhos legislativos. 

Foram apresentados ú Camara, na mesma sessão, cincoenta e quatro projectos de lei, de 
ns. 71 a 124; sessenta e sete pareceres das Commissões permanentes, de ns. 79 a 145; onze in-
dicações, de ns. 12 a 22; e uma moção de n. 2, tudo contendo ma teria nova. ' 

A Camara tomou ainda conhecimento dos seguintes projectos: 

De sua iniciativa-1928 
N.0 26, modificando a Constituição do Estado de 1927; 
N.0 29, modificando a segunda parte do artigo 2.0 da Lei n. 843; 
N. 0 49, regulamentando o exercício da profissllo de engenheiro; 
N.0 61, (refundido no de n. 112, deste anno) dispondo sobre tis relações entre operarios. 

ruraes e patrões; 
N.0 64, instituindo a acção declaratoria; 
N.0 68, mudando a denominação de districtos de paz; 
N.0 69, sobre auxilias ás em prezas que se organi'sarem para o fabrico de assucar crystal~ 

lizado; 
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N.o 70, concedendo favores á Empreza Auto Viação •Campos Geraes•· 
N.o 70, A, (desdobrado pelo Senado, do de n. 70 da Camara), abrindo 'credito pa /' 

mento de despezas do Senado Mineiro. r .. paga-
DE 1926 

N.o 120, approvando o laudo arbitral sobre a questão de limites entre Passos c hc 1 . 
N o 121 r d b d" · < u 1Y· . • t !Spon o so re as !VISaS entre os municípios de mo Paranahyba c C· I 

Paranahy!Ja; . drrno c o 

De iniciativa do Senado e encaminhados á Camara em 1928, os seguintes: 
N.o 12, creando institutos anti-ra!Jicos; 
N.o 13, creando colonias agricolas·correccionaes· 
N.O H, creando, na cidade de Uberabinha, um c~tabelecimento de instrucção secundaria 

nos moldes do internato do Gymnasio de Barbacena; 
N." 15, introduzindo modificações na lei de organização judiciaria· 
N.o 15, disp~nclo ser da exclusiva cmnpetencia da Junta Commcr~ial do Estado 0 archi-

vamento ou registro dos contractos e distractos de firmas comrncrciaes de qualquer nature .
1
• 

N." 17, approvanclo os regulamentos do ensino normal e primaria; Zc' 

N.o 18, dispondo sobre a Previdencia dos Servidores do Estado. 

~st~o P~nde2tes ~le discussão na Camara, os seguintes projectos apresentados na segun-
da sess~w dct 10. Legislatura, alem dos de annos anteriores já mencionados nas syno es 
respectivas, os seguintes: ps 

De sua iniciativa, em 1D28 
De la. discwJsão 

N.o 81, sobre contagem de tempo aos professores munic!paes; 

d PN.O 112, refun.dindo num só os projectos ns. 61, de 1927, c 71 deste anno, sobre creação 
e atronato Agncola; 

N.: 117, elevando a gratificação dos delegados de policia dos municípios; 
N. 121, concedendo favores ú industria do a!cool desnaturado· 
N" 12·' , ' · •, sobre promoção ue profe3sores ruraes. 
De 2a. cliscu:=:süo 
N.O 71, sobre Patronato AO'rico!a· 
No 78 · ·"' ' · • dispondo sobre concessão de diploma de normalista aos professores de mais de 

tres mmos de exercido· 
N." 83, auctorizand~ as encampações das estradas Machadense e Tresp~ntana, a 

referem os decretos ns. 8556 e 8665, de 6 e 31 de julho de 1928; que se 
N.o 90, disp,ondo sobre a extincção de fideicommisso e elo usufructuario· 
N°1l~ '!"f" • • •1• mor 1 Icanclo o reaimen do imposto territorial: 
N." 118, creanclo o Gymm7sio Mineiro de Alfenas; 
N." 122, creando uma Escola Normal em Rio Branco· NO ' · 12~. auctorizando a restituição ao collector de Cambuquira da · 

roubada no cofre da collectoria a seu cargo. . qu,an~m que lhe foi. 
De 3u. di>cus.síío 
N." 95, sobre c1assificaçao de estradas de rodagem do Estaclo; 
N." 1 W, cre:mdo o Instituto Agronomico e I3iologico de Defesa Agrícola e Animal. 

A Cmnara enviou ao Senado, no corrente anno, quarenta e cinco projectos de lei. 
O Senado em egual período, remetteu á Camara sete projectos de lei. . 

I 
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.p\. l d Potler Legislativo foram enviadas ao sr. Presideilte do Estado 48 propo· 

Ec dS t nas casas o . . 
· õ ·,·1 1 · d es for~in por elle sanccionmlas 44, tendo Sido devolvidas as de ns. 303 SiÇ es t e eis, as qua u ~ ~ ~ 

31 ~ 1 c e for·Jin promulgadas jJelo Congresso, e vetadas as de ns. o04 e oOo do e o, t a amara, qu < 

Senado, a saber: 
Pela Camara (20) 

N, 298. Subvencionando a Empreza Auto-Viação Campos Geraes e contenclo outras in· 
formações (Lei n. 1.017, de 29 de agosto de 1?28); . , . , , c , , 

N. 299. Auctorizando a abertura de thversos creth1os (Lei n. 1.018, de 20 ele agosto 
de 1928); . . ( ( . , 

N. 300. Fixando a força publica do Estado para o exefCicio de 1929 Lei n. 1.034, de 
20 de setembro de~ 1928); 

N. 301. Creando e organizándo quatro colonias agrícolas correccionaes (Lei n. 1.020, 
de 14 de setembro de 1928); · 

N. 302, Alterando disposições do Codigo elo Processo Penal (Lei n. 1.050, de 28 de 
setembro de 1928); 

N. 303. Mudando a denominaçõo de varios municipios, comarcas e localidades e con-
tendo outras disposiçocs; promulgada pelo congresso (Lei n. 1.035 de 20 ele setembro ele 1028); 

N. 304. Auctorizando o governo a garantir um cmprestimo nq extrangeiro para o Ban· 
co de Credito Heal de Minas Geraes, para emprestimos hypotllecarios e agrícolas e ús Ca· 
maras Municipaes (Lei 1.021, de 16 de setembro de 1928); 

N. 305. Dispondo sobre promoções de officiaes da Força Publica do Estado (Lei n. 
1.031, de 20 de setembro de 1928); 

N. 306.' Autorizando a abertura de diversos creditas e contendo outras disposiçües (Lei 
n. 1.051, de 28 de setembro de 1928); 

N. 307. Dispondo sobre habilitação dos dentistas praticas (Lei n. 1.039, de 25 de se-
tembro de 1928); 

N. 308. Dispondo sobre avaliaçoes de bens em inventarias e contendo outras dispo· 
siçoes (Lei n. 1.057, ele 28 de setembro de 1928); 

N. 309. Dispondo sobre fundação, installação e transformação de estabelecimentos de 
instrucção secundaria no Estado (Lei n. 1.052, de 28 de setembro de 1928); 

N. 310. Dispondo sobre construcção de varios ramaes de estrada de ferro e de au· 
tomoveis e contendo outras disposições (Lei n. 1.055, de 28 de setembro de 1928); 

N. 311. Creando um fundo especial para o apparelhamento da Universidade de Minas 
Gentes; auctorizando a reforma do ensino de pharmacia no Estado e contendo outras dis-. 
posiçóes (Lei n. 1.046, de 25 de setembro de 1928); 

N. 312. Auctorizando o Governo a subvencionar a Exposição· Agro-Pecuaria de Lavras 
e creando o Instituto Agronomico e Biologico de Defesa Agricola e Animal (Lei 11• 1.040, 
de 25 de setembro de 1928); . , 

N. 313. Disponilo sobre as vantagens que perceberão os funccionarios publicos do Es-
tado quando chamados a serviço militar (Lei n. 1.059, de 28 de Setembro de 1928); 

N. 314. Dispondo sobre reforma compulsoria de officiaes da Força Publica que soffra 
condemnação e contem.lo outras disposições (Lei n. 1.041, de 25 de setembro de 1928); 

N. 315. Estabelecendo o pessoal eHectivo da Secretaria da Presidencia do Estado e 
contendo outras disposições; promulgada pelo Congresso (Lei n. 1.049, de 28 de setembro 

de 1928) ; . - d D" d v ll . . N. 316. Dando a denommaçao e « wgo e asconce os» ao distncto de Vasconcel-
los, em Marianna, e transferindo para Campestre a séde do termo de Gymirim (Lei n. 1.048. 
de 25 de setembro de 1928); · 

N. 317. Fixando a despeza e orçando a receita 'do Estado para o exercido de 1929 
(Lei n. 1. 760, de 2 de outubro de 1928); 

\. 
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Pelo Senado (28) f 
N. 501, dispondo sobre aberturas de creditas especiaes (Lei n. 1.016, de 3 de agosto 

de 1928); 
N. 502, dispondo sobre o processo de empenho e pagamento das despesas das Secreta-

rias do Congresso Mineiro, (Lei n. 1.015, de 3 de agosto de 1928); 
N. 503, auctorizando a abertura de creditas especial para acquisição e conclusão do pre-

dio destinado á Escola de Assistencia para Menores; creada na Cidade de Rio Branco, c 
contendo outras c!isposiçOes (Lei n. 1.019, de 14 de setembro de 1928); 

N. 504: regularizando o serviço da profissão de Engenheiro no Estado (Vetáda pelo sr. 
Presidente do Estado); 

N. 505, dispondo sobre auxílios as empresas 'que se organ_izarcm no Estado para explo-
ração do fabrico de assucar crystallizado (vetada pelo sr. Pres1dente do Estado); 

N. 506, concedendo auxilio a reconstrucção da Cidade de Arassuahy e contendo outras 
disposições (Lei n. 1.022, de 16 de setembro de 1928); 

N. 507, dispondo sobre habilitação de dentistas praticas (Lei n. 1.039, de 25 de setem-
bro de 1928); 

N. 508, determinando que o Presidente da Previdencia dos Servidores do Estado serú 
de livre nomeação do Governo e contendo outras disposições (Lei n. 1.033, de 20 de setembro 
de 1928); 

N. 509, dispondo sobre reconhecimento e posse de vereadores municipaes (Lei n. 1.042, 
de 25 de Setembro de 1928); 

N. 510, dispondo sobre a creação e organisação de cinco institutos para tratamento 
da molestia da raiva e contendo outras disposições (Lei n. 1.026, de 20 de setembro de 
1928); 

N. 511, dispondo sobre a competencia da Junta Commercial do Estado (Lei n. 1.047, de 
25 de setembro de 1928); / . 

N. 512, approvando, com modificações, o regulamento dos serv1ços de terras pnblicas 
(Lei n. 1.023 de 20 de setembro de 1928); 

N. 513, approvando os regulamentos do ensino normal c primarias expedidos respecti-
vamente, com os decrectos 8.162, de 20 de janeiro de 1928 e 7.970-A de 15 de outtlbro 
de 1927, c contendo outras disposições (Lei n. 1.036, de 25 de setembro de 1928); 

N. 514, auctorizando a concessão de 100:000$000 ás tres primeiras Escolas domesticas 
que se fundarem ou funccionarem no Estado, e contendo outras dispos~çOes (Lei n. 1.028, 
de 20 de setembro de 1928); 

N. 515, creanclo novos cargos na Secretaria elo Interior e auctorizando reorganização 
dos Serviços da mesma Secretaria Lei n. 1.045, de 25 de setembro de 1928); 

N. 516, autorizando o Governo a conceder a parUcu)ares ou empresas que montarem 
usinas para 0 fabrico de cimento, no Estado, os favores constantes do art. 1.0 e seus nu-
meros, da Lei n. 571, de 19 de Setembro de 1911, e contendo outras disposições. Lei n. 
1.032, de 20 dé setembro de 1928); 

N. 517, dispondo sobre elevação e instituição de peculios de fuccionarios auxiliares da 
adininistração da justiça Lei n. 1.024, de 20 de setembro de 1928); 

N. 518, dispondo sobre accordo com os arrendatarios das fontes hydro-mineraes do Es-
tado e contendo outras disposiçOes (Lei n. 1.030, de 2() de Setembro de 1928); 

N. 519, auctorizando o Governo a subvencionar o Instituto Electro-Teclmico e Mechani-
co de Itajubá (Lei n. 1.027, de 20 de setembro de 1928); , 

N. 520, auctorizando a construcção de varias e~tradas de automovei3 e contendo outras 
disposiçoes (Lei í1• 1.034, de 25 de setembro de 1928}; 

I 
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N.\21, auctorizando a abertura de um credito especial, para pagamento de addicionaes 
a dfvers •s funccionarios do Estado (Lei n. 1.044, de 25 de setembro de 1928); 

N. 5Z2, dispondo sobre os vencimentos dos professores normalistas que regerem· esco-
las districtaes ou ruraes (Lei n. 1.025, de 20 de setembro de 1928); . 

