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PARECERES DE COMMISSÕES 
N. 1 

Da Commissão de Constituição e Poderes reconhecendo senadores para a renovação da 
metade dos m·embros do Senado Mineiro. 

PARECERES CONCLUIDOS EM REQUERIMENTOS 

Da commissão de Constituição e Poderes, opinando seja encaminhada ao governo, para 
resolver como acha mais conveniente, a petição de Aurelio Pimenta de Abreu, solicitando an-
nullação de sua aposentadoria. 

Da mesma commissão, opinando pelo archivamento de uma representação dos funciona-
rios do fôro de Bom Successo, visto estar a respectiva materia prevista no projecto de regi-
mento de custas. 

Da mesma commissão, opinando seja ouvido o governo sobre o projecto n. 59, da Cama-
ra, concedendo licença ao tabellião Antonio Borges do Amaral Junior. 

Da mesma commissão, opinando pelo .archivamento da peça protocollada n. 3.891. 
Da mesma commissão, opinando pelo archivamento da petição de João Bahia da Rocha, 

pedindo restabelecimento do cargo de solicitador. 
Das commissões reunidas de Justiça, legislação e Finanças, opinando seja ouvido o go-

verno sobre o requerimento do bacharel Miguel Pinto Ribeiro, pedindo revisão de sua aposen-
tadoria. 

Da commissão de Finanças, opinando seja ouvido o governo sobre as representações dos 
professores do Oymnasio Mineiro de Bello Horizonte e de Barbacena, pedindo melhoria de 
vencimentos. 

Da mesma commissão, opinando sejam archivadas as petições dos escrivães do crime de 
Itapecerica Ouro Preto e Entre Rios, visto como o art. 4.0

, do projecto n. 22, da Camara, ora 
em nndam~nto no Senado, já regula a respectiva materia; bem como a petição do escrivão de 
paz do districto do Gil, não só pelo fundamento precitado, mas ainda porque o assumpto, 
constante da sua segunda parte, já se acha regulado pela lei n. 912, de 1925, de organização 
judiciaria. 

Da mesma commissão, opinando pelo archivamento da proposta e bem assim da planta 
apresentada pelo industrial Paulo Simoni, no sentido de erigir um monumento no tumulo do 
senador Diogo de Vasconcellos. 

Da mesma commissão, opinando pelo archivamento das petições de d. Angelica Aurora 
Fernandes, Oscar Rodartes e Carlos Fernandes da Silva, pedindo: a primeira, perdão de seu 
debito para com o Estado ; o segundo, impressão, nas officinas da Imprensa Official, de um 

. trabalho de sua auctoria, denominado "Operações Fundamentaes"; e o terceiro, equiparação 
de vencimentos. , 

Da mesma commissão, opinando: o primeiro, pelo deferimento da petição de Godofredo 
Andrade, secretario do Conservatorio Mineiro de Musica, pedindo equiparação de vencimen-
tos; e o segundo, pela abertura de um credito de 2:938$572, para pagamento de addicionaes, 
nos termos de uma mensagem enviada pelo sr. Presidente do Estado. , 

Da mesma commissão, opinando sejam archivadas as peças protocolladas de ns. 3.834, 
3.846 e 3.862. 

Das commissOes reunidas de Finanças e lnstrucção Publica, opinando pelo archivamento 
da representação de professoras não normalistas, pedindo lhes torne extensiva a grátificação 
.do art. 10, da lei n. 891, de 8 de setembro de 1925. 
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Projecto iniciado no Senado e pendente de andamento 





Projecto iniciado no Senado e pendente de andamento 

Data o Assumpto Observações .... 
o cu 
5:: E = ;::1 

< z . -- --
1927 31 de Agosto 9 Incluindo entre as comarcas Em 2 de Setembro de 1927, 

de primeira entrancia o ter- foi approvado em t.a 'dis 
mo de Monte Alegre. cusslto e remettido á Com 

missão de Justiça e Legisla 
ção. 





Projectos remettidos á Camara dos Deputados e pendentes 
de solução 





Projectos remettidos á Camara dos Deputados e pendentes 
de solução 

Data 111 o .... 
Cl 
E ::s z 

Assumpto Observações 

----- ---------------1---- ----------------------1----------------------
1891 21 de agosto 

1892 25 de abril 

1897 3 de setembro 

'1899 14 de agosto 

1903 25 de julho 

. S, S. 3 

14 Altera a economia interna e Em 9 de setembro de 1894, 
externa do externato do foi remettido á Camara dos 
Oymnasio Mineiro. srs. Deputados. 

Pende de andamemto. 

27 Regula o serviço sanitario do Em 9 de julho de 18Q2, foi 
Estado. remettido, sob n. 21, á Ca 

mara dos sts. Deputados, 
e nlh> teve ainda solução. 

135 Auctoriza o governo a con- Em 8 de julho de 1808, foi 
tractar a construcç!lo de um remettido, sob n. 49, á C a 
ramal ferreo que, pattinco mara dos srs. Deputados, 
da Estação de S. Francisco, de cuja solução ainda está 
na fgtrada de Ferro Oéste pendente. 
de Minas, vá a S. Oo-
thardo. 

170 Concede diversos favores aos Ern 5 de agosto de 1905, 
bancos wutuos que se or- foi remettido, sob n. 143, á 
ganizarem no Estado. Camara dos srs. Deputados, 

de cuja solução ainda esta 
pendente. 

205 Equipara os vencimentos de Ean 14 de a<zosto de 1903, 
porteiros e contmuos do foi remettido sob o n. 133 
Externado do Oymnasio Mi á Camara dos srs. Deputa 
neiro aos d<:s demais Func· dos, de cuja solução ainda 
cionarios de egual catego- está pendente, 
ria das Secretarias de Es-
tado • 



Data 

1904 25 de julho 

1906 4 de agosto 

1910 21 de julho 

19H 17 de agosto 

1912 31 de junho 

1912 12 de agosto 

1913 i9 de julho 

"' o ... 
"' E 
:::l z 

-- 18-

Assumpto Observaçlíes 

215 Contém a reforma da 
nistração municipal. 

admi· !Em 29 de ago~to de 1904, 
foi remettido, ~ob n. 140, á 
Camara dos S'S. Deputados, 
de cuja solução ainda está 
pedente. 

229 

253 

Concede gratuitamente terras Ent 30 de agosto de 1906, 
devolutas aos syndicatos foi remettido, sob n. 162, á 
agricolas. Camara dos srs. Deputa 

dos, de cuja sclução ainda 
está pendende. 

Regulando a substituiçãos dos Ern 10 de agosto de 191 O, 
membros do Tribunal de foi remettido á Camara dos 
Contas e contendo outras srs. Deputados, sQb n. 166, 
disposições. de cuja solução ainda está 

pendente 

5 Cont~ndo disposições relai i· Ern 2 de setembro de 1911 
vas á reserva florestal no foi remettido á Carnara dos 
Estado. srs. Deputados, sob n. 3, 

de cuja solução ainda está 
pendente. 

9 Concedendo divers·os favores Em 24 de agosto de 1912, 
ás associações fundadas na foi rernettido á Camara dos 
Capital do Estado para con· srs. Deputados, sob n, 5, 
strucção de casas de aluguel de cuja- soluç1lo ainda está 
modico para operarias. pendente. 

lO Auctoriza o governo a con- Ern 24 de agosto de 1'112, 
ceder privilegio para con· foi remettido á Camaras dos 
strucção de uma Estrada srs. Deputados, sob n. 4, 
de ferro que, partindo da de cuja solução ainda está 
Estação de Pirapora, vá ter· pendente. 
minar na cidade de Para· 
catú, 

13 1\uctorizando o governo a au Ern t,o de setembro de 1913, 
xiliar os municípios cue 3e foi remeti ido á Carnara dos 
propuzcram a con"-truir es- srs. Deputados, sob n. 7, 
tradas de rodagem nas con de cuja soluç1lo ainda está 
dições do decreto federal pendendo. 
n. 8 .324, de 27 de outubro 
de 1910. 
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1923 

1926 
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Data 

29 de agosto 

12 de agosto 

5 de setembro 

27 de agosto 

4 de agosto 

'fJ o ..... 
Q) 

E 
p z 
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Assumpto Observações 

17 Auctorizando o governo a E1n 11 de setembro de 1914, 
conferir premias aos culti- foi remettido ã Camara dos 
vadores de trigo, centeio e srs. Deputados, sob n. 11. 
aveia, até a quantia de ..•. 
25:000:1)000 annualmente. 

6 Negando provimento a'J re- E1n 23 de agosto de 1915, foi 
curso interposto por Do- remettido á Camara dos srs. 
mingos Ribeiro de Rezen · ·Deputados. Pende de ter-
de um acto da Camara Mu- ceira discussão. 
nicipal da cidade de VH· 
g~nha. 

7 Fundando, no Estado, palro- Ent 25 de agosto de 1920, 
natos agrícolas e estações foi remettido á Camara dos 
de monta. srs. Deputados. Pende de 

parecer para segunda dis-
cusssllo. 

6 Concedendo diversos favores l~m 12 de setembro de 1922, 
ás Caixas Raiffaist'n que se foi remettido ã Cama r a dos 
estabelecerem no Estado. srs. Deputado. Pende de 

1. a discussão. 

13 Auctorizando o executivo a IEm 3 de setembro de 1<)26, 
entrar em accordo com o foi rernettido á Ca:nara dos 
governo federal para con- srs. Deput;~do;. Approva-
struir um submarino a ser do em 1.a discussão. 
doado ã Marinha Nacional 
como contribuição deste 
E~tado para a remodelação 
da Esquadra Brasileira. 





Pro jectos iniciados na C amara dos srs. Deputados B pendentas 
da solução do Senado , 





Projectos iniciados na C amara dos srs. Depu:ados e penden-
tes de solução do Senado 

Data 

1927 2() de agosto 

15 de setembro 

1927 10 de setembro 

i927 4 de setembro 

1927 4 de setembro 

"' o .... 
C1) 

E 
;:I z 

Assumpto Andamento 

5 Sobre limites dos districtos d· m.:nt ::5 de ago~tn de i927, 
São Gonçalo do Abade, entrando em 2." discu~são 
municipio de Tiros com emendas foi retirado 

a requerimento do H. Enéas 
Can1era e remettido á Com-
nussão de ConstituiçJto e 
Poderes, para dizer sobre 
a sua constitucionalidade. 

40 Approvando o accorclo de li- IErn 16 de setemhro de 1927 
mites entre os municipio~ foi approvado em prime1r~ 
de Varginha e Eloy MenJes. <1iscu· são e • en.ettido á 

Commissão de Estatistica 

49 Regulando o exercicio da pro 
fissão de engenheiro. 

Ern 14 de seten.bro de 1927, 
foi approvado em primeira 
discussão e remett1do á 
Commissão de justiça e Le-
gblação. 

59 Auctorizando o governo a Em 9 de setrtembro de 1927 
Ctoncedcr um anno de licen f ,; approvudo em prilneir~ 

, ça ao tnbellião Antonio Bor discmsão e rernettido ao 
gcs do Amaral Junior. Governo do Estado para in· 

formar a respeito. 

60 Auctorizando o governo a l<;m 10 de setembro de 1927 
fazer a revisão do imposto foi approvado em 3.• dis~ 
territorial, e contendo ou cussão. 
tras disposições. 

Pende de redacção final. 

'· 
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· Projectos da Gamara enviados ao Senado em 1926, que 
tiveram andamento em 1927 

s. s 4 





Projectos da Camara enviados ao Senado em 1926, que tiveram 
. andamento em 1927 

Data o Assumpto Andamento ... 
o Q) 

r:: E 
r:: ::1 
< z 
·-

!926 25 de setembro uo -Approvando o accordo ce· E1n 13 de agosto de 1927, 
lebrado entre as Camaras foi approvado, em 1, o dis~ 
de lbiá e Luz, sobre limites cnssão e remettido a Com-
dos respectivos municípios. missão de Estatistica, a qual 

deu parecrr, mandando re· 
metter os papeis ao gover· 
no, afim de serem ouvidas 
as Camaras Municipaes de; 
Ibiá e Luz. 

-Restabelecendo a linha di- Em 18 de agosto de 1927, 
visoria entre os municípios foi approvado em 3. • dis-de Villa Areado e Alfenas. cussão e enviado á sancção 

presidencial, sendo destaca-
do o art. 2. 0 desse proje· 
cto para constituir propo-
sição distincta, que pende 
de redacção final. 
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Proposições do Gongresso convertidas sm lsi no anno ds 1927 





Proposições do Congresso convertidas em leis no anno de 1927 

REMETTIDAS Á SANCÇÃO PELO SENADO 

6 ... 
p, 

~~ 
"'010 cg ·~ Remessa oi sancção 
... o sa. 
::s z 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

Agosto 24 

Agosto 24 

Agosto 27 

Agosto 30 

Agosto 31 

Setembro 3 

Ul 
«i 

"'' Ul o ... 
Q) 

E ::s z 

Data da sancção Assumptos 

947 29 de setembro. N. i04 (de 1926)- Auctorizando o gover~ 
no a mandar fazer estudos do subsolo 
do Estado, afim de verificar se nelle 
existem jazidas de petroleo e euxenita. 

948 29 de setembro N. 98 - Alterando a denominação dos 
districtos de Onça, do município de Pe~ 
quy, e de Amazonita, do município de 
Manhuassú. 

951 3 de setembro N. 87- Restabelecendo a linha divisaria 
entre os municípios de Areado e Alfe~ 
nas. 

949 

950 

952 

30 de setembro N. 10 (Da Camara)- Auctorizando a aber-
tura de credito para cobrir a insufficien-
cia da verba n. !1, do § 2. 0

, do art. 
1. 0 , da lei n. 931, de 27 de setembro de 
1926, e contendo outras disposiçOes. 

2 de setembro N. 39- Auctorizando o governo a adqui-
rir a bibliotheca que pertenceu ao dr. 
Raul Soares. · 

3 de setembro N. 16.-: Conta~ do tempo, para effeito de 
add1c1onaes, a professora d, Alexandri~ 
na de-Santa Cecilia. 
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485 Setembro 3 

486 Setembro 5 

487 Setembro 5 

488 Setembro 8 

I 

489 Setembro i.O 

490 Setembro 20 
I. 
I 
I 
I 

l 191 Setembro 20 

t 

I 492 Setembro 20 
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Data da sancção VJ o .... 

cu 
E 
::I z 

- -

956 7 de setembro 

958 9 de setembro 

960 9 de setembro 

Assumptos 

N. 112 (de 1926) -- Aucforizando o go· 
vemo a pagar ao sr. José I3. de Paula 
Aroeira, diarias que deixou de receber, 
quando no desempenho de varias com· 
missões, como chefe da extincta secção 
de Fiscalização ue Rendas do Estado. 
Este projecto foi vetado. (Proposição 
n. 485). 

N. 19 - Creando a 
nas Oeraes. 

Universidade de Mi 

N. 4 (Da Cantara) - Approvando a s 
contas do exercício de 1926. 

N. 35- A ucforizando o governo a auxi 
liar com 50:000$000 a erecçlio de u m 
monumento, na cidade de Barbacena 
ao dr. Chrispim Jacques I3ias Fortes. 

969 H de setembro N. 48- Auctorizando o governo a refor 

1.001 21 de setembro 

995 20 de setembro 

1.001 21 de setembro 

mar, na Secretaria de Segurança e As 
sistencia Publica, o serviço de investiga 
ções e capturas. 

N. 6 (Do Senado)- Auctorizando a con 
solidâção das leis e regulamentos sobr e 
estradas de ferro estaduaes. 

N. 7 (Da Carnara) -Instituindo o voto se 
ereto e cumulativo. 

N. 28 - Sobre o ensino de Pharrnacia c 
Odontologia. 
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493 Setembro 20 997 

494 Setembro 20 1.010 

495 Setembro 20 -

. 496 Setembro 20 988 

497 Setembro 20 989 

·498 Setembro 20 987 

' 
499 Setembro 20 -

.500 Setembro 20 -
' 

s. s. 5 
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Data da sancção 

20 de setembro 

29 de setembro 

-

20 de setembro 

20 de setembro 

20 de setembro 

-

-

Assumptos 

N. 67- Auctorlzando o governo a entrar 
em accordo com a União para constru-
cção de uma ponte sobre o rio Parana-
hyba.-Sanccionado, lei n. 997, de 20 de 
setembro de 1927, excepto o art. 3. o, 
d_esse projecto, que foi vetado. (Propo-
stção n. 493). 

N. 65- Auctorizando o governo a pro-
longar até Minas Novas a estrada de au-
tomoveis de Diamantina a Capellinha e 
contendo outras disposições. 

N. 45 -Dispõe sobre limites entre Pra-
dos e Lagôa Dourada.-Foi vetado este 
projecto. (Proposição n. 495). 

N. 42- Reorganizando os serviços de me-
dição de terras. . 

N. 25 -Instituindo o fundo escolar. 

N. 63- Creando uma Prefeitura em São 
Lourenço. 

N. 46 -Incluindo no municipio de Brejo 
das Almas, parte do territorio de Goru-
tuba.-Este projecto foi vetado. (Pro-
posição n. 499). 

N. 67 -A- Regulando o pagamento de 
subvenções a estabelecimentos de ensi-
no superior ou secundaria que não mi-
nisttem ensino gratuito.- Foi vetado 
este projecto. (Proposição n. 500). 

., 
' I ,, 
·! 

.2 
ã 
~ 
n 
" 



/ 

- 34-

ô "' .... 
P.. ] 
"' "' ro 
"C (f) "" 
VJ~ Remessa á sancção "C Data da sancção Assumpto 
Ou- o ..... _ ... 
"""' OJ 
ao E 
;:~O.. ;:I z z 

PELA CAMARA 

247 Setembro 2 953 3 de setembro N. 8 (Da Camara)-Auctorizando o go-
verno a realizar em 1928, nesta Capi-
tal, uma exposição pecuatia. 

248 Setembro 2 954 3 de setembro N. ! (Da Camara)-Sobre melhoramentos 
na cstancia balnearia de Poços de Cal· 
das, e contendo outras disposições. 

219 Setembro 4 955 1de setembro N. 11 (Da Cantara) -Mudando a denomi-
nação de dois districtos co Estado. 

957 
250 Setembro 5 9 de setembro N. 12 Approvando os regulamentos expe-

di dos pelos decs. ns. 7 .436, de 21 de 
dezembro de 1926, 7.437, da mesma 
data, 7 .171, de 31 de janeiro de 1927, 
7.575, de 13 de abril do mesmo anno e 
7.712, de 16 de junho do mesmo anno e 
7 .680, de 3 de junho do corrente nnno, 
(Secretaria da Segurança e Assistencia 
Publica). ·', 

959 9 de setembro N. 9-Fixando a Força Publica do Estado 
251 Setembro 5 para o exerci cio de 1928. 

961 W de setembro N. 6 (Da Carnara)-Reformando os servi-
252 Setembro 5 ços sanitarios d0 Estado. 

962 10 de setembro N. 17 -A uctorizando a abertura do cre-
253 Setembro 8 dito de 6. 700 contos, na Secretaria da 

Agricultura, e contendo outras dispos!-
ções. 

961 10 de setembro N. 17 A-Auctorizando a creação de um· 
2511 Setembro 8 externato na c i d a d e de Theophilo 

Ottoni, e um internato e externato na 
cidade de Ubá. 

963 iO de setembro N. 17 B -·Elevando a quatro contos de 
255 Setembro 8 réis, por kilometro, a subvenção que o 

Estado concede tis estradas de rodagem •. 
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256 Setembro 8 

257 Setembro 10 

258 Setembro to 

259 Setembro 10 

260 Setembro 11 

261 Setembro 13 

262 Setembro 13 

263 Setembro 14 

264 Setembro 14 

-35-
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Data da sancção Assumpto 

965 10 de setembro N. 32-Auctorizando o governo a abrir di-
versos creditas. . 

966 11 de setembro N. 14-Approvando o Regulamento da 
Directoria de Viação e Obras Publicas 
e contendo outras disposições. ' 

- Vetado N. 2 (Do Senado)-Instituindo a disponi-
bilidade remunerada para o funcciona-
rio publico do Estado que fôr affectado 
de lepra. Este projecto foi vetado (Pro-
posição n. 258). 

967 11 de setembro N. 3 (Do Senado )-Sobre construcção de 
um mausoléo no tumulo do senador 
Diogo de Vasconcéllos. 

968 11 de setembro N. 4 (Do Senado)-Auctorizando o go-
verno a crear duas Penitenciarias no 
Estado. 

970 13 de setembro N. 7 (Do Senado)-Dispondo sobre com-
petencia dos Conselhos Deliberativos 
dos municípios, sédes de Prefeituras, e 
contendo outras disposições. 

971 13 de setembro N. 31-Auctorizando o governo a man· 
dar imprimir annualmente a monogra-
phia premiada pela <Fundação Pedro 
Lessa~. 

998 20 de setembro N. 38-Isentando de impostos as Empre,;. 
sas de Armaz;ens Oeraes, 

972 14 de setembro N •. s (Do Se_nado)-J?ispondo que as duvi 
v1das ~ ~1vergenc1as entre municípios, . 
sobre hmltes; poderão ser dirimidas por 
accordo ou em juizo arbitral. 
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265 Setembro 14 973 H de setembro N. 30 -Auctorizando o governo a fazer 

diven:'ns doações. 

266 Setembro 14 1.008 26 de setembro N. 47- Dispondo sobre indemnização a 
juizes de direito c contendo outras dls-
posições. Sanccionado, lei n. 1.008, 
de 26 de setembro de 1927, tendo sido 
vetado o art. s,o, deste projecto. 
posição 266). 

(Pro-

267 Setembro 15 986 20 de setembro N. 5 (Do Senado).-Doando á munici-
palidade de Mar de I-lespanha o predio 
onde funccionou alli o grupo escolar 
•Estevão Pinto•. 

263 Setembro 15 876 17 de setembro N. 10 (Do Senado).-Creando uma esco· 
la de aviação, na Capital, 

269 Setembro 15 982 17 de setembro N. 11 (Do Senado).-Auctorizando o go-
verno a construir uma cadeia na cidade 
de 'Jacutinga. 

' 
270 Setembro 15 978 17 de setembro N. 33- Considerando de utilidade publica 

o Automovcl Club de Minas Oeraes • . 
271 Setembro 15 1.006 21 de setembro N. 58-Auctorizando o governo a abrir 

credito para auxilio do aluguel da casa 
ao juizo de direito de Poços de Caldas, c 
contendo outras medidas. 

272 Setembro 16 979 17 de setembro N. 15-Creando o cargo de sub-procura-
dor geral do Estado e contendo outras 
disposições. 

27'3 Setembro 16 984 20 de setembro N. 20-Reformando alguns dispositivos do 
Codigo de Processo Penal. 

Sllnccionado, lei n.·984, de 20 de setem-
I bro de 1927. 

Foram vetados os arts. 5. 0 e 13, deste pro 
jecto. (Proposição n. 273). 
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275 Setembro 16 . 

276 Setembro 16 

277 Setembro 17 

278 Setembro 17 

279 Setembro 17 

280 Setembro 17 

281 Setembro 17 

282 Setembro 20 
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] 

Data da sancção Assumpto 

1. 009 26 de setembro N. 22-Sobre classificação de comarcas. 

Sanccionado, lei n. 1. 009, de 26 de se tem 
bro de 1927, excepto o paragrapho uni· 
co do art. 4.0

, deste projecto que foi 
vetado. (Proposição 274). ' 

983 17 de setembro N. 54-fazendo nova classificação de co! 
lectorias. 

Sanccir.nado, lei n. 983, de 17 de se tem 
bro de 1927,excepto osarts. 5. 0,e 6.0 
deste projecto, que foram vetadlls. (Pro 
posição 275). 

977 17 de setembro N. 55-Creando a Caixa Beneficente da 
Guarda Civil. ' 

981 17 de setembro N. 18-Approvando o laudo arbitral re 

974 

1.005 

975 

980 

994 

!ativamente ao [districto de Mello Vi 
anna. 

17 de setembro N. 34-Dispondo sobre emolumentos de 
collectores e escrivães de collectorias 

21 de setembro N. 36-A-Approvando o regulamento que 
baixou com o dec. n. 7.647, de 23 de 
maio de 1927. 

17 de setembro N. 44-Auctorizando o governo a entrar 
em accordo com as Camaras Munici 
paes, afim de manter um engenheiro en 
carregado de obras, e contendo outras 
disposições. 