N. 523, approvando contractos celebrados com o Governo em virtudes das Leis ns. 750, 
de i919, e 793 de 1920 (Lei n. 1.053, de 28 de setembro de 1928): 

N. 524, auctorizando 0 Governo a conceder licença ao fiscal de rendas do Estado João 
Eugenio Ferreira Lopes (Lei n. 1.029, de 20 de setembro de 1928); 1 

N. 525, creando na comarca de Bello Horizonte, uma vara de juiz de direiio para o ser-
viço eleitoral e urna segunda de juiz municipal; e uma z.a vara de juiz de direito na co-
marca de Juiz de Fóra; alterando disposições da Lei n. 912, de 1925 e contendo outras 
disposições (Lei n. 1.037, de 25 de setembro de 1928); 

N. 526, consolidando disposições relativas ao imposto de industrias e profissões (Lei n. 
1.054, de 28 de setembro de 1928); 

N. 527, auctorizando o Governo a mandar fazer nova publicação da lei n. 1.007, de 
1927 (Regimento de Custas) com as correcções e alterações legaes. lei n. 1.058, de 28 de 
setembro de 1928); 

N. 528, approvando as despesas do exercido de 1927 (Lei n. 1.056, de 28 de setembro 
de 1928); 

O Congresso promulgou as seguintes leis: 
N.0 12, de 16 de setembro de 1928, sobre reforma constitucional; 
N. 0 1035, de 20 de setembro de 1928, sobre mudança de denominação de municípios, co~ 

marcas e localidades; 
N.0 1049, de 28 de setembro de 1928, estabelecendo o pessoal effectivo da Secretaria da 

Presidencia do Estado. 
CORRESPONDENCIA 

A correspondencia · official da Camara durante o anno foi a seguinte: 
Officios expedidos 274, tendo 64A, sendo 127 aos membros do governo, 77 ao Senado. Mi~ 

neiro e 70 a diversos. 
Foram recebidos 124 officios, 74 requerimentos, 29 telegrammas, 11 representações e 2 

cartas. 
. Estão pendentes de soluçao das diversas commissOes da Camara, alem das peças cons .. 
tantes das synopses de annos anteriores, mais os seguintes papeis apresentados em 1928: 

Da Commissão de Legislação e Justiça 

Officio 

Prot. 284, fls. 13, do Secretario da Agricultura, enviando mensagem do Governo sobre 0 pedido do dr. João Baptista Randolphode Paiva. 

Requerimentos 

Prot. 94, fls. 180, de Francisco Ribeiro da Fonseca, pedindo derogação do art. 1.o da Lei 
n. 911, de 1925; 

(.) Prot. 179, fls. 194, de Asteria Dalle da Silva, pedindo uma lei interpretmlora do dispo ... 
sitivo constitucional sobre aposentadorias; 

(.) Prot. 180, fls. 195, dO dr: Pedro Paulo Pereira, pedindo contagem de te1npo; 
S. C. 2 



t)' 

10- / 
(.) Prot. 205, fls. 199, de João Etelvino da Silva e outro, pleiteando melhoria de vanta· 

gens para os empregados de sua classe; . . . 
(.) Prot. 215, fls. 1, do Orpheu Rodrigues de Alvarenga, pedmdo mterpretação ~~ lei n. 

912, de 1925, sobre designação do.funccionario que deve exercer as funcções d~ ofhcml de 
protestos de letras e notas promissorias; 

(.) Prot. 222; fls. 2, de Arthur Lima, pedindo augmento de vencimentos para os jui~es e 
escrivães; · 

Prot. 231, fls. 4, de Antonio Mathias Moreira, pedindo contagem de tempo; . 
(.) Prot. 232, fls. 4, do dr. José Oswaldo de Araujo e outros, pedindo que seja reduzido 

para trinta annos 0 maximo do tempo exigido para aposentadoria dos professores publicos; 
· (.) Prot. 248, fls. 7, de Francisco Cyrino Rodrigues, pedindo contagem de tempo; 

(.) Prot. 257, fls. 9, de José Saturnino de Souza, pedindo pagamento de certa quantia, o 
que se julga com direito· 

(.) Prot. 258, fls. 9, d~ José Saturnino de Souza, pedindo contagem de tempo: 
Prot. 264, fls. 10, de Maria das Dores C. de Andrade, pedindo contagem de tempo; 
(.) Prot. 265, fls. 10, de Oscar Tarabal, pedindo pagamento de addicionaes; 
Prot. 269, fls. 11, de Sebastião Augusto Gomes e outros, pedindo modificação no actual 

Regimento de Custas, e melhoria de vantagens; 
( .) Prot. 371, fls. 11, de Belmira da Costa Chaves, pedindo pagamento sie certa importan-

cia a que se julga com direito; 
Prot. 285, fls. 14, de Anna Procopio da Costa, pedindo contagem de tempo. 

Projecto 

N°. 90, de 1928, dispondo sobre a extincção do fideicommisso e do usufructuario (pende 
de parecer para 2a. discussão). 

Da de Finanças: 

Officios 

(.) Prot. 186, fls. 196, do Secretario das Finanças, enviando m'ensagem do Governo sobre 
o orçamento da receita e despesa do Estado para o exercido de 1929; 

(.) Prot. 210, fls. 200, do Secretario da' Assistencia Publica, enviando o requerimento de 
José Marcelino de Carvalho, pedindo equidaraçao de vencimentos; 

Prot. 251, fls. 7, do Secretario do Interior, enviando mensagem do Governo sobre um cre-
dito de 270:000$000; 

(.) Prot. 272, fls. 11, do Secretario da Assistencia e Segurança Publica, devolvendo, infor-
mado, o requerimento de Joaquim Alves Branco, pedindo melhoria de vantagens; 

Prot. 278, fls. 12, do Secretario das Finanças, enviando mensagem do Governo, pedindo 
credito para pagamento de ad(licionaes a Francisco de Paula Mattos; · · 

Prot. 281, fls: 13, do Secretario do Senado Mineird, enviando mensagem do Governo pe~ 
dindo credito par~ pagamento de addi.cionaes a Abilio Barreto; 

Prot. 282, fls. 13, do Secretario da Agricultura, enviando mensagem do Governo sobre 
:um pedido do dr. Trajano Saboya Viriato de Medeiros; · 

Prot. 283. fls. 13, do Secretario da Agricultura, enviando mensagem do Governo· sobre 
'() pedido do dr. João Baptista Randolpho de Paiva. , 

Representaçao 

(.) Prot. 221, fls. 2, de Edmundo Rocha, pedindo decretação de verba para auxilio da 
construcção de um hospital, no município de Raul Soares. 

} .': 

l 

\ 
(.) 
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. Requerimentos 

de Arthur Lima, pedindo augmento de vencimentos para os juizes "rot. 222. fls. 2, 

e escrivães; 
6 

d C! 's de Andrade Ribeiro pedindo para serem juntos' ao seu re· (.) Prot. 244, fls. , e 0~1 • 

querimento certidões que apresentou; . 
· 9 1 A t 1•0 R de Paula Brito pedindo melhona de vantagens; Prot. 262, fls. , c e n on · · . Q . fi 10 1 A tolpho Tiburcio e outros collectores e escnvaes de Passa ua· Prot. 267, s. , c e s . ' 

tro, pedindo uma lei que lhes garanta aposentadona; . . . , .. 
fi 12 1 Fernando de Souza Coelho, pedmdo auxilio para acqms1ção do pre· 

Prot. 279, s. ' c e I l N S d C . l S · · 1 1 Cor1fere11ch de S Vicente de Pau a c e . . a once1ção c e u· d10 da séde socw c a ' · 
curiú. 

Projectos de 1928 

I t r ctori'z,lr'lill '\S encam]JaçOes das estradas Macha· N. 83, approvando os c ecrc os que .au ' ' ' 
dense e Trespontana; . . 

N. 115 modificando o Regulamento do imposto terntonal; 
N. 118: auctorizando a creação do Gymnasio Mineiro de Alfenas; 
N. 122, de 1927, auctorizando o Governo a fundar na cidade de Rio Branco, uma Es· 

cola Normal de segundo grào. 
Telegramma 

Prot. 287, fls. 14, de Jorge Vieira e outros, lavradores no municipio de Muzambinho, pro· 
estando contra a elevação do imposto territorial. 

Da de Representações e Petições 

Officio 

Prot.' 280, fls. 13, do Secretario da Assistencia e Segurança Publica, devolvendo, infor· 
mado, 0 requerimento de Eugenio Albino de Oliveira, pedindo pagamento de certa impor· 
tancia a que se julga com direito. 

Da de Camaras lUunicipaes 

Officios 

(.) Prot. 178, fls. 194, do Presidente da Camara Municipal de Arassuahy, sobre limites 
entre o districto de Gravatà e o de Setubal; 

(.) Prot. 275, fls. 12, do Secretario do Interior, enviando mensagem do Governo sobre 
o laudo proferido na questao de limites entre os municípios de Sacramento e Conquista. 

Representaçtw 

(.) Prot. 193, fls. 197, de José Pedro Cotta e outros, pedindo annexação do districto de 
Fonseca ao municipio de ltabira de Matto Dentro. 

Da de Agricultura e Imlustria 

Projecto 

(.) N. 116, pe 1928, creando o Instituto Agronomico e Biologico de Defesa Agrícola 01 

Animal (pende de parecer para 3.a discussão). 



-12-

Da de Obras Publicas e Viação 
Indicações 

I 

,•' 

/ 
i 

N. 21, de 1928, sobre ligação do Estado de Minas ao de Goyaz, por meio· de uma ponte 
lançada em Porto dos Freires, no Rio Parahyba (pende de parecer); 

N. 22, de 1928, sobre a ligação rodoviaria de Bello Horizonte a S. Paulo (pende de pa-

recer). Projecto 

N. 95, de 1928, classificando em estadoaes, municipaes e subsidiarias as estradas de ro-
dagem do Estado (pende de 3.a discussão). 

Da de Instrucção Publica 
Projecto 

(.) N. 78, de 1928, dispondo sobre a concessão de diploma de normalista aos professo-
res de mais de tres annos de exercido, que se submetterem ao exame de pratica profissio-
nal (pende de parecer para 2.11 discussão). 

Requerimentos 

(,) Prot. 225, fls. 3, de Anacleta da Costa e outras, pedindo urna lei que lhes garanta 
effectividade no cargo que actualrnente exercem no Grupo Escolar de Gymirim; 

(.) Prot. 256, fls. 8, de Virgínia. Coutinho de Freitas, pedindo modificação do artigo 444 

do Regulamento de Instrucção Publica. 

" o ex
11

ediente da Secretaria foi feito com toda regularidade, sendo determinado 1 • < pe a 
Mesa durante os trabalhos da Camara e fóra desse penodo pelo sr. deputado Washington 
Pires, 2.0 secretario, residente nesta Capital. 

Os quadros seguintes resumem o andamento que tiveram os trabalhos legislativos neste 

anno. · 
Secretaria da Camara, 31 de dezembro de 1928. 

Castorino Magalluies 
Dlrcctor da Sccretarltt 

(.) -As peças assignaladas não ~oltaram ao Archivo da Secretaria. 

\ 

Relacão dos actuaes memoros ao Congresso Legislativo 
.) 

Cl!MA.RJ1 DOS DEPUTADOS 

1.' Clrcnmscripção ~ 

2.' Clrcumscripção ) 

1 Dr. Adolpho Ribeiro Vianna 
2 Dr. Alonso Marques Ferreira 
3 Dr. Euzebio Thomaz de Carvalho Britto 
4 Dr. Manoel Gomes Pereira 

5 Dr. Cordovil Pinto Coelho 
6 Dr. Augusto Gomes Freire ,de Andrade 
7 Dr. José Magalhães Drummond 
8 Dr. Luiz Martins Soares 

3.11 Vii•cums~ripção ?\ ~~ 
12 

Dr. Antonio Augusto Junqueira 
Cel. Agenor Augusto da Silva Canedo 
.Dr. Antonio Gomes Barbosa 
Dr. Francisco Duque de Mesquita 

Dr. Pedro Marques 'de Almeida 

1
13 

4. a Vircumscripção l~ 
16 

Dr. Celso Porphyrio de Araujo Machado 
Dr. Rubens Ferreira Campos ' 
Dr. Pedro Dutra Nicacio 

Dr. Antonio Sá Fortes 
5.11 Circumscripção 18 

1
17 

19 
Dr. Fl.a~io Barbo~a de Mello Santos 
Dr. V1viano da S1lva Caldas 

20 Dr. Amando Brasil 

l 

21 
6. a (;il•cumscripção ~~ 

24 

Dr. Jayme Pinheiro 
Dr. Abgar Renault 
Dr. Washington Ferreira Pires 
Dr. Paulo Menicucci 

'1.a Vircumscripção 

s.a Vircumscripção 

'

{ 25 Dr. Francisco de Oliveira Lessa 
' 26 Dr. Adelio Maciel 
J. 

2
2
8
7 Cel. Aristides Cecilia de Assis Coimbra 

f Dr. Augusto Luz 

l29 Cel. Domingos Ribeiro de Rezende 
30 Dr. Joaquim Ferraz Ribeiro da Luz 
31 Cel. José Christiano do Prado 
32 Dr. João Leão de Faria 



9.a Circumscripção 

to.a Circumscripção 

11.a Circnmsci•ipção 

12.a Vircumscripção 

Mandato rle 4 annos 

Mandato de 8 annos 
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33 Dr. Lauro de Almeida /' l 34 Dr. Annibal de Paiva Assumpção I 35 Dr. Eurico Leopoldo de Bulhões Dutra 
36 Dr. João Tavares Corrêa Beraldo 

l 37 Dr. João Henrique Sampaio Vieira da Silva 
38 Dr. Argemiro de Hezende Costa 
39 Dr. Virgilio Alvim de Mello Franco 
40 Dr. Carlos Campos 

l 41 Dr. Caio Nelson de Senna 
42 Pharmaceutico Ignacio Alves Barroso 
43 Dr. Euler de Salles Coelho 
44 Dr. Nilo Hosemlmrg 

l 45 Dr. Francisco Badaró Junior 
46 Dr. José Martins Prates 
47 Cel. Ignacio Carlos Moreira Murta 
48 Dr. Olyntho Martins da Silva 

! 
1 Dr. Alfredo Teixeira Uaeta Neves 
2 Dr. Gabriel de Oliveira Santos 
3 Conego Francisco Xavier de Almeida Holim 
4 Dr. João Jacques Montandon 
5 Dr. Levindo Eduardo Coelho 
6 Cel. Manoel Alves de Lemos 

I 7 Dr. Luiz Penna 
8 Dr. Miguel Antonio de Lanna e Silva 
9 Dr. Domiciano Augusto dos Passos Maia 

10 Cel. Alfredo Viriato Catão 
11 Pharmaceutico Luiz Lisbôa 

, 12 Dr. Francisco Alves Moreira da Hocha 

I 13 Dr. Pericles de Mendonça 
14 Cel. Francisco Hibeiro de Oliveira 

· 15 Cel. Olyrnpio Julio de Oliveira Mourfío 
16 Carnillo Chaves 
17 Dr. Al!redo Sú 

· 18 Dr. Olegario Dias Maciel 
19 Dr. Enéas Camera · 

1

20 Cel. Modestino Gonçalves 
21 Conego Joüo Pio de Souza Heis 
22 Dr. Antonio Benedicto Valladares Hibeiro 
23 Dr. Simrto da Cunha Pereira 
24 Dr. Furtado de Menezes 

\ 

~YNOPSE 



I' 
I 

I 

' '' 
I 

' i 
I 
l 

t 

' J 

\ 

Projectos iniciados e movimentados 
NA 

Camará dos Deputados em 1928 

S. C. 3 
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Proiectos iniciados na ~amara dos Deputados em 1928 

Transumpto Observações 

---- --------
71 1928 Crêa um Patronato Agri- Apresentado do dia 23 de julho foi approvado em 

cola. 1.n discussao a 27 do mesmo mez. 

72 1928 Auctoriza o Poder Executi-
vo a garantir empresti-
mos no estrangeiro para 
o Banco de Credito Real 

De accordo com o parecer da Commissão de Legis~ 
laçao, foi este projecto conjunctamente com o de n. 
61, de 1927-refundido n'um terceiro, que tomou 
o n. 112. 

Foi apresentado no dia 23 de julho sendo approva-
do em 1. a, 2.3 e 3.3 discussões nos dias 25 de ju-
lho, 20 e 28 de agosto, respectivamente. 

de Minas Geraes, até 2 A redacção final foi approvada a 29 tamllem de 
milhões de esterlinos. agosto e, nesta mesma da ta, enviado ao Senado. 

Recebeu l!ma emen~a na. outra Casa do Congresso, 
tendo sido devolvido a Camara, que acceitou a 
dita emenda, approvando a redacçao final· no dia 
12 de setembro. Enviado á sancção pela Camara 
no dia 15. 

Sanccionado. Lei n. 1.021, de 16 de setembro de 
1928. 

·73 Hl28 Auctoriza a abertura de di- Apresentado no dia 24 de julho. Foi approvado em 
versos creditos e s p e- 1.a discussão no dia 25; em 2.'\ no dia 27 e em 3.'',' 
ciaes. no dia 28 de julho. 

Depois de approvada a sua redacção final no dia 28, 
·foi elle enviado ao Senado que o acceitou tal 
como se achava elaborado, destacando, entretan-
to, o art. 2.0 e seu paragrapho, para constittlirern . 
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Transumpto 
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Observações 

--------------------------~1-------------------------------------

73 1928 Auctoriza a abertura de di-
versos creditas e s p c· 
ciaes. 

proposição distincta. A parte destacada tomou o 
n. 73-A, abaixo enunciada. 

A' Sancçuo. pelo Senado. 

Sanccionado-Lei n. 1.016, de 3 de agosto de 1928. 

73-A 1928 Dispõe sobre o processo dE Resultante do art. 2.0 e seu paragrapho, destaca-
empenho e pagamcntc dos do projecto n. 73 pelo Senado, que o.enviou 
das despesas com as Se- à sancç<lo. 
cretarias do Congresso 
Legislativo. Sanccionado-Lei n. 1.015, de 3 de agosto de 1928. 

74 1928 Auctoriza o governo a con- Apresentado na sessão de 24 de julho tendo sido a 
struir varios ramaes de 26 approvado em 1.0 discussao;' nos dias 3 e 6 de 
estradas de ferro e auto- setembro foi approvado em 2.a e 3.0 discussões· 
moveis, contendo aindE tnmbem a 6 de setembro foi approvada a sm~ 
outras disposiç(íes. redação. final. 

75 1928 ' 

Enviado ao Senado no dia 8, dalli voltou ,com 5 
emendas no dia 15, 

Acceitas pela Cnmara foram estas emendas incorpo· 
radas ao texto do projecto em redacçao final, ap· 
provada em 15 de setembro, sendo enviado à san· 
cçuo pela Carnara. 

Sanccionado.-Lei n. 1.055, de 28 de setembro de 
1928. 

Crêa um fundo especial Apresentado no dia 25 de julho. 
para o apparelhmnento 
da Universidade de Mi- Approvado em 1.a discussuo no dia 26 de julho; em 
nas Geraes; auctoriza <: 2.a no dia 31 de agosto e em 3. a a 4 de setembro. 
reforma do ensino dE 
pharmacia no Estado E No dia 5 de setembro foi approvada a redacção fi· 
contém outras providen- .na! e enviado o projecto ao Senado. 
cias. 

Devolvido r?elo Senado com duas emendas que fo· 
ram acce1tas pela Camara. A redacçuo final foi 
approvada a 15 .de setembro. 

Sanccionado. - .Lei n. 1.046 de 25 de Setembro de 
1928. ' 

76 1928 rixa a Força Publica do Es- Apresentado no dia 25 de julho. 
· tado para o exercido de 

1929. Foi approvado em P discussao no dia 26 de julho; 
em 2.n c 3.n, nos dias 23 e 29 de agosto. Heda-
cção final approvada a 30 e nesta mesma data re· 
mettido ao Senado. 

"' o ..... 
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76 1928 

21 ;;..._ 

Transurnpto Observações 

F. . . F r 'a Pub!ic·1 do Devolvido pelo Senado com 14 emendas no dia 11 
Ixa a 0 ç, '' b S b tt' l · lel'b ' aç~to lla Ca Estado para o exerci c: o de setem ro. u 1~1e ~~o a ( 1 e~, ' '· 

1 19?l) mara foram todas acceltas, tenrlo sido em reda· 
< e --- ' d 1 3 t't · o cçiio final destaca a a ( e n. , para cons 1 mr pr • 

posiçao distincta, tomando o n. 76-A. 

Redacçao final approvada no dia 13 de setembro e 
a 14 foi enviado á sancçao pela Camara. 

Sa11ccionado-Lei 11. 1.034 de 20 de setembro de 
1928. 

\, 

76-A 1928 Dispõe sobre promoção do Resultante da emenda 11. 3, do Senado, o!ferecida 
1.0 tenente·pharmaceuti· ao projecto n. 76, da Camara, e delle destacado 
co e L" tenente-cirurgião em redação final. 
dentista do Serviço de 
Saude da Força Publica. Enviado à sancção pela Camara no dia 17 de se· 

tembro. 

Sanccionado-Lci n. 1.031, de 20 de setembro de 
1928. 

77 1928 Auctoriza o Governo a doar Apresentado a 25 de julho. 
ú Camara de Municipal . 
Pouso Alegre .o eclifi?io Passou em ~.a dis~ussuo no dia 27 :tambem de ju· 
velho da cad~m publica lho; em 2:' no dm 28 de agosto e em 3.a, a 4 de 
e seu respectJvo terreno. setembro. · 

A redacção final foi approvada no dia 5 de setem-
bro e nesta mesma data remettido ao Senado. 

Pende de deliberação do Senado. 

78 1028 Dispõe sobre diploma de Apresentado no dia 26 de julho e approvada em 1." 
normalista a professores discussão a 28. 

79 

que tenham mais de 3 
annos de exercido desde Pende de parecer para 2.a discussão. 
que se submettam a 
exame de pratica profis· 
sional. 

1928 Auctoriza o governo a con· Apresentado no dia 26 de agosto. Approvado em 
trilmir c o m 25:000$000 l,U discussão no dia 28 de julho; em 2.11 e 3.a nos 
para a Exposição Agro- dias 6 e 10 de setembro, respectivamente. Tam· 
Pecuaria de Lavras e a bem a 10 foi approvada a redacçao final da Ca-
crear um Instituto Agro· mara e enviado ao Senado. ' 
nomico e Biologico de 
Defesa Agrícola e Ani- Devolvido pelo Senado no dia 15 de setembro, 
mal. acompanhado de 2 'emendas ambas acceitas e in· 

corporadas pela Carnara ao texto do projecto. A 
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Observações 

~ ----- ---------------------
79 1928 Auctoriza o governo a con- redacção final foi approvada a 16 de setembro e 

tribuir corn 25:000$00C a 20 foi enviado á sancção. 
para a Exposição Agro- . . 
Pecuaria de Lavras e a Sanccwnado-Le1 n. 1.040 de 25 de setembro de 
crear mn Instituto Agro- 1928. 
nomico e Biologico de 
Defesa Agrícola e Ani-
mal. 

80 1928 Fixa a despesa e orça a Apresentado no dia ~O de agosto, tendo sido a 21 
receita do Estado para o approvado em 1:' discussão. 
exercício de 1929. 

Depois de receber numerosas emendas e · de longo 
debate, foi approvado em 2.a discussão no dia 1.0 

de setembro. Foi approvado em 3.a discussão no 
dia 3 de setembro e nesta mesma data approvada 
a sua redacção final e remettido ao Senado. 

No dia 14 de setembro foi devolvido com 72 emen~ 
das pelo Senado e todas ellas acceitas pela Ca~ 
mara. 

Na· redacção final foram destados diversos dispositi~ 
vos para constituírem proposição e resolução clis~ 
tinctas, sendo que o projecto que deu origem á 
proposiçfto tom<_:m o. n. 110 ~ o que se co~verteu 
em resolução fm assm1 publicado e convertido em 
Resolução n. 30, da Camara. 

Sanccionado-Lei n. 1.060, de 2 de outubro de 1928. 

81 1928 Conta aos pro!esso!·es esta- Apresentado no dia 22 de agosto. 
d 0 a e s normalistas ou 
não, pa;a e!feito de upo- N'ão teve andamento. 
sentadoria, o tempo em 

82 1928 

que serviram. c~mw pro-
fessores mumc1paes. 

Muda a denominação .d( Apresentàdo no dia 23 de agosto. 
varios municípios, comar-
m a r c as e localidades, Approvado em 1.a e 2.a discussões nos dias 28 e 30 
contendo a inda outras desse mesmo mez. 
providencias. 

A. redacção final foi approvada a 1.0 de setembro c 
a 3 foi remettido ao Senado, d'onde voltou a 10, 
acompanhado de seis emendas, que tiveram ap-
provaçao da Camara. 

Redacçao final approvada em 12 de setembro e a 
15, foi enviado á sancção, como proposição n. 303. 

Ul o .... 
C) s :::: 
~ 

\ -23-

· Transumpto Observações 

82 1928 Muda a denominação de Tendo sido devolvido pelo Executivo sem sancçào não 
varios município~, co- lhe tendo sido, entre.tanto, apposto o veto, foi pro-
ma r c as e localidades, mulgado pelo Presidente do Congresso e con-
contendo ainda outras vertido na 

83 1928 

84 1928 

providencias. 
Lei n. 1.035, de 20 de setembro de 1928. 