17 de setembro N. 62-Auctorizando o governo a abrir 
diversos creditas, sendo o primeiro de 
669$933 para pagamento da gratificação 
addicional da lei 425, de i7 de agosto de 
~~~6, a que tem direit~ o dr. João Tei 
xe1ra de Mello, funccwnario da Agri-
cultura. 

20 de setembro N. 37-Alterando dispositivos da lei n 
912, de 1925. 
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283 Setembro 20 906 

284 Setembro 20 985 

. 
285 Setembro 20 990 

286 Setembro 20 992 

287 Setembro 20 993 

288 Setembro 20 1.011 

' 

289 Setembro 20 991 

290 Setembro 20 999 
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Data da sancção 

20 de setembro 

20 de setembro 

20 de setembro 

20 de setembro 

20 de setembro 

29 de setembro 

20 de setembro 

20 de setembro 

Assumpto 

N. 43-A-Considerando isentos de impos-
to territorial os terrenos occupados por 
predins que constituem patrirnonio das 
Casas de Caridade do Estado e contcn-
do outras disposições. 

N. 57-Dispondo sobre construcção de um 
ramal ferreo entre o Porto do Cemitc-
rio e a cidade de Ituyutaba e contendo 
outras medidas . 

N. 43-B --Approvando o regulamento que 
baixou com o dec. n. 7.877, de 30 de 
agosto de 1927, e auctorizando o gover 
no a rever o regulamento do Conserva 
to rio Mineiro de Musica. 

N. 43 Dispondo sobre o pagamento d e 
subvenções a estabelecimentos de ensino 
agrícola. · 

N. 3-A-Auctorizando o governo a faze r 
acquisição da Estrada de Ferro da Com 
panhia Santa Mathilde. 

N. 3-B-Auctorizando o governo a reali 
zar operações de credito, no paiz ou n o 
extrangeiro, para varios fins. 

N. 52- Contando tempo ao capitão-medi 
co da Força Publica Americo de Maga 
lhães Góes. 

N. 66-Actorizando a abertura de diver 
sos crcditos, sendo o primeiro de •.... 
1 :957S900 para pagamento de addiciona 
da lei n, 425, de 17 de agosto de 1906, 
que tem direito o . tenente-coronel d 

a 
a 

Força Publica, Manoel Soares do Couto 
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2!Jl Setembro 20 1.003 21 de setembro N. 3 (Da Camara)-Orçando a receita e 
fixando a despesa do Estado para o 
exercido de 1928. 

292 Setembro 20 1.000 21 de setembro N. 3-C-Approvando o novo quadro de 
augrnento do<> vencimentos do funccio-
nalismo publico estadual. 

' 293 Setembro 20 1.002 21 de setembro N. 3-D-Auctorizando a aquisição de uma 
propriedade agrícola, destinada a f a-
zenda de sementes de algodão, 
tendo outras disposições. 

e con-

2\H Setembro 23 1.012 29 de setembro N. 41-Institue o Co digo de Contabilida-
de do Estado. 

295 Setembro 23 1.013 29 de setembro N. 56-Sobre o imposto de sello. 

296 Setembro 26 1.007 26 de setembro N. 13-Aiterando o Regimento de Custas. 

297 Setembro 29 1.014 29 de setembro N. 36-Regu!ando o 
trias e profissões. 

imposto de indus-

·- -
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COMMISSÕES PERMANENTES 

ANNODE 1927 

De Policia 

Presidente - Olegario Maciel 
Vice-Presidente - Ribeiro de Oliveira 
1. 0 Secretario - O!ympio Mourão 
2. 0 Secretario -Gabriel Santos 
1. o Secretario supplente - J; Montandon 
2.0 Secretario supplente- Pericles de Mendonça 

João Pio 
Modestino Gonçalves 
Enéas Camera 

Ribeiro de Oliveira 
João Pio 
Levindo Coelho 
Alfredo Sá 
Alves de Lemos 

Valladares Ribeiro 
Camillo Chaves 
Alfredo Sá 

De Constituição e Poderes 

De Finanças 

De Justiça e Legislação 

De Obras Publicas, Terras e Viação 
Alfredo Baeta 
.Passos Maia 
Alfre:lo Catllo 

Levindo Coelho 
Passos Maia 
Miguel Lanna 

·Camillo Chaves 
Moreira da Rocha 
,Pericles de Mendonça 

De Instrucção Publica 

De Camaras Municipaes 

: I ~· 



Luiz Lisbôa 
J. Montandon 
Pericles de Mendonça 
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De Força Publica 

De Agricultura, Commercio, Industria e Artes 

Alfredo Baeta 
Enéas Camera 
J. Montandon 

De Saude Publica, Estatistica e Colonização 

Levindo Coelho 
Passos Maia 
Moreira da Rocha 

x~vier Rolim 
Valladares Ribeiro 
Luiz Lisbôa · 

Olegario Maciel 
Enéas Camera 
Pericles de Mendonça 

Camlllo Chaves 
Miguel Lanna 
Valladares Ribeiro 

Olyntho Martins 
Flavio dos Santos 
Magalhães Drummond 

Argemiro de Rezende 
Euler Coelho 
Adolpho Vianna 

Moreira dos Santos 
Tito Fulgencio 
Raphael ~agalMes 

Alberto Luz 
Barcellos Corrêa 
Rodrigues Campos 

De Redacção 

Tribunal Especial 

Membros do Senado 

Supplentes 

Membros da Camara 

Supplen~es 

Membros da Relação 

Sup!Jlentes 
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MEMBROS DO CONGRESSO 

SENADORES 

-Nomes Residencia 

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

1 Dr. O lega rio Maciel ......................................... Patos 
2 Commendador Francisco Ribeiro de Oliveira .....•.••••.•..•. Entre Rios 
3 Cel. Olympio Julio de Oliveira Mourão ...................... Diamantina 
4 Dr. Alfredo Sá ••••....•............. • ••• • . . • . . • • • • • • • • • • • BeBo Horizonte 
5 Conego João Pio de Souza Reis ............................. Congonhas 

· 6 Dr. Enéas ~amera •• •. • ..•• : .• · ..•••••••• · .••.••.•••.....••. Mar de Hespanha 
7 Cel. Modestmo Gonçalves ................................... Santa Luzia 
8 Dr. Simão da Cunha Pereira .............................. Peçanha 
9 Cel. Camillo Rodrigues Chaves .............................. Ituyutaba 

10 Dr. Antonio Benedicto Valladares Ribeiro .................... Bello Horizont~ 
11 Dr. Pericles Vieira de Mendonça ............................. S. João Nepomuceno 

Senadores cujo mandato termina em 1930 

12 Dr. Gabriel de Oliveira Santos .............................. Bello Horizonte 
13 Dr. João Jacques Mon!andon •••• ·: ••••• ·: •••••.••••.•••••••• Araxã 
1.4 Conego Francisco Xavter de Ahnetda Ro!tm •••••..••••.••.••• Curvel!o 
15 Dr. Levindo Eduardo Coelho ................................ Ubã , 
16 Cel. Manoel Alves de Lemos ................................ S. Gonçalo do Sapucahy 
17 Dr. Miguel Antonio de Lanna e Silva ....................... Ponte Nova 
18 Dr. Domiciano Augusto dos Passos Maia ................... Dôres da Bôa Esperança 
1!) Ccl. Alfredo Carneiro Vi ri ato Cat11o •••••••••••••.••••••••••• Lima Duarte · 
20 Dr. Francisco Alves Moreira da Rocha ....................... Bom fim 
21 Dr. Alfredo Teixeira Baeta Neves ............................ Ouro Preto 
22 Pharmaceutico Luiz Lisbôa ......................... ,.; ..... Jacutinga 
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Deputados 

Nomes Residencias 

_____ ,______________________________________________ -------------------
J.B Circumscrlpção 

1 Or. Ado\pho Ribeiro Viàn.na ........••••••••••..• ~ ••...••• Bello Ho!izonte 
2 Dr. Alonso Marques Ferreua ....... : .. ................ · ... Sete Lagoas 
3 Or Euzebio Thomaz de Carvalho Brilto ..••••••.....•••• , . Bello Horizonte 
4 Or: Manoel Gomes Pereira. · .............................. Bello Horizonte 

5 Or. Cordovil Pinto Coelho............................... Manhuassú 
6 O r. Augusto Gomes Freire de Andrade ...........•..•..... Marianna 
7 Or. José de Magalhã~s Drurn~md ........... : .............. Bello Horizonte 
8 O r, Edelberto de Lelhs Ferreira •..............••.......... S. Domingos do Prata 

3~ Circu tn scrlp~~ãu 

cj b'r: Antonio Augusto junqueira ........................... Além Parahyba 
iO Cel. Agenor Augusto da Silva Canêdo .....•....•....••... Muriahé 
11 Dr. Antonto Gorries Barbosa ............................... Viçosa 
12 Or. Francisco Duque de Mesquita ......................... Carangola 

~. • Ch•ctunscrl~·ão 

t~ Or. Pedro Marques de Almeida ............................ juiz de Fóra 
14 Dr, Celso Porphirio de Araujo Machado . • • . ..••.•...•.. Rio Branco 
15 Or. Rubens I:erreira Campos.; ............................ Juiz de Fóra 
16 O r. pedro Dutra Nicacio ........................... ; ....... Cataguazes 

z; .• Çlrcunu~criJlÇ:i.o 

17 Or. Armando de Oliveira Brasil. ........................... Barbacena 
18 Dr. Flavio Barbosa de Mello Santos .••....•.......•.•..•• Palmyra 
19 Or. Viviano da Silva Caldas ............................... Prados 
20 Dr. Antonio Teixeira de Sá Fortes ......................... Palmyra 
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Nomes Residencias 

6'~ Circtunscripção 

21 Dr. Jayme Pinh' ir o Xavier de Almeida ..•..••.•........... Oliveira 
22 Dr. Abgar Renault .................. · .. , · ........•.•...•.. Bello Horizonte 
23 Dr. Washington ferreira Pires .. ·•· .... ·•.···· ..•..•..•... Bello Horizonte 
24 Dr. Paulo Menicucc! .....••........•......•.••....••.....• Lavras 

7~ Circumscripção 

25 Dr. Francisco de Oliveira Lessa. · · · ·.- .........•.•..•••.•. Ouaxupé 
26 Dr. Adelio Maciel.. . .. .. .. .. . • .. .. · ...................... Patos 
27 C e!. Aristides Cecilia de Assis Coimbra ..................... Muzambinho 
28 Dr. Augusto Coimbra da Luz .............................. S. Sebastião do Paraizo 

29 Ccl. Domingog Ribeiro de Rezende ........................ Varginha 
30 Dr. Joaquim Ferraz Ribeiro da Luz .............•.......... Pouso Alto 
31 , Cel. José Christiano do Prado ............................. Paraguassú 
32 Dr. João Leão de faria ................................... Alfenas 

33 Dr. 
34 Dr. 
35 Dr. 
36 Dr. 

37 Dr. 
38 Dr. 
39 Dr. 
40 Dr. 

9~ (;il•curnsca·ipção 

Lauro de Almeida ..................................... Paraisopolis 
Annibal de Paiva Assurnpção ......................... Caldas 
Eurico Leopoldo r e Bulhões Dutra .................... S. Rita do Sapucahy 
João Tavares Corrêa Beraldo .......................... Pouso Alegre 

10~ Ch·cumscrip~ão 

João Henrique Sampaio Vieira da Silva .............•. Uberaba 
Argemiro de Rezende Costa .........................•. Beiio Horizonte 
Virgilio AI vim de Mello franco ......................... Bello Horizonte 
Carlos Alvares da Silva Campos ..•...••.......•.•••••. Paracatú 

11.• Cir(•.umsca·ipção 

41 Dr. Caio Nels~n de Senna ............................. · •. Be1Io Horisonte 
42 Pharmaceutico lgnacio Alves Barroso .••.•.•..•••.•...•••.• Sabinopolis 
43 Dr. Euler de Salles Coelho ............................... Bello Horizonte 
44 Dr. Nilo N:mllinger Rosemburg ........................... Beiio Horizonte 

~~~ Ch·cutnscripção 

45 Dr. Francisco B.1daró Junior................. . ............ Minas Novas 
46 Dr. José Martins Prates.: ................................. Theophilo Ottoni 
47 Cel. Ignacio Carl?s More~ra Murta •....•.•....•.•.....•... Aras~uahy 
48 Dr. Olyntho Martms da Stlva •..•...••• · · • · ...••....•••.... jeqmtinhonha 
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SYNOPSE 





Projectos iniciados no Senado em 1927 





Data 

Projectos iniciados no S.enado em 1927 

Vl 
o .... 
Q) 

E 
;:I z 

Assumpto Andamento 
.,, Observações 

---------1-----------1---------- -~----
1927 18 de julho 1 Alterando a hora Ern 16 de julho, o Gr. AI- Da Commissão 

do inicio das ses· fredo Sá justifica e envia de Policia 
sões do Senado. á Mesa a seguinte 

Indicação 

Indicamos que as sessões do 
Senado Mineiro se reali-
zem ás 13 horas. 

Sala das Sessões, 16 de ju-
lho de 1927 .-Alfredo Sá. 
-João Pio.-Alfredo Bae· 
ta.-Alves de Lemos.-
Passos Maia.-Luiz Lis· 
boa.-Xavier Rolim.-Mo-
reira da Rocha. -Pericles 
de Mendonça.·-Vallada-
res Ribeiro. 

Vai á Commissão de Poli· 
c ia. 

Ern 18, o sr. Olympio 
Mourão, pela mesma Com-
missão, passa ás mãos 
do sr. · Presidente o se-
guinte 

Parecer 

A comrnissão de Policia, a 
que foi presente a indica-
ção n. 1, do Senado, ten-
do em vista as razões com 
que a justificou o seu 
apresentante, é de parecer 
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Assumpto Andamento Observações 

- ---- -- ·-- ·--- ------;--------

Alter:mdo a hora 
do inicio das ses-

que seja a mesma sub- Da Commissão 
mettida a discussllo, ado- de Policia. 
ptando-se para esse fim o sões do· Senado. 

• seguinte 

Projecto de resoluçc1o n. I 

O Senado de Minas Oeraesl 
resolve: · 

Artigo... As sessões do 
Senado terlto inicio ásl 
13 horas e serão dividi-
das em dois períodos, o 
1. o até ás 14 horas e o 
segundo .até ás 17. 

Artigo... Hevogam-sc as 
disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 18 de 
julho de 1927 .-Olegario 
Maciel.-Oiympio Mou-
rão.- Oa 1niel Santos.-
Vai a imprimir. 

Enl 21, entrando em I. • 
discussão, o sr. Vallada-
res Hibeiro justifica e en-
via á Mesa, as seguintes: 

Emendas 
N. 1 

ficam revogadas : 
a) a ultima parte do art. 

32 do Heg., a que sere-
I fere o projecto, •in ver-

bis·: • excepto nas ses-
sóes preparatorias, em 
que bastará a de um ter· 

' ço•. 

N. 2 
b) a parte media do art. 

136: •oU a que for in-
dicada pelo auctor ou 
qualquer senad oro. 

N. 3 

Fica, do mesmo, revogado 
o§ 2. 0 , do art. 139, do 
citado Heg. 
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Andamento Andamento 

1 Alterando a hora N. 4 
do inícios das 
sessões do Sena- Accrescente-se, depois do 
do. art. 145, o seguinte: 

Paragrapho unico. Conti-
nua em vigor o art. 4. 0 

da resolução n. 11, de 
1907. 

Sala das Sessões, 21 de ju· 
lho de 1927 .-Valladares 
Ribeiro.-Mo destino Gon· 
çalves.-Alves de Lemos. 

Não havendo mais orado-
res, encerra-se a discus-
são, ficando a votação 
adiada, por falta de nu-
mero legal. 

Observações 

Da Commissão 
da Policia. 

E lH 18 d'! agosto, proce-
dendo-se a votação, são 
approvados o projecto e 
as emendas. 1 

Em 20 é offerecirlo para 
2. • discussão, acampa· 
nhado do seguinte 

Parecer 
Entende a Commissão de 
I Policia, a cujo exame veiu 

o projecto n. 1, acompa· 
nhado de emendas, que a 
de n. 1 é procedente. O 
final do <'rtigo 32 do Regi-
mento, cuja eliminação se 
propõe, está comprehen· 
dido muito regularmente 
no dispositivo do art. 26, 
que tem sido sempre ob 
servado, e com a appro· 
vação da emenda desap· 
parece a chocante antino-
mia entre o final do art. 
32 e o art. 26. 

Igualmente procedente pa· 
rece a Com missão a emu1-
da n. 2. 
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Assurnpto Andamento Observações 

Alterando a hora O assumpto de um projecto Da Commissllo 
do inicio das ou das emendas a e I! e o f- de Policia. 
sessões do Sena- ferecidas é sufficiente pa-
do. r a indicar qual a com-

misFão a que deve ser 
affecto. 

Sórnente ao Presidente do 
Senado, cabe a designação 
dessa Commissão, fazen-
do-o, só por si, ou atten-
derdo, quando funda-
nu!ntada. a solicitação do 
proprio auctor, ou de ou-
tro senador. 

Quanto ·á emenda n. 3, 
julga a Commi~são que 
nenhuma vnntagen: trará 
a revogação proposta do 
§ 2. 0 do artigo 139. 

Não vê a Commissão que 
inconveniente ou irregu-
laridade possa advir da4." 
discussão, instituída no § 
2. 0 do artigo citado; ao 
contrario, offerece a mes· 
ma maior amplitude nos 
debates, pcrmittindo que 
uma idéa proveitosa cc-
corrida depois da 2. • dis-
cussão, possa medrar e 
converter-se em lei. 

Pensa a Com missão que pó-
de ser approvadà a emen-
da n. 4, cem a ~eguinte 
restricção:· Quando apre-
sentado 11111 projecto no 
ultimo anno :la legislatu-
ra, roderá a requcrill1en-
to, approvac!o, de qual 
quer Senador, ser nova-
mente subrnettido a dis-
c~ssão, na phase em que 
se achar. 

Assim sendo, a Commis-
são offerece o projecto 
para 2. • discu~sào. 
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1927 18 de julho 1 Alterando a hora s~.la das Commissões, 20 de Da Com missão 
do inicio das agosto de 1Q27 .-Ribeiro da Policia 
sessões do Sena· de Oliveira, Gabriel San· 
do. tos e J. Montandon. 

Projecto e emendas a que 
se refere o parecer supra. 

1:.-rojecto ll. 1, do 
Senado 

O Senado de Minas Geraes 
resolve: 

Artigo ... As sessões do 
Senado terão inicio ás 13 
horas e serão divididas 
em dois períodos, o 1,0 

até ás U horas e o se-
gundo até ás 17. 

Art .•• Revogam-se as dis-
posições em contrario. 

Sala das Commissões, r18 de 
julho de 1927.- Olegario 
Macial.- Olympio Mou-
rão.- Gabriel Santos. 

I N. 1 

Ficam revogadas: 

a) a ultima parte do art. 
32 do Reg. a que se refe· 
re o projecto, in verbis : 
<excepto nas sessões pre· 
paratorias em que basta-
r á a de um terço•. 

N. 2 

b) a parte media do art. 
136: <OU a que for in di-
cada pelo autor ou 
quer senador•. 

qual· 

N. 3 

Fica do mesmo modo revo-
gado o§ 2. 0 , do art. 139 
do citado Reg. ' 
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Assumpto 

Alterando a hora! 
do mtciO das 

Andamento 

N. ,1 

sessões do Sena- Accrescente-se depois 
do. art. 145, o seguinte: 

do 

Paragrapho unico: conti-
mía em vigor o art. 4. o 
da resolução n. 11, de 
1907. 

Sala das Sessões, 21 de ju-
lho de 1927.-Valladares 
Ribeiro.--Modcstino Gon 
çalves.- Alves de Lemos. 

JEJn 22, entrando em 2. • 
discussão, é a mesma 
adíada por 24 horas, a 
requerimento do sr. AI· 
fredo Sá. 

Ent 23, continuando em 
2.• discussrto, o sr. Al-
fredo Sá justifica c envia 
á Mesa as seguintes 

Emendas 

N. 5 

Supprim:;-se o titulo IV, 
comprchendcndo os arti-
gos 168 e 173, inclusive. 

N. 6 

Art. Fica creado no qua-
dro do pessoal da Secre-
taria do Senado, o Jogar 
de praticante dactylogra-
pho, com os vencimentos 
de 3:0605000 (tres contos 
c sessenta mil réis), an-
nuaes. 

A nomeação será do Sena 
do, precedendo proposta 
da Mesa. 

N. 7 
Art. Fica a Mesa do Se-

Observações 

Da CornmissiTo 
de Policia. 
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Assumpto,s 

1 Alterando a hora 
do inicio das 
sessões do Sena-
do. 

Andamento Observações 

nado aucto:izada a tirar Da Commissão 
uma nova edição do Re- de Policia. 
gimento Interno, appro-
vado em 31 de agosto de 
1918, nella fazendo as al-
terações e correcções 
constantes de resoluções 
posteriores. 

N. 8 

Art. fica a Mesa do Se 
nado auctorizada a expe-
dir novo regulamento de 
sua Secreta ria, provendo 
melhor sobre os serviços 
a seu cargo e cuj 15 dis· 
posições estejam de ac-
cordo com os do Regi-
mento Interno do Senado. 

N. 9 

Substitua·se o artigo 190, 
pelo seguinte: 

Art. Os requerimentos ou 
documentos archivados 
em virtude de delibera-
ção do Senado, poderão 
ser rcstituido"s aos inte-
ressados, em virtude do 
despacho do 1. o Seqeta-
rio, ficando recibo especi-
ficado dos mesmos e pa-
gos os sellos e emolumen-
tos, que forem devidos. 

N.lO 

Onde convier, accrescen-
te-se: 

Art. Esta resolução entra· 
rá em vigor na data da 
sua approvaçllo. 

Sala das ses~ões, Senado 
Mineiro, em 23 de agos-
to de l 927.- Alfredo Sá. 
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Alterando a hora Apoiadas, entram, conjun-,Da Com missão 
do inicio das tamente, em discussão. de Policia. 
sessões da Sena-
do. O sr. João Pio, obtendo a pa· 

lavra, depois de algumas 
considerações, requer a 
nomeação de uma com· 
missão de quatro ou mais 
membros, para proceder 
á codificação suggerida 
pelo nobre senador AI· 
fredo Sá, e lembraria a s. 
excia. a conveniencia de 
serem enviadas a essa 
cornmissão, para estudo, 
duas das emendas apre. 
fentadas e que consignam 
maferia reg1mental. 

Submettido a votos o re· 
querimento do sr. João 
fJio, é o mesmo aprovado. 

O sr. Presidente nomeia 
para fazerem parte da 
commiss11o alludida os 
srs. João Pio, Modestino 
Gonçalves, Alfredo Sá e 
Alfredo Calão. 

O sr. Alfredo Sá, attenden· 
do ao alvitre do orador 
precedente requer que 
as emendas ns. 7 e 8, 
que h a pouco apresentou, 
sejam rcmettidas á. com 
missão nomeada, o que 
é approvado. 

Não havendo mais orado· 
res, encerra-se a dfscus·l 
são, c, procedendo-se :í 
votação, é approvado o 
projecto com as emendas, 
excepto as de numeras 
L 3 e 4, que silo regeita· 
das, ficando prejudicada a 
~ub·cmenda á emenda n. 
4, offcrccida em se~são 
anterior pela commissão 
de Policia. 
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I hora Volta projecto Da Commissã 1927 18 de julho 1 :Alterando a o com as 
I do inicio das ses- emendas approvarlas á de Policia. 

sões do Senado. com missão de Policia, pa-
ra receber a redacção 
final. 

o 

Ern 24, é offeredda e ap 
provada a seguinte 

Rcdacçiío 

A' com missão de' Policia foi 
presente o projecto de 
Resolução n. 1, do Sena-
do ja approvado pelo Se-
nado, com as emendas a 
ella apresentadas; e tendo 
estudado a Resolução e 

I emendas, é de parecer 
que se adopte a seguinte 
rtdacção: 

Art. 1. 0 As sessões do Se 
nado terão inicio ás 13 

' horas, e serão divididas 
em dois períodos, o pri· 
meiro até ás 14 horas, e (J 

segundo até ás 17. 

Paragrapho uni co. fica r e-
vogada a parte media do 
art. 136, <OU a que for in 
dica da pelo auctor Oll 

qualquer Senador•. 

Art. 2. 0 fica creado no 
quadro do Pessoal da Se-
cretaria do Senado o lo· 
gar de praticante-dactylo 
grapho, com os venci 
rnentos de 3:060$000 (tres 
contos e sessenta mil réisj 
annuaes. 

Paragrapho unico. A no· 
meaç5o será do Senado, 
precedendo proposta da 
Mesa. 

Art. 3. 0 Substitua-~e o art. 
190 pelo seguinte: : 
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1 -~Alterando a hora\'\Os requerimentos ou dJD a Commissão 
do inl~io das ses· cumentos archivados em i de Policia 
sões do Se 11 a· virtude de deliberação do1: 
do. ! Senado poderão ser resti-'1 

tuidos aos inhressados,
1 precedendo despacho do 

1.c secretario, ficando re-I 
cibo especificado dos 
mesmos e pagos os scllos 1 

e emolumentos que forem 1

1 

devidos. · 

Art. 4.° Fica supprimido o-
1 titulo IV do Regimento, 1 comprehensivo d1'S arts. 

168 a 173, inclusive. 

Art. 5.° Fica a Mesa do 
Senado auctorizada a ex-
pedir novo f{egulamento 
de sua Secretaria, proven-
do melhor sobre os servi-
ços a seu cargo e cujas 
disposições estejam de 
accordo com as do Regi-
mento Interno do Senado. 

Art. 6. o Esta resolução 
entrará ('111 vigor na data 
de su:t publicação. 

Art. 7. 0 Revogam-se a s 
disposições em contrario. 

Sala das commissõe!', 24 de 
agosto de 1927. -Hibeiro 
de Oliveira. - Gabriel 
Santos. 

Dispensadas as formalida-
des rcJ~imentaes, a reque-
rimento do relator, entrai 
imrnediatamcnte em dis-
cussão essa redacçilo e é· 
appmvada sen, debate 

J>ub 'i ceda 

Resoluç~o n. ~8, de 24 de 
agmto de 19.7. 
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2 Pondo em disponi Em 20 de agosto, é, sem Do s r , 
bilidade o func- debates, approvado em Maia 
cionario do Esta· 1. • discussão e remettido 
do que for decla· á Commissão de Saude 
rado affectado de Publica. 
lepra. 

Em 25, entrando em 2. • 
discussão, os arts. 1 e 2, 
são approvados sem de-
bate. 

Em discussão o art. 3.o, 
o sr. Levindo Coelho, 
obtendo a palavra, justi-
ftca e envia á Mesa a se-
guinte 

Emenda 

Ao projecto n. 2, do Sena· 
do, accrescente·se onde 
convier: 

Art. . . Fica o governo au-
ctorizado a crear em qual· 
quer dos Ieprosarios do 
Estado um pavilhão espe· 
cial adoptado aos lepra· 
sos que tiverem de cum. 
prir pena por effeito de 
condemnação judicial.» 

Sala das Sessões, 25 de 
agosto de 1927.- Levin· 
do Coelho.-Passos Maia. 
-Xavier Rolim.-Aifredo 
Sá. 

Não have•tdo mais orado· 
res, encerra-se a discus-
são. Procedendo-se á vo· 
tação, são approvados o 
art. a.• e respectiva emen· 
da. 

Volta o projecto com a 
emenda á Commissão de 
Saude Publica. 

lilnl 27, é approvado, sem 
debate, em 3. a discussão. 

Passos 
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1927 20 de agosto 
I 

2 Pondo em disponi-IEnl 29, é offerecida e ap- Do s r • Passos 
bilidade o func· provada a redar.ção fi. Maia. 
cionario do Esta- na!. 
do que for decla-
rado affectado de Enl 30, é remettido á Ca·i 
lepra. mara dos srs. Deputados! 

com a seguinte 

Rcdacçüo 

O Congresso Legislativo doj 
Estado de Minas Oeraes· 
decreta : 

Art. 1." O funccionario pu· 
blico do Estado, quer se· 
ja do quadro, quer seja 
contractado, mensalista 
ou diarista, que for de· 
clarado affectad o de le-
pra, será posto em dispo· 
nibilidade por tempo in· 
determi!wdo, com todos1 os vencunentos. 1 

Paragrapho unico . Os que 
forem considerados ape-
nas suspeitos de lepra, 
gosarão da mesma van· 
tagern até que, a juizo da 
auctoridade sanitaria, seja 
confirmado o caso ou le-
vantada a suspeição. 

Art. 2. 0 attingido o prazo 
legal para a aposentado-
ria com todos os venci· 
mentos, deverá esta ser 
concedida, com pulando-
se o tempo da disponibi-
lidade especial somente 
para tal fim. 

Art. 3." Nenhum individuo
1 poderá ser nomeado nem 

designado para qualquer 
funcçilo publica sem apre-
sentar prova'> de que não 
soffre molestia contagio· 
sa, com exccpção dos 
doentes que prestam ser-
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viços nos leprosarios ou!Do 1927 
I 

20 de agosto 2 Pondo em disponi· sr. Pa%os 
biltdade o func· hospitaes de isolamento,! Maia. 