Approva os decretos ns. Resultante de uma emenda apresentada na sessão 
8.556 e 8.665, do corrente do dia 21. de agosto. a~ projecto n. 76, quando 
anno, que auctorizaram a este transitava em 2." discussão. · 
encampação das estradas 
~~e Ferro Machadense e Destacad~ pa~a co.nstituir . projecto distincto e para 
I respon~ana . e contém ser assun discutido, em 23 de agosto, tendo sido 
outras chsposições. approvado em 1." no dia 3 de setembro. ' 

Está pendente de parecer para 2.a discüssão. 

Dispõe sobre ordenados Resultou este proJ'ecto da eme11c!a n 2 t d b " f z· c • , apresen a a q~IC p<;rce eru? os . une- n~ c Ia 21. de agosto ao projecto n. 76 (For a Pu-
cwnanos pubhcos do Es- bhca e destacada na sessão de 23 

0 
t ç 

tado: qua'!-~o chamados a teria estranha ao projeéto' em I' 'P àr con ~r ma-serviço m1htar, como re- c 1scuss o. 
servistas do Exercito e 
dando outras providen-
cias. 

Approvado em l.a, 2.a e 3." discussões· nos dhs 29 
de agosto; 9 e 11 de setembro, respectivam~nte. 

Redacção fin~l approvada no dia 11 de setembro 
e a 11 envmdo ao: Senado. 

D~vol':ido pelo Senado com du~s emendas, ambas 
accC!tas J?ela Camara no dm 16 de setembro 
9uando fOI approvada a redacção final. Enviado 
a sancção a 20 de setembro. 

Pelo Executivo foram vetados os dispositivos con-
stantes ,d,os arts. 2.0

, 4.0 e 5.0 sendo os demais 
convertidos na 

Lei n. 1.059, de 28 de setembro de 1928. 

85 1928 Abre creditos pan~ .Paga- Apresentado no dia 25 de agosto. mentos de adchcwnaes 
da ~~~ 425 . a di v: r s os Approvado em 1.a discussão a 28 e em 2.a a 30 funccwnanos e contém tambem de agosto· em 3 n fo' d d' ' 

t d. · • 1 o • • · 1 approva o no m ou ras Isposiçoes. . de setembro e a 3 remetti'do s 1 
~11 a del'b " ao enac o, para • < 1 eraçuo. 

Voltou á Camara no dia 13 de setembro acompa-

' 
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mentos de addicionaes da 
lei 425 a diversos func-
cionarios e contém outras 
disposições. 
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Observações 

nhado de 8 emendas que lhe offereceu a outra 
Casa do Congresso, tendo sido todas acceitas e 
incorporadas ao texto do projecto em redacção 
final approvada a 15 de setembro. 

A' sancção pela Camara no dia 17 de setembro. 

Sanccionado. Lei n. 1.051, de 28 de setembro de 
1928. 

1928 Auctoriza a abertura de Apresentado a 27 de Agosto. A 29 e 31 de Agosto, 
credito e s p e c i a l para respectivamente, foi approvado em 1.a e 2." dis~ 
acquisiçao e conclusão cussões tendo sido a ultima discussão approvado 
de obras do predio desti- no dia 3 de setembro. 
nado á Escola de Assis-

1928 

1928 

tenda para Menores na A redacção final foi approvada no dia 4 de setem~ 
cidade de Rio Branco e bro e nesta mesma data enviado ao Senado. 
contém outras providen-cias. Tendo sido approvado, sem alteração pelo Senado, 

foi por elle encaminhado á sancção. 

Sanccionado.-Lei n. 1.019, de 14 de setembro de 
1928. ' 

Estabelece o prazo de 3 Apresentado a 27 de agosto,-Apnrovado em 1.n 
mezes para a inelegibi- discussão a 29 de agosto, em z.a e 3.a a 4 e 8 
!idade de que trata o pa- de setembro, respectivamente.· 
ragrapho 2.0 do art 14 
do Reg. approvado pelo Approvada a redacçilo final a 8 de setembro foi a 
Dec. n. 8.403, de 1928 9, enviado ao Senado. 

Voltou acompanhado de uma emenda que. a Ca~ 
mara acceitou, approvando a redacção fmal no 
dia 15 de setembro. 

Enviado á sancçilo pela Camara. 

Sanccionado.-Lei n. 1.038, de 25 de satembro de 
1928. 

Dispõe sobre avaliações em Apresentado a 27 de Agosto, foi approvado em 1." 
inventarios e como de- discussão a 29 de:;se mesmo mez. 
vem ser ellas feitas pelos 
avaliadores júdiciaes-co_n- Nos dias 3 e 6 de setembro foi approvado em 2.a e 
ten~oõ ainda outras drs- 3.a discussões; a 8 teve approvação a redacção 
pOSIÇ es. ' S d final e e!fectuou-se a remessa ao ena o. 

Devolvido á Camara com uma emenda a 14 de se~ 
tembro. fendo sido a dita emenda acceita. foi a 
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ultil_na redacção, approvada no dia 15 e em 17, 
env~ado á sancção. 

avaliadores judiciaes - Sanccionado 
. contendo ainda outras 19?8 ' · Lei 11• 1.057, de 28 de setembro de 
disposições. - · 

At;f~~r~~~qt~~~e~e~t~:~~~~ presentado a 28 de agosto. 
lotes de terreno para a Em 1 a d" · . , c.ultura dç> fumo em va- · rscussão fm approvado no dia 30 de agosto. 
nas locahdades ?o Esta- Approvado a a . 
do, constando amda de de sete bem 2· e 3. drscussões nos dias 8 e 10 
seu texto outras disposi- dacção fln~?· sr~dt o tambem a 10 approvada a re~ 
ções. e ei a a remessa ao Senado. 

Pende de deliberação do Sen~do. 

Estabelece o processo para Apresentado · a extincçao do fideicom~ ' no d.ra 28 de agosto. 
misso e do usufructo. Approvado em 1 a d" . . rscussüo no dia l,o de setembro• 

Nü~ teve andamento p drscussao. · ende de parecer para 2." 
, 

Dispõe sobre reconhecimen A r 
to e .P?sse de vereadore~ P esentado no dia 29 de agosto. 
mumcrpaes. Approvado em 1 a . 

e 3.a, a 6 e 8 d discussão a 31 de agosto; em 2.a 
approvada tamb~~~~~~~~oS ftu~~d~~~~1o final !oi 
cto encaminhado ao Senado' a 9 de seten~br~~OJe~ 

Apim~vado sem alteraçao pelo Senado envrado á Sancçao. ' , foi por elle, 

Sanccionado, Lei n 1 0,12 de 2r,: d . 1928. · · • :J e setembro de 

Alt~ra disposições do Co- Apresentado a 29 , l 
drgo Penal do Estado. c e agosto. 

App!ovado ~m 1.11 discussão no dia 31; em 2.11 e 
3. , nos dras 3 e 5 de setembro. 

A [edbcção final fo~ approvada tambem a 5 de se .. 
em ro e a 6 envrado ao Senado. , 

Recebeu uma eme d e por isso, foi po~ ~!la 3utri Çasa. do Congresso, 
submettendo a d"t a evo VIda a Camara que, 
acceita. r a emenda á ·approvaçao foi 
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92 1928 

. · ões do Co- Redacção final approvada no dia 14 de setembro e 
Altl~ra pdtspolsdtço, Est·tdo enviado á sancção a 15. c tgo ena ' · 

93 

g4 

g5 

9'3 

Sanccionado. Lei n. 1.050, de 28 de setembro de 
1928. 

D. l habilitação Apresentado no dia 30 de agosto. 1928 tspõe so Jre a '. 

1928 

1928 

1928 

de dentistas pratJcos. A rovado em 1.a discussão no dia 31; e~ 2.a e 3.a 
r;fos dias 8 e 10 de setembro, respectivamente. 

A redacção final foi approvada no dia 1~, tamb~m 
de setembro e nesta mesma data envtado <~O Se-
nado que o approvou nos tres turnos regunen-
taes sem alteração. 

Enviado á sancção pelo Senado. 

Sanccionado. Lei n. 1.039, de ~5 de setembro de 
1928. 

Auctoriza o governo a au- Apresentado a 30 de agosto. 
xiliar com 100:000$000 as m 1 n 2 n e 3.a discussões nos dias 1.0 , 

t r e s ~rimeiras Escolas A~provlto d~ set~mbro. Nesta ultima. data foi ap-
Domeshcas q~1e se funda- 0 e da a redacção final e a 12, envJado .ao , Se-
rem ou funccwnarem no prova < ' .• 
Estado, contendo outros nado. 
dispositivos. Não tendo ~offrido alteração no Senado, foi J>Or elle 

enviado á sancção. 

Sanccionado. - Lei 1.028, de 20 de setembro de 
1928. 

Classifica. em estad~a~s, Apresentado no dia 30 de agosto. 
municipaes, e substdm- A d em 1 n e z.n discussões nos dias 1.0 e 
rias as estradas de roda- )~r~~as~embr~. 
gem do Estado. 

Não teve proseguimento. Pende de parecer para 
3.n discussão. 

Auctoriza o Governo a con- Apresentado no dia 31 ~e agosto. . 
ceder licença a José .Ro- Foi approvado em 1.n d1scussãon[no dt.a 3 de setem· 
drigues Monção, .escnvão bro; em z.n no dia 8 e em 3. no dta 15. 
de paz de Araça. A redacção final foi approvada no dia 15 de setem• 

bro e a 16 feita a remessa ao Senado. 
Pende de deliberação do Senado. 
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97 1928 

98 1928 

99 1928 

100 1928 

101 1928 

Modifica a lei n. 912, de 23 Apresentado no dia ~1 de agosto. Aprovado nas 
de setembro de 1923 (Or- tres discussões regi!nentaes nos dias 3, 6 e 11 
ganizaçao Judiciaria). de setembro, respechvamente. 

Tambem a 11 de setembro foi a sua redacçao final 
approvada e no dia seguinte enviado ao Sena-
do. 

Está pendente de deliberação do Senado. 

Approva o dec. 11. 8.0,14, de Apresentado a 31 de agosto e approvado em l.U, 2.a 
3 de dezembro de 1927, e 3." discussões nos dias 1.0

, 6 e 9 de setem• 
e altera (!isposiçües da bro. 
lei n. 1.014, de 29 de se-
tembro de 1927 (Imposto A 10 foi approvada a redacçfto final e a 11 enviado 
de Industrias e profis- ao Senado, onde foi approvado sem alteração e 
sões). encaminhado à sancçfto. 

Sanccionado em parte. Lei n. 1.054, de 28 de se-
tembro de 1928. 

Auctoriza o Governo a au- Apresentado no dia 31 de Agosto, tendo sido appro-
xiliar a reconstrucção da vado pela Camara 'nos tres turnos regimentaes 
cidade de Arassu!lhY .e nos dias 3, 5 c 8 de setembro. Hedacçfto final 
contém outras disposi- approvada a 8 c enviado ao Senado a 9. ', 
ções. 

ApJ?rov~do sen~ alteração pelo Senado, que o en-
VIOU a sancçao. 

Sanccionado. Sei n. 1.022, de 16 de Setembro de 1928. 

Proroga por mais 5 annos, Apresentado no dia 1.0 de Setembro e approvado 
até 31 de dezembro de em 1." discussfto no dia 3; em 2.a no dia 6 e 
1933, os favores fiscaes em 3." 110 dia 10. 
co)tcedidos pela lei 11. 
849, ú Cia. Chimica «Mercl' Hedacção final approvada tambem a 10 de Setembro 
Brasil•, de Palmyra. sendo nesta mesma data enviado ao Senado, onde 

nao teve andamento. · 

Pende de deliberação do Senado. 

Auctoriza o Governo a 're- Apresentado no dia 1.0 de Setembro. 
organizar os serviços da . 
Secretaria do Interior. A 3 foi approvado em 1.a discussão ; , a 6 em 2."' 

e a 11 em terceira. · 

A redacção final foi tambem approvada a tr d€ 
setembro, tendo sido enviado ao Senado no 
dia 12. 
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O Senado o approvou como estava e o enviou á 
sancção e 

Sancionado. 1 Lei n. 1.045, de 25 de Setembro de 1928. 

102 1928 Aprova, com modificações, Apresentado no dia 1.0 de setembro e approvado 
o Reg. do Serviço de em 1.a. 2.a c 3.a discussões nos dias 4, 8 e 10 de 
Terras Publicas a que se setembro, tendo sido nesta ultima data approva~ 
refere o dec. n. 8.201, de da a redacção final e enviado ao Senado. 

103 1928 

104 1928 

105 1928 

Janeiro de 1928. 
Não soffreu alteração no Senado que o remetteu á 

sancção. 

Sanccionado. Lei 11. 1.023, de 20 de Setembro de 1928. 

Aúctoriza o Governo a man- Apresentado a 1.0 de Setembro. 
dar fazer nova publicação 
da lei n. 1.007, de 26 de Approvado em tu discussão no dia 4; em 2.a no 
setembro de 1927 (Regi- dia 10 e em 3.a no dia 12. 
rnento de Custas) com as 
correcções constantes Tambem a 12 de Setembro foi approvada a suare-
deste projecto. clacção final e enviado ao Senado, que o enviou 

á sancção, depois de approval-o como estava. 

S~nccionado. Lei n. 1.058, de 28 de Setembro de 1928. 

Auctoriza o Governo a doar Apresentado a 1.0 de setembro· 
á Camara Municipal de 
Guaranesia o predio er!J Approvado pela. Camara nas tres discussões regi~ 
que funcciona o grupo mentaes no dms 4, 13 e 16 de setembro. A 17 
escolar local. foi encaminhado ao Senado, onde nao teve pro-

seguimento. 

Pende de deliberação do Senado. 

Auctoriza o governo a con- Apresentado no dia 3 de setembro. Approvado em 
ceder os favores constan- 1.n, 2.n e 3.a discussões nos dias 5, 8 e 10 desse 
tes do art. 1.0 e seus ns. mesmo mez. Nesta ultima data foi enviado ao 
da lei n. 571, de 1911, ás Senado, que o approvou sem alteração mandan~ 
uzinas que se montarem do á sancçao. ' 
no Estado para o fabrico 
de cimento e contém ou- Sanccionado. Lei n. 1.032, de 20 de setembro de 1928. 
tras disposições. 

106 1928 Dispõe sobre reforma com- Apresentado em 3 de setembro. 
pulsaria de officiaes da 
Força Publica que soffram Nos dias 5, 8 e 10 de setembro foi approvado em 1 a 
condemnaçao e c.ontém z.a e 3.a discussões, respectivamente. · ' 
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107 1928 

108 1928 

109 1928 

aindá outros 
vos. 

dispositi- A 10 de setembro foi remettido ao Senado, d'onde 
voltou a 15, acompanhado de duas emendas que 
lhe foram ali offerecidas. 

Acccitas pela Camara essas emendas, foi a redacção . 
final approvada no dia 16 de setembro e a 20, 
enviado ú Sancçiio. 

Sanccionado. Lei n.1.041, de 25 de setembro de 1928. 

Approva os contractos ce- Apresentado a 3 de setembro. 
lebrados com o Governo 
do Es.tado em virtude Submettido ás discussões regimentaes, foi succes-
das< lCis ns.< 750, de 1919 sivarnente approvado em 1.a, 2.3 e 3.U nos dias 
e 793, de 1920. 5, 9, e 11 de setembro, tendo sido approvada a 

redacção final tambem no dia 11. 

Enviado ao Senado a 12 de setembro e por elle 
approvado sem alteração; · 

A' sancção pelo Senado. 

Sanccionado. Lei n. 1.053, de 28 de setembro de 1928. 

Dispoe sobre institu!ção e Apresentado no dia 3 de sete b 
elevação de pecuhos na m ro. 
Previdenci~1 dos Serv!do- Nos. dias 5, 9 e 11 foi approvado em 1.a, 2.a e 3.a 
res do Estddo d~ Mu~as discussões, respectivamente. 
Geraes dos funccwnanos 
a~1xiliares ~a administra- Redacção final approvada no dia 11 de setembro 
çao da Jushça. e enviado ao Senado a 12. 

Não lhe tendo sido introduzidas alterações na outra 
Casa do Congresso, foi pelo Senado remettido á 
Sancçao. 

Sanccionado. Lei n. 1.024, ele 20 de setembro de 1928. 

Anctoriza a revisão dos con- Apresentado no dia 3 de setembro. 
tractos com as fontes hy-
~~df:.~t'::~~~o~âo ~~~~d~~ P~sou em F dis~ussuo no dia 6; em 2.a no .dia 
arrendatarios e comt~m e em. 3. no dta 11 de seternb:o. Nesta ~lhma 
outras providencias da~a fo1 approv~da a redacçao fmal e no d1a se~ 

' · gumte, 12, envmdo ao Senado, que o approvou 
tal como se achava elaborado. 

Remettido á sancção pelo Senado. 

Sanccionado. Lei n. 1.030, de 20 de setembro de 1928. 
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110 1928 Dispõe sobre o pessoal ef· Destacado, em rcdacção final, do projecto · n. 80 

fectivo da Secretaria da (Orçamento), no dia 3 de setembro c constituído 
Presidencia do Est.ado e pelos art. 5.0 e seguintes desse projecto, sendo 
contém outras disposi· naquella mesma data approvadn a sua redacç<io 
ções. final c no dia 4 de setembro enviada ao Se-

nado. 

Devolvido pelo Senado acompanhado de 18 emendas 
no dia 15 de setembro, tendo sido todas acceitas 
pela Camara. 

A redacç<1o final foi npprovada tnmbem no dia 15 
de setembro e enviado á sancção em 20 desse 
mez. 

Devolvido pela Secretaria da Presidencia do Estado, 
sem sancç<io e sem veto. 

Promulgado pelo Presidente do Congresso. Lei n. 
1.049, de 28 de setembro de 1928. 

111 1928 Auctoriza o Governo a con· Apresentado no dia 5 de setembro e approvado 
ceder um armo de licen· em 1.", 2.a e 3." discussões nos dias 6, lO e 12 
ça a João Eugenio Ferrei· de setembro. No dia 13, foi approvada a reda-
ra Lopes, fiscal de rendas cçao final e remettido ao Senado. 
do Estado. 

Approvado sem alteraçao, foi, pelo Senado, reniet-
tido ú sancçao. 

Sanccionado. Lei 11. 1.029, de 20 de setembro de 1928. 

112 1928 Dispõe sobre a creaçao do Apresentado 110 dia 5 de setembro, corno fusão 
Patronato Agrícola, apro- dos projectos ns. 61, de l!J27 e 71, do corrente 
vando disposições dos anno. Não teve andamento. 
projectos ns. 61, de 1927 
e 71, do corrente anno. Pende de 1." discussão. 

113 1928 Muda a denonirnação do Apresentmlo no dia 5 de setembro. 
disctricto de Vasconcel· 
los, do município .de Ma· Foi approvado ;m 1.a discussão no dia 9; em 2.". 
rianna, para «Dwgo de a 11 e em 3: a 12 de setembro, sendo no dia 13 
Vasconcellos• e transfere approvada a redacçao final e enviado ao Senado. 
para Campestre .a. séde . . • 
do termo de Gymmm.. Devol":Jdo a Camara com uma emenda por esta 

accmta, approvando a sua redacçao final no dia 
16 de setembro 

Enviado á sancção pela Carnara. 

Sanccionado. Lei n. í.048, de 25 de setembro de 1928. 
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115 

116 

117 

118 

119 

· 1 Apresentando no dia 6 de setembro, sendo appro~ 
1928 Approva as contas c o exer· vado pela Camara nos tres turnos regimentaes, 

cicio de 1927. nos dias 8 10 e 12 de setembro e a 13, envwdo 
ao Senado 'que egualmente o approvou tal como 
foi redigido, enviando-o a sancçao. 

Sanccionado. - Lei n. 1.056, de 28 de setembro de 
1928. 

19
2
8 

Modifica 
0 

regimen tributa· Apr~se!ltado _no dia 6. de setembro e approvado em 
rio sobre o imposto ter· 1.a chscussao no dta 11. 
rito ria!. Não teve andamento. 

Pende de parecer para 2.a discussão. 

1928 Auctoriza o Governo a crear Apresenta(,io no dia 6 de setembro. 
no Instituto Agronomico e Geologico de Defesa Approvado em 1.n e 2.n .discussões nos dias 12 e 14 
Agricola e Animal. .de setembro. · · . 

Pende de parecer para 3.a discussão. : 

1928 Augmenta a gratifica~~o Apresentado no dia 11 de setembro. 
dos delegados de pohcw 
dos nnmicipios. Não teve andamento. 

Pende de 1.a discussao. 

1928 Auctoriza o Governo a crear Apresen;ad_o no~ dia 13. de setembro e approvado 
· um instituto de ensino se- em 1. d1scussao no dm 14. 

cundario na cidade de Al· 
fenas com a denomina· Pende de parecer para 2.n discussao. 
çao de Gymnasio Minei-
ro de Alfenas. 

1928 Dispõe sobre citação inicial Apresentado no dia 13, como resultante das emen• 
nas acçoes civeis. das ns. 3, 4, 8, 9 e 13, offerecidas pela Cama~a il,O 

projecto n. 15, do Senado, quando este transitava 
em z.n discussao. 

Destaque feito em 3.n discussão, no dia 13 de se• 
tembro (secção nocturna) tendo sido nesta mesma 
data approvada a sua redacção final e a 14, en· 
viado ao Senado. 

Pende de deliberaça.o do Senado. 
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123 

1928 Dispõe sobre gratificação Resultante das emendas ns. 5 e 14, offerecidas pela 
aos juizes de direito paru Camara ao projecto n. 15 do Senado, quando este 
se locomoverem a servi· transitava em 2.a discussão. 
ço do jury. 

O destaque verificou-se na sessão nocturna do dia 
13 de setembro, quando em 3.a discussão aquelle 
projecto e a requerimento da Commissão de Le~ 
gislação. 

A redacção final foi tambem approvada no dia 13 
e a 14 enviado ao Senado, onde não teve anda: 
menta. 

Pende de deliberação do Senado. 

1928 Auctoriza o Governo a au- Apresentado no dia 14 de setembro, não teve an· 
xiliar uzinas productoras damento. 
de alcool, para fins indus-
triaes. Pende de 1.a discussão. 

1928 Auctoriza o Governo a crear Apresentado no dia 14 de setembro e approvado em 
na cidade de Rio Branco 1.a discussão no dia 16. 
uma Escola Normal de 
1.0 gráo e contem outras Pende de parecer para 2.a discussão. 
disposições. 

1928 Auctoriza o Governo a res- Apresentado no dia 15 de setembro e ai)provado em 
tituiraocollector deCam- t,n discussão no dia 16. 
buquira a quantia de rs. 
8:979$600 pelo mesmo Pende de parecer para 2.a discussão. 
paga ao Estado e relati- · 
va a um roubo havido na 
respectiva Collectoria. 

124 1928 Auctoriza o governo a ef- Apresentado no dia 16 de setembro, não teve anda .. 
fectivar os professores in- menta. 
terinos que regerem ca- , 
deiras ruraes e tenham Pende de l.a discussão. 
mais de 3 annos de exer-
ci cio. 

\;~l rt· . 
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Projectos iniciados 
NA 

Camara dos Depatàdos 
Em annos anteriores e que tiveram andamento na sessão ordinaria de 1928 

S. C. 5 
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1926 120 Approva o accordo ceie· Apresentado no dia 20 de retembro de 1926. 

brado sobre os limites 
entre os municípios de Approvado em 1.a e 2.a discussões nos dias 8 e 27 
Passos e Jacuhy. de agosto de 1927. 

No dia 14 de setembro de 1928 foi approvado em 
3.a discussão e nesta mesma data teve approva-
da sua redacção final. 

Enviado ao Senado no dia 15 de setembro de 1928 

Pende de deliberação do Senado. 

1926 121 Approva o accordo ceie- Apresentado no dia 20 de setembro de 1926, não 
brado sobre os limites teve andamento na sessão legislativa desse anno. 
dos municipios de Rio 

1927 

Paranahyba e Carmo do Approvado em 1.a e 2.a discussões nos dias 8 e 27 
Paranahyba. de agosto de 1927, respectivamente. 

. 

Submettido á 3.a, foi nessa discussão approvado no 
dia 13 de setembro de 1928 e nesta mesma data 
teve approvação a sua redacção final. 

Enviado ao Senado no dia 14. 

Pende de deliberação do Senado . 

26 Reforma a Constituição do Apresentado no dia 16 de agosto de 1927, entrou 
Estado. em discussões successivas nos dia~ 29 de agosto, 

2 e 5 de setembro, sendo approvado. 
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1927 

1927 

1927 

26 Reforma a Constituição 
Estado. 

do Enviado ao Senado foi egualmente approvado nas 
tres discussõ~s regimentaes do 1.0 turno, em,l927,. 
sendo devolviclo á Camara no dia 14 de setem-
bro dessa anno, para ser submettido ao 2,0 turno 
em 1928. 

A Camara tomou novamente conhecimento do pro-
jecto, submettendo·o ás discussões regimentaes 
nas quaes foi approvado nos dias 21 e 31 de agos~ 
to e 5 de setembro de 1928, sendo a redacção 
final approvada no dia 6 de setembro e nesta mes-
ma data encaminhado ao Senado. 

Recebeu na outra Casa de Congresso seis emendas 
que acompanharam o projecto em devoluçao á 
Camara, feita no dia 14 de setembro. 

8ubmeJtidas estas emendas á consideração da Ca-
mara, foram acceitas. Approvada por mais de dois 
terços a redacção final no dia 15 de setembro de 
1928. 