I 

cionario do Esta- para os quaes não terá I 
do que for decla- applicação a presente lei. 
rado affectado de 
lepra. Art. 4 .'' Fica o governo 

auctorizado a crcar, em 
qualquer dos leprosarios 
do Estado, um pavilhão 
especial adaptado para os 
leprosos que tiverem de 
cumprir pena por effeito 
de condemnação judicial, 

Art. 5. • Revogam-se ás 
disposições em contrario.! 

Sala das Com missões, 29 de 
ngosto de 1927.- Xavier 
Rolim. - Valladares Ri-
beiro .-Luiz Lisboa. 

Approvado, sem alterações, 
pela Camara, foi remetti-
do á sancção presidencial, 
sob n. 258. 

Vetado 

Pende de deliberaçâo do 
Congresso. 

1927 23 de agosto 3 Sobre construcçi'io Etn 23 de agosto, vai a im- Do sr. Alfredo 
de um mausoléo primir-se. Sá. 
no tumulo do se· 
nador Diogo de Ern 25, é, sem debate, ap-
Vasconcellos provado em ·1.• discus-

são e remettido á Com-
missão de Finanças. 

l~lll 27, entrando em 2. a 

discussão, os arts. 1 e 2 
I s;io approvados sem de-· 

bate. Em discussão o art. 
3.", o sr. Enéas Camera 
justifica e envia á Mesa a 
seguinte 

Emenda 

Onde convier, accrescentc· 
se : 
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3 Sobre construcção Artigo. Fica o governo do Do sr. Alfredo-
de um mausoléo Estado auctorizado a con- Sá. 
no tumulo do se- tribuir com a importancia 
nador Diogo de até :lO contos de réis para 
Vasconcellos. o monumento a erigir·se 

ao dr. João Luiz Alves. 

Sala das sessões, 27 de agos· 
to de 1927.- Enéas Came-
ra.-Aifredo Gatão. 

Não havendo mais quem 
peça a palavra, encerra-se 
a discussão, e, proceden-
do-se á votação, é appro· 
vado o artigo e, bem as-
sim, a emenda additiva 

Volta o projecto com e 
emenda á commissllo da 
Finanças. 

Ern 30, é sem debate ap-
provado em 3. • discussão 
e remettido á Commissão 
de ~edacçllo. 

Ern 31, é offerecida e ap. 
provada a redacção final,. 
sendo, nesta mesma data,· 
rcmcttido á Carnara dos 
srs. Deputados, com a se· 
guinte 

Redacção 

O Congresso Legislativo do · 
Estado de Minas Ocraes 
decreta: 

Art. 1. o Fica o governo 
auctorizado a mandar eri-
gir, no cemiterio do Bom· 
fim, desta Capital, um 
mausoléo ao senador Dio· 
go Luiz Pereira de AI· 
meida Vasconcellos 

Art. 2. • A escolha do pro· 
jecto desta obra será fei-
ta mediante concurre.ncia 
pu b I i c a, nomeando-s c 
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3 Sobre construcção 
de um mausoléo 
no tumnlo do se-
nador Diogo de 
Vasconcellos. 

uma com missão de pes- Do sr. Alfredo 
soas competentes para es· Sá. 
tudar as propostas e opi-
nar pela mais acceitavel. 

Art. 3. 0 Para execução do 
disposto no art. 1. 0 , po· 
derá o governo despen-
der até a quantia de vinte 
contos de réis ......•.. 
(20:00o'5000), abrindo o 
credito ner:essario. 

Art. 4. ° Fica auctorizado 
mais a contribuir com a 
importanch de até vinte 
contos de réis (20:000$), 
para o monumento que 
se pretende erigir ao dr. 
João Luiz Alves. 

Art. 5. o Revogam-se as 
disposições em contrario. 

Sala das commissões, 31 de 
agosto de. 1927 .-Xavier 
Rolim.- Luiz Lisboa.-
Valladares Ribeiro. 

Approvado, sem alterações, 
pela Camara dos srs. De-
putado~, foi inviado á 
sancção presidencial sob 
n. 259. 

8ancclonado 

Lei n. 967, de 11 de setem-
tembro de 1927. 

4 Auctorizando o go- E•n 24 de agosto, vai a Do sr. Alfredo 
verno a c r e a r impnmir-se. Sá. 
duas Penitencia- , 
rias no Estado. Enl 26, e, sem deb.ate, ap-

provado em 1. a discussão 
e remettido ás Commis· 
sões reunidas de Finan-
ças e Justiça e Legisla· 
ção. 

Em 29, entrando em 2. • 
discussão, o art. 1. 0 , o sr. 
Alfredo Sá justifica e en-
via á Mesa a seguinte 
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Assumpto 

4 Auctorizando ·o go-
verno a c r e a r 
duas Penitencia-
ria no Estado. 

I 
I 
I 

Andamento Observações 

Emenda 'Do sr. Alfredo 
i Sá. 

N. I 
I 

!
Substitua-se o art. 3.0 pelo: 

seguinte 1 

!Art. 3. 0 O trabalho do de-i 
tento será remunerado. i 
Seu salario se dividirá em i 
duas metades, uma serái 
escripturada como recei-: 
ta do Estado, a outra lhe[ 
será entregue, ou á stJa! 
familia, ou depositado no 
todo ou em parte, de, 
conformidade com o que 
determina o regulamento. 

Sala das sessões, 29 de agos-
\ to de 1927.-Aifredo S:í. 

Estando apoiada, entra con-
junctamcdte, em discus-
são. 

O sr. Valladares Hibeiro, 
obtendo a palavra, jusli-
ca e envia á Mesa as se-
guintes 

N. 2 

iAccrescente-se onde con-
1 vier. 

Arti~o... A agricultura, na 
penitenciaria, ser;í mccha-
nica. 

§ 1. 0 Aos sentenciados se-
rão ministrados conheci-
mentos praticos c rudi-
mentares de adubos. 

§ 2. o A elles serão egual-
mente ensinados mctho-
dos e formulas para ana-
lyse de terrenos. 
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IAuctorizando o go 
verno a c r e a r 

And;m1ento 

N. 3 

duas Penitencia· Artigo... Haverá nos dois 
rias no Estado. estabelecimentos uma ou 

mais escolas primarias. 

Sala da3 sessões, 29 de 
agosto de 1927.-Vallada-
res Ribeiro. 

Observações 

Nilo havendo mais quem Do sr. Alfredo. 
peça a palavra, encerra· Sá. 
se a discussão e proce· 
dendo-se á votação, são 
approvados o art. 1. 0 e 
as emendas. 

Os artigos 2 a 8 são ap-
provados sem debate. 

Volta o projedo com as 
emendas á conunissão de 
Finanças. 

IEnl 30, é offerecido para 
3." discussão com o se~ 
guinte 

Parecer 
A commissão de Finanças 

a que foi presente o pro· 
jecto n. 4, do Senado, 
creando penitenciarias no 
Estado, approvado em 
2." discussão, com emen-
das, é de parecer que, in· 
corporados estas no seu 
contendo, como requer o 
§ 4. 0 , do art. 137, do re-
gimento, seja o mesmo 
projecto assim redigido e 
approvado em 3.a. 

Projecio n. 4 do Senado 

O Congresso legislativo do .. 
Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1." Fica anctorizado 
o governo a crear, em 
proprios do Estado ou 

'I 
~ 
r. o 



Data Ul o .... 
o v 
1:1 E 
1:1 ::s 
~ z 

1927 23 de agosto 

-72-

Assumpto Andamento Observações 

4 Auctorizando o go-
verno a c r e a r 
duas Penitencia-
rias no Estado. 

d . . ID Alf d no que a qumr, para exe-' o sr. re o 
cuçí'io desta lei, duas pe- Sá. 
nitenciarias, sendo uma 
agrícola e outra industrial. 

Art. 2. 0 Para c lia serão 
transferidos condemnados 
que, já tendo cumprido 
pelo menCJs uma quarta 
parte do tempo de p1 isí'io 
que lhes houver sido im-
posta, o requererem e o 
merecerem pela sua con-
ducta carceraria, preferin-
do-se, em identidade de 
circumstancias, os que, 
anteriormente á prisão, 
se dedica\<am á occupa-
ção agrícola ou industrial. 

Paragrapho uni co. Aos de-
tentes, na penitenciaria 
agrícola, serão ministra-
dos ensinamentos de agri-
cultüra, mechanica, co-
nhecimentos praticas e 
rudimentares de adubos 
e methodos c formulas 
para analyscs de terrenos. 
E:n uma c outra peniten-
ciarias, haverá o numero 
necessario de escolas pri-
marias. 

Art. 3.0 O trabalho de de· 
tento ser:i remunerado. 
Seu salario se dividirá 
em duas metades:-urna 
será esrripturada corno 
receita do estado; a outra 
lhe será entregue, ou á 
sua família ou depositada 
no todo ou em partes, de 
confc,rmidade com o que 
determinar o regulamento. 

Art. 4. ° Cada uma das pe-
nitl!nciarias será adminis· 
trada por um director com 
os vencimentos annuaes 
de 18:000$JOO, por urn se-
cretario com os venci-
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4 Auctorizando o gJ 
vernc a c r e a r 
duas Penitencia-
das no Estado. 

. And: n:ento Observações 

I 
mentos de 7:20o::iOOO e um IDo sr. 
economo alllloxarife com Sá. 
os vencinkntos ele ..... 

í :200$1JOo, ficando livre 
ao governo contractar <· 
pessoal nece~ sario para os 
ser v :ç< s d(Js estabeleci-
mentos. 

Paragrapho unico. O di-
recto~ será: de livre no-
meação do Presidente do 
Estado e os demais func · 
cionarios serão noníeados 
ou contractados pelo Se-
cretarío da Segurança e 
Assistencia Publica. 

Art. 5. o O governo, no 
regulamento que expe(J ir 
p;; 1 a execução desta lei, 
discriminará' 'as funcções 
dos empregados de cada 
Penitenciaria e proverá 
nos casos de sua substi-
tuição, determinará o re-
gimen disciplinar que nel· 
las vigorará e prescreve-
rá o processo de tr.msfc· 
rencia dos condcmnados 
para os estabelecimentos 
penitenciarias, com au 
diencia do Ministerio Pu 
blico e com intervenção 
dos juizes da execução 
penal e daquelles "m cuja 
jurisdicção e:.tiver o pre 
so cumprindo sentença. 

1\rt. 6. 0 Pura installação 
das penitenciaria~, pode 
rá o govemo despender 
a quantia neeessaria, abrin-
do creditos até o maximo 
de 6.000:ooa:ooo, em dois 
exercício>, com a cons-
trucção de prcdio!, acqui-
sição de rnachinas e fer 
ramcntas agricolas, se-
mentes c tudo o mais que 
for preciso para o bom 
fttnt'cionamento das pe 
nitenciarias. I 

Alfredo 
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4 Auctorizando o go- Art. 7." Esta lei entrará Do sr. Alfredo· 
verno a c r e a r em vigor com a publica- Sá. 
duas Penitencia. çl!o do regulamento que 
rias no Estado. a completará. 

Art 8. 0 Revogam se as dis-
posições em contrario. 

Sala das com missões, 30 de 
agosto de 1927.-Aifredo 
Sá.-Luiz lisbôa. -le-
vindo Coelho. 

Fica sobre a Mesa para ser 
incluído em ordem do dia. 

l~n1 31, é, sem debate, 
approvada em 3.• discus-
são e rernettido á Com-
missão de Redacção. 

Ern 1 de setembro, é of-
ferecida e approvada a 
redacção final, que é a 
seguinte: 

A cornmissão de I{edacção 
é de parecer que o proje-
cto n. 4, do Senado, seja 
remettido á Camara dos 
srs. Deputados redigidol 
como transitou na 3. • dis-
cussã•>, a saber: 

Projecto n 4 do Senado: 

'O Congresso legislativo do 
Estado de Minas Oeraes 
decreta: 

Art. 1. • fica auctorizado 
o governo a crcar, em 
proprios do Estado ou no 
que adquirir, par a execu-
ção desta lei, duas peni-
tenciarias, s c n d o uma 
agric o la e outra industrial. 

Art. 2. n Para e lia serl!o 
I transferidos condemnados 
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4 Auctorizando o go-
verno a c r e a r 
duas Penitencia-
rias no Estado. 

Andamento Observações 

que, já tendo cumpri :i o Do sr. Alfredo 
pelo menos uma quarta Sâ. 
parte do tempo de prisão 
que lhes houver sido im-
posta, o requererem e o 
merecerem p.·la sua con-
ducta carceraría, prefe· 
rindo-se, em identidade 
de circumstancias, o·> que, 
anterionnent·~ á prísao, 
se dedicavam á oc..:upa-
ção agrícola ou industrial. 

Paragrapho uni co. Aos de-
tentos, na" penitenciaria 
agricola, serão ministra· 
dos ensinamentos de agri 
cultura, mechanica, con he-
cimentos praticas e rudi-
mentares de adubos e me-
thodos e formulas para 
analyses de terrenos. Em 
uma e outra , penitencia· 
da, hayerá o numero ne-
cessario de escolas prima-
rias. 

Art. 3. o O trabalho do de-
tento será remunerado. 
Seu salario se dividirá 
em duas metades:-uma 
será escripturada como 
receita do Estado; a outra 
lhe será entregue, ou á 
sua familia ou depositada 
no torlo ou em partes, de 
conformidade com o que 
determinar o regulamento. 

Art. 4. ° Cada uma das pe-
nitenciarias será adminis-
trada por um director com 
os venCimentos annunes 
de 18:000$000, por um se-
cretario com os venci-
mentos de 7:1000$000 e 
um economo almoxarife 
com os vencimentos de 
7:200$000, ficando livre ao 
governo contractar o pes-
soal neccssario para os 
serviços dos estabeleci-
mentos. 

; ,, 
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4 Auctorizandp o go- Paragrapho unico. O dire.IDo sr. 

verno a c r e a r ctor será de livre nom<'a- Sá. 
duas Penitencia- ção dú Presidente do Es-
rias no Estado. tado e os demais func-

cionarios serão nomeados 
ou contractados pelo Se-
cretario da Segurança c 
Assistencia Publica. 

Art. 5. o O governo, no 
regulamento que expedir 
para Pxecução desta lei, 
discrimitwr<i as funcções 
dos empregados de cada 
penitenciaria c proverá 
nos casos de sua substi-
tuição, determinar;í o re-
gimen disciplinar que nel-
la~ vigc,rará e prescreve 
rá o processo de transfe · 
rcncia dos condemnados 
para os estabelecimentos 
penitenciarias, com au 
diencia do Ministerin Pu-
blico e com intervcnç;io 
dos juizes da execução 
penal c daquellcs em cuja 
jurisdicção estiver o pre-
so cumprindo a sentença. 

Art. 6. o Para installação 
das pcnitcnciari<:s, pode. 
rá o governo despender 
a quantia n e cessa r i a 
abrindo crcditos até o ma' 
ximo de ti.OOIJ;OQO:)OOO, em 
dois exercidos, com a 

construcção de prc'dios 
acquisição de machinas ~ 
ferramentas •'gricolas, se-
mentes c tudu mais que 
for preciso pará o bom 
fnnccionamento das pcnj. 
tenciarias. 

Art. 7. • Esta lei entrará I 
em vigor com a public:!-~ 
ção do regulamento que 
a completará. 

I. 

Alfrcdc 
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23 de agosto 4 Auctorizando o go· Art. 8." Revogam-se as Do sr. Alfredc, 
verno a c r e a r di oposições em contrario. Sá. 

24 de agosto 

duas Penitencia-
rias no Estado. Sala das commissões, 1.0 de 

setembro de 1927. -X a· 
vier Rolirn.- Luiz Lisbôa. 
- Valladares Ribeiro. 

tEnl 2 de setembro, é re· 
mettido á Catmra dos srs. 
Deputados. 

Approvado sem alterações 
pela Camara, é rcrnettido 
á sancção presi11encial sob 
o n. 260. 

§anc ioundo 

Lei n. 968, de 11 de se tem 
bro de 1927. 

5 Doando á Munici E~n ','~ _de agosto, vai a Do sr. Enéas Ca~-
palidade de Mar unpmmr-se. mera. 
de I-lespanha o 
predio onde ftmc· cionou alli o IE•n 26, é approvado em 
grupo esc o I a r ~. • discu_ssão e remettido 
c Estevão Pinto•. a Commtssão de finan-

ças. 

J:<:rn 29, entrando em 2. a 
discuosão, o sr. Alfredo 
Sá justifica e envia á 
Mesa a seguinte 

Emenda 

Adigo... fica o governo 
auctorizado a ceder, a ti· 
tulo precarió, a Cam<1ra 
Municipal de Itabira, o In-
titulo Agronomico. situa-
do naquelle município, 
para a fundação de um 

', 

., 
•, 

') 
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5 Doando á Munici· 
paliaade de Mar 
de Hespanha o 

campo de experimentação Do sr. Enéas Ca-
agricola. mera. 

p r e di o onde Sala das sessões, 29 de 
funccionou, alli, ag-:-sto de 19.2.7.-AJfredo 
o grupo •Estevão Sá. 
Pinto •. 

Não havendo mas quem 
peça a palavra, encerra 
se a discussão. 

E' approv a do o art. 1. o com 
a emenda. ' 

O artigo 2. 0 é approvado 
sem debate. 

Volta o projecto á conmtis-
são de Finanças. 

Ern 31, é, sem debateap-
pro"ado em 3. • discussão 
e remettido á Commissão 
de ~edacçl!o. 

l~rn 1. 0 de setembro é of-
ferecida e approvada a 
redacção final, que é a 
seguinte: 

A comrnissão de ~edacção 
opina que, para ser sub. 
rnettido á Camara dos srs. 
Deputados o projecto n. 
5, do Senado, se adopte a 
seguinte redacção final: 

; Projccto n. 5, do Senado: 
i 

(1 Congresso legislativo do 
Estado de Mina! Geraes 
decreta: 

Art. I." O Poder Execu-
tivo do Estado fica aucto-
rizado a: 

l-doar tí Camara Municipal 
de Mar de l-lespanha o pre· I 
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Doando á munici- dio onde funccionou o Do sr. Enéas C:>-
palidade ele Mar grupo escolar <Estevão mera ' 
de Hespanha o Pinto•; 
predio onde .fun . 
ccionou, alh, o li ceder, a h tu lo preca 
grupo escolar rio, á Camara municipal 
,;Estevam Pinto•. de Itabira o In s ti tu 1 o 

Agronomico, situado na-
quelle municipio, p a r a 
fundação de um campo 
de experimentação agri· 
cola. 

Art. 2.0 Revogam-se as dis-
posições em contrario. 

Sala das commissões, 1.0 

de setembro de 1927.-
Xavier Rolim.- Luiz Lis-
bôa. - Valladares Ribei-
ro. 

Ern 2, é remettido á Ca-
mara dos snrs. Deputa-
dos. 

Approvado, sem alteração, 
pela Camara, é remettido 
á sancção presidencial, 
sob n. 267. 

~r•llC<~ion:ulo 

Lei n. 986, de 20 de setem· 
bro de1927. 

6 
Auctorizando o g~· E.'" ~5. de agosto, vae a Do sr. Camillo-· 

verno a consolt· unprumr-se. Chaves 
dar em um uni· 
co regul~m~nto E1n 26, é sem debate ap· 
todas as lcts c '~e- provado em i. a discus-
gulamentos exts· ~ão e remettido á Com 
tentes sobre con· missão de Obras Publi· 
cessões f e r r O· c as. 
via rias. 

I~rn 29, entrando em 2. 11 

discussão, é a mesma 
adiada por 24 horas, a re-
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I 

6 Auctoriz~ndo o go I 
verno a consoli-1 
dar em um unico 

I' j ! , I i 
I I '-------~------------------------ ------------

1 ·no querimento do sr. Passos, Do sr. Carm 
Maia. Chaves 

regu:amento to , . 
das as leis e rc. l<..,~l~ 3!: cr:nttnuando ~m 
guLnncntos c xis- -·. dtscussão, o sr. Ca-
tentes sobre con- mtllo Chave~. obtendo _a 
cessões ferrovia- palavra, offerec~ e cnvta 
rias. á Mesa as seguintes 

Emendas 

N. 1 

O art. 2. 0
, letra b, substi-

tua se: Uma subvenção 
kilomctrica até 30 contos 
de réis por kilornctro de 
estrada entregue ao tra. 
fego, até o maximo de 
vinte (20) kilometros por 
cada :umo. 

N. 2 

Ao art. 3.0
, onde se diz: •no 

maxiruo de 10 "In•, diga-
se: <no maxirno de 8"/

0
•. 

N. 3 

Accresccnte-se: 

Paragrapho t." Esta con-
ces~1!o sómente prevale-
cerá até o prazo d1· 15 an. 
nos, Ct•ssancto, entretan-
to, antes do seu venci-
mento, si o dividendo da 
companhia attingir a 
·so~~ . 

N. ·I 

ÜtHit; se diz: •paragrapho 
uruco., di{~a-sc: •pariJ. 
~'rapho 2,o,. 

Onc.!c St d:z: •esta conb., 
dt~ra-~e; <a conta acima ... 

1

Encerrad,1 a diseu~são, é 
submtttillo a Vl;tos (' ap. 
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Auctorizando o go· 
verno a consoli· 
dar em um unico 

prova de o art. 3.0 com as Do sr. Camillo 
emendas. Chaves 

regulamento to- O art. 4 .o é approvado sem 
das as leis e re· debate. 
gulamentos exis- N. 5 
tentes sobre con· 
cessões ferrovia· Ao arb 5.0 onde se diz: <Com 
rias. um accrescimo de 20 

por cento> diga f e: c com 
um accrescimo de 10"/o•· 

Sala das sessões do Sena-
do Mineiro, 31 de agos-
to de 1027.-Camillo Cha-
ves -Passos Maia.-Luiz 
Lisbôa. 

Encerrada a discussão, é 
submettido a votos e ap· 
provado o art. 5.0

1 com a 
emenda. 

N. 6 

I 

Suhftitua-se o art. 7. 0 pelo 
seguinte: 

Art. 7. o As empresas de 
estradas de ferro, de con· 
cessão estadual, não po-
derão distribuir dividen-
do superior a 10 • f o ao 
anno. O excesso desse 
dividendo que se verifi· 
car sobre esta porcenta-
gem será applicado na 
construcção de ramaes e 
reapparelhamento do ma-
terial rodante, de accor-
do com o governo. 

Apoiadas, entram conjun· 
ctamente em discussão 
com os arts. a que sere-
ferem. 

Não havendo mais quem 
peça a pala v r a, encer-
ra-se a discussão e, pro-
cedendo-se á v0tação, são 
approvados todos os arti· 
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r---, 
gos do projecto e emen-Do sr, Camillo 
das, voltando o mesmo á Chaves 
commissão de Obras Pu- · 
blicas. 

6 Auctorizando o go-
verno a consoli-
dar em um unico 
rrgulamento ÍJ· 
das as leis e re-
gulamentos exis- l~n1 l.o de sefembro, é cf-
tentes sofbre co_n. ferecido para 3. • discus-
cessões errovia· são, acompanhado uo se-rias. 

guinte 

i 

Parecer 

A commissão de Obras Pu-
blicas, Terras e Viação a 
que foi, novamente, pre-
sente o projecto n. 6, do 
Senado, já approvado em 
2. • discussão, com emen-
das; considerando que es-
tas não ;~Iteram a estru-
ctu r a do projecto, procu-
rando, entretanto, dimi-
nuir ·os encargos que ad-
viriam ao Estado, com a 
reducção da subvenção 
kilometrica e sua deliml· 
tação, deixando ainda ás 
empresas a probabilidade 
de lucros razoaveis; con-
siderando que, de outro 
lado, se evita que o exces 
so de'rendimanto, de que 
trata o art. 7. 0 , seja des- • 
viado para desptsas or-
dinarias da via permanen· 
te, com prejrtizo do des-
envolvilonento da Estrada 
e reapparelhamento de 

'seu m·1terial rodante, e 
ainda diminue a possível 
aggravacão das tarifas,em 
r e I ação ás das estradas 
mais proximas, no 1 o 
quinquennio; consideran-
do que no projecto as-
sim modificado ficam 
perfeitamente garantidos 
os interesses do capital 
particular, os do thesou-
ro, bem como todos os 
interes~es publicas, p o-
dendo manter um trafego 
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6 Auctorizando o go· 
verno a consoli· 
dar em um unico 
regulamento to· 
da~ as leis e re· 
gulamentos exis· 
tentes sobre con· 
cessões ferro-via· 
rias: 

Andamento Observações 

perfeitamente regulariz_a· Do sr. Camillo 
do, com rendas razoave1s; Chaves 
é de parecer que, incor 
paradas essas emendas 
ao projecto, seja o mes· 
mo dado para 3. a discus-
são e approvado com a 
redacção que abaixo se 
segue. 

Sala das commissões do Se-
nado Mineiro, 1. 0 de se· 
tembro de 1927. -Alfredo 
Baeb.-Paçsos Mnia; 

Em 2, depois de a1gumas 
observações do sr. Luiz 
Lisbôa. é approvado em 
3. • discussão e remrttido 
á Connnissão de Reda- · 
cção. 

Em. 5, é offerecida e ap-
provnda a redacção final, 
que é a seguinte: 

A commissão re Redacção, 
a cujo exame foi submet· 
tido o projecto n. 6, é 
de parecer que seja re-
mettido á Camara dos 
srs. Deputados, com a 
seguinte redacçl!o: 

O Congre~so Legislativo do 
Estado de Minas Oeraes 
decreta: 

Art. 1. ° Fica o governo 
do Estado auctorizado a 
consolidar, em um unico 
regulamento, todas as 
leis e regulamentos exis· 
tentes sobre concessões 
de estradas de ferro esta-
duaes, com as modifica· 
ções estabelecidas na pn'• 
sente iei. 

Art 2.o Com os privile· 
gios de trafego e outros 

., 
'· "" 

$ •• -;. 
õ 
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Auctorizando o go- já referidos na lei n. 148, Do sr. Camillo 
verno a comÕli de 21 de julho de 1895, Chaves 
dar em um unicoj poderá o governo conce-
regulamento to- der os seguinte~ favores 
das as leis e re-~ ás empresas fcrro-viarias: gulamentos exis-
tentes sobre con- a) privilegio, cuja duração 
c_essõcs flrro-via-~ será, no maximo, de 90 
rtas, auncs; 

rb) uma subvenção kilorne-
trica até 30 contos de 
réis (30:000:3000) por kilo-
metro de estrada entre-
gue ao trafego, até o ma· 
ximo de 20 kilot11etros em 
caaa anno; 

c) a icenção de todos os 
impostos estaduaes e mu-
nicipaes que incidirem so-
bre a estrada, suas depen-
dencia>, materiaes e ma-
chinismos; 

d) a utilização, de accordo 
com o regulamento das 
quedas d'agua, da poten-
cia hydraulica disponível 
e necessaria, nos rios esta-
duaes, para mover as offj. 
cinas e trens ferro-via-rios. 