Promulgado pelo Congresso. Lei n. 12, 17 de setem-
bro de 1928. 

29 Revoga a 2.a parte do art. Apresentado· no dia 16 de agosto de 1927 e appro· 
2.0 da lei n. 843 de 1923. vado em 1.n discussão no dia 19 do mesmo mez 

e anno. 
' 

Rejeitado em 2.a discussão em 22 de agosto de · 
1928. 

49 Dispõe sobre o exercido Apresen~ado no dia ~7 de agosto f o~ approvado nas 
da profissão de enge- tres discussões regnnentaes nos dras 31 de agos-
nheiro, de architecto e to, 8 e 9 de setembro de 1927, sendo a 1.0 de 
agrimensor. setembro approvada a redação final e enviado ao 

Senado, não tendo tido andamento na outra Casa 
do Congresso na sessão de 1927. 

Deqpois de submettido á deliberação do Senado 
na sessão de 1928, foi devolvido á Camara no 
dia 28 de agosto, acompanhado de 13 emendas, 
qúe esta acceitou, com excepçao do art, 4.0 da 
emenda n. 12 que foi rejeitado, sendo por isso o 
projecto novamente encaminhado ao Senado em 
1.0 de setembro de 1928. 

Conformando-se o Senado aom a rejeição da Ca--
mara, foi o projecto. por elle enviado ã sancçao. 

Votado em 21 de setembro de 1928. 

\ 
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1927 

1928 

1927 

1927 

1927 

. . . loca ão dos ser· Apresentado no dia 6 de setembro de 1927, não 
61 Re~ulct d ri'coçl. as de a c· teve andamento na sessão desse anno. 

VIÇOS ag ' • ' 
cordo com o dec. fede· C · d C 1 6 437 de 27 de De accordo c011_1 o parecer da. om~Issão e . on· 
ra n. 1 ~ 1907 stituição Legislação e Justiça, fOI este pro1ecto 
março l · fundido ~om o de n. 71, de 1928, em um umco e 

novo projecto aos 5 de setembro de 1928, toman· 
do o n. 112. 

Ver projecto n. 112, de 1928. 

64 Institue a acção declara· Apresentado no dia 9 de setembro de 1927. 
toria. Aprovado em 1.n e 2.a discussões nos dias 13 e 15 

do mesmo mez e anno. 

Approvado em 3.a discussão no dia 5 de setembro 
de 1928, sendo a 6 approvada a redacção final e 
enviado ao Senado no dia 8. 

Pende de deliberaçao do Senado. 

68 Muda a denominaçao do Tendo sid.o apresentado no ,P.ia 1.0 de setembro de 
districto de N. S. da 1927, fm approvado em 1.a e 2.a discussões nesse 
Gloria, do município de mesmo anno, nos dias 13 e 15, tambem de se· 
Muriahé. tembro. 

Rejeitado em 3." discussão no dia 22 de agosto de 
1928. 

69 Auctoriza o governo a au· Apresentado no dia 12 de setembro de 1927 'não 
xiliar as empresas que teve andamento nesse anno. 
se organizarem no Esta· 
do no correr dos exer· Approvado em l.a, 2.a e 3.a discussões nos dias 25 
ci~ios de 1928 e 1929, de julho, 31 de agosto e 6 de setembro, de 1928. 
para a exploração e fa· 
brico de assucar crys- Tambem a 6 de setembro foi a sua redacçao final 
talisado. approvada, sendo enviado ao Senado a 8. 

Foi pelo Senado approvado, sem alteraçao e en-
viado à sancçao. 

Vetado, em 24 de setembro de 1928. 

70 Auctoriza o governo a Apresentado a 13 de setembro de 1927, ioi !lesse 
subvencionar a Empre· mesmo anno approvado em l.a, 2.a e 3.a discus· 
sa Auto Viação •Cam· sões nos dias 13, 15 e 16 de setembro, sendo nes-
pos Ge~aes». e contém t~ mesma data approv~da a redacçao final e en-
outras lhspos1ções. viado ao Senado no dm 22. 
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1927 70 Auctoriza o governo a sub- Devolvido pelo Senado no dia 23 de agosto de 
vencionar a Empresa Au- 1928, com duas emendas que foram acceitas pela 
to Viação "Campos Ge- Camara, sendo em redacçao final destacada a de 
raes» e contém outras n. 2, para constituir o projecto n.· 70-A. 
disposições. 

Redacç<'lo final approvada em 27 de agosto de 
1928; a 28 enviado á sancção pela Camara. 

Sanccionado. Lei n. 1.017, de 29 de agosto de 1928. 

1927 70-A Auctoriza a abertura de di- Resultante da emenda n. 2, offerecida pelo Senado 
versos creditos para a ao projecto n. 79 e delle destacada em redacção 
Secretaria do Senado. final, pela Camara, depois de approvada. 

Enviado á sancção pela Camara. 

Sanccionado. Lei n. 1.018, de 29 de agosto de 1928. 

. r~ 
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1928 

1928 

12 Auctorisa a creação de cin- Enviado á Camara no dia 27 de agosto foi approva-
co Institutos para o tra- do em l.u, 2.a e 3." discussões nos dias 3, 8 e,lQ 
tamento da molestia da de setembro, respectivamente. ·Tendo recebido 4 
raiva. .e!Jlendas, cuja redacç~o final foi approvadá no 

dm 10 de setembro, fm na mesma data devolvido 
ao Senado com as ditas emendas. 

O Senado rejeitou todas as emendas por unanimi-
dade, devolvendo-os novamente á Camara 110 dia 
13 de setembro. 

Nesta mesma data a Camara sustentou as emendas 
qtie o!!erecer~l, fazendo seguir de novo pura o Se-

nado o JHOJecto acompanhado da materia que in-
troduzira pelas emendas de ns. 1 a 4. 

Finalmente a outra Casa do Congresso, em ultimo 
turno, acceitou as emendas, enviando o projecto 
á sancção redigido de accordo com as innovações 
offerecidas pela Camara. 

Sanccionado-Lei n. 1.026, de 20 de setembro de 
1928. 

13 Crêa quatro colonias agri· Enviado á Camara no dia 31 de agosto, tendo sido 
colas correccionaes. approvado nas tres discussões regimentaes nos 

dias 3, 6 e 11 de setembro, sem alteração. 

A redacção final foi approvada tambem no dia 11 
de setembro e 110 dia 14 enviado á sancção pela 
Camara. , 

S. C. 6 
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1928 13 Crêa quatro colonias agri- Sanccionado -Lei n. 1.026, de 14 de setembro 

colas correccionaes. de 1928. 

1928 

1928 

1828 

14 Auctoriza. o governo a fun· Enviado á Camara no dia 6 de setembro. 
dar e installar estabele- · 
cimentos de instrucção Submettido ás tres discussões ~egirnentaes, foi ap~ 
secundaria nas cidades provado, com emendas, nos dms 8, 10 e 12 de se-
de Uberabinha e Muzarn- tembro, sendo no dia 13 approvada a redacçao 
binho e contém outras final das nove emendas que lhe foram offerecidas. 
providencias. 

Devolvido ao Senado que rejeitou 5 das emendas 
apresentadas. 

Em vista disso, foi o projecto novamente presente á 
,Camara para se manifestar sobre o resolvido pelo 
Senado, conformando-se ella com a rejeição das 5· 
emendas e no dia 15 de setembro approvou a re-
dacção final, enviando o projecto à sancçao. 

Sanccionado- Lei n. 1.052, de 28 de setembro 
de 1928. 

15 Crêa na comarca de Bello Enviado á Camara no dia 6 de setembro. 
Horizonte uma vara de a . . 
juiz de direito para 0 Approvado em t.a, 2.a e 3. chscussões, com .emendas, 
serviço eleitoral e uma nos dias 8, 12 e 13 de setembro, respectivamente. 
segunda vara de juiz nm· . . ' nicipal; uma 2.a vara de A redacção fmal das emendas fOI tam.bem approva-
juiz de direito em Juiz da n? dia 13 de setembro e devolvtdo ao Senado 
de Fóra e modifica a lei no dta 14. 
n. 912, de 1925. Acceitas pelo Senado as emendas da Camara, foi 

por elle enviado à sancção. 

Sanccionado- Lei n. 1.037, de 25 de setembro 
de 1928. 

16 Dispõe sobre a competen· Recebido pela Can!ara no dia 8 de setemb.ro que o 
cia da Junta Commercial app.rovou nos dtas 9, 11 e 12, nas tres thscussões 
do Estado. regmJCn!aes, offerecendo-lhe 2 ~me11das. A re-

dacçao final destas emendas fOI approvada no 
dia 12 de setembro, sendo a 13 devolvido ao 
Senado. 

Este approvou as referidas emendas, destacando 
a de n. 1, para constituir um projecto distin· 

cto e subir á sancção separadamente. 

A' sancção pelo Senado. 

1928 

1928 

1928 

1928 
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16 Dispõe sobre a competen· Sanccionado. Lei n. 1.047, de 25 de setembro de 
cia da Junta Commercial 1928 
do Estado. 

16-A Auctoriza o Poder Execu- Resultante da emenda n. 1, offerecida pela Camara 
tivo a subvencionar o ao projecto n. 16, do Senado, e por este destaca-
Instituto Electro-Techni· da, em redacção final, para subir à sancção como 
co e Mechanico de Ita- proposição distincta. 
jubà. 

A' sancção pelo Senado. · 

Sanccionado. Lei n. 1.027, de 20 de setembro de 
1928. 

17 Approva os regulamentos Enviado á Camara por officio de 13 de sete!Ilbro. 
do ensino normal e pri· Nesta mesma data foi approvado em 1.a dtscus-
mario expedidos, respe· são. Submettido á z.u e 3.a, dos dias 14 e 15, foi 
ctivamente, com os de- approvado com duas emendas, cuja redacção n~ 
.eretos 8.162, de 20 de ja- nal foi tambem approvada a 15 e ainda nesta 
neiro de 1928 e 7.970-A, data devolvido ao Senado, pàra tomar conheci~ 
de 15 de outubro de 1927 mento da matetia nova introduzida pela Camara. 
e contém outras provi- · 
dencias. Foram as ef!Lendas acceitas pelo Senado, que appro-

vou a ultnna redacçao de accordo com as emen· 
das da Camara e enviou o projecto á sancção. 

Sanccionado .. Lei n. 1.036, de 25 de setembro de 
.1928. 

18 Determina que. o pr~siden· En':iado á Camara no dia 10 de Setembro por oHi· 
te ~a Prev1dencw dos cw n. 18, sendo a 11 approvado em 1.a discussão. 
Servtdores do Estado será 
de !ivre nomeação do SubmeUido ás outras duas discusssões foi appro;; 
Prestdente do Estado e vado, com emendas, nos dias 12 e 13 de setem· 
contém outros dispositi· bro, sendo a 13 tambem approvada a redacção fi~ 
vos. nal das 10 emendas apresentadas. · 

Devol'(ido ao Senado no dia 15 de setembro que 
accett,gu as 10 emendas referidas. 

Em redacção final, no Senado, foram destacadas as 
emendas de ns. 1 a 4, G, 7 e 10 para constituirem 
uma proposição distincta (Proj. 18-A); o de n. 5, 
para formar o projecto 18-B e subir tambem á 
sancçao como proposição distincta e finalmente a 
de n. 8, 9ue r~sultou no projecto n. 18-C, tam~ 
bem envwdo a sancçao separadamente. 

o:projecto 18 e a materia que lhe foi il1troduzida, 
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1928 foi enviado á sancção, pelo Senado, tendo sido 

vetado o art. 4.0 constituido pela emenda n. 9, da 
Camara. 

18 Determina que o presiden-
te da Previdencia dos 
Servidores po Estado será 
de livre nomeação do 
Presidente do Estado e Sanccionado, em parte. 
contém outros disr1ositi- tembro de 1928. 

Lei n. 1.033, de 20 de se· 

vos. 

1928 18-A Auctoriza a construcção de Resultante das emendas ns. 1 a 4, 6, 7 e 10, offere-
varias estradas de auto· cidas pela Camara ao projecto n. 18, do Senado, e 
moveis e contém outras por este destacadas em redacção final. 
providencias. Sanccionado. Lei n. 1.043, de 25 de setembro de 

1928. 

1928 18-B Auctoriza a abertura de Constituido pela emenda n. 5, da Camara ao pro-
um credito especial de.. jecto n. 18, do Senado e por este destacado em 
7:028$593 para pagamen- rc~(lacção final. ' 
to de addicionaes a di-
versos funccionarios do Sanccionado. Lei n. 1.044, de 25 de setembro de 
Estado. 1928. 

1928 18-C Dispõe sobre os vencirnen- Este projecto resultou da emenda n. 8, da Camara 
tos dos professores nor- ao projeto n. 18. 
malistas que regerem es· 
colas districtaes c ruraes. Foi destacada pelo Senado em redacção final e en-
1 viado á sancção corno proposição distincta. 