Art. 3, 0 Sobre a differen· 
entre o capital realmente 
díspendido no apparelha-
mcnto da estrada e as 
subvcnçõeq kilometrlcas 
pagas, poderá o governo, 
emquanto s trafego fôr 
de deficit, consent1r que 
á empresa se credite um 
juro annual, no maximo 
de 8 °/o sobre· tal diffe-
rença, Estes juros serão 
creditados em conta es-
pecial, que será saldada 
mediante à cobrança de 
uma taxa addicional de 
10 °fo sobre os fretes das 
tarifas que o mesmo go. 

I 
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I . 
6 Auctorizando o go· 

I verno a consoli· 
ver!10 approvar para are· Do sr. Camillo 
fenda estrada. Chaves 

I
. dar em um unico 
, ragulamento to·§ 1. o Esta conce:sllo só-
! das as leis e re n1ente prevalecerá até o 

gulamentos exis· prazo de 15 annos, ces-

1

1 t:'ntes sobre con· , sando, entretanto, antes 
cessões ferro-via· do seu vencimento, si o 

1 rias. dividendo da companhia I att!ngira8°f0 • 

§ 2. 0 A conta aciwa de-
pender á de approvação 
do governo: 

Art. <1. 0 As Estradas que go-
sarern destes favores fi. 
carão submettidas á to-
mada de contas, semes-
tralmente, da t eceita e 
despesa; deverão submet-
ter a approvação do go-
verno do Estado o qua-
dro de seu pessoal; e não 
poderão construir sem 
que o mesmo governo ap-
prove previamente os pro-
jectos e orçamento;; res-
pectivos .. 

Art. 5. o As tarifas das es-
tradas de ferro, no pri-
meiro quinquennio d e 
trafego, serão baseadas 
sobre as estrad1s mais 
proximas, com um ac-
crescimo de 10 "lo. 

Paragrapho unico. No pra-
zo posterior ao meneio· 
nado acima, as tarifas, 
mediante approva~ão pré-
via do governo, serão re-
guladas e modificadas, 
de 3 em 3 annos, sobre a 
base média do movimen-
to do trafego nesse perío-
do, de fónna que o res-
pectivo rendimento liqui-
do nunca seja inferior a 
8 o /o do capital despendi-
do c reconhecido pelo go· 
ver no. 
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Auctorizando o go- Art. 6. 0 As rstradas deiDo sr~ Camillo 

verno a consoli- ferro que gosarcm de fa- Chaves 
dar em um unico vores pecuniarios por 
regulamento to· parte do Estado, findo o 
das as leis e re- prazo do pnvilegio, re· 
gulamentos exis- verterão ao goycrno. in 
tentes sobre con- dependente de qualquer 
cessões ferro-via- indemnização, com todas 
rias. as suas dependencias, of. 

ficinas, machinisrnos e 
material rodante. 

Paragrapho unico. Si den-
tro do prazo marcado 
pelo governo no acto da 
concessão e não excedeu· 
te de 30 annos, a empre-
sa restituir ao Thcsouro 
o montante dos auxilias 
pecuniarios recebidos, a 
estrada passará a consti-
tuir propriedade perpe. 
tua da mesma empresa. 

Art. 7. '' As empresas de 
estradas de ferro de con· 
cessão estadual não po-
derão disttibulr dividen-
do supt>rior a to "/o ao 
anno. O excesso desse 
rendimento que se verifi-
car sobre essa porcenta 
gem, será applicado na 
construcção de ramaes e 
reappparelhamento d o 
material rodante, de ac 
cordo com o governo. 

Art. 8. 0 Em qua !quer tem 
po, por utilidade ou ne-
cessidade publicas, as es-
tradas poderão ser res 
gatadas pelo governo, 
mediante condições esta-

belecidas nos contracto's, 

Art. 9. 0 As despesas com 
a fiscalização correrão 
por conta das empresas 
ferro-viarias, que serão 
obrigadas a conceder to-
das as facilidades aos fis-
caes. 
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Auctorizando o go_ ~\rt: 10 ·. Revogam-se as Do sr. Camillo 
verno a cons?h- disposições em contrario. Chaves 
dar em um umco 
regulamento to· Sala das commissões, 5 de 
das as leis e 1 e- setembro de 1927. -Xa-
gulamentos exis- vier Rolim. Luiz Lisbôa. 
tentes sobre con - Valladares Ribeiro. 
cessões ferroviq 
rias. E ut 5 é remettido á Ca-

mara dos srs. Deputados. 

Enl 14, é devolvido pela 
mesma, acompanhado das 
seguintes. 

Emendas 

N. 1 

Ao art. 2. 0 , letra b, onde 
se diz: <até o maximo de 
20 kilometros~ - suppri-
ma-se. 

N. 2 

Ao art. 2. o accrescente-se 
in fine: 

cPc.ragrapho unico. Por oc· 
casião da assignatura dos 
contractos, o governo de-
te•minará, de accordo 
com os conc'!ssionarios, 
o numero de ldlometros, 
cuja subvenção, a que se 
refere a letra b, deva pa· 
gar em cada anno~. · 

Sala das sessões da Camara 
dos Deputados de Minas 
Oeraes,em Bello I-lorizon· 
te,aos 14 de setembro de 
1927.- O presidente, Pe-
dro Marques de Almeida. 
-O 1. 0 secretario, João 
Beraldo.--0 2.o secretario, 
Magalhães Drummond. 

\ 

' 
' I' 
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l 

6 Auctorizando o go· Sobre a mesa para entrar Do sr. Camillo 
verno a consoli- na ordem do dia da ses- Chaves. dar em um unico são nocturna. 
regulamento to-
das as leis e re-
gulamentos exis- F.rn 14 (sess1\o nocturna) 
tentes so'Jre con- s1\o approvadas sem de· 
cessões ferrovia- bate, em discussão uni-
rias. ca, indo com o projecto 

á Connniss1\o de Reda-
cç1Io. 

Em 16, é offerecida c ap · 
provada a redacção final. 

Ern 21, é remettido a san-
cç1!o presidencial sob n. 490. 

!iSnncci o nado 

lei n. 1.001, de 21 de setem-
bro de 1Q27. 

7 Dispondo sob r e En1 25 de agosto vac a im_\Do sr. 
competencia dos primir-se. Sá. Conselhos Deli-
berativos dos mu-
nicípios sédes de Ern '26, é sem debate ap-
p r e feituras, e provado em I. • discussão 
contendo outras e reruettido a Commiss1Io 
disposições. de justiça c legislaç1!o. 

lün 29, entrando em 2. •
1 discus~llo o art. l.o, o
1 sr. Alfredo Sá, obtendo. 

a palavra, offerece e en:l 
via á Mesa a seguinte 

Emenda 

No paragrapho unico do 
art. l.o ~upprimam-se as 
palavras- mediante pro-
postas dos Prefeitos. 

Sala das ~cssões, 29 de agos. 
to de 1927.- Alfredo Sá. 

Alfredo 
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7 Dispondo sob r e Enviada á Mesa, é lida, Do sr. AlfredO> 
competencia dos apoiada e entra conjun· Sá. 
Conselhos Deli- ctamente em discussão 
berativos dos mu- essa emenda. 
nicipios, sé de s 
de Prefeitura, e Não havendo mais quem 
contendo outras peça a palavra, encerra-
disposições. se a discussão. 

E' approvado o art. 1. o 
com a emenda. 

Os demais artigos são ap· 
provados sem debate. 

Volta o projecto á Com-
missão de Justiça. 

Ern 31, é sem debate ap-
provado em 3." discussão 
e remettido á Commissão 
de Redação. 

Ern 1 de setembro é offe-
recida e approvada a Re-
dacção final, que é a se· 
guinte: 

O Congreso Legislativo do 
Estado de Minas Oeraes 
decreta: 

Art. 1. ° Compete particu-
larmente aos Conselhos 
Deliberativos dos muni-
cípios, que forem sédes 
de Prdeituras, além das 
attribui ;:ões àefinidas em, 
leis especiaes e observa-
da a legislação estadual, 
deliberar sobre: 

I) impostos municipacs. 

li) fixação dos emolumen · 
tos e taxas de serviços. 

111) orçamento de receita 
e despt:sa propr:as do mu· 
nicipio. 

~: 
f 
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'1927 25 de ago3to 

----f-------·,---.'-------------------------'--.------

7 I Dl,no,.do ' o b ,.i, V) o'g'"l"ção d" "'" Do ". All.odo 
competencia dos i secretarias. Sá. 
Conselhos Deli-
berativos dosnm. Paragrapho uni co. Incum-
niclpios, sédes de be·lhes tambem deliberar: P r e f e i t uras, e 
contendo outras I) Sobre instrucção publi-
disposições. c a municipal. 

li) fobre emprestimos mu-
nicipaes 

III) concessão de morato-
ria da divi:ta activa. 

IV) sobre desapropriação 
por necessidade ou utili-
dade publica para obras 
e serviços da sua compe. 
tencia. 

V) sobre al:enação, troca 
e locação dos bet:s patri-
moniaes do município. 

VI) sobre concessão de 
privilegias e celebração 
de contractos referentes a 
obras e serviços da sua 
attribuição. 

VII) sobre obras publicas 
e serviços custeados pe-
las rendas municipaes. 

VIII) sobre a s posturas 
municipars determinadas 
na lei n. 2, art. 3d,§§ 1, 
2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, t:l, 13, 
14, 15, 16, 17' 18, 19, 21 
e 22. 

Art. 2. 0 k; funcções exe-
cutivas do g-overno local 
dos mudicipios, que fo 
rem sédes de Prefeituras 
continuarâo a ser exerci'· 
das peks prefeitcs, de no-
meação do Presidente do 
Estado, e a elles compete 
a dirccç1o, adruinistnt-
ção e regulamenh1ç~o dos 
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Dispondo sob r e demais serviços não es- Do sr. Alfredo 
competencia dos pecificados no artigo an· Sá. 
Conselhos De li- terior, especialmente dos 
berativns dosnJU· seguintes: 
nicipios, sédes de 
p r e f e i tu r as, I) organização da Prefei-
e contendo ou· tura <:. estatutos dos seus · 
tras disposições. funcciona ios. 

11) serviço de aguas e ex-
gottos e, em geral, aquel· 
Jes cujo vulto excede ás 
possibilidades economi-
cas do municipio; 

Ill) matadouros e açougues; 

IV) policia !o<:al; 

V) fornecimento de gaz e 
energia electrica; 

VIl telephones e viação 
~·bana; 

VIl) construcções urbanas, 
hygiene municipal e sau-
de publica, saneamento e 
embellezamento; 

Vlll) desapropriação, pri-
vilegias e contractos re· 
ferentes aos serviços de 
sua attribuição; 

IX) o commercio de gene-
ros de primeira necessi· 
de, o trabalho operaria e 
o funccionamento das in-
dustrias, no que ~s muni-
cipalidades compete re· 
guiar. 

Art. 3. o Os conselhos nllo 
poderão negar, no orça-
mento, a verba necessa· 
ria ao custeio dos serviços 
regulados pelo Presidente 
do Estado, sendo licito 
aos prdeitos abrir credi· 
tos extraordinarios dentro 
de outras verbas, caso 
isso aconteça. 
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25 de agosto 
O D Alfredo 7 Dispondo sobre Art. 4. 0 veto opposto o sr. 

competencia dos pelos prefeitos, n0s ter- Sá. 
Conselhos De li- mos da lei n. 733. de 5 
berativos dosmu- de outubro de 1918, ás 
nicipios, sé de s resoluções dos Conselhos, 
de Prefeituras, e que forem contrarias ás 
contendo outras leis ou aos interesses do 
disposições. Estado ou do município, 

poderá ser parcial, obser-
vado o preceito da lei n. 
10, de 14 de setembro de 
IU20, adfiicional á Con-
stituição. 

Art. 5. 0 Quando os Con-
selhos não votarem, na 
occasião opportnna, o or-
çamento da receita e des-
pesa para o anno seguin-
te, entender·se-á proro-
gado ·o orçamento vigo-
rante no anno corrente. 

Art. 6.0 Nas acções exe 
cutivas para cobrança de 
multa por infracção de 
posturas municipaes, além 
da defesa permittida pe-
los arts. 604 e 618 do Co 
digo do Processo Civil, 
póde o réo oppôr qual-
quer outra que tenha por 
fim illudir a culpa. 

Art. 7. 0 Revogam-se as 
disposições em contra. rio. 

Sala dns Co111 missões, 1. 0 
de setembro de 1927. -
Xavier Rolim.- Luiz lis-
bôa. - Valladares Ribei--ro. 

Approvado sem alteraçi'les, 
pela Camara, é remettido 
á s a n c ç ã o presidencial 
sob n. 261. 

S:n1cei on:ulo 

Lei n. 970, de 13 de setem. 
bro de 1927. 
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8 Dispondo que.· a JE~n 2_6 ~e agosto, vae a Do sr. Alfredo 
duvidas e dtver· tmprumr-se. Sá. 
gencias entremu· . nicipios, sobre Approvado sem aâerações e 
)imites, poderão sem debate nas tres dis 
ser dirimidas por cussões regimentaes e em 
accordo ou em redacção final respectiva· 
juizo arbitral. mente nos dias 2·1, 29, 31 

de ago,;to e l.t• de setem-
bro, em 2, é remettido á 
Camara dos srs. Deputa-
dos, com a seguinte 

Redacçiío 

A' Camata dos srs. Depu-
tados remetta-se o proje-
cto n. 8, do Senado, com 
a seguinte redacção fi. 
nal: 

Projecto 11. 8, do Senado, de 
1927 

O Congresso Legislativo do 
Estado de Mina<> Geracs 
decreta: 

Art. 7. o As duvidas e di-
vcrgencias entre os nm· 
nicipios, sobre limites de 
seus respectivos tcrrito-
rios, poderão ser rlirimi· 
das por accordo ou em 
juizo arbitral, instituído 
na forma da lei n 830, de 
7 de setembro de 1922 
(Codigo do Processo Ci· 
vil do Estado). 

Paragrapho unico. Para o 
accordo como para o jui· 
zo arbitral precederá au-
auctorização das Camaras 
Municipaes ao seu presi-
sidente, os respectivos 
termos ou laudos só terão 
validade depois de appro· 
vados por e~Ias, em lei es· 
pedal. 

" ,. 
•· , . .... 
·' 

. 
,, 
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4Di,pondo quo J Ml 2. • Qoondo, peb !6, Do ". 
duvidas e diver· ma estabelecida no artj. Sá. gencias entre mu-
nicípios, s o !J r e 
limitrs, poderão 
ser dirimidas por 
accordo ou em 
juizo arbitral. 

go precedente, não pude-
rem chegar a accordo pa. 
ra resolverem sua prn. 
dencia, qualquer das Ca-
maras interessadas solici-
tará a intervenção do Pre. 
si dente do Estado. 

§ 1." O Presidente do Es-
tado transmittirá á outra 
camara os fundamentos 
da pretenção da que hou-
ver provocado sua inter. 

, Vt nção, e lhe marcará 
prazo de trinta a noventa 
dias para responder e vir 
assi11nar termo de c o m· 
promisso, de accordo com 
os artigos dois a oito da 
lei n. 830, de 7 de, setem. 
bro de 1922. Esse prazo 
se contará da data da pu-
blicação do acto do Pre-
sidente do Estado no or-
gão official. 

§ 2. ° Findo o prazo, si a 
camara á qual fôra assi-
gnado não tiver respon-
dido e providenciado na 
fôrma do paragrapho pre-
cedente, o Presidente do 
Estado decretará proce-
dente a pretenção da ca. 
mara que provocou a de-
cifão e mandará observar 
as linhas I'tnitrophes re-
clamadas pela me s m a, 
submettendo seu acto á 
approvação do Congresso 
do Estado, sem effeito 
suspensivo. 

§ 3. 0 O arbitro que tiver 
sido nomeado, proferirá a 
sua sentença dentro do 
prazo de noventa dias, 
sob pena de perder a com. 
petencia, fazendo se, em 
tal caso, nova norne:~ção 
pela mesma fór:na. O Pre-

1 

Alfredo 
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8 \Dispondo que as sidente do Esbdo sub-
duvidas e diver- rnetterá o laudo á appro-
aencias e n t r e vaçã o do Congresso. 
~1unicipios, s o· Art. 3. 0 A Carnara Munici-
bre limites, pode- pai que tiver interesse na 
rão ser dirimidas decisão do litígio, depo· 
por acccordo ou sita r á os emolumentos 
em juizo arbi- que pelo Presidente do 
trai. Estado forem arbitrados, 

e, si fôr vencedora. fi. 
car-lhe-á assegurada a 
acção executiva a que se 
refere o art. 612, da lei 
n. 830, de 7 de setembro 
de 1922, com direito de 
penhorar bens ou rendas 
para seu reembolso. 

Art. 4. 0 As divisas traça· 
das pela lei n. 843, de 7 de 
setembro de 1923, não 
podem ser alteradas ou 
modificadas antes de de-
corrido o decennio, de-
vendo a decisão se limi-
tar a esclarecer e resolver 
as ditttculdades existentes 
na locação das linhas di-
visarias, e execução da-
quellalei. 

Art. 5.0 Revogam-se as dis-
posições em contrario. 

Sala das comrnissões, 1.0 de 
setembro de 1927. ~ Xa-
vier Rolim.-Luiz Lisbôa. 
-Valladares Ribeiro. 

Approvado sem alteração 
pela Camara, é remetti-
do á sancção presidencial 
sob n. 264. 

Snncctonado 

Lei n. 972, de 14 de setem-
bro de 1927. 

Observações 

9 
Incluindo entre ~s E~n ~ 1 • de agosto vae a Do sr. Camillo 

comarcas de pn- ' tmpnmtr se. Chaves 

., 
' 
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10 Creando uma es- Ean 31 de agosto vae a Do sr. Camillo 
cola de aviação imprimir se. ·Chaves nesta Capital. 

Approvado sem alterações 
nas tres discussões regi. 
mentaes e em redaçl!o fi-
nal respectivamente em 
2, 5 e 8 ce setembro, 
nessa mesma ultima data 
é remettido á Camara 

I dos srs. deputados, assim 
redigido: 

O Congresso Legislativo do 
Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1. ° Fica auctorizado o 
governo do Estado a fun-
dar, nesta Capital, uma 
escola de aviação, subor-
dinada á Secretaria da 
Segurança Publica e des-
tinada á instrucção da 
Força Publica, podendo 
despender para esse fim 
até a importancia de 500 
contos de réis. 

Art. 2. • Fica ainda aucto. 
ri1ado o governo a des-
pender até a importancia 
de 100 contos de réis por 
anno no custeio da mes-
ma escola. 

Art. 3. • Na mesma escola 
ministrar-se á instrucção 
para o r)reparo de pilo 
tos civis. 

Art. 4. • Poderá tambem 
0 governo conceder terre. 

n.?' para campos de ater 
nss~ gern e aerodromos 
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10 Creando uma es· 
cola de aviação 
nesta Capital. 

Andamento Observações 

de companhia de navega· Do sr. Camillo 
ção aerea, devidamente Chaves 
legalizada, e subvencio 
nar as que estabelecerem 
viagens regulares e per-
manentes dentro do Es-
tado. 

Art. 5. • A presente lei en 
trará em vigor depois de 

regulamentada. 
Art. 6. 0 Revogam-se as 

disposições em contrario. 

Sala das com missões, 8 de 
setembro de 1924.- Xa-
vier Rolim.- Luiz Lisbôa. 
- Valladares Ribeiro. 

Approvado sem modifica-
ção pela Camara, é re-
mettido á sancção presi· 
dencial sob n. 268. 

Sanccionado 

Lei n. 8 76, de 17 de setem-
bro de 1927. 

11 Att cto riza n do a Tendo, como emenda o Consituido p 0 r 
construcção de projecto n. 48 da Ca- uma emenda 
uma cadeia pu· mara, .sido ~ppro~ado em offerecida pelo 
blica em Jacu· 2.n c 0. n d1scussoes e em sr. Luiz Lisboa 
tinga. redacção tina! resp~cti ao projecto n. 

vamente em tres e se1s de 48 da Camara, 
setembro, em 8 é remet- e do mesmo 
tido á C mara dos srs. destacado por 
Deputado8, pela qual, deliberação do 
sendo approvado sem al· Senado. 
teraç3es, é remettido á 
sancção presidencial sob 
n. 269. 

Snneciouada 

Lei n. 931 de 17 de setem· 
bro de 1927. 
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1 Alterando o Regi· A synopse dessa materia é Da Commissll:o 
mento Interno a mesma do projecto n. de PoliC:ia 

I do Senado, ' . I 
2 Creando o Iogar de Em 12 de sctémbro, o sr. 

servente e o de Alfredo Sá, obtendo a 
Secreta rio da palavra, offerece e envia 
Pr esi den cia do á Mesa a seguinte 
Senado. 

Indicação 

Indicamos que a Mesa do 
Senado, fique auctoriza· 
da a crear: 

a) mais um logar de serven· 
te, com as attribuições 
constantes do regulamen-
to e os vencime. :tos da 
tabella do pessoal' da Se-
cretaria; 

b) o cargo de Secretario do 
Presidente d :. Senado, 
para o qual será designa-
do um dos officiaes e com 

a gratificação. de 2:490$. 

Sala das sessões, 12. de se-
tembro de 1927.- Alfredo 
Sá.-Ribeiró de Oliveira. 
-Luiz Lisbôa.-Levindo 
Coelho. • , 

Vae á commissão de Poli-
cia. ' 

Ern 14, é ~pprovada em 
t,a discussão e remettida 
á commissão de Policia 
com urna emenda offere-

I 
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2 Creando o Jogar de 
servente e o de 
Se cre ta rio da 
Presidencia do 
Senado. 

I 

Andamento Observações 

cida pelo sr. Ribeiro de Da Commissão 
Oliveira e que é a se. de Polifia 
guinte i 

Eme;:da 

Indicamos seja creado no 
quadro do pessoal da Se· 
cretaria do S e n a d o o 
c a r g o de redactor das 
actas, com as seguintes 
attribuiçõe~: 

I) Assistir a todas as ses-
sões p••blicas e redigir as 
actas de accordo com as 
notas que receber do 2. o 
Secretar i o. 

11) Extractar as peças que 
tenham de ser lidas no 
expediente. 

' 111) Ter a seu cargo e sob 
a sua guarda os autogra. 
phos de todas as propo-
sições que. estiverem na 
ordem do dia, com os 
documentos que lhes fo. 
rem relativos, devendo 
entregai os ao Presidente 
nos dias em que se dis-
cutir a materia, para es-
tar em sobre a mesa e re-
stitui dos á Sccre1aria afim 
de serem recolhidos ao 
archivo, logo que tive-
rrn; uma solução qut> os 
rehrcm da ordem do dia. 

IV) Orgnnizar o se r v iço 
das actas e distribuir, no 
começo de cada sessão :: 
synopse de todo~ os as. 
surnptos penrlentes de 
deliberações do Senado, 
que estiverurn nos termos 
de ent.·ar na ordem dos 
trabalhos com dt ela ração 
do esta do em que se 
acham, 

I, 

I 
I 

I 
i 
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2 Creando o logar V) Organizar quadros de Da 
de servcn te e o todos os assumptos que de 
de Secretario da forem lidos e discutidos 
Presidencia do na ultima fessão, decla-
Senado. rando-se egualmcnte o 

estado em que ficarem. 

VI) Ter sempre presente 
um impresso ou copia de 
todas as proposições que 
se discutirem, apontando 
as datas das discussões, 
as attcr~ções que se fi. 
zerem, a solução que hou-
ver, conservando os im-
pressos, ou copia, em 
boa ordem a com me-
thodo, até serem recolhi· 
dos ao arçhivo. 

VII) Apresentar ao di r e. 
ctor, no fim da sessão, 
os apontamentos para a 
acta e fazer-se o expedi· 
ente. 

Vlll) Organizar, conforme 
determinação do Presi-
dente,-a ordem do dia 
-de cada sessão e re-
mettel·a á imprensa, afim 
de ser distribuída de ves-
pera pelos senhores sena· 
dores. 

IX) fazer outros quaesquer 
serviços que lhe forem 
determinados· pela Mesa 
e pelo director. 

X) Organizar o resumo dos 
trabalhos do Srnado, de 
que trata o art. 56, n. 
XII, da Reso)ução n. 18, 
de 31 de agol>to de 1918. 

Art. . .. Esse funccionario 
terá os vencimentos de 
12:000$000 (doze contos 
de réis) por anno, e para 
seu primeiro preenchi· 
mento será nomeado um 

Commis&ão 
Policia 

·, 
' 

,, 
' 



Data "' o ... 
QJ o 
5 1::: 

1::: ::: < z 

1927 12 de setembro 

- 104 -· 

Assumpto Andamento Observações 

2 C:reando o Iogar de 
servente e o de 
se cre ta rio d 1 

dos actuars cffficiaes da Da Commissão 
Secretaria. de Policia 

Presidencia do Art. •• Os cargos de dire-
Senado. ctor, sub dinctor da Se-

cretaria e de redactor de 
actas são de livre nom"!a· 
ção; os de officiaes, de 
promoção; os de amanu-
enses e praticantes-dacty-
Iographos, de concurso, 
das seguintes ma terias: 
portugnez, francez, in 
glez, arithmctica, geogra. 
phia geral e do Brasil, 
chcrographia de Minas 
Geraes e dactylographia. 

Art. ..• Esta lei entraní 
em vigor em primeiro de 
janeiro de 19~8, c su; 
execução se fará pela 
verba 6, Secretaria do Se-
nado, subordinada á Se 
cretaria do Interior, do 
orçamento para o exerci-
cio vindouro, excepto na 
parte referente ao art. 
1 o, letras a e b, que en 
trará em vigor, desde já. 

Salas das sessões, 14 de se-
tembro de 1927.- Alfredo 
Sá.-Ribeiro de Oliveira. 
-L1dz · Lisbôa.-C:!millo 
Chaves,- Simão da Cu. 
nha.- Levindo Coelho. 
·- J. J. Montandon.-Pas-
s os Maia.- Modestino 
Go:Jçalves. 

ll<:m 2, é sem debate ap!)ro-
vado em 2.• discussão, 
sendo, na mesma data 
offerccido, pela Commis: 
são de Policia a segui.1tc 

Redacçcio final 

A Commissão de Policia a 
que foi presente, para ;;_ 
da~çlto final, o projectc 
n. 2, de resolução dp Se-
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I 

2 , Creaudo o logar de 
servente e o de 
Se cre ta rio da 
Presidencia do 
Senado. 

Andamento Observações 

nado, é de parecer que Da /Commissão 
se lhe adop!e a mesma de Policia 
com que f01 approvado 
em 2." discussão e que 
é a seguinte 

PRQJECTO DE RESOLU- · 
ÇAO N. 2 DO SENADO 

CREAÇí\0 DE LOOAHES 

O Senado de Minas Geraes 
resolve: 

Art. 1. o Picam creados, no 
quadro do pessoal da Se~ 

crctaria do Senado, os se· 
guintes lagares: 

In) de servente com as attri· 
buições constantes do re· 
gnlamento e os venci· 
mentos da tabella do pes-
soal da Secretaria; 

b) de Secretario do Presi· 
dente do Senado, para o 
qual será designado um 
dos officiaes com a grati-
ficação de 2:400)000 an-
nuaes; 

c) de redactor de actas, 
com as seguintes attribuí-
ções: 

· I) Assistir a todas as ses-
sCíes publicas c tedigir as 
actas de accordo com as 
notas que receber do 2. 0 

Secretario. 1 

li) Extractar as peças que 
tenham de ser lidas no 
expediente. 

Ill) Ter a seu cargo e sob 
a sua guarda os autogra· 
phos de todas as propo· 
sições que estiverem na 
ordem do dia, com os 
documentos que lhes fo· 
rent relativos, devendo 

., 
' 
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2 Crcando o Ioga r de 
servente e o de 
Secreta rio da 
Presid~ncia do 
Senado. 

Andamento Observações 

entregai-os ao Presidente Da Commissl!o 
nos dias em que se dis- de Policia 
cutir a materia, para• es-
tarem sobre a mesa c re· 
stituidos á Secretaria afim 
de serem recolhidos ao 
archivo, logo que tive-
rem uma wlução que os 
retirem da ordem do dia. 

IV) Organizar o serviço das 
actas e distribuir no co-
meço de cada sessão a 
synopse de todos os as-
sumptos pendentes de de· 
liberação do Senado, que 
estiverem nos termos de 
entrar na ordem dos tra-

! balho.;; com declaração do 
estado em que se acham. 

V) Organizar quadros de 
todos os assnrnptos que 
forem lidos e discutidos 
na ultima sessão, decla-
rando-se egualmente o 
estado em que ficarem. 

VI) Ter sempre presente 
um impresso ou copia de 
todas as proposições que 
se discutirem, apontan-
do as datas das discus-
sões, as alterações que se 
fizerem, a solução que 
houver, conservando o~ 
impressos ou copia em 
boa ordem, e com me-
thodo, até serem recolhi. 
dos ao archivo. 

VII) Apresentar ao cl!re. 
ctcr, no tirn da sessão, os 
apontamentos p a r a a 
acta e faz e r-se '>!xpe-
diente. 

VIII) Organizar, conforme 
determinação do Presi-
dente,-a ordem d,., dia-
de cada sessir. e remet-
td-a irnmedi~tamente á, 
imprensa, afim ele ser dis-
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Assumpto Andamento Observações 

2 Creando 0 Jogar de ttibuida de vespcra pelos Da Commissão 
servente e o de senhores senadores. de Policia 
Secreta rio dda IX) fazer outros quaesquer 
Presidencia 0 serviços que lhes forem 
Senado· determinados. pela mesa 

e pelo director. 
X) Organizar o resumo dos 

trabalhos no Senado de 
que trata o art. 56, n. 
Xll. da Resolução n. !8, 
de 31 de agosto de 1918. 

Artigo. Esse funccionario 
terá os vencimentos de 
12:0il$00~0 (doze contos 
de réis), por anno, e para 
seu primeiro preenchi-
será nomeado um dos 
aetuaes officiaes da Se-
cretaria. 

Artigo. Os cargos de dire-
ctor,. sub·director da Se-
cretaria e de redactor de 
actas são de iivre nomea-
ção; os de officiaes, de 
promoção; os de amanu-
enses e praticante dacty-
lographo, de CCltlCUrso 1 
das seguintes ma terias: 
portuguez, francez, in-
glez, arithmetica, geogra-
phia geral e do Brasil, 
chorographia de Minas 
Oeraes e dactylographia 

Artigo. Esta lei entrará em 
vigor em primeiro de ja 
neiro de 1928 e sua exe-
cução se fará pela \oerba 
6, da Secretaria do Sena 
do. subanlinad1 á s~cre
taria do lnteriM, do Or-
çamento para o exercício 
vindouro, excepto na 
parte referente ao ~ rt. 1,0 

letra'> a c b, que entrará 
em vigor, desde já. 

Sala das commissõrs do Se-
nado, 14 de Eetemhro ele 
1927. --ulegario Maciel 
- o:ympio Mourão -
João jacques Montandon. 

., 
' 
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Assumpto Andamento Observações 
f 

2 Creando o Jogar dei Pt•ontnl~.;nda [Da Conunissão 
servente c o dei 1 de Policia Se cre ta rio da I 
Presidencia doi1Resolução n. 29, de 16 de 

. Senado. setembro de 1927. I 

31Concedendo favo-jApprovado em 1·a c 2." dis-IDa Commissão 
res, para o effei-

1 

cus são respectivamente' de Policia 
to de aposenta. em 15 e 16 de setembro 
daria nos offi. nessa mesma ultima data' 
ciaes Fra~cisco 1 c offerecido, pela Com: 
Paula Mannho er missão de Policia a se-
Au relia no dei guintc 
~Sousa. 

~. R.edaçüo final I 
!PROJECTO N. 3, DE RE-
, SOLUÇÃO, DO SE.

1 
1 

NADO 
j I 

l·o Senado do Estado dei 
1 

Minas Geraes resolve: I 
IIArt. l,O Ficam elevados ai 

dez contos oitocentos e 
vinte e quatro mil réis 
(10:824$000), annuaes, os 
vencimentos de cada um 
dos officiaes da Secreta-
ria do Senado, Francisco 
de Paula Dias Marinho e 
Aureliano Augusto de 
Souza. 

Art. 2 ° Esse augmento só 
prevalecerá para os effej. 
tos de sua aposentadoria, 
e a partir de I." de ja-
neiro vindouro. 

Art. 3. 0 Revogam-se as dis-
posições em contrario. 

Sala das Com missões, 16 
de setembro de l9:n.-
0Jcgario Maciel.-Olym. 
pio Mourão.-joão Ja-
cques Montandon. 

l,ronlldi-;nda 

!
Resolução n. 30, de 17 de

1 setembro de 1927. i 
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13 de agosto 1 

Assumpto Andamento Observações 

A p p ro v ando a rErn 17 de agosto, vae a Iniciado na Ca-
aber~ura de. um imprimir-se. mar a dos srs. 
cr~dtto de ctnco lErn 18 é sem debate ap- Deputados 
mtl contos de 
réis, destinados a provado em 1.• discussão 
obras de melho· e remettido á Commissão 
ramentos na es· de finanças. 
tancia balne~ria ~ de Poços de Cal- IEa~':l. 221 _entrando em 2. u 
das e contendo dtscussao, os arts.l a 3 são 

u t r as disposi· appr~vados sem debate. 
0 ões E nu dtscussão o art. 4 o, 
ç · o ~r. Modestino Gonçal-

ves justifica e <!nvia á 
Mesa a seguinte 

Entenda 
Ao art. 4. 0 , depois da pala· 

vra- Patrocir.io- accre:;-
cente-se e nas fontes ra-
dio-activas de Santa Luzia. 

Sala das sessões, 22 de 
agosto de 1927 .-Modes-
tino Oonçalves.-Alfredo 
Catão-Xavier Rolim. 

Não havendo mais quem 
p(!ça a palavra sobre o 
art. 4. o, encerra·se a dis-
cussão, e, procedendó·se 
á votação é approvado 
o art. e bem assim a 
emenda. 

O art. 5.0 é approvado sem 
debate. 

Adoptado em 2. 11 para pas-
sar á 3.a discussão, volta 
o projecto com a emenda 
á Com missão de Finanças. 

I 
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1927 13 de agosto 6 

A"umpto Audomouto I Ob<emçll" 

--~~--- I 

A p pro v ando a IC:1n 25, é approvado sem1Iniciado na c:l· 

1927 5 de setembro 

abertura de um debate em 3.a discussão! mara dos srs. 
credito de cinco e remettido á Commissão Deputados 
mil contos de de Redacção. 
réis, destinados a •r. 2 . • f f • 

1 obras de melho- ""'In tJ, e o erec!c o c ai~· 
ramentos na es- provado em rcdacção h-
tancia balnearia na!. 
de Poços de Cal- n<.:m 27, é devolvido á Ca-
das e contendo mara dos srs. Deputados,[ 

~,~;;'os disposi· ooom::::~::,:•guintol 

No art. 4. 0 -depois da pa-I 
lavra-· Patrocinio -a c· 
crescente-se -e nas fon· 
tes radioactivas de Santa! 
Luzia. 

Sala das commissões, 26 de 
agosto de 1927.-Xavier 
Rolim. -- Valladares Ri· 
beiro.-Luiz Lisbôa. 

Approvada, pela Camara, 
de accordo com a mesma! 
é redigido o ]Jrojeeto que 
sobe á sancção presiden. 
cial sob n. 248. 

~anec~ionado I 
Lei n. ')54, de 3 de selem·) 

bro de 1927. 
• I 

3 Orça~1do a receita ~~~n 6. d~ setembro, vac a:[Iniciado na Ca· 
e ftxnndo a des- unpnuur-se. mata dos sr.s. 
pesa do Estado · . • . I Deputados para 0 exercício Ent 8, c sem ~le?ate ap-
de 1928. provado. em }· disct!ss;1o, 

e remethdo a Comnnssão, 
de Finanças. I 

En1 10, entrando em 2.::-ij 
discussão, são successi-
vamentc enviadas (! Mesa) 
e postas conjunctamcnte 
em discussão as sef,uintes[ 

l~rnend:u."i : 
I 

N. 1 

Onde convier, accre~cen-
te-se: · 
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Assumpto Andamento Observações 

3 Orçando a receita Art •.. fica approvado o Iniciado na Ca-
e fixando a des- quadro annexo de venci- mara dos srs. 
pesa do Estado mentos do funccionalis Deputados 
para o exercício mo do Estado (pessoal 
de 1928. effectivo ). 

Art. .. Fica o governo au-
ctorizado a effectívar, em 
seus respectivos cargos, 
os actuaes rontractados, 
á medida das possibilida-
des dos recursos finan-
ceiros e d.• accGrdo com 
as conveníencia, do ser-
viço publico. 

Sala das sessões do Senado, 
em 10 de setembro. de 
1927.- Alfredo Sá.-S!-
mão da Cunha.-- Moreira 
da ~ocha. 

Venci1nentos 

Secretarias de Estado: 

Pessoal commum a todas as 
Secretarias : , 

Director: actual, 1:250$000; 
futuro, 1:500$000, 

Official de gabinete: actual, 
875S; futuro, 1:000$000. 

Chefe de secção: actual, 
E20$ 00; futuro, 1:000$000. 

t.o official: actual, 682$000, 
futuro, 820$000. 

2.o official: achlal, 572$000; 
futuro, 680$00J. 

A m a n u c n s e : a c t u a I, 
432$0JO; futuro, 520~000. 

Porteiro : actual, 291$000; 
futuro, 350$000. 

Continuo: actual, 223$000; 
futuro, 27l $JOO . 

., 
' 

' ,. ,. 



- 114-

Data "' Assumpto Andamento Observações o .... 
o Cl.l 

1: E 
1: ::I 

< z 
-

Ocç,do o """'is"""''' "'"''' 18'$500; 1927 5 de setembro 3 Iniciado na Ca-
e fixando a des· futuro, nusouo. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercício Chefe-technico: a c t 11 a I, 
de 18!8, 820$000; futuro, 1:200SOOO. 

Auxiliares da fiscaliznção 
(classe extíncta): actual, 
820~000; futuro, 1:000;5000. 

Gabinete da Presidencia: I 

Secretario da Presidencia: 
actnal, 1:0 lC$380; futuro, 
1:250$0011. 

Official de gabinete: actual, 
1:0403000; futuro ••••••. 
1:250$000. 

Secretaria do Interior: 

Almoxarife: actual, 315$000; 
futuro, 40C$000. 

Justiça de 2."' entrancia: 

Desembargador: a c tu a I, 
2:500:500IJ; futuro ....•..• 
3:000$000. 

Secretaria: actual, 715$500, 
futuro, 1 :OG($ JOO. 

Official: actu o!, 574$250; 
futuro, 650SOOü. 

Arnanuense: actual, 337$000; 
futuro, 500$GO:J. 

E s c r i v ã o (2.11): a c tu a 1 
423':;:620; futuro, 600$000. 

Esc r i vã o (1. "): actual, 
600$QOO; futuro, 600$000, 

Porteiro: actual. 230$000; 
futuro~ 350$000. 

' Continuo: actual, 185~000; 
futuro, 250$000. 
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1927 5 de setembro 3 Orçando a receita Serventé: actual, 142~503; Iniciado na C a 
e fixando a des- futuro, 20C$000. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercido Official de justiça: a dual, 
de 1928. 23($333; futuro, 31:0$000. 

Alguns algariftnos das va-
rias rubric·1s do presente 
quadro foram alterados 
no correr das discussões; 
a redacção definitiva con· 
sta r á da a c ta de 16 de se-
t~mbro. ; 

' ' 
Ministerio Publico: 

Procurador Geral do Es- : 
tado: actual, 2:5Jl$0CO; 
futuro, 3:000:~oou. 

Advogado Geral do Esta 
do: actual, 2:00C$000; fu· 
tnro, 2:500$00~. ' 
Ensino Primario : 

Director de grupo da Capi-
tal e semelhantes: actual, 
467$000; futuro, 550$000. 

Director de grupo de ci· 
dade : actual, 4C9~000; 
futuro, 5001000, 

Director de grupo de dis-
tricto: 279$000; futuro, 
350$000. 

Professor de grupo da Ca-
pita!, actual, 269$000; fu· 
turo, 350$0(;0, 

Professor de grupo de ci-
da de: actual, 252$000; fu· 
turo, 320$.00. 

Professor de grupo de dis 
tricto: actual, g:ssooo; 
futuro, 250~00~. 

Professor de escolas isola 
das: actual, 252$000; fu 
turo, 320$000. 
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Assumpto ·Andamento Observações 

3 o,çofido o '"'U"Pmfo.'ó' do di' h i o I o' Inkiodo no 
e fixando a \des- actual, 198$000; futuro, mara dos 
pesa do Est~~o 250$000. putado para o exerctcio 
de 1928. Professor de escola rural: 

actuat, 1 I0$0cO; futuro, 
200$000. 

'' 

Professor de trabalhos ma-
nuaes, da Capital (antigo 
technico): actual, 4.~.7:)750, 
futuro, 50U$000. 

Professor de trabalhos ma-
nuaes de cidade ou villa 
(antigo tcchnico): actual 
360$.00; futuro, 45o:soco: 

Adjuncta da Capital: actuat, 
155$00(;; futuro, 200$000, 

Adjuncta dá cidade: actual 
130SOOC; futuro, 180$000: 

Adjuncta de di s t r i c t o: 
actual, 97$5lO; futuro, •• , 
150$000. 

Porteiro da Capital: actual 
ln$500; futuro·, 20úSooo: 

Porteiro de cidade: achtal 
130$000; fnturo, fSO~Ooo: 

Porteiro de di s t r i c t o : 
actual, 93S60o; futuro . 
150$000. ' •• 

Servente e conductores da 
Capital: actllal, 104$000, 
futuro 1 tsowoo. 

Idem, de cidade: actual 
93.;,6co; futuro, I3osuõo: 

lder~.· de districto: actual, 
Eo;;,ooo; futuro, tto;;.ooo. 

Escola Normal: 

Director: actual, 1:150)000; 
futuro 1 1:3~0$000. 

C a 
De 
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Assumpto Andamento Observações 

3 Orçando a receita Secretario:. ac,tual: 
e fixando a des· futuro, 6JU:;;i000. 
pesa do Est~~o 

600$000; Iniciado na Ca-
mara do!l De-
putados 

~ar~ 9~8 exerctcto Professores de sciencias: 
e actual, 655$080; futuro, •. 

800$000. 

idem, de artes: actu?l, .•. , 
531$00\J; futuro, 650$00). 

Idem, de costuras e tra· 
balhos manuaes: actual, 
426$í50; ·futuro, 500$000. 

Professora de educaçllo 
physica: achta), :.Sl$0CO; 
futuro, 450$000. 

Professora do curso funda-
mental: actual, 315$000; 
futuro, 400$000. 

Professora-zeladora: actual, 
291$000; futuro, 350$000; 

Inspectora de.· atum nos : 
actual, 327$000i futuro, 
400~000. 

Auxiliar da Inspectoria : 
actual, 255$000; futuro, 
3zo:;ooo. 

Porteiro: actual, 2301f.OOO; fu-
turo, 350$000. · 

Continno: actual, 186$250; 
furo,250$000. 

Servente: actual, 155$000; 
futuro, 200$000. 

Escola Normal de Ouro 
fino: 

Director-professor: actual, 
490$000; futuro, 600$000 

Secrct:tri o profe~sor: n ctual, 
. 432S5UO; futt1ro, 500:3000. 

[ 
' ,, .. 
' 

,, 
' 

,. ,. 

I 
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Assumpto Andamento Observações 

3 Orçando a rGccita Professor de sciencias c lin- Iniciado na Ca-
c fixando a dcs- guas: a c tu a I , 360:;)000 mara dos srs. 
pesa do Estado futuro, 450:50CO. Deputados. 
par,t o exercia 
de 1928. Professores de artes: actual, 

291$000; futuro, 350$000. 

Professores do Curso fun· 
damcntal: actual, 279:;000; 
futuro,350$000. 

Porteiro : actual, 155$000; 
futuro,200SOW. 

Continuo: actual, 130$000; 
futuro, 180.)000. 

Servente· actual, 93$600; fu-
turo, 150$000. 

Ensino secundaria : 

Externato do Gyrnnasio 
Mineiro: 

Reitor: actual, 1:1501;>000, .• 
futuro, 1:300~000. 

Professores de sciencias e 
linguas: actual, 655$000; 
futuro, t50SOOU. 

Professores de artes: actual, 
534$500; futuro, 850$000. 

Secretario: actual, 4325500, 
futuro, 650$600. 

Amanuense: actual, 291$000; 
futuro, 356SOCO. 

Bibliotecario, actual, ••..•. 
291SO:JO; funtro, 350$000. 

lnspecfores de alurnnos: 
actual, 283$000; futuro, 
3505000. 

Porteiro: actual, 230$000; 
futuro, 33JSOOO. 
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1927 5 de 'setembro 3 Orçando a receitn 
e fixando a des· 
pesa do Estado 
para o exerci o 
de 1928. 

I 

I 

-- ---

Andamento 

Internato do Oymnasio 
Minriro : 

Reitor: actual, 1 :048SOOO; fu. 
turo t:t5o;:;,uoo. 

Professores de sciencias e 
linguas: actual, 
futuro, 850:SJ00. 

655SOOO; 

Professores de artes: actual, 
534~000; futuro, 850SOOO. 

Secretario: actual, .1.26Si50; 
futuro, 500$000. 

Amanuense: actual, 291$000; 
futuro, 350:POOO. 

Inspector de alumnos: 
actual, 268$000; futuro, •. 
350$000· 

Porteiro: actual, 230$000; 
futuro, 350$000. 

Preparador: actual, 291$000; 
futuro, 350:)000. 

Ensino artistico: 

Conservatorio Mineiro 
de Musica: 

Di redor: actual, 930$000; 
futuro, 1:100$000. 

Secretario: actunl, 375$0JO; 
futuro, 650~000. 

Professor: actual, 60$000; 
futuro, 800$000. 

Acompn n lwdor: actuul,, •.. 
375;;ooo; futuro, 450:il'OOO. 

Afinador: actual, 255$000; 
futuro, 120$000. 

-

Observações 

Iniciado na C a-
mara dos srs. 
Deputados. 

I 

,, ,. 
t 
r •' 
t 
'· 
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Assumpto Andamento Observações 

3 Orçar. do a receita Inspcctor de a I u m nos: Iniciado na Ca· 
e fixando a des. actual, 255$000; futuro, mara dos srs. 
pesa do Estado 320$000. Deputados. 
para o exercício 
de 1928. Auxiliar do inspector: 

actual, 255$00J: futuro, •. 
320$000, 

Praticante: achtal, 255$000; 
futuro, 320$000, 

Porteirc: actual, 230$00[); 
futuro, 350$000. 

Servente: actual, 155$000; 
futuro, 200$000, 

Ensino superior: 

Escola de Pharmacia de 
Ouro Preto 

Director lente: actual, ..... 
930$000; futuro .•........ 
I: 100$LOO. 

Secretario: actual, 490$000,· 
futuro, 6~0$000. 

Professor: actual, 655$000· 
futuro, 800$000, ' 

Amanuense: 'actual, ..•. 
230$000; futuro, 35o.soõo: 

Zelador da b ih! i 0 th e c a: 
actual, 155$000; futuro 200$000, , •. 

Conservador: actual: .....• 
291$ .. GO; futuro, 353:5000. 

Porteiro: actual· 230$000, 
futuro, 350$000. 

Continuo: actual 1863250 
futuro, 250$000. ' ' 

Servente: actual, 149$375; 
futuro, 200$00J. 
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Assumpto Andamenb Observações 

Orçando a receita Ensino pr.:>fissional: 
e fixando a des 
pesa do Estado 

Iniciado na Ca-
mara dos De· 
putados. 

para o exercido Escola Complementar de 
de 1923. Commercio de Sete 

Lagoas: 

Professor: actual, 375:5000, 
futuro, 450~0Jú. 

Servente: actual, 15í:3000, 
futuro 1 20JS0v0. 

Fiscalização de cnsin "!: 

lnspector de ensino na Ca· 
pital: <>dual. 710iOJO; fu 
turo, 830:;:>)00. 

Jnspector regional: actual, .. 
588$0JO; futuro, 700$000. 

Secretaria das Finanças: 

Tbesoureiro: actual, ....... . 
1 :095::5000; futuro, .....••. 
1:250$000. 

Fiel do Thesoureiro: actual, 
710$000; futuro, 900$000. 

Jnspectoria Fiscal de Minas 
Oeracs: 

Director: actual, 1:225$000; 
futuro, 2:ó00SOOO. 

Fiscal das Rendas Externas: 
actual, 1:5D0~·000; futuro, 
1:800$0DO. 

Ajudante: 1>ctttal, 1 :003$333; 
futuro, 1:200S030. 

Chefe de Secção: actual, 
S75~UOU; fuhno, I :030$000. 

r , . 
. • 

,. 
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132$5DO,llniciado na Ca 
1927 5 de setembro 3 Orçando a receita Porteiro: actual, 

e fixando a des futuro, 500:300G. 
pesa do Estado 
para o exercício Continuo: actnal, 315~0)0; 
de 1928. futuro, 35U~Ooo. 

Servente: Pctual, 230$000; 
futuro, 300:~ooo. 

Arrecadação pela fronteira: 

Vigias de postos de I. • 
classe: actual, 315SOJO; 
futuro, 450SO::l0. 

Idem, idem, de 2." classe: 
adual, 3d3SOOU; futuro, 
400$000, 

Fiscalizaçl!o de ~endas e 
do Patrimonio: 

lnspcctor de rendas: actual 
actual, 710)000,· futuro' 
900:)000, ' 

Fiscae,s de rendas: achíal, .. 
490)000; futuro, 600$000. 

Fiscaes de rendas (decreto 
6 290, de 1923 art 57 e 
lei 617, de 19!3, art. 2:5}: 
aciual, 875$000· futuro 
9JO)OOJ. ' ' " 

I rnprensa Üfficial: 

Direcbr: actual: 2:000$000· 
futuro, 2:200$000, ' ' 

Chefe ~as Üffkinas: actual, 
1:012>)500; futuro .... 
1: 2oo:.?coo. ' · · · · 

Ajudante do chefe de offici-
nas: a c tua I, 691::630· futu-
ro, 830~0Jo. ' 

I 

mara dos srs 
Deputados. 
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Assumpto Andamento Observações 

Orçando a receita Contador: actual, 6~0$000; Iniciado na Ca· 
e fixando a des futuro, 70PSOCO. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercido Thesoureiro: actual, .. 
de 1928. 710S000; futuro, 850$000. 

fiel: actual, 432$000; futuro, 
500$000. 

Rfdaciores: adual, 710$0CO; 
fu:uro, 850$000. 

Co:1tra·mc• tres: :~c' ual, .... 
6C0$000; futuro, 7LOS000. 

Chefe de revisiio: actual, ... 
ú54$lé6; futuro, 750$000. 

Revisor de obras: actual, .. 
375$000, futmo, 45C$0LO. 

Revisor do Orgão Official: 
actual, 47E$500; futuro,,. 
570$000, 

Chefe de composição e pa· 
ginação do Orgão Offi-
cial : a c tua 1, 6185333; fu-
turo, 650$000. 

Chefe de composição e pa-
ginação de obras: actual, 
432$500; futuro, 500$000. 

Almoxarife: actual, 563$000; 
futuro,65:l$0UO. 

Chefe da expedição do Or· 
gão Official: aclual, ..... 
554$01)~; fu1.:ro, 730$000. 

Official: actual, 264$956; fu· 
tmo, 430$JOJ. 

Porteiro: actual, 291SO:o; 
futuro, 330$0~ O. 

s~rvente: actual, 175$250; 
200$000. 



Data "' u ... 
o "' ::: E 
::: ::3 
< z 
-· 
1927 5 de setemb:o 3 

-- 124-

Assumpto Andamento Observações 

Orçando a receita e! Secretaria da Agricultura: Iniciado na Ca 
fixando n despe·[' mara dos srs 
sa do Estado pa· Deputados. 
ra o exercício de Conductor rlc obras: actual, 
1928. 403$750; futuro, 500:)000. 

Descnhi,ta archit<'cto: 
actual, 82\:SJOO; futuro, 
1:000$000. 

Desenhista: actual, 420:)000; 
J'uturo, ó00$000. 

Mestre de Obras do Esta-
do: actual. 51 7:5500; futu. 
ro, 620$JOO. 

Almoxarife ( arrnazenista) : 
a c tu a!, 5 72$500; futuro, •• 
650$000. 

Feitores de estradas (effe· 
ctivos); actual, 291$000; 
futuro, 350$000. 

Encarregado da ferraria: 
actual, 375$000,· futuro, 
450$(.00, 

Immigraçl!o: 

Administrador da Hospe-
daria de Irnmigrantes: 
actual, 375:S030; futuro, 
430.5000. 

Nttclcos coloniacs: 

Adrninislrador de co!onia: 
actua!, 360SOOl; futuro, .. 
430$000. 

Institutos agrícolas: 

Dircctor do Instituto •João 
Pinheiro•: actua!,655-;>000; 
futuro, 750~000. 
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Data "' Assumpto Andamento Observações o .... 
o (l) 

1::: -1::: ::l 

-< z 

1927 5 de setembro 3 Orçando a receita!ldem, do Instituto «Barão Iniciado na Ca 
e fixando a des•l de Camargos': actual .... mara dos srs. 
pesa do Estado 550:000; futuro, 6UU$000. 
para o exercício 

Deputados. 

de 1928. 
Pessoal Instituto •João Pi-

nheiro•: 

Mestre de cultura: actual, 
360$000; futuro, 4%$000. 

Professor de trabalhos ma-
nnaes: actual. 360$000; 
futuro, 430$000. 

Medico: actual, 25~::ooo; fu· 
turo, 3!JO;~ouo. 

Profr.ssor primaria: actual, 
29.$000; futuro, 3ií0~000. 