Sanccionado. Lei n. 1.025, de 20 de setembro de 
1928. 

Indicações apresentadas e movimentadas 
NA 

Camm·a dos Deputados em 1928 
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1928 12 Dos srs. Magalhães Drum- Apresentada em 26 de Julho. 

monde outros, suggerin-
do que se constitua, por Approvada em parte, no dia 4 de setembro. 
nomeação do sr. Presi-
dente da Camara, uma (V. Parecer n, 100) 
commissão de 5 deputa-
dos com a incumbcncia 
da revisão do quadro do 
funccionalismo estadoal. 

:!928. 13 Dos srs .. Argemiro de R e- Apresentada a 20 de Agosto. 
zen de e outros, indicando · 

1928 

que a Camara Represen· Approvada no dia 14 de Setembro, pelo parecer n. 
te ao governo federal, no 132. 
sentido de ser dado an-
damento ú construcção de 
um novo trecho da E. F, 
Oeste de Minas, partindo 
de Patrocínio até Ouvi-
dor e Passando por Mon· 
te Carmello, Estrclla do 
Sul c Araguary 

14 Dos srs. Euzebio de Britto e Appresentada no dia 27 de agosto •. 
outros, lembrando a ne-
cessidade de ser elevada Pelo parecer n. 142, da Commissão de Legislação, 
á categoria de 1.a classe foi approvada a 15 de setembro 
a Delegacia Fiscal do ' 
Thesouro federal em Mi· 
nas. 
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15 Do sr. Argemiro de Rezen- Apresentada no dia 29 de Agosto. 
de, propondo que se so· 
licite dos poderes compe- Approvada a 4 de setembro. -(V. Parecer n. 101) 
tentes a revisão das tari-
fas nas estradas de ferro. 

16 Dos srs. Washington Pires Apresentada no dia de setembro. 
e outros, lembrando que 
a Camara manifeste ao Approvada no dia 4, pelo parecer n. n. 107 
sr. Presidente do Estado 
seu vivo desejo de ver 
realizado no actual gover-
no o que vem precei-
tuado na lei n. 946, de 4 
de outubro de 1926. 

17 Ds srs, Coimbra da Luz e Apresentada no dia 3 de setembro. 
outros, sobre a necessida-
de se pôr em pratica, Approvada a 8. 
urgentemente, a navega-
ção do Hio Grande. V. Parecer n. 113) 

18 Dos srs. Paulo Menicucci e Apresentada a 9 de setembro. 
outros, sobre a necessi- · 
dade de se organizar Approvada pelo parecer n. 123, no dia 13. 
uma commissilo de me-
dicos incumbida de estu-
dar a prophylaxia da le-
pra no estado. 

1928 19 Dos srs. Paulo Menicucci e Apresentada no dia 14 de setembro. 
outros, indicando que se . 
rcpresente·ao Poder Exe- Approvada no dw 15. 
cutivo sobre o restabele-
cimento e entrega ao tra- (V parecer n. 141) 
fego da antiga cstradn 
real do Sul de Minas ao 
Rio de Janeiro. 

20 Dos srs. Coimbra da Luz e Apresentada no dia 15 de setembro. 
outros, suggerindo ao 
Governo a conveniencia Approvada no dia 16. 
da construcçilo do ramal (V. o parecer n. 145) 
ferreo de Biguatinga-Ja-
cuhy-Areias-Passos. 
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1928 

1928 

21 Dos srs. Coimbra da Luz, Apresentada no dia 16 de setembro. 
e outros, representando 
ao Governo Federal e aos Pende de approvacào. 
dos Estados de Minas e · 
Goyaz sobre a necessida-
de de li~;ar esses dois 
Estados por meio de uma 
ponte lanc;ada em Porto 
das Flores, .no Rio Para-
nahyba 

22 Dos srs. Coititbra da Luz e Apresentada 110 dia IG de setembro. 
outros, lembrando ao go 
verno do Estado, como Pende de approvac;ão. 
base de estudo, um de 
terminado traçado para 
a ligaç<io rodoviaria Bel-
lo Horizonte-S. Paulo. 

===~=====~=======:=====--·= 
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1928 2 Manifesta ao sr. Presidente Do sr. Celso Machado. 

Antonio Carlos as mais 
vivas felicitações da Ca-(presenta<ia e justificada no dia ti de setembro. mara pelo transcurso do 
:;egundo anniversario de.Approvada unanimemente na mesma data. sua posse, exprimindo 
ao mesmo tempo, soli-
dariedade á sua política 
e ao seu Governo. 

-,;:.-.---
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1928 

1928 

1928 

1928 

79 Indefere o pedido do sr. Da Commissüo de Finanças. 
Anizio Junqueira de Al-
meida, solicitando auxi- Apresentado no dia 24 de julho foi approvado a 
li o para acquisição de 27. 
um predio em Ituyutaba 
para a installação de um 
collegio. 

80 Opina por que se peçam Da mesma Commissao. 
informações ao Governo 
sobre um req~1erimento Apresentado no dia 28 de Julho. 
em que Joaq~nm .Alves Submettido á discussao no dia 30 de julho, foi esta 
Branco, fur~ccwnano da encerrada, ficando adiada a votação por falta de 
Sautle Publica, P.etle au- numero. 
gmento de vencunentos. 

Approvado no dia 20 de agosto. 
(V. Parecer n. 135) 

81 Conclue pelo in~leferimen- Da Commissão de Representações e Petições. to de um pedido do· sr. 
Arm.a~do M~1•150 Vieira~ Apresentado no dia 31 de julho, foi a 1.0 de agosto 
escnvão de I dz em Area discutido sendo approvado na sessão de 20 de 
~o, sobre prorogação de agosto. ' 
licença. 

82 Reconhece e procl~m~a de-~Da Commissão de Legislaçao e Justiça. 
putado pela 1. cncum- . 
scripção o sr. d;. J~ã? Apresentado em 1.0 de agosto e approvado no dia 3. 
Henrique Sampmo VIeJ-

. Jra daSilva. · 

S. C. 8 
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1928 

1928 

192E 

1928 

192E 

83 Manda archivar uma copia Da Commissão de Constituição, Legislação e Jus~ 
da acta da audiencia do tiça. 
Juiz de Direito de Entre 
Rios enviada á Camara Apresentado a 2 de Agosto. 
a requerimento do dr. 
Aloysio Leite Guimarães. Discutido na sessão do dia 3 e approvado na de 20. 

84 Propõe o archivarnento da Da mesma Commissão. 
representação do sr. 11-
defonso Teixeira da Si!- Apresentado no dia 2 de Agosto. 
va, escrivao de paz em 
Prados, para ser oppor- Posto em discussão no dia 3, foi esta encerrada e 
tunamente cansiderada adiada a votação por falta de numero. 
objecto de projecto es-
pecial. Approvado no dia 20 de Agosto. 

85 Opina sejam enviados ao Da Commissão de Camaras Municipaes. 
sr. Presidente do Estado, . 
para os fins do art. 44 e Apresentado no dia 20 de Agosto. 
paragrapho unico da lei 
843, de 1923, os p~1peis Approvado a 21. 
relativos á questüo de li-
mites entre Conquista e 

. Sacramento. 

86 Pede informações ao Go- Da Commissão de Legislação. 
verno sobre um requeri-
mento em que a profes- Apresentado o 21 de Agosto e approvado a 22. 
sora Etelvina L. de Cer-
queira Faro solicita lhe 
seja contado o período 
em que regeu a escola 
municipal de Sobragy. 

87 Encaminha ao sr. Secreta- Da Cornmissão de Finanças. 
rio da Agricultura, pe- , A 
dindo inf'ormações, um Apresentado no dia 22 de gosto. 
requerimento ~m que 23 ---
Claudemiro Morem~ se~- Approvaclo a .. 
vente titulado do .servi· 
ço de Meteorologw, so· 
licita providencias !?ara 
que possa rec~ber (IIffe-
rença de vencmlCntos. 

o ..... 
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88 Archiva um requerimento Da Commissao de Legislação e Justiça, 
de d. Adelina Francisca 
Luz, professora do dis- Apresentado no dia 23 e approvaclo a 27 de agosto. 
tricto de Calambau, mu-
nicipio de Pyranga, soli-
c i t a n <I o augmento de 
vencimentos. 

89 Pede informações ao go- Da Commissão de Representações e Petições. 
verno sobre um requeri-
mento do. cabo reforma- Apresentado no dia 23 e approvado a 27 de ago,sto 
do Eugenio Albino de 
Oliveira, solicitando pa· 
gamento de vencimen-
tos. 

90 Manda ao Governo um pe- Da mesma Commissao. 
tlido de licença do sr. · 
Aristides Moreira de Sou- Apresentado no dia 27 e approvado a 28 de agosto. 
z~, tabelliao em Aguas 
Vntuosas- afim de mi-
nistrar informações. 