Chefe do Pavilhão: actual, 
255)000; futuro, 300$000. 

Professor de desenho: 
actual, 155$000; futuro, 
200$000. 

Professor adjnncto: actual, 
23.::;>000; futuro, 27u)UOO. 

Professor de musica:actual, 
155$000; futuro, 200$000. 

Escripturario almoxarife: 
actual, 230$00~; futuro, .. 
270$000. 

Horticultor: actual, 155$0CO; 
futuro, 200SOuO. 

dnarda: actual, 155S0GO; fn-
turo, 20U$0CO. 

Fazendas modelo> e cam-
pos de sementeira: 

Directcr da fazenda·mode· 
lo: actual, 4265750; futu· 
ro, 50CSJOO. 
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Assumpto Anda:::cnto Üb3ervaçõcs 

3/0rçando a receitJidem, do Campo de se· Iniciado na Ca· 
e fixando a des· menteirn: nctual, 600:SOOIJ, mara dos srs. 
pesa do Estado futuro, 700$000. Deputados. 
para o exercicio 
de 1928. Guardas florestacs: actual 

213:S33a; futuro, 25.$000. 

Hortos f:orestacc: 

Director: actual, 600)000, 
futuro, 700$000. 

Me>tre de cultura: actual, 
371$250; futuro, 450$000. 

Medição e divisão de ter-
ras: 

lnspector: actual, 1:300$000 

Engenheiros de distrlcto : 
actual, 682iii50~; futuro,. 
S00$0CO. 

Auxiliar de in s p c c to r: 
actual, 432$500; futuro, .. 
~00$000. 

Desenhista, nctual, 490$000; 
futuro, 6oo:;ooo. 

Escripturarios: actual. ..... 
375SOOO; futuro, 450$000. 

Agrimensores: actual. ..... 
432$50ü; futuro, 5005000. 

Defesa de terras e mattas: 

Fiscal de mattas: acfual, ..• 
42é$750; futuro, 500$000. 

Commiss1io Ocographica c 
Oeologica: 

Engenheiro-chefe: adual, .. 
1:800$000; futuro .• ~ •.... 
2:000$000. 
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Assumpto Andamento Observações 

Orçando a recdf;y Triangnlador: actual, ...... Iniciado na Ca-
e fixando a des 897~000; futuro, !:uoo:;:.ooo. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o ·exercício Topographo: achwl, .•...• 
de 1928. 6j5';000; futuro, 800$0()0. 

Desenhista-carfographo: 
actual, 60~Sü0D; futuro, .• 
800.~000. 

Escripturario: ~ctual. ....•• 
515$833; futuro, 620$000. 

Serviço Metcorologico: 

Engenheiro-chefe: actual, 
S97~0CO; futuro, 1:000$000. 

Assistentes: actual, 655$000; 
futuro, 800$000. 

Inspector: actual. 534$000; 
futuro, 650$000. 

Escripfurario: actual, ..•... 
432$500; futuro, 500$0CO. 

Auxiliar: actual. 291$000; 
futuro, 330$000. · 

Observador: actual, 263$333; 
futuro, 30G$OC0. 

Oactylographo: actual, ..... 
255~000; futuro, 300$000. 

Servente: actual, 186i)250; 
futuro,200$0UO. 

Estancias hydro·mineraes: 

Fiscal geral: actual, , , ... , 
1:5llL$~00. 

Idem, da est:lncia de Ca· 
xambít: actual, 305$000. 

Terrenos Diamantinos: 

Delegado: actual, 53,1EOOO; 
futuro, 650)000. 
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Assumpto Andamento (Jbscrnções 

3 Orçando a receita Secretario: actual, 291$000; Iniciado na Ca• 
e fixando a des- futuro, 35CSOOO. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. para o exercício 
de 1928. Serviço de Estatística O era!: 

Director: acfual, 1:0"0$000; 
futuro, 1:500~000. 

Auxiliar technico: actnal, 
SOO:)OOO; futuro, 9o,::;ooo. 

Idem. apurndor a 1:': actnal, 
600$000; futuro, 70 SOOU. 

Auxiliar terhniro de 2 '· 
actual, 400$cOO; futuro, 
500$000. 

Almoxarife · bibliothecario: 
actua!, 30CSOOO; futuro, 
45Q:;)Oü0. 

Cartographo: actual,., .•.• 
700:)000; futuro, 800$000. 

Auxiliar desenhista: ac!ual, 
4.0.)000; futuro, 550$000. 

Servente: futuro, 220$000. 

Segurança e Assistencia 
Publica: 

Auxiliar de gabinete: actual 
750SOJO; futuro, 85üSOOü .' 

Medico, legista: actual. .... 
600:)000; futuro, 700.)000 

Delegacia de pol:cia: 

Delegado auxiliares: actual 
1:000$000; futuro, .•.... : 
1:500$COO. 

Idem de 4. • e n t r a n c i a : 
actual, l:OCOSUOu. 
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Assumpto Andamento Observações 

3 ~Orçando a receita Idem, d_e capturas: actual, Iniciado na Ca~ 
e fixando a des 1:000;;.000. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados; 
para o exercido Idem rcgionaes: actual, ..• 
de 1928. 1:000$000. 

Escrivães de delegacias au-
xiliares, capturas, etc. : 
3ctual, 315$000; futuro .. 
450$000. 

Prisões : 

Administrador da cadeia da 
Capital: actual, 255$000; 
futuro, 300$000. 

Carcereiro das cadeias de 
Juiz de fóra e Barbacena: 
actual, Yl$00U; futuro, ... 
120$000. 

Carcereiros das. ,demais ca-
deias: actual, 80$000; fu-
turo, 100$000. 

Penitenciarias: 

De Ouro Preto : 

Director: actual, 957$500; fu-
turo, 1:100$000. 

Medico: actual, 255$000; fu· 
turo, 3003000. 

Almoxarife: actual, 426:S750; 
futuro, 50'JSOOO. 

Arnanuense: actual, 291$000, 
futuro,· 45'):1;.000. 

Inspector geral: actual, ...• 
l95$500; futuro, 250$)00. 

lnspector ajudante: actual, 
155$000; futuro, 200$0)0 . 
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Assumpto Andamento Observações 

J 

3\0,ç,do • """' Enoamg•do do m''"'''' lnici•do n• C• e fixando a des- actual, 155$000; futuro, mara dos srs 
pesa do Estado 200~000. Deputados. para o exercício 
de 1928. 

J 

Porteiro: r.ctual, 291$500; fu. 
turo, 350$000. 

Servente: actual, 124$750; 
futuro, 280SOOO. 

De Uberaba: 

Administrador: actual, ..•.• 
426$750; futuro, 600$000, 

Amanuense: actual, 360$000; 
futuro, 450$000. 

Escola de Regeneraç1!o cAJ. 
fredo Pinto:~ 

Director: actual, 700$000, 
futuro, 850$000, 

Economo: acttiJ), 432$500; 
futuro, 480:))000, 

Praticante: actual, 30C$000; 
futuro, 1oo::;ooo. 

Professcr primaria: actual, 
250$000; futuro, 300$000. 

Professor de musica: actual. 
250$LOO; futuro, 250::>ooo: 

Porteiro: a c tu ai; 2'30$0CO; 
futuro, 270$000, 

lnspector: actual, 180$000; 
futuro, 200~000. 

Mestre de cultura: actual, 
1E0$00o; futuro, 20U$GOO. 
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Assumpto Andamento Observações 

Instituto <São Raphael»: Iniciado na Ca-
mara dos srs. 

3 Orçando a receita 
e fixando a des-
pesa do Estado 
para o exercício Director: 
de 1928. 

Deputados. 
acfual, 700:3000; 

futuro, 850$000. 

Professor technico: actual, 
700$000; futuro, SOO;jj;uOO. 

Economo: actua!, 432$300; 
futuro,480$0GO. 

Professor primaria: actual, 
500!;)000; futuro, 600$000. 

Inspector de a' I um nos: 
actual, 200$000; futuro, ... 
3U0$000. 

Porteiro: actual, 230$000; 
futuro, 2703000. 

Servente: actual, 120$000; 
futuro, 200$000. 

Instituto de Menores: 

Director do Instit(lto:actual, 
545$000; futuro, 650$0JO. 

Idem, do Apprendizado: 
actual, '132$500; futuro, •. 
500$00C. 

Assistencia a Alienados -
Hospital Central: 

Director: actual, 1:018$000; 
futuro, 1 :250$000. 

Medicas: actual, 655$000; 
futuro, 800$000. 

Pharmaceutfcos: actual, •.• 
375$000; futuro, 450$000. 

Economo a I m o x a r i f e : 
actual, 655$000; futuro, ..• 
800SOOO. 
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1927 5 de setembro 3 Orçando a receita E scripturario: actuat .•..•. I niciado na Ca· e fixando a des 386$5UO; futuro, 450SOOo. mar a dos srs. pesa do Estado 
Deputados. para o exercicio A manucme: actual, 291$000 de 18 8. futuro, 350:t000, 

Administrador ela c2lonia: a c tua I, 472~)750; futuro, suosroo. 

Ajudante do administrador: 
actual, 192!5500; futuro, 

' 250$000. I 

Porteiro: actual, 180$0JO; futuro, 250$QOO, 

Instituto •R.aul Soares• 

Director: actual, 1:150$000; 
futuro; 1:808$000, 

Alienista: actual, 655$000; 
fu furo, 800$000. 

' Economo· almolfarife: actua! 
054$000; futuro, 800S900. 

: 

Escripturario: a dual, ..•• , 
3~68500; fututo, 500$000. 

•. 

Pharmacentico :: acfual, ·.,. 
375~~0JO; futur?, 450i000. 

Amanuensc: actu 11, 2lJ5$0oO· 
futuro, 350$000. ' ' 

' 

Porteiro: actual, 180$UOO 
futuro, 250$000, · ' 

I 

Sala das sessõe~, 10 de s e· temb10 de 1fJ27.- Alfrc do Sá.- Simão da Cunha. 
Moreira da R.?c!u. 

N. 2. 

i\ccresccntc.se, ·onde 
vier: con-
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Assumplo Andamento Observações 

3 Orçando a receita Ao Asylo de Orphãs De- Iniciado na Ca-
c fixando a des- samparadas -- «lnnnacu- mara dos srs. 
pesa do Estado lada Conceição», de Jabo- Deputados. 
para o exercicio ticatubas - dois contos 
de 1928. de réis. 

Sala das sessões, 10 de se-
tembro de 1927 .-Modes-
tino Gonçalves.- Passos 
Maia. Luiz Lisboa.-Al-
fredo Baeta.-Xavier Ro-
lim.-Valladares Ribeiro. 

N. 3 

Acc1es-::ente-se, onde con-
vier: 

' 
2:000$0CO para a Associação 

das Damas de Caridade 
do]apão,c3:000$000 pa· 
ra a Santa Casa de S. Go-
thardo. 

Sala das sessões, 10 de se· 
tembro de 1927 .-Passof 
Maia. - Luiz Lisboa.-
Modestinc Gonçalves. 

N. 4 

Accrescente-se onde cem-
vier: • 

Fica concedido o auxilio de 
2:000$000 ã Santa Casa de 
Misericordia de Peçanha 
-~imão da Ct,nha.: 

N. 5 

Accrescente-se onde con· 
vier: 

A' Associação de S. Vi'cen-
tc de Paulo, em Jacutin-
ga, para auxilio de ,ma-
nutenção de sua Villa Vi· 
centina -2:000$000. 

Sala das sessões, 10 de se 
tembro de 1927.- Luiz 
Lisboa.-- Camillo Chavt:s. 
-Passos Maia. 
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1927 5 de setembro 3 Orçando a receita N. G Iniciado na Ca-
e fixando a dcs· mar a dos srs. 
pesa do Estado Acrescente· se, onde COll· Deputados. 
para o exercício vier: 
de 1928. Trinta contos para recon· 

strucçào da Santa Casa de 
Misericordia de S. Gon-
çalo do Sapucahy. 

Sala das sessões, 10 de se-
tembro de 1927.- Alves 
de Lemos. 

N. 7 

Ao projecto n. 3, da Cama· 
ra, onde convier: 

A' Casa de M iscricordia de 
Uberabinha, vinte contos 
de réis, 

Sala das sessões, 10 de se· 
tembro de 1927.- Camillo 
Chaves.-Luiz Lisboa.-
Passos Maia. 

N. 8 

Accresccntc-sc, onde con· 
vier: . 

Fica o governo auctorizado 
a dispender até a impor-
tancia de 150:008$000 na 
acquisição de uma pro-
priedade :.gricola, no mu . nicipio de Ubcrabinha, 
que será cedida ao go· 
verno federal afim de nel-
Ia estabelecer um a f a zen 
da de sementes de algo-
dão. 

Sala das sessões, 10 de se 
tembro de Hl27 .-Camlllo 
Chaves. -Passos Maia.-
Luiz Lisboa. 

N. 9 

Accrescente-se, 011 de CO !I· 
vier: 
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A%umpto Andamento Observações 

3j:Orçando a receita fica auctorizado o governo Iniciado na Ca-
e fixando a des a reshbelecer a feira de mara dos srs. 
pesa do Estado gndo, no município de Deputados, 
para o exercido llambuhy, observadas as 
de 1928, disposições legaes. 

Sala das sessões, 10 de fe· 
tembro de 1927 .-Camil· 
lo Chaves.-Passos Maia. 
--Luiz Lisboa. 

N.lO 

Addite-se onde convier: 

Ao Asylo da Pobreza En-
ferma, da Conferencia de 
S Vicente de Paulo, 'da 
estação de Araçá-2:000$. 

Sala das sessões, IO de se-
tembro de 1927.- Xavier 
Rolim. -Modestino Gon-
çalves. - João Jacques 
Montandon. 

N. 11 

Addite-se onde convier, com 
as necessarias alterações: 

Ao Orphanato S. Antonio 
de Curve li o, para con· 
cluir as obras do predio 
onde funcciona-20:000$. 

Sala das sessões, lO de se-
tembro de 1927.-Xavier 
Rolim .-Modcstino Gon-
çalves. - João Jacques 
Montandon. 

N. 12 

Artigo. Fica o governo au-
ctorizado a fazer acquisi-
ção da Estrada de Ferro 
da Companhia de Santa 
Mathilde com todos os 
pertences, podendo para 
a realização desta medi· 
da abrir e fazer as ope-
rações de credito que jul· 
gar conveniente. 1 

I 
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Assumpto Andamento Observações 

3\0rçando a receita Paragrapho unico fica Jlniciado na Ca· 
e fixando a des· gualmente auctorizado a mara dos srs. 
pesa do Estado prolongar seus trilhos até Deputados. 
para o exerci cio a cidade de Entre Rios, 
de 1928. podendo lcvai·OS até a 

Estrada de ferro Oéste de 
Mina!', no ponto mais con· 
veniente, abrindo para 
isso os necessarios cre-
ditas. 

Sala das sessões. 10 de se· 
tembro de 1927.-Hibeiro 
de Oliveira. 

Destas são offcrecidas: 

a de n. 1, pelo sr. Alfredo 
Sá; a de n. 2, pelo sr. 
Modestino Gonçalves; n. 
3, pelo sr. Pas,os Maia; 
n. 4, pelo sr. Simão da 
Cunha; n. 5, pelo sr. Luiz 
Lisboa; n. 6, pelo sr. Al-
ves de Lemos; ns. 7, 8 e 
9, pelo sr. Cami11o Cha-
ves; ns. 10 e 11, pelo sr. 
Xavier Rolim; e n. 12 pe 
lo sr. Ribeiro de Oliveira. 

Estando apoiadas, entram 
conj uctamente em discus· 
são. 

O SR. RIBEIRO DE OU· 
VEIRA, obtendo nova· 
mente a palavra, diz que 
ao projccto de orçamento 
foram apresentadas di-
versas emendas, inclusive 
a de augmento de verici· 
mentos do funcciona:is-
mo, emendas essas que a 
commissão precisa cstu· 
dar com mais vagar c pon· 
deraçllo; por isso, vem 
requerer o adiamento da 
discussão do projccto por 
48 horas. 

\ 
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Assumpto • Andamento Observações 

3 Orçando a receita Vae á Mesa, é lido, apoiado Iniciado na Ca-
e fixando a des- e entra em discussão c mara dos De-
pesa do Estado seguinte : putados 
para o exercido 
de 1928 Requerimento 

Requeiro o adiamento, por 
48 horas, da discussão do 
projecto n. 3, da Camara, 
em que se fixa a despesa 
e orça a receita do Esta-
do, para o exercício de 
1928, vindouro. 

Sala das scg~·ões, 10 de se· 
tem bro de 1927. - Ribeiro 
de Oliveira. 

Encerrada a discussão do 
requerimento, é o mesmo 
approvado. 

Ern 12, continuando em 
2." discussão, são succes-
sivamente enviadas á Me· 
za e postas cunjunctamen-
te em discussão as se-
guintes 

Emendas 

N. 13 

Inclua-se onde convier, en-
tre as verbas especifica· 
das no cap. I da Despesa: 

A' Escola Domestica que 
funcciona em Brazopolis, 
para construcção de mais 
um pavilhão, a quantia de 
30:000$000. I 

Sala das sessões 12 de se-
tembro de 1927. - Luiz 

Lisboa. 

N. 14 

Substitua-se a verba 6, da 
Secretaria do Interior, 
pela seguinte: 
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Assumpto Andamento / 

3/0rçando a receita VERBA 6 

I' e fixando a des· 
pesa do Estado Secretaria do Ser.ado 
para o exercício 
de 1928. 1- a) Pe~soal effectivo: 

Director, 15:000~000. 

/Sub·Director, 14:40C$000. 

6 officiaes, 54:040$000. 

2 amanuen~es, 12:4~03000. 

Praticante dactylographo., 
3:000~000. 

Ajudante do tachygrapho, 
8:640$000. 

Porteiro, 4:2C0$000. 

Continuo, 3.180$000. 

2 serventes, 6:000$000. 

Oratificaçlio addicional de 
10 °/0 da lei 425, de 1906, 
a 2 officiaes, 1:968$000. 

Somma, 128:508$000. 

2) Pessoal contractado: 

Apanhamento de debates, 
1 1.?:000$000. 

Gratificaçllo a 1 official, ser· 
vindo de Secretario do 
Presidente do Senado, 
2:4ü(Jl000. 

/Somnta, 20:40C$000. 

b) Material: 

1) Ex;::edienfe, lO:OOJ$000. 

2) fardamento para 4 em· 
pregados, 9oosooo. 

3) llluminaçllo e serviço te· 
lephonico, 960$000. 

Observações 

Iniciado na Ca-
rnara dos srs. 
Deputados 

r 
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1927 5 de setembro 3 Orçando a receita 4) Conducção do Presiden- Iniciado na Ca~ 
e fixando a des- te do Senado, 5:0005000. mara dos srs. 
pesa do Est~~o 

5) Eventuaes, 3:000$000. 
Deputados 

para o exerctc10 
de 1928. 

Somma, 19:860$000. 

Total, 168:768$000. 

N. 15 

Substitua-se o numero 1, da 
verba '26, da Secretaria do 
Interior, pelo seguinte. 

VERBA 26 t 

I 

1) Secretaria do Senado: 

Publicações e encommen-
das, 30:0G0$000. 

N. 16 
i Substitua·se o n. 2 da verba 

27, da Secretaria do lnte-
rio r, pelo seguinte: 

VERBA 27 

2) Secretaria do Senado, •. 
3:000$000. I 

N. 17 

Substitua-se o n. 6, do§ 1.0
, 

do art. 1. 0 , do orçamen-
to, pelo seguinte: 

6 -- Secretaria do Senado, 
148.908$000. 

I 
Material, 19:860$000. ; 

Somma, 168:768$000. 

" N. 18 ! 

Ao envez de: 

Auxilio para calçamento e 
Hygiene da Capital, ...•. 
600:000:3000. 



Data 

1927 5 de setembro 

"' o ... 
O) 

E 
::I z 

- 140-

Assumpto Andamento 

3 Orçando a receita Diga se: 
e fixando a des· 
pes' do Estado Auxilio á Prefeitura, para 
para o exercido calçarnento,hygiene, agua 
de 1928. e exgotto, da Capital, ... 

1.000:0:10$00). 

N. 19 

Modifica a numeração de 
verbas 10 a 20, para 9 a 
19, accrescente-se: 

:W) Fiscalização de bancos, 
40:000$YOO. 

N. 20 

Substitua·se os ns. 8 e 9 do 
§2.0 , do art. 1.0 , por: 

8) Porcentagem a exacto. 
res. 

Pessoal, 4.884:0365000. 

Mater!.:tl, 21:00C$000. 

N. 21 

Ao n. 5, do § 2.o, do art. 
1. 0 accrescente-se: 

Material, 30:0005000. 

N. 22 

Ao art. t.o, § 1.0
• n. 10, Se- ' 

cretaria do Interior, ac 
crescente se r:a rubrica 
cpcs;oal>, os vencimentos 
de um inspector geral de 
instrucção publica, que 
serão os mesmos que com· 
petcm ao dircctor, ou se-
i a 111 18: 000:)000. 

N. 21 

Na verba 10, da Secretaria 
do Interior, accrcscentc-
sr, na rubric.1 cpcssoal>: 

Observações 

Iniciado na Ca-
rnara dos srs. 
Deputados. 



Data 
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Assumpto Andamento Observações 

3 /Orçando a receita Um inspector geral da lns- Iniciado na . Ca· 
e fixando a des- trucção Publica, 18:00,$. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercido N. 24 
de 1928. 

Ao art. 1.", § 1.", n. 10, Se-
cretaria do Interior, ac· 
crescente-se, na rubrica 
•pessoal •, os vencimentos 
de em engenheiro auxi· 
liar 800$0LO ou 9:600$000 
annuaes. 

N. 25 

Na verba 10, da Secretaria 
do Interior, accrescente-
se na rubrica •pessoal 
contractadc.;~: 

Um engengeiro auxiliar, 
800$000 ou 9:6C0$000 por 
anno. 

N. 26 

Ao art. 1. 0 , § L 0 1 onde con-
vier, accrescente-se: 

Fundo escolar, 1:500$000. 

N. 27 

Accrescente-se, onde con-
vier: 

Auxilio ao escoteirismo, 
sendo dez contos destina-
dos á Un:ão dos Escotei-
ros do Brasil, desde que 
auxiliem o seu desenvol-
vimento em Minas Oe-
raes, 100:000$000. 

N. 28 

Accrescente-se, onde con-
vier: 

Subvenção á Associação dos 
Concertos Symphonicos, 
12:00U::-il00. 

•· ,. 

1
,., 
"' 
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Data "' Assumptó Andamento Observações o .... 
o ... 
O<l E 
1!.. ::s 
< I z 

1927 5 de setembro )Orçando a receita Sala das sessões, 12 de se-~Iniciado .na Ca 
e fixando a des- tembro de 1927. ·-Alfredo mara dos srs. 
pesa do Estado Sá.-Aives de Lemos.- Deputados 
para o exercício Luiz Lisboa. --Ribeiro de 
de 1928. Oliveira. -Levindo Coe-

lho. 

N. 29 

AC' art. 1.0
, § 1.o. n. 10, em 

vez de: Pessoal- 96:875.3 
e Material-255:804$720, 
aiga se: 

Pessoal, 176: 4·15)000. 

Material, 385:804$720. 

Sala das sessões, 12 de se-
tembro ele 1927.·- Alfredo 
Si.-Ribeiro de Oliveira. 
Alves de Lemos. -Levin· 
do Coelho. 

N. 30 

Substitua-se toda a verba 
12 ná proposta do orça-
me n to, da Secretaria 
de Segurança e Assis· 
te n ci a Publica, p a r a 
o exerctcio de 1928, pelo 
seguinte: 

12) Directoria de Saude 
Publica: 

A) Pessoal: . 
1) Pessoal technico: 

I 1 dircctor, 24:000-lOOO. 

5 inspcctores techn: c os ..•• 
90:000$000. 

5 delegados districtaes, .•. 
84:000:)000. 

20 chefes de postes, ...... 
288:000$000. 

r 
I 
I 

I 
I 
I 
i 
i 

! 
I 

I 
r 
I 
i 

I 
I 
I 
l 

l 
l 

I 
I 
I 
f 
l 
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Data <n Assumpto Andàmento Observações o .... 
o .., 
;:: E 
;:: i < 

1927 3 de setembro 3 IOrçanào a receil~ 10 medicas nuxiliarcs, ..•. Iniciado na Ca-
c fixando a des 132:000$000. mara dos srs. 
pesa do Estado 
para o exercício 
de 1928. 

1 secretario, 14:400$000. 
Deputados. 

1 director do Hospital «Ci-
cero ferreira~, 14:WOSOOO. 

1 director do Laboratorio de 
Ánalyses, 14:400$. 

10 enfermeiras visitadoras, 
60:000$. 

·-
4 academicos auxiliares, .. 

14:000$. 

2 pharmaceuticos inspecto-
res, 24:000$. 

1 veterinario, chefe do Ser-
viço Sanitario do Mata· 
douro, 7:200$. 

1 ajudante 
14:400$. 

demographista, 

2 engenheiros sanitarios, 
24:000$. 

1 director do Hospital de 
Lazaros, em Sabará •.••. ' 
14:4GO$. 

1 chimico auxiliar, 9:000$. 

2 chirnicos de 1.11 classe,.:. 
14:100$. I 

2 chimicos de 2. 11 classe, ... 
w:suo:s. 

2 veterinarios, 9: 6l0$, 

3 medicas contractados,, •• 
67:20US. 

Sommn, 931:20fl$. 

2) Pessoal administrativo: i 

2 chefes de 5ccção, 19:~80$. 
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Data rtl Assumpto Andamento Observac;ões o ... 
o ... 
;: E 
;: c 
< 'Z 

1927 5 de setembro 3 Orçando a receitJl primeiro cfficial, 8:19C$. Iniciado na c a. 
e fixando a des· mara dos srs. 
pesa do Estado 2 segundosofficiaes, 13:740$. Deputados. 
para o exerCICIO 
de 1928. 3 amanuenses, 15:570$. 

2 da::tylographos, 7:200$., 

1 porteiro, 3:492$. 

1 ajudante de porteiro, .•. 
2:400$. 

1 almoxarife, 8:400$. 

2 serventes, 4:470$. ' 

1 ajudante de ahnoxarife, 
4:800$. 

I Som ma, 87:942$. 

3) Inspectoria de Fiscaliza· 
Iização do Exercício da 
Medicina: 

: 1 amanuense, 5:190$. 

2 praticantes de amanuense, 
7:200$. 

1 servente, 2:235$. I 

Somma, 14:625$. 

4) lnspectoria de Demogra· 
phia Sanitaria: 

I• 1 amanucnse, 5:190$. 
I 

.. 2 praticantes de amanuense, 
7:200SOOO. 

I 

1 cartographo 
7:200$000. 

calculiEta, 

1 servente, 2:235$. 

Somma, 21:825$. 

5) Inspectoria de Engenha-
ria Sanitaria: 



----r-
Data 

<f) 
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s::: E 
~ 

;j z 
--~----

I 

1927 5 de setembro 3 

S. S. l~l 

-- 145-

I --

Assnmpto Andamento Observações 

I 
!Orçando a receita 1 amanuense, 5: 190$ 

1 
Iniciado na Ca-

l e fixando a des- mara dos sr~:. 
1 pesa do Estado 2 praticantes de amanuense, Deputados. 
I para o excrcicio 7:200S~. 
I de 1928. 

I 

.2 desenhistas, 9:600$. 

11 servente, 2:235$. 

Somma, 24:225$. 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

6) Inspectoria dos Centros 
'de Saude e Prophylaxia: 

1 amanuense, 5:190S, 

3 praticantes de amanuense, 
10:800:). 

1 servente, 2:235$. 

Somma, 18:225$. 

7) Centro de Saude da Ca-
pital: 

1 amanuense, 5:190). I 
2 praticantes de amanuense,/ 
I 7:200$, , , 

lz microscopistas, 7:200$. j 

1 auxiliar de Laboratorio, 
3;600:;:;. 

110 fiscaes, 112:000:)). 

i 1 servente, 2:235$. 

jSomma, 67:425$. 

8) Hospital ·Cicero Ferrei-i' 
rJ>! 

1 amanucnse, lí:190$. 

1 enfermeiro-chefe, 4:"200$.~, 

3 enfermPiras, fl:COO$. 

4 serventes, 7:200$. 

3 lavadeiras, 5:680$. 

I 



Data 

1927 5 de setembro 

/ ,. 

"' o .. 
<1J 
E 
:l z 
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Assumpto Andamento 

I 

3 Orçando a receita el3 cozinheiras, 4:680$. 
fixando a despe-; . . . ~ 
sa do Estado pa-11 ]ardme1ro, 1:800::). . . d I 
~~2S.exerc!Clo e 1 jornaleiro, 1:404). 

Somma, 34:314$. 

9) Hospital de Lazaros, em 
Sabará: 

I 

Observações 

llniciado na Ca· 
mara dos srs, 
Deputados . 

1

1 administrador, 2:400$. I 
1 enfermeiro, 1:200$. 

I enfermeira, 1:200$. 

1 servente, 960$. 

6 jornaleiros, 5:040$. 

1 lavadeira, 960$. 

1 cozinheira, 960$. 

1 ajudante de cozinha, 480$. 

I
Somma, 13:200$. 

10). Desinfectorio : 

1

1 aJn.dante de almoxarifc, 
3:(J00$. 

i9 guardas sanitarios, 21j:400S. 

jl machinista, 3:6oos. 

3 chauffeurs de 1. a classe 
8:400$, , 

4 chauffeurs de 2. a classe I 14:100$. • 

·3 cocheiros, 7:2110$. 

1 praticante de arnanuense 
J:taos. ' 

l servente, 2:235$, 

Somma, 69:435$000. 

11) Laboratorio de Analy"J ses: 
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E 
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Assumpto Andamento Observações 

~----------------'-----é-------------------- -~-- -----~~--~-

i927 5 de setembro 3 Orçando a receita 1 praticante de amanuense, Iniciado na Ca-
e fixando a des· 3:600$. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercido 2 ensaiadores, 7:200$. 
de 1928. 3 fiscaes de banha e man· 

teiga, 15:363$. 
3 serventes de Laboratorio, 

7:200~. 

I servente, 2:235$. 

Somma, 35:598$. 
12) Serviço Sanitario do Ma-

tadouro: 
2 guardas sanitarios, 6:000$· 

1 praticante de amanuense, 
3:600$. . 

1 servente, 2:235$. 

Somma, lJ :835$ 
13) Matança de cães: 
4 operados ( contractados), 

9:600$. 

Som ma, 9:600$. 

14) Diarias e despesas de 
viagem: 

A medicos em serviço, ..•• 
50:000$000. 

Aos fiscaes de banha e man-
teiga, 15:000$000. 

Som ma, 65:000$000. 

Total, 1.404:449$000. 

b) Material: 

Directoria e dependencias 
da Capital: 

1) Expediente e eventuaes, 
2:500$. 

2) Prompto pagamento, •. 
15:000$000. 
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Data 

148 

I 
Assumpto Andamento I Observações 

----------------- --------- I :1 ----------- ------------------ ---- I 

3 \Orçando a reccita113) Luz, telephoue e mate-\ Iniciada na Ca· 

I 
1927 5 de setembro 

I 
e fixando a des .

1 
ria! electrico, 5:000$. \ mar a dos srs • 

pesa do Estado
1 

• • • Deputados. 
I para o exercido 4) Acqms1ção de veluculos, 
' de 1928. reparos e combustivel, ... 

70:000$. 
5) Forragem, ferragem e 

miudezas para o -Desin-
fectorio, 10:000$. 

6) Desifectautes e material 
para desinfecção,5:000S. 

7) Medicamentos· par a o 
Hospital •Cicero Ferrei-
ra~ e Hospital de Lna-
ros, 14:000$. 

8) Dietas, roupas e miude· 
zas para os mesmos hos· 
pitaes, 45:000$. 

9) Drogas, lenha c miude-
zas para o Laboratorio 
de Analyscs, 17:000$. 

\

lO) Vaccina anti-variolica e 
exames bacteriologicos, \ 
30:ooos. 

1

11) Outras vaccinas, sôros\ 
especificas e mcdicamen-1 

I 
tos para epidemia, .... 
20:000$. ! 

1

12) Uinforme para o pessoal 
12:000$. , 

1
13) Pensão a Indigentes no 

_ Insti!~to Pasteur, de Juiz 
\ de fora, 48:00U$. 

ISornma, 316:000:3. 
: 

\
c) lnspcctoria dos Centros! 

de Saude e Centro de\ i Saude da Capital: . 

il) Al~guel de ca~a, 12:000$. 

1

2) ~à-teria! :r.ara Laborato-
no, 14:000::>. 

' ,, .._,r'"'' 

·-· -·- -·. 



Data 
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1927 ls de setembro 

149 .,.--

Assutnpto Andamento Observações 

I I , I 
3 1

1orçando a receita/3) fichas, material photo- Iniciada na Ca-
1 e fixando a des-

1 
grapl!ico e ~e demonstra· mara do's srs. 

i pesa do Est~~o~ ção, 20:000:). Deputado:; 
I para o exerctcto 

de 1928. 14) Medicamentos, 12:000$, 

1

5) Mat~:ial de expediente, 
6:000~· 

ISomma, 64:000$. 
! 

id) lnspectoria de Demo-

i 
graphia e Educação Sani-
tarias: 

I
! 1) Publicação e propagan· 

da, 10:000$. 

2) Impressão de boletins, 
15:000$. 

!3) Material para conferen· 
\ cias, 15:000$. 

1

14) Material de expediente, 
10:000$. 

[sonnna, 50:000:3. 

[e) Inspectoria de Enge-
: nharia Sanitaria: 
l 
1 1) Material de desenho e 
1 expediente, lO:OOU$. I 
:f) Insptctoria de Exercido\ 
i de Medicina: 
I i 1) Material para expedien· 

I 
te, ,1:000$. 

g) Delegacias e Centros 
1 de Saude Districtaes: 

11) Para o custeio de cinco 
delegadas com os respe· 
ctivos Centros de Saude, 
250:000$. 

i 
ih) Serviço Permanente de 
I I-Iygiene nos Municípios: 

1
oc Oliveira, 15:000$. 
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Assumpto \ 

I 
AndHmento Observações 

----~-----------L----~------------~------------- -----~------------

3 Orçando a receita\De Itajubá, 15:000$~ 1927 5 de setembro 
e fixando a des- • ., 
pesa do Estado De Uba, 15.000;?. 
para o exercício De Queluz 18·000" 
de 1828, ' · ·~~· 

De Barbacena, 18:000$. 

De Poços de Caldas, .... 
20:000$. 

De Varginha, 18:000$. 

De Curvello, 18:000$, 

\De Rio Novo, 15:000$. 

Som ma, 152:000$. 

Iniciada na Ca· 
mara dos srs. 
Deputados. 

i) Postos de hygiene nol 
interior e Centros de Es; 
tudo de Lepra, Malaria c 
Doença de Chagas: \ 

Para realizaçllo de novos 
accordos e custeio dos\ 
Centros de Estudo de 1

\ 

Lepra, Mataria e Doença 
de Chagas, 200:000$. 

i) Saneamento Rural: I 
Despesas com este serviço, 

de accordo com contra-
do com o governo da 
União, 500:00o$. 

k) Serviço de Lepra e Do. 
enças Vcnereas: 

Despesas com este serviço, 
conforme contracto de 21 
de março de 1925, com 0 
governo da União, ..... . 
120:540$. 

Total, 1.666:540$, 

N. 31 

'11\.o art, 1 o§ 4.", n, 2, em 
vez de: pessoal, ...... . 
1.021:957$360, dig·a-se: 

1
\ pessoal, 1.171:800$, 

\ 

[ 
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Assumpto Andamento 

[ 

3 I orçando a receita N. 32 
1 e fixando a des· 
I pesa do Estado Ao art. 1. 0 , § 4. 0 , n. 1, em 

para o exercicio vez de: pessoal, 627:75li$ 
de 1928. e material, 184:200~, diga-

se: Pessoal, 1.091:431$, e 
.material, 219:200$. 

N. 33 

No § 4. 0 , do art. t.o da 
proposta do orçamento 
para o exercido de 1928, 
substitua-se o n. 12, pelo 
seguinte: 

12) Directoria de Saude Pu-
blica: 

Pessoal, 1 .404:4.49$. 

Material, 1. 666:540$. 

Somma. 3.070:989$. 

1 N. 34 

Substitua-se toda a verba 
11, da proposta do orça-
mento da Secretaria da 

1 
Segurança e Assistencia 

I Publica para o exercido\ 
I de 1928, pelo seguinte:, 

! 11} Força Publica: 
i 
la) Pessoal: 
I 
1) Pessoal titulado: 

8 tenentes-coroneis, ••.••.• 
12,1:800$. 

13 majores, sendo 4 aggre-
gados, 156:000$. 

36 capitães, 367:200$. 

43 primeiros tenentes, ..••• 
361:200$. 

47 segundos tenentes, ..••. 
366:600$. 

Observações 

Iniciada na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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\ I 

Data I ~ \ Assumpto 

I I tI .. -- . 
Andamento Observações 

~=~~.~~-:~,-,:te~:,~ ~~O,ça~úo ' '"'"'\n,tifi<>ç'o de '0$000, 6![Ioldada na Co-
i e fixando ~ des.. capitães e 1 primeiro te·, mar a dos srs · 

pesa do Est~c~o nente ajudante e 3 pri-1 Deputados. 
para o exerctCIO meiros tenentes atljun·. 
de 1928, ctos, sendo 1 do Serviço: 

Auxiliar, 4:800$. 

Gratificação de que trata o' 
art. 142, do Hegulamen-: 
to, 16:100$. 

Gratificação addicional de, 
10 °/0 da lei n. 425, dei 
1906, para 3 tenentes-co-i 
ronei!:', 3 major~s, 2 ca-~ 
pit1!es e 3 primeiros te·: 
nentes, 12:480$. 

2) Praç~s de prct: 

7 sargentos ajudantes, .... 
14:944$146. 

75 primeiros sargentos, .... 
137:'l5C$, 

167 segundos sargentos, ... 
275:049$. 

172 terceiros sargentos, ... 
251:808$. 

335 cabos, 429:135$. I 
302 anspessadas, 3ill:596$.! 

93 soldados signaleiros, 
95:306$400. 

15 musicas de classe distin-
cta, 20:862S. 

48 musicas de I. a classe, 
63:244$800. 

5:~ musicas de 
53:362$800. 

2.11 classe,, 

57 musicas de 3.n 
37:551$600. 

i classe,l 

2.169 soldados, 2.396:385~. 

3) Pessoal éontractado: 

r· 
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Assumpto Andamento Observações 

J I 
--··>-·-·-······ __________ j ___ -- ·---------'---

1927 5 de setembro 

H. H. !O 

I 
3 lürçando a receita 1 professor de musica do Iniciada na Ca-

l e fixando a des· 5. 0 batalhão, 4:500$. mara dos srs 
! pesa do Estado Deputados · 

para o exercido 4 professores para a Esco· ' 
de 1928. la de Sargentos e um di· 

rector, 30:000$. 

1 contador, 7:200$. 

1 mestre de officina de al-
faiate, 6:600$. 

1 cortador da officina de 

I 
alfaiate, '1:800$. 

2 amanuenses civis do De-
\ partamento Administrati · 

vo, 4:800$. 

1

4) Etapas: 
De 5$000 para 421 inferio· 

I 
res e 174 musicos e de 
3%00 para 335 cabos, 
302 anspessadas, 93 sol· 
dados signaleiros e 2.61.9 
soldados, 5.378:919$. 

5) Gratificação a 3.000 pra· 
ças reengajadas, a $200, 
219:600$. 

6) Ajuda de custo a offi· 
ciaes em diligencia, .••. 
180:000~. 

7) Gratificação a praças em 
transito, art. 122 do re· 
gulamcnto, 300$U00. 

Somma, 11.652:393$746. 
8. 446:305$'500 

b) Material: 
t) fardamento para 3.854 

praças, 700:000). 

2) Calçados para 3.854 pra· 
· ças, 300:000$. 

3) Compra e concertos de 
armamento, 100:000$. 

4) Compra de munição, ••• 
50:000$. 
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Assumpto Andamento Observações 

! ' 
3 ;Orçando a receita:5) Compra e concerto delluiciada na Ca-

c fixando a des- equipamento, 500:0003. mara dos srs. 
pesa do Estildoj Deputados. 
para o cxercícío:6) Forragem c ferragem c 
de 1928. : tratamcuto de animacs, 

I 100:00JS. 

i7) Hcrnonta de animaes, •• ·I 
: 30:000$. 

is) Objccfo3 de expediente, i 
i taxa po:,tal c illuminação: 
i dos quartcis dos destaca-·

1

' 

mentos, 5:: :OüiJ$. . 

,9) Objcctos de expediente! 
i para os bata lhõcs, 40:0002. 

: 10) Coi;servaç1ío c limpeza· 
, dos quarteis, 60:000';). 1 

i 11) llluminação c serviço: 
· telephonico dcs quarteis: 

e batalhões, 30:000$. i 

;12) Entcrramcnto, 10:0rJO:;. i 
. I 

. l3) Aquartcllamento, ••••• : 
81:ooo:s. · 

: ll-) Couscrvaç?lo da Linha 1 

de Tiro, 1:0 Jlh. 
I 

:15} Auxilio ao llospit:tl Mi·' 
· li ta r, 20:000:). ' 

: 16) Companhia de l3ombt·i-l 
r o;, (material e remonta), 1l· 
200:000$. 

: i 
; 17~ Tratameuto hospitalar i 

as praças casadas, .•••••.. 
150:Cü03. I 

i 
:ts) Material (mobi I i a r i o,j 
1 roupas de cama, etc.,: 
' 300:000S. i 
;Somma, 3.12S:fJUO.). 
i 1 . 50'):'00'$. 

I N. 35 I 
~No § 4. 0 , do art. 1. 0

1 da] 
' proposta de orçamento[ 
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Assumpto Andamento Observações 

Orcantlo a receita 
1 

para o exercício de 1928, Iniciada na Ca-
, e' fixando a deS·' substitua ~:e a verb;' da mara dos srs. 

pesa do Estado rubrica · 2--pela sq;uinte: Deputados 
para o exercicio' 
de 19L8. :2) Delegacias tie l'olicia: 

!Pessoal, 1.149:120n~. 

IMaterial, 30:000:3. 

:somma, 1: 179:120?. 
I 

N. 36 

:No§ 4.'\ do art. 1. 0 , dai 
rroposta de orçamento' 
para o exercido de J92s,l 
substitua<'e a verba da: 

] rubrica-1-pclascgninte:i 

:1) Secretaria da Se~';urança: 
' c Assistcncia Publica: I 

'Pessoal, 1.037:092$. 
I 
Material, 2Hl:200;). 

lsomma, 1. 256:29~$. 

N. 37 

I 

I

IAo art. 1.'', § 4.", n. 8,[ 
em vez de Pessoal- ..... 

1 , 35:100'::, diga-se: Pessoal, 
I 43:080). I 
1 N. 3S i 
lsubstitu:J·Se a especif!caçãoi 
! das despesas das verbas] 
i 1 e 2, do orçmnento da 
~ Secretaria da Sef!ltrançal 
: c Assistencia T't1blica, 
i pr~ra o exercício de 1928, 

pela seguinte: 

1) Secretaria da Se~urança[ 
e Assistencia Publica: 1 

i 
A) Pessoal: ! 

1) Pessoal effcctivo: 

Secrdaria de Estado, ..... 
36:000). 
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j L ~ 
1927 5 de s~tembr:- ~~•=ndo n meitn~u"to, dn Semtndn, .... Jlniciada na Ca-

e fixando a des- 15:000$. mara dos srs. 
pesa do Est~~o~ . . I Deputndos. 
para o exerctcto Offtctal de gabinete, •••• , 
de 1928. i 10:500$. 

Auxiliar de gabinete,, .•. 
9:000$. 

5 chefes de secção, ,19:200$. 
15 • . • prunetros offictaes,., .... 

40:950$. 

5 segundos officiaes, ...... 
34:350$, 

5 amanuenses, 25:950$. 

1

1 porteiro, 3:492$. 

3 cor.tinuos, 8:055$. 
I ;4 serventes, 8:940$. 

lMedico legista, 7:200$. 

[Pessoal, 11.652:393$746. 
I 

:Material, 3.128:000$. 
I 

:Som ma, 14.7811:393$746. 
! N. 41 
í;\o art. 1.."• § 1. 0 , n. 23, I Secretana do Interior, 
1 accrcsccnte se na rubrica 
I •pessoal., os vencimen 

I 
tos de mais um chefe de 
secção, ou sejam 12:000$, 

I N. 42 
iNa verba 23, da Secretaria 
1 do lnterior, accrescente. I se na rubrica •pessoah : 
I 
'Um rhefe de secção 12:000:3. < , ...... 

N. 43 
Accrescentc·sc ao n. 4, da 
\ verba 16, Subvenções da 
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1927 3 de setembro 310rçando a receita Secretaria da Segurança Iniciado na Ca-
e fixando a des- e Assistencia Publica: mara dos srs. 

r pesa do Estado Deputados. 
1 para o exercício a) Escola Profissional fe· 

de 1928. minina de Bello Hori· 
zonte. 

b) Faculdade de Commer· 
cio de Minas Geraes com 
séde em Bel! o Horizonte. 

I
Accrescente-se ao n. 4, da 

verba 16, Subvenções da 

I 
Secretaria da Segurança 
e Assistencia Publica: 

!Escola Profissional de Eco· 
1 nomia Domestica de Bra · 

zopolis. 

N. 45 

Na epigraphe ~Imprensa 
Official•, na tabella de 

1 majoração de vencimen 
f tos façam-se as seguintes 
1 a Iterações: · 
I . 
Contador, 600$, 800$ . 

. fiel, ,132$500, 600$. 

!Redactores, 710$, 900$000. 
i 
i N. 46 
I ~ l N 'Na epigraphe ccsco a or-
1 mal Mode.lo• on.?e está 

I 
-Secretano, 650~000, d!· 

, ga-se Secretario, 700~. 

! N. 47 
I 
1 Sob a mesma epigraphe 
I onde está: 

1Jdem, de costura e traba-
lhos manuaes, 800$, diga-
se: Idem, de Costura e 
trabalhos manuaes, .•.... 
soosooo. 

',•• ,, 

.[\ 
çl 
f ... 
5 
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I 

3 \orçamlo a receita. N. 4S lnich\~lo na Ca· 
\ e lixando a des•. mar a dos srs. 
\'. pes t t\o Est?~o Na m_esma ._epi~raplu~,_ onde Depnbuos. 

:. para o ex.erctc\O• es•a ~.00_;:,, ütg',l <;;: proits-
de 19'18. · sora de educação physi·\ 

ca., l~5(Yt,;. 
I 

o o \ 

Sob a mesma epi~;raphe,:, 
onde está '\tlrm de Ar I 
tes, snos., tliga-!;e 'o, e ltlcm, 1 

de Artes, 65U$.. ' 

.Sala das sessões, i2 de ~c
tembro de l\J27 .-Alfre-' 
do Sá.-Hibeiro de O!i- 1 

veira. ·-·· Alvt~"> tle Lemos i 
-Lcvindo Coclho.-LuÚ' 
Lisbôa. ! 

N. 50 

;Acc.rcscente-se onde con·. 
; VH:r: I 
I 
!A' Casa de Caridade :la ci·i 
· d~?e do Paní, como au 1 

1 xl110 cxtraorodirl'lrio ! 
!30:00US. ' ' .... 'I 
I I 

I 
N. 51 

jNa tabclla, onde di·l pro-; -
1 profe3sora da Cn[Jitnl, li 
i 350*:,, di2:a-sc 4Uu'-' • ·' • I " .,,. ! 

\Sala das scssõe~, 12 de sc.i 
i temhro de 1927.- Valia-i 
1 dares Hibciro. · 
I 
I N ~ I 

I . o2 : .• i 
hca c~ poder excrntivo auo: 

! ctt:;nzatlo a auxiliar comi 
~ntnze co,Jtos de rêh ai 
~:onsb·•.lcçlto do pavilhão! 
tlllo I lo;p;fal de Mar tk 

espanha ' 

I N. 53 

!
Fica o Pf!tler cxecut ivo au 

auctonzado a a u x i ' i a 
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i 
I '( ' 3,0rçando a rece1 a_ 
i e lixando a des-1 
t pesa do Est~t:o 

para o cxerctci0 1

1 

de 1928. : 

com quinze contos de réis Iniciado JJa Ca· 
a con.strucçào do pavilhão marn tlos srs. 
da t.scola lJomestica de Deputados 
Mar uc Hespanha. 

N. 54 
:Fica o poder e;:ecutivo au-
: ctorizado a subvencionar, 

com trinta contos de réis,

1

1 

a consirucção do novo 
pavilhão do Asylo de In-
nlitlos de Mar de Hespa-~ 
nha. 

N. 55 
:Fica ~poder executivo au·l 
i ctonzado a pagar, sem 
! , desconto, as subvenções 
I cahidas em cxercicios fin-
! dos, devidas á Santa Casa 

de Rio Novo. 

N. 56 
!Fica o poder executivo nu-
: ctorizado a incluir na lista 
! de estabelecimentos suh· 
I vencionaclos, os seguin-
! tes: Hospital de Mar de 

I-lespanhá, Hospital de 
Uuarará, Hospital de Bi· 
cas, Asylo dr,s lnv;didc.s 
de Mar de llespanha c 
Escoln Do111cstica ele Mar 
àc Ht'Spanha. 

I
Sala d:ts Scs,-,õcs, 1:l de se· 

tcmbro de 1927.-Enéas 
I Cm;tet:n. -Al~redo Catã!'. 
1 ·- Xavter Roltm.- Cam1l 
I lo Chave,, 

lo Sr. AUREDO SA', ob· 
1 tendo a pnltwnt diz que a 

commissllo ncceitn condi· 
cionalmcnte as ementlas 
que acabam de ser apre· 
sentadas ao Capitulo 1, do 
projccto, reservando-se, 
porénl, o direito de, nal 
3 :' discu~sfío, emittir pa· 
reccr definitivo sobre cada 
uma de\las. 
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1927 5 de Setembro 3 Orçando a receita Encerrada a discussão, são Iniciado na Ca-

e fixando a des- approvados o Capitulo I, mara dos De-
pesa do Estado e totbs cs eniendas ao putados 
para o exercício mesmo apresentadas nes-r 
de 19:.?8 ta e na sessão de ••. 

Em discussão o Capitulo Ilj 
(da receita). i 

O SR. ALFREDO SA' :-I 
Sr. Presidente, ao CapH 
tu lo 11, do projecto em i 

discussão, relativo á re-[ 
ceifa, venho apresent~r as

1 seguintes emendas (I e): r 

! 
Outras emendas que por; 

ventura appareçam sobrei 
o mesmo Capitulo, a com-
missão acceita1 á com sym-1 
pathia, deixando, entre-i 
tanto, para em 3.a discus-1 
são dizer definitivamente 
sobre o assumpto. : 

Vão á Mesa, são lidas e en·l 
tram em discussão as se·f 
guintes: : 

I 

Emendas ' 

N. 57 
I 

i' 
Accrescente-se onde con-j 

! vier: 
I 

Artigo. fica o governo do/ 
Estado auctorizado a rea- r 
lizar operações de credl·: 
to, no paiz ou no extran-r 
geíro, em moeda nacio-
nal ou extrangeira, offe-1 
recendo as necessaria~: 
garantias, até o maximo' 
de 3.500 000 (tres milhi'\esi 
e quinhentas mil libras 1 
esterlinas, cujo productol 
se destinará a todos ouJ 
alguns dos seguintr.s fins: 

a) ultimação do resgate da 
dívida externa; 
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192í 5 de setembro 3 Orçando a receita b) apparelhamento da Rêde Iniciado na Ca 
e fixando a des· Sul Mineira e da Estrada mar a dos srs. 
pesa do Est~~o de Ferro Paracatú; Deputados. 
para o exerctcto 

c) serviços de electricidade de 1928. 
de Bello I-Iorizonte; 

d) obras nas estações hy· 
dro-mineraes do Estado; 

e) emprestimo do Banco de 
Creuitr, Real de Minas 
Oeraes, para movimenta· 
çllo da carteira Hypothe· 
caria e Agrícola; 

f) emprestimo á Prefeitura 
da Capital e ás Camaras 
Municipaes do Estado. 

Sala das commissões, 12 de 
setembro de 1927. 

N. 58 
Accrescente-se no lo g a r 

proprio: 

Renda e esbções hydro-mi· 
neraes, 600:000$. · 

N. 59 

Accrescente-se onde con· 
vier: 

Emolumentos policiaes, ••. 
200:000$. 

N. 60 
Accrescertte-se onde con· 

vier: 

Imposto de capotaçào para 
o fundo escolar, ....•••• 
1.500:000$. 

N. 61 

Accrescente·se onde COn• 
vier: 

Addicional de 10 °/0 sobre 
o imposto de bebidas 

·:s, s. 21 
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Assumpto 

3 Orçando a receita 
e fixando a des-
pesa do Estado 
para o exercicio 
de 1928. 

Andamento Observações 

alcoolicas para o fundo Iniciado na Ca~ 
escolar. 500:000$. mara dos srs. 

N. 62 

Ao n. 25, do § 20, do art. 
2.o, em vez de 160:000$, 
diga-se, 200:000:), alteran-
do-se o total. 

Sala das sessões, 12 de se-
tembro de 1927. -Alfre-
do Sá.-Ribeiro de Oli-
veira.-Levindo Coelho. 
·Luiz Lisbôa.-Aives de 

Lemos. 