91 Pel~e ao Governo informa- Da Cornmissão de Legislação. 
1;oes sobre um requeri-
~~~1ento e1:1 . que Carlos Apresentação no dia 28 e approvado a 29 de agosto. !<mt .sohcJta uma pro-
Vtdeucm legislativa em 
relaçüo ao : acto que o 
exor~e~ou do cargo de 
adnmnstrndor da cadeia 
da Capital. 

92 Toma as mesmas provi- Da Com missão de Petições. 
d~ncias sobre um reque- · 
r 1m e n to de Jeremias Apresentado a 28 de agosto. 
Octaviauo, so licitando 
equiparaçao de venci- Approvado a 29. 
mentos. 

93 Trata de um requerimento Da Commissão de Instrucçao Publica. 
de d. Maria Salomé Ho- . 
drigues de Moura, pcdin- Aprêsentado a 30 de agosto teve approvação a 31. 
do effectividade c o m o · 
professora, en vi an do-o 
ao Governo, para infor-
mações. 
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1028 

1928 

1028 

1928 

1928 

1928 

94 Ouve o Governo sobre um Da Commissão de Finanças. 
requerimento em que o 
dr. Arthur Albino de AI- Apresentado a 31 de agosto. 
meida Cyrino, juiz de Di-
reito, de Uberaba, pede Approvado a 1. 0 de setembro 
auxilio para aluguel de 
casa. 

95 Indefere o pedido constan· Da mesma commissão. 
· te da peça protocollada 
sob o n. 113. Apresentado no dia 1. 0 de setembro e approvado 

a 3. 

96 Indefere um pedido do sr. Da mesma Commissão. 
Sebastião Pereira de AI-
cantara, escrivão de paz Apresentado no dia 1.0 de setembro. 
no município de Ponte 
Nova. Approvado no a 3. 

97 Conclue pelo deferimento Da mesma Comrnmissão. 
da peça protocollada sob ~-'t.l "''" 
o n. 213, constante de Apresentado no dia 1. 0 de setembro. 
um requerimento em que 
José Justino do Sacra- Approvado a 3. 
mento e outros serven· 
tuarios da Justiça solici-
tam augmento da verba 
destinada ao pagamento 
de custas judiciarias. 

98 Manda indeferir um reque- Da mesma Commissão. 
rirnento em que diversos 
commerciantes estabele- Apresentado no dia 1." de 
cidos em Arassuahy, pe· 
dem isenção de imposto Approvado a 3. 
de bebidas no exercido 
de 1028.' 

I 

setembro. 

_gg Envia ao sr. Presidente do Da Commissão de Legislação e Justiça. 
Estado um requerimento -~i'·'·''· IIO <li' a 1. o de seteJnbro e aJ>Jlr.ov,"cl<> em que Orcarlino de Sou· Apresentado " 
za Alves pede perdt'lo de no dia 3 · 
resto de pena que estú 
cumprindo. 
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1928 100 Approva a indicação n. 12, Da Com missão de Finanças· 
do sr. Magalhães Drum· 
mond, sobre medidas fa- Apresentado no dia 1.0 de setembro, approvndo no 
voraveis ao funccionalis- dia 4. 
mo publico-com a sup-
pressuo das palavras «ain-
da a tempo de serem in-
tegralmente discutidas 
nesta sessão». 

1928 101 Opina pela approvação da Das Commissões de Obras Publicas e Finanças. 
indicaçuo n. 15, do sr. 
Argemiro de Rezende- Apresentado no din 19 de setembro. 
sobre revisuo de tarifas 
nas estradas de ferro. Approvado no dia 4. 

1928 102 Archiva um requerimento Da Commissão de Obras Publicas. 
da Cia. Ferroviaria de 
Botelhos, visto estar so- Apresentado no dia 1.0 de sete1hbro e approvado no 
lucionado o pedido pelo dia 4. 
art. 5.0 e s/ paragrapho, 
da lei n. 1.017, de 1928. 

1928 103 Conclue pelo archivamento Da Commissno de Finanças. 

1928 

1928 

de uma representação de 
professores publicas em Apresentado no dia 3 de setembro foi, a 4, appro-
Jmmaria, solicitando au- vado. 
gmento de vencimen-
tos. 

104 Opina pela audiencia do Da mesma Commissão. 
governo sobre um reque- . 
fimento em que Jos6 Es- Apr.esentado n,o <h a 3 de setembro, foi approvado no 
teves de Aquino e Castro dw 4. ' 
trata ela construcção de 
um predio na cidade de 
Ayuruoca, destinado ao 
Grupo Escolar. 

105 Manda aguardar opportuni- Da mesma Colnmissão. 
dade a pretençiio dos srs. 
Julio Claro e Benjamin de Apresentado no dia 3 e approvado no dia 4 de se-
Andrade Gomes, auxilia· tembro. 
res da Collectoria de Bar-
bacena, solicitando me-
lhoria de vencimentos. 

/ 
/~ 
i/ 
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Archiva a peça protocolla- Da mesma Commissão. 
da sob n. 112. 

Apresentado a 3 de setembro e approvado no dia 4· 

Approva a indicação n. 16, Da Commissão de Legislação e Justiça. 
do sr. Washington Pires . . 
-sobre a execução da lei Apresentado no dm 3 de setembro e approvado a 4. 
n. 946, de 4 de outubro 
de 1926. 

Manda achivar um requeri· Da Commissão de Finanças. 
menta dos srs. Francisco 
Lu cio do Carmo e outros Apresentado no dia 4 e approvado a 5 de setembro. 
(n. 195) solicitando verba 
para pagamento de custas 
criminaes. 

Indefere uma representação Da mesma Commissão. 
da Associação Commer- . 
cial de Minas, contraria Apresentado na sessão do dm 4 e approvado na de 
ao modo como está sen· 5 de setembro. 
do feito o lançamento do 
imposto territorial,-ten-
do em vista informações 
prestadas pela Secretaria 
das Finanças. 

Archiva uma representação Da Com missão de Constituição, Legislação e Justiça. 
de Henrique Nunes da . 
Silva Gomes, avaliador Apresentado no dm 5 de setembro e approvado a 6. 
judicial em Guanhães, 
sobre modificações no 
Hegimento de Custas. 

Confirma decisão anterior, Dá. Commissilo de Petições c Heprescntações. 
mandando indeferir o pe-
dido do sr. João Louren- Apresentado a 5 e approvado a () de setembro 
ço de Noronha Luz, escri· · 
vão da Comarca de Chris· 
na, solicitando licença, 
em prorogação. 

Conclue que sobre o as- Da Commissão de Hcpresentaçücs c Petições. 
sumpto (la peça prolo- · 
collada sob n. 237, sejam Apresentado a 6 de setembro c approvado a 8. 
solicitadas informações 

·ao Governo. 
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1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

113 Opina pela approvação da Da Commissão de Obras Publicas. 
indicação n. 17, do sr. 
Coimbra da Luz, sobre Apresentado a 6 e approvado a 8 de setembro. 
navegação do Hio Gran-
de: 

114 Encaminha ao Senado uma Da Commissão de Finanças. 
representaçao de funccio-
nari?s do serviço de In- Apresentado em8 de Setembro. 
vestJgações da Secreta 
ria da Segurança Publica, Approvado a 9. 
sobre melhoria de venci-
mentos. 

115 Solicita informações ao Go- Da Conunissão de Finanças. 
vemo sobre uma preten-
ção de d .. Ira~ema Bra- Apresentado no dia g. 
ga Nogueira, mspectora 
de _alunmos do C(.mserva- Approvado a 10 de setembro. 
tono M. de Musica. 

llG Dú egt!al déstino a um re- Da mesma Com missão. 
quenmento dos Srs. Ma-
riano Çostn e Paulo. Ou- Apresentado a g 1 que Estrada, funccwua- e approvm o a 10 ele setembro. 
rios do Hospital Central 
de Alienados, ele Barba-
cena 

117 Manda archivar, por falt.n Da Commissão de Finanças. 
de provas, um requen-
mento. do sr~ Aptonio Apresentado no dia 9 de setembro 
Valentnn de Gouvea, pe- · 
di!1do restituiçao de di- Approvado a 10. 
re1tos. 

118 i\rchiva m.na representação Da Commissiío de Camaras Mu · · . 
do Presidente da Cama- lliCI]ldes · 
ra 111unicipal de Ças.sia, Apresentado no dia 9 de setembro 
reluhvamente a hnutes - · 
desse. municipio com o Approvado a 10. 
de Ibuacy. 

119 Ma!1da archivar u~n re<jue- Da Commissão de Petiçües. 
nmento do sr. hanc1sco · 
Al~uquerque S o b_ri n h o, Apresentado a 10 de setembro. 
opmando que o mteres-
sudo se dirija ao poder Approvado a 11. 
competente. 
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120 Indefere um requerimento Da Cornmissão de Constituição, Legislação e Jus~ 
de d. Anna Josephina da tiça. , 
Fonseca, professora em 
Volta Grande, por ser o Apresentado a 11 de setembro. 
seu pedido contrario ao 
art. 109, § 4.0 , let. a, da Approvado. a 12 · 
Constituiçao do Estado. 

121 Indefere outro pedido ele Da mesma Commissão. 
d. Josephina Lima e Si!- . 
va, pr.o!essora do GruJ!O Apresentado no dm 11 e approvado a 12 de setem-
Escolar Barao do Hw hro. 
Branco, da Capital, de 
acconlo com a mesma 
disposição constitucional. 

122 Propõe que se ouça a Se- Da Com missão de Finanças. 
cretaria do Interior so-
bre um pedido de cre- Apresentado a 11 de setembro. 
dito para pagamento de 
addicionaes, feito pela Approvado a 12 · 
professora pu b I i c a d. 
Adalgisa Candida d e 
Souza, de Bom Successo. 

123 Conclue pela approvação Da Commissão de Saude Publica. 
da indicaçao n. 18, <lo . 
sr. Paulo Menicucci, so- Apresentado a 11 de setembro e approvado a 13. 
bre combate á lepra. 

124 Subrnette á Co~nmissão Es- Da Commissrto de Finanças. 
pecial d e revisao d o 
quadro do funccionalis- Apresentado a 11 do setembro. 
mo nomeada pelo sr. 
Presidente da Camara-- Approvado a 12. 
um pedido do sr. A!Jto-
nio B. de Paula Bntto, 
sobre augmento de ven-
cimentos. 

125 Manda aguardar ~pportu- Da Commissuo de Finanças. 
nidade um ped1do do 
Conselho Central Metro- Apresentado no dia 11 de setembro. 
politano da Sociedade S. 
Vicente de Paula de Bel- Approvado a 12. 
lo Horizonte, solicitando 
auxilio para a constru-
cção de pequenas casas 
para pobres. 
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1928 

1928 

1928 

1928 

1928 

126 Suggere que seja ouvido o Da mesmà Commissão. 
Governo sobre um pedi-
do de d. Evangelina de Apresentado a 11 e approvado a 12 de setembro. 
Freitas Mourão, solicitan· 
do credito para que lhe 
seja paga gratificação ad-
dicional da lei 425, a que 
se julga com direito. 

127 Opina que seja ouvido o Da mesma Commissão. 
Governo sobre uma re- .. 
presentaç1lo de varias Apresentads a 12 e approvado a 13 de setembro. 
professores, pedindo au- · 
gmento de vencimentos. 

128 Propõe o archivamento da Da mesma Commissão. 
peça protocollada sob o 
n. 115, constante de um Apresentado a 12 e approvado a 13 de setembro. 
officio do sr. Secretario 
da Agricultura, informan-
do um pedido de auxil!O 
feito pelo sr. Alcides Mar-
ques Pinto. 

129 Suggere que se ouça o Go- Da mesma Commissão. 
vemo sobre a pretenção 
de alguns serventes titu- Apresentado a 12 de setembro. 
lados da Imprensa Olfi-
cial, conforme requeri- Approvado a 13. 
mento protocalado sob 
li. 254. 

130 Manda incluir no dossier do Da mesma Commissão. 
projecto n. 94, um reque-
rimento da Irmã Maria Apresentado a 12 e approvado a 13 de setembro. 
Maximin, directora da 
Escola Domestica N. S. 
Apparecida, de Passa 
Quatro. 

131 Conclue pelo indeferimento Da Commissão de Legislação e Justiça. 
de um requerimento de 
d. Maria do Carmo Mon- Apresentado no dia 13 de setembro teve approva-
teiro de Castro, sobre a ção no dia 14. 
contagem de tempo para 
effeitos de aposentadoria. 

S. C. 9 
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132 Approva a indicação n. 13, Da Conuniss<io de Obras Publicas. 
do Sr. Argemiro de Re-
zende, sobre prolonga- Apresentado a 13 e upprovaelo a 14 ele setembro. 
mento da E. F. Oeste de 
Minas. 

133 Manda archivar o requeri- Da Commissiio de Finanças. 
mento do sr. Antonio 
Lago de Souza, bibliothe- Apresentado no dia 13 de setembro. 
cario do Gymnasio rle 
Theophilo Ottoni; ele ri. Approvado a 14. 
Firmina Braga Esteves, 
di r ctora do Instituto Eu- · 
genia Braga, de Juiz df' 
Fôra, e de rld. Amaziles 
G. da Costa Hibeiro e Ce-
cilia de Jesus Teixeira, 

134 A' vista das Inforrnaçües Da mesma Commiss<io. 
prestadas pelo governo, 
manda archivar um re- Apresentado a 1<1 de setembro e approvarlo a 15, 
querimento do sr. Clau-
demiro Moreira. 

(Ver parecer n. 87). 

135 Opina que aguarde opportu- Da mesma Commissfto 
nidade o pedido feito pelo 
sr. Joaquim Alves Bran- Apresentado a 14 de setembro 
co tendo presente os in-
formações prestadas pela Approvado a 15. 
Secretaria da Se!{UTança. 
(V. Parecer n. 80). 

136 Encaminha ao Poder Exe- Da Comntis;,iio de Petiçües. 
cutivo, por ser o compe-
tente rnra deliberar, Ulll Apresentado .a 14 e approvado a 15 ele Sf~tc~mhro, 
requerimento do sr. Joa-
quim Netto, professor em 
Hio do Peixe. 

137 Dú egual destino a t.nn re- Da me~ma Connni~$<10. 
querimento do professor, 
Jono 1-l<moel Pereira, pe- Aprc~sentado a 1,! e approvado a 15 ri e se!f~mbro. 
dindo remoc;fw. 
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138 Indefere uma petição do Da mesma Commissão. 
sr. Joüo Teixeira da Silva, 
funccionario da justiça no Apresentado a 14 de setebmro. 
município de Ibiú,. solici- . 
tando 2 annos de licença. Approvado no dta 15. 

139 Manda ú Secretaria <las Fi- Da mesma Commissiío. 
nanças um requerimento 
de José Leopoldo Corréa, Apresentado a 14 e approvmlo a 15 de setembro. 
escrivüo em Itapecerica, 
pedindo rateio de custas. 

140 Propõe i seja archivado um Da mesma Commissao. 
requerimento do 2." es· 
criv<io de Aguas Virtuo- Apresentado a 15 de setembro e nesta mesma date 
sas, Aristides ·tvloreira de approvado, em sesstío nocturna. 
Sousa, ú vista das infor-
mac;ües vindas do Exe-
cutivo. V. (Parecer n. DO). 

1<11 Approva a indica<:üo n. 19, Da Commiss<io de Obras Publicas. 
do sr. Paulo Menicucci, 
sobre restabelecimento Apresentado e approvado a 15 de setembro. 
de trafego da Estrada 
He. 

' 142 Conclue pela approvaçào Da Commissüo de Le~;islaç<io e Justiça. 
da indicaçüo 11. 14, do sr. 
Euzebio de Britto, sobre Apresentado a 15 de setembro e nesta mesma dah 
ele·mc;fio rle !'alegoria da approvado, em sessüo nocturna. 
Dele[fada Fisc:al elo The-
c:our/l' Federa( em Minas. 

H:J p,~<le infonHaçCies ao ':r. Se- Da Commissrw de Instrnc<;iío Publica. 
cretario elo Interior so-
bre os requerimentos cl'as Apresentado a lG de setembro. 
professoras cld. Anacleta .. 
Costa, Sarah Silva e J\!Ia- Pende de approvaç<io 
ria Luiza Nogueira. 

144 lVIan(la archivar nm reque- Da Commiss<lo de Finanças. 
rimento de diversos col-
lectores e escrivíies, em Apresentado a Hl de setembro. 
que p;;dem uma lei que 
lhes conceda o direito de Pe11de de approvac;<lo 
aposetttmloria. 

145 Propc"íe seja approvacla a Da Commissao de Obras Publicas. 
indicnç<"to n. 20, do sr. 
Coimbra dit Lnz, sobre Apresentado e approvado a lG de setembro. 
construcç<to do ramal fer-
reo Bi~uatinga • Jacuhy-
Areias-Passos. 
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