Encerrada a discussão, é 
approvado o Capitulo 11 
com as erm.ndas ao mes-
mo apresentadas. 

Vae o projecto com as 
emendas á commissão de 
Finanças. 

Em 13, é offerecido para 
3.• discussão acompanha-
do do seguinte 

Parecer 
A comissão de Finanças do 

Senado, a que foram pre-
sentes o projecto n. 3, da 
Camara, fixando a des-
pesa e orçando a receita . 
do Estàdo, para o exer-
cicio vindouro, e emen-
das offerecidas em 2. • 
discussão, é de parecer 
sejam as mesmas dadas á 
3. u e approvadas da se· 
guinte maneira, quanto ás 
emendas: 

Despesas: 

Deputados. 

a) que sejam acceitas as 
emendas da contmissllo, 
sob ns. 1, H, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21' 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ~ 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
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3 Orçando a receita 
e fixando a des· 
pesa do Estado 
para o exercido 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Iniciado na Ca· 
4ó, 47, 48, e 49; mara dos srs. 

de 1928 b) do Senado-n. 13; para 
· serem incluídas na verba 

n. lo (Subvenções), da 
Secretaria da Segurança 
e Assistencia Publica, as 
seguintes: ns. 2, 3, 4, 5, 
7, 1:>, 56 e ú3, sem espe· 
cificaçllo de quantia, si 
não estiverem contempla· 
das; 

c) que sejam recusadas as 
seguintes: ns. 6, 9, 11, 50, , 
52, 53, 54, 55 e 51; 

d) que seja approvada, mas 
destacada para constituir 
proposição distincta, para 
sancção, a de n. 12; 

e) que seja approvada, sob 
a fórma de auctorização, 
e para ser cumprida den-
tro da verba n. 12, §3.o, 
rla Secretaria da Agricul-
tura, a de n. 8. 

Receita: 

f) que sejam acceitas e ap· 
provadas as de ns. 57, 58, 
59, 60, bl e 62. 

Sala das conimissões, 13 de 
setembro de 1927.- Al· 
fredo Sá.-Ribeiro de Oli· 
veira.- Luiz Lisbôa -
Levindo Coelho.-Alves 
de Lemos. 

Em 13 (sessão nocturna), 
entrando em 3.• discussão 
é a mesma adiada para 
24 horas a requerimento 
do sr. Ribeiro de O li· 
veira. 

Deputados. 
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3 Orçando a receita Em 14 (sessão nocturna), Iniciada na Ca, 
e fixando a des· continuando em 3~ dis mara dos srs. 
pesa do Estado cussão o Sr. Alfredo Sá, Deputados, 
para o exercício pela com missão de finan· 
de 1928. ças, offerece e envia a 

Mesa as seguintes 

Emendas 

N. 64 

Art. 2. 0 , § t.o, letra b), em 
vez de 5.700:000$ diga· 
se 5.500:000$000., 

N. 65 
Ao mesmo artigo 2.o § 1,0, 

n. 1, letra c), onde está 
«Sobre-taxa de manga-
nez~, diga-se «<mposto 
addicional de manganez~. 

N. 66 

Ao mesmo artigo 2.o, § t.o, 
n. 7, em vez de 2.900:000$ 
diga-se: 1.400:000$. 

N. 67 
Ao mesmo artigo 2.o, § o,t. 

n. 8, letra A, em vez de 
3.000:000$000, diga-se, 
5,000:000$000. 

N. 68 

Ao mesmo artigo 2.o, § 1. 0 , 

n. 8, letra B, em vez de 
5O O : O O O$ O O O diga· se 
1.000:000$' 

N. 69 

Ao mesmo art. 2.o, § 1.o, 
n. 9, em vez de 2.000:000$, 
diga-se: 2;200:000S000. 

N.70 

Ao mesmo artigo 2. 0 , § t.o, 
n. 11, letra A, substitua-se 
pelo seguinte: 
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3 Orçando a receita 
e fixando a des· 
pesa do Estado 
para o exercício 
de 1928. 

a) Addicionacs sobre no- Iniciada na Ca-
e velhos direitos, trans- mara dos srS'. 
missão inter vivos e cau· Deputados. 
sa mortis, passagens em 
estrada de ferro, consu-
mo de bebidas e indus· 
trias e profissões, •• , .• 
3.040:000$000. 

N. 71 

Ao mesmo artigo 2,o, § 1.0
, 

n 11, letra B, substitua-se 
pelo seguinte: b) 0,02, 
da taxa. de viação, ..••..• 
2.000:000$. 

N. 72 

Ao mesmo artigo 2.o, § 1.0 , 

n. 15, em vez de ...... 
15. OOO:OOOSOOO, diga-se, 
15.~00:000$. 

Sala das sessões, Senado, 
14 de setembro de 1927. 
Alfredo Sá.- Ribeiro de 
Oliveira.-Levindo Coe-
lho.- Alves de Lemos.-
Luiz Lisl:oa. 

Tendo-se ausentado diver-
sos senhores senadores e 
não havendo mais nume- • 
ro na Casa para delibe-
rar, fica adiada a discus-
são. 

Em 15, continuando em 
3. a discussão, depois de , 
algumas observações do 
Sr. Xavier Rolim e de 
serem as mesmas respon· 
di das pelo sr. Ribeiro de 
Oliveira, em nome da 
commissão de finanças, 
o sr. Modestino Oonçal-
offerece e envia á Mesa 
n seguinte: 
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Assuinpto Andamento 

3 Orçando a receita Emenda~ 
e ftxando a des-
pesa do Estado N • 73 
para o exercício Incluam-se na verba 16, da 
de 1928. Secret:~ria da Segurança e 

Assistencia Publica: Asy· 
lo de S. Vicente de Po· 
ços de Caldas e Orpha-
nato de N. S. do Rio 
Claro. 

Sala das sessões, 15-9-27. -
Modestino Gonçalves. --
Passos Maia. -Luiz Lis· 
boa. 

O SR. RIBEIRO DE OLI-
VEIRA:- Venho offere· 
cer ainda ao projecto de 
orçamento a seguinte: 

N. 74 
Inclua-se no § 3.0

, do art. 
3. 0

, in-fine, o n. 30 da 
verba do § 3. o, do orça· 
mento da despe-a da Se· 
cretaria da Agricultura. 

S. das sessões, 15 de setem-
. bro de 1927.-Aifredo Sá. 

Ribeiro de Oliveira. -
Luiz Lisboa. - Alves de 
Lemos. 

Encerrada a discussão, pro· 
cede-se em seguida, á 
votação, sendo approva 
das as emendas ns. 1, 8, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 2i, 22, 23, 24, 25, 26 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44 e 45; bem 
como as de ns. 2, 3, 4, 5. 
7, 10, 13,56 e 63, sem es 
prcificação de quantia, 
para ser a materia inclui· 
da na verba -16, da Secre-
taria da Segurança e As-
sistencia Publica; sendo 
tambem upprovadas as de 
ns. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
64, 65, 66, 67, 6S, 69, 70, 
71 e 72 - todas offereci-
das em sessões anteriores; 

Observações 

Iniciada na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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3 Orçando a receita e finalmente as de ns. 73 Iniciada na Ca 
e fixando a des- e 74, da sessão rle hoje. mara dos Srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercício Foram rejeitadas as de ns. 
de 1928 6, 9, 11, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54 e 5). 

Procedendo-se, em segui-· 
da, á votação do pro-
jecto, assim emendado, e 
respectivas tabellas, fo-
ram as mesmas tambem 
approvadao e remettidas 
á commissão de Reda-
cção. 

En1 16, é offerecida e ap-
provada a Red:~ção Final, 
sendo nessa mesma data 
devolvido á Camara dos 
Srs. Deputados com as 
seguintes: 

Emendas 

N.l 

Onde convier, acrescente-se: 

Art. fica approvado o 
quadro annexo de aug-
mento de vencimentos do 
funccionalismo do Estado 
(pessoal effectivo). 

fica o governo autorizado 
a effectivar em seus res· 
pectivos cargos os actuaes 
contractados, á medida 
das possibilidades dos 
recursos financeiros e de . 
accordo com as conve· 
niencias do serviço pu· 
blico. 
Vencin1entos 

Secretaria de Estado: 

Pessoal commum a todas 
as secretarias: 

Diredor: actual, 1:250$; fu· 
turo, 1 :590$. 

/ 
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3 Orçando a receita OWcial de gabinete: actual, Iniciada na Ca 
e fixando a des· 875$; futuro, 1:000:$. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercício Chefe de secção: actual; 
de 1928. 820$; futuro, 1:000$. 

1. 0 official: actual, 682S; fu-
turo, 820$. 

2. 0 officia\: actual, 572$; 
futuro, 680$. 

Amanuense: actual, 432$; 
futuro, 520$. 

Porteiro: actual, 291$; futu· 
ro, 350$. 

Continuo: actual, 223$; fu-
turo, 270$. 

Servente: actual, 186$500; 
futuro, 220$. 

Chefe technico: actual, 
820$; futuro, 1:200$. 

Auxiliares de fiscalização 
(clas>e exlincta): actual, 
820$; futuro i:üOO$. 

Gabinete da Presidencia: 

Secretaria da Presidencia: 
actual ,· 1: t50S; futuro, 
1:350$. 

Official de gabinete: actual, 
1:040); futuro, 1:250. 

Secretaria do Interior: 

Almoxarife: actual, 315i; 
futuro, 400$. 

justiça de 2." entrancia: 
Desembargador: actual,, ... 

2:500$; futuro, 3:00:$. 

Secretario: actual, 715$500; 
futuro, 1:000$. 

Official: actual, 574$250; fu· 
turo, 650$. 
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1927 5 de setembro 

s. s. 22 

3 Orçando a receita 1\manuense: actual, 
e fixando a des. futuro, 500$. 

337$; Iniciada na Ca 
mara dos srs 

pesa do Estado 
para o exercício Escrivão (2. •): actual, .... 
de 1928. 452S620; futuro, 600$. 

Escrivão (I."): actual, .•• 
600$; futuro, 600$. 

Porteiro: actual, 230$; futu-
ro, 350). 

Continuo: actual, 185$; fu. 
turo, 350$. 

Servente: actual, 142$500; 
futuro 200$. 

Official de justiça actulll ••. 
236$333; futuro, 350:;'?. 

Ministerio Publico: 

Procurador Geral do Esta-
do: actual, 2:500$; futuro, 
3:000$. 

Advogado Geral do Estado: 
actual, 2:000$; futuro, 
2:500$. 

Ensino Primario: 

Director de grupo da Capi-
tal e semelhantes: actual, 
467$; futuro, 550$. 

Director de grupo de ci-
dade: actual, 409$; futuro, 
500$. 

Director de grupo de dis-
tricto: actual, 279$; futu-
ro, 350$ 

Professor de grupo da Ca· 
pita!: actual, 269$; futu-
ro 350. 

Professor de grupo de ci-
dade: actual, 252$; futu-
ro, 320. 

Deputados. 



Data "' o .... o ... 
"" E ;::: o < z 

I 
1927 5 de setembro 

-170-

Assumpto Andamento Observações 

-
Professor de grupo de dis- Iniciada na Ca· 
tricto: actuaf, 198$; fu. mara dos srs. 

3 Orçando a receita 
e fixando a des-
pesa do Estado 
para o exercido 
de 1928, Professor de escolas isola-

das: actual, 252$; futuro 
320$. 

tu r o, 2j0S. ' Deputados 

Professor de districto: : ac-
tual, 19d$; futuro.: ... 
250$ 

Professor de escola rural: 
actual, 170$; futuro, 200$, 

Professor de trabalhos ma-
nuaes da Capital (antigo 
technico): actual, ..•••• 
426$5750; futuro 500$. 

Professor de trabalhos ma-
nuaes, de cidade ou villa 
(antigo technico ): actual, 
360$; futuro, 450$. 

Adjuncta da Capital: actual, 
155; futuro, 200$. 

Adjuncta da cidade: actual, 
130$; futuro 18u$. 

Adjunta da cidade: actual, 
97$500; futuro, 150$. 

Porteiro da Capital: actual, 
142$500; futuro, 200$. 

Porteiro de cidade: actual, 
130!; futuro, 180$. 

Porteiro de dlstricto: actual, 
93$600; futuro, 150$. 

Servente e conductores da 
Capital: actuat, 104$; fu-
turo, 150$, 

Idem, de cidade: actual, 
93$600; futuro, 130$. 

Idem, de districto: actual, 
80$; futuro, 110$. 

\ 

\ 
' 

j' 

i 

\ 



Data 

1927 5 de setembro 

"' o ..... v 
E = z 
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Assumpto Andamento 

3 Orçando a receita Escola Normal 
e fixando a des- . 
pesa do Estado Dtrector: llctual 1 :150$; fu-
para o exercício turo, 1:300~. 
de 1928. S t . 

ecre ano: actual, 600$; fu. 
turo, 650$. 

Professores de sciencias: 
actual, 655$; futuro, 850$, 

Idem. de artes: actual, 
534$; futuro 850$. 

Idem, de co~turas e traba-
lhos manuaes, actual, 
426~750; futuro, 500$. 

Professora de educação 
physica: actual, 351$; fu-
turo 450$. 

Professora do Curso Fun· 
damcntal: actual, 315$; 
futuro, 400$. 

Preparadora - zeladora: ac-
tual, 291$; futuro, 350$. 

Inspectora de alumnas : 
actual, 327$; futuro 400$. 

Auxiliar de lnspectoria : 
actual, 255$; futuro, 32Q$. 

Porteiro: actual, 230$; futu. 
ro, 350$. 

Continuo: actual, 186$250; 
futuro, 250$. 

Servente: actual, 155$; fu. 
turo,200$. 

Escola Normal de Ouro 
Fino: 

Director- Professor: actual, 
490$; futuro, 600$. 

Secretario-professor: actual, 
432$500; futuro 500$. 

Professores de scicncias e 
línguas: actual, 360$; fi!. 
turo, 450$, 

Observações 

Iniciada na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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Assumpto Andamento Observações 

---'---------7-------'---------',--- -----,--------:,------------

1927 5 de setembro 3 Orçando a receita Professores de artes: actual, Iniciado na Ca 
e fixando a des- 291:;;>; futuro, 350:3. mara dos srs 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercido Professores do Curso Fun-
de 1928, damental: actual, 279$; fu-

turo 350$. 

Porteiro: actual, 155; futu-
ro; 200$. 
Continuo: actual, 130; futu-

ro, 180, 

Servente: actual, 93$600; fu. 
turo 150~000. 

Ensino Secundaria: 
Externato do Gymnasio 

Mineiro: 

Reitor: actual, 1: 150$; fu-
turo, 1 :300:;;;. 

Professcres d'e sciencias e 
linguas: actual, 655$: fu-
turo 850$. 

Professores de artes: actual, 
534$500; futuro, 850$. 

Secretario: actual, 432$500; 
futuro, 650$. 

Arnanuense: nctual, 291$; 
futuro, 356$. 

Bihliothecario: actual, 2!Jl$· 
futuro, 3~0$. ' 

Inspectores de alumnos: 
actual, 273$; futuro, 350$. 

Porteiro: actual, 230S; futu. 
ro 350$. 

Inter.nato do Gymnasio Mi-
netro: 

Reitor: achi?l, 1:040$; futu-
ro,, 1:150$. 

Pr~fessores de sciencias e 
hnguas: actual, 655$; fu-
turo, 850$. 



Data "' o ..... 
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E 
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Assumpto And:~mento Observações 

---~~--------~----~----------~-----------------~----------

1927 5 de setembro 3 Orçando a receita Professores de artes: actual, Iniciada na Ca-
e fixando a des· 531$; futuro, 850$. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados 
para o exercício Secretario: actual, 426$750, ' 
de 1828. futuro, liOO$, 

Amanuense: actual, 291$; 
futuro, 350$ 

lnspector de alumnos: ac-
tual, 268$; futuro, 350$. 

Porteiro: actual, 230$; fu· 
turo, 350$. 

Preparado r: actual, 291$; 
futuro 1 350$. 

Ensino Artístico: 

Conservatorio Mineiro de 
Musica: 

Director: actual, 930$; fu· 
turo, 1:!00$. 

Secretario: actual, 375$; fu· 
turo,650$. 

Professor: a dual, 600$; fu· 
turo, EOO$. 

Acompanhador: actual375$; 
futuro, 450$. 

Afinador: actual, 255$; fu-
turo, 320$. 

lnspector de alumnos: ac-
tual, 255$; futuro, 320$. 

Auxiliar de inspector: actual 
255$; futuro, 320$. · 

Praticante: actual, 255$; fu-
turo, 320$. 

Porteiro: actual, 230$; futu-
turo, 350$. 

Servente: actual, 155$; futu· 
ro,200$. 



Data 

1927 5 de setembro 

"' o .. 
<lJ 
E = z 

- 174-

Assumpto ,\ndamento 

I 
3 \Orçando a receita Ensino Superior: 

I e fixando a des-
pesa do Estado Escola de Pharmacia de 
para o exercício Ouro Preto: de 1928. 

Director-lente: actual, 930$; 
futuro, 1:100$. 

Secretario: actual, 490$; fu-
turo,600$. 

Professor: actual, 655; futu-
ro, 800$. 

Amanuense: actual, 230$; 
futuro 35G$ 

Zelador da bibliotheca : 
actual, 155$; futuro, 350$. 

Conservador: actual, 291S; 
futuro, 350$. 

Porteiro: actual, 230; futu-
ro, 350$. 

1continuo: actual, 186$; fu-
turo, 250$, 

Servente: actual, H9$375; 
futuro, 200$000. 

Ensino Profissional: 

Escola Complementar de 
Commercio de Sete La-goas: 

Professor: actual, 375$; fu-
turo, 450$. 

Servente: actual, 155S; fu-
turo, 2oo:s .. 

Fiscalização de ensino: 

Inspector de ensino na Ca-
pital: actua), 710;); futuro, 800$. 

Inspector region,tl: actual, 
588$; futuro, 700$. 

Observações 

--
Iniciada na Ca 

mara dos srs 
Deputados. 

I 
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I 
Data "' Assumpto Andamento Observações o .... 

o C!.l 
;:: E 
;:: ::1 
< z 

l 

i927 5 de setembro 3 Orçando a receita Secretaria das Finanças: Iniciada na C a-e fixando a des· 
Thesoureiro: actual, i:095$; mara dos srs. pesa do Estado Deputados. para o exercido futuro 1:250$. 

de 1928. 
Fiel do thesourelro: actual, 

710$; futuro 900:S. 

Inspector Fiscal de Minas 
Oeraes: 

Director: actual, 1:525$; fu· 
turo, 2:600$ 

Fiscal das Rendas Externas: 
actual, 1 :500$; futuro, 
1 :soos. 

Ajudante: actual, 1:003$333; 
futuro, 1:200$. 

Chefe de secção: actual, 
875$; futuro, 1:000$. 

Porteiro: actual, 435$500; 
futuro, 500$. 

Continuo: actual, 315$; fu-
turo 350$. 

Servente: actual, 230$; futu-
ro, 300$. 

Arrecadação pela fronteira: 
Vigias de postos fiscaes de 

1." classe: actual, 350$; 
futuro, 450$. 

Idem, idem, de 2." classe: 
actual, 303$; futuro, 400$. 

Fiscalização de Rendas e do 
Patrimonio: 

lnspectores de rendas: ac. 
tua!, 710$; futuro, 900$. 

Fiscaes de rendas: actual, 
490$; futuro, 600$. 

Fiscaes de rendas ( decret o· 
6.2\10, de 19l3, art. 57, e 
lei 617, de 1913, art. 25): 
actual, 875$; futuro 900$. 

' 
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Data 1 "' Assumpto \ o ... Andamento Observações 
<!) 

E ::: z I 
-----~------------,~----~------------~------------------~-------------

1927 5 de setembro 3 Orçando a receita e Imprensa Official: Iniciado na Ca 
fixando a despe- 0 . ,. t . t 1 2·000$· f mara dos srs 
sa do Estado pa· Itr-cor .. ac ua • • • u- Deputados. 
ra o exercício de uro, 2•200$. 
1928. 

Chefe das officinas: actual, 
1:0!2$500; futuro, 1:200$. 

Ajudante do chefe das offi-
cinas: actual, 691$630; fu-
turo, 830~. . 

Contador: actual, 600$; fu-
turo, 800$. . 

Thesoureiro: actual, 710$; 
futuro, 850$. 

Fiel: actual, 432$; futuro, 
6fJOS. 

Redactores: actual, 710$; fu-
turo, 900$ 

Contra ·mestre: actual, 600$; 
futuro, 700$. 

Chefe de revisão: actual, 
554$166; futuro, 750$. 

Revisor de obras: actual, 
375$000; futuro, 450~000. 

Revisor do orgã o official: 
actual, , 478:j:l500; futuro; 
570:,'). 

Chefe de composição c pa-
ginação do Or!!ãO Offi-
cial: actual, 6,8$333; futu-1 
turo, 750$. 

Almoxar ife: actual, 563.~1333; 
futuro, 650:)). 

Chefe de composição c pa-
~~inação de obras: actual, 
431$5GO; futuro, 500$. 

Chefe de expedição do Or-
gam Official : actual, 
554$166; futuro, 750$. 

I 
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I 
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I Data "' Assumpto Andamento Observações o I .... 
o I 11) 

;::: I § ;::: 
< I z I I 

1927 5 de setembro 3 Orçando a receita Official: actual, 364$956; fu· Iniciada na Ca-
e fixando a des- turo, 430$. mara dos srs. 
pesa do Est~~o Deputados. 
para o exerctcto Porteiro: actual, 291$; futu-
de 1928. ro, 350$. 

Servente: actual, 175$250; fu-
turo,200$. 

Secretaria da Agricultura: 
Conductor: de obras actual, 
\ 403$750; futuro 500$. 

Desenhista architecto: ac-
tual, 820$; futuro 1:000$. 

Desenhista: actual, 490$; fu-
turo, 600$. 

Mestre de Obras do Estado: 
actual, 517$500; futuro, 
620$. 

Almoxarife (armazenista): 
actual, 572$500; futuro, 
650$. 

feitores de estradas (effec-
tivos}: actual 291$; futuro, 
350$. 

Encarregado da ferraria: 
actual, 375$; futuro 450$. 

Immigração: 
Administrador da Hospe· 

daria de Immigrantes : 
actual, 375$; futuro, 43C$, 

Nucleos coloniaes: 

Administrador de . colonia: 
actual, 360$; futuro, 430$. 

Institutos agrícolas: 
Director do Instituto <João 

Pinheiro•: actual, 655$; 
futuro, 750$. 

! Idem do Instituto c Barão 
de Camargos>: actual, 

I 550$; futuro, 600$. 
i 
I 

S. R. 22 



Data 
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Assumpto Andamento Observações 

3 Orçando a receita:Pessoal·- Instituto 
e fixando a des·i Pinheiro•: 

•João Iniciada na Ca· 
mar a dos srs. 

pesa do Estado: 
para o exercicio 1Mestre de cultura: actnal, 

: de Hl28. 360S; futuro, 430'3 

Professor de trabalhos ma-
nuaes: actual, ·360S; futn·i 
ro, 430$. ' 

Medico: actual, 255'); futu.: 
' ro, 300:$. , 
' ! 
' ',Professor primaria: actual, 
: 291S; futuro, 350$ 
I 
1 Chefe do Pavilhão: actuaJ,· 
:

1 

255$; futuro 300$. 
I I 

;Professo~ t!.e desenho: a~-, I tua I, 1.•5:>000; futuro 200;:.. 1 

'Professor adjuncto; actual,' 
~ 230S; futuro, 2't08. ' 
: I 
professor de musica: actual,: 

155$: futuro, 200:9. 

Escripturarlo a lmoxarife: 
actual, 230; futuro, 270S.r 

'Horticultor: actual, 155; fu· 
: turo 200$. 

I 

Guarda: actnal, 155$; fntu.: 
turo, 200S 

Fazendas modelos c campos 
de sementes: 

Hirector da fazenda·:Hode.l 
' lo: actual, 426S750; futuro;' 

500'$. 
Idem, do campo de semcn·l 

tura: actual, 600$; futuro; 
700'). 

Guardas florestaes: actual, 
' 213S333; futuro, 250$ . 

. Hortos florestacs: 

.Director: actual, 600$; futu-
ro, 71t0:f. 

Deputados. 



Data (/) o .... 
o E :: 
:: ~ ~ 

1()27 5 de setembro 

179 

Allstlmpto Andamento 

3 Orçando a rcceitaiMestre de cultura: actunl, Iniciada na C'l· 
· e fixando a des·, 371$250; futuro, t!50$. mara do.s sn. 

pesa do Estado' D~{lub.dos. 
para o exercicio!Mediçiio e divisão de ter-
de 1928. ras: 

: lnspector: actual, 1 :300.~. 

]Engenheiros de districtos, 
1 actu,tl, 582$500; futuro, 

SOO'j. 

'Auxiliar de inspector: a c-
tua!, 532$500; futuro .•• 

' 500$. 

Desenhista: actual, 490$; 
i futuro, 600$. 

'Escripturarios: actual, 375$; 
futuro, 450$. 

IAgrirne•1sores: actual, •.•.. 
432$500; futuro 500$. 

Defesa de terras e mattas: 

fiscal de mattas: actual, 
'126$750; futuro, 500$. 

Commissão Oeographica e 
Oeologica: 

'Engenheiro-chefe: actual, .... 
; 1 :800$; futuro, 2:000$. 
I 

,. 
;Triangulador: acfual, 897$; 

futuro, 1:000$. 

Topographo: actual, 655.'f); 
futuro, 800$. 

Desenhista • cartographo : 
actual, 600S; futuro, 800$. 

! Escripturario: actual, ..... 
02$500; futuro, 6:20$. 

jServiço Metcorologico: 

\Engenheiro ·chefe: actual, 
1 897$; futuro, 1:000$, 



Data •fl o .... 
C1J o E s:: 

s:: ::s 
< z 

I 

1927. 5 de setembro I 

I 
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I 

Assumpto Andamento I Observações 

I 
3\0rçando a receita Assistentes· actual, 655S;IIniciada na Ca 

1 e fixando a des- futuro, SOOS. ' 1 mara dos srs. 
· pesa do Estado ·. Deputados 

para o exercicio Inspector: actuat, 53,1$; futu·\ 
de 1928. ro, 650. 

Escripturario: actual, ....• 
432$500; futuro, 500$. 

Auxiliar: actual, 2\H$; futu-
ro, 350$. 

Observador: actual, ••....• 
263$333; futuro, 300$. 

Dactylographo: actual, ••.. 
255$000; fuluro, 300$000. 

Servente: actual, 186$250; 
futuro, 200$000. 

Estancias hydro·mineraes: 

Fiscal geral; actual, .•••••• 
1:150$00, 

Idem, da estancia de Ca· 
xambú: actual, 305$000. 

Terrenos Diamantinos: 

Delegado: actual, 534$000; 
futuro, 650$000. 

Secretario: actual, 291SOOO; 
futuro, .350$000, 

Serviço de Estatística Geral: 

Director: actual, 1 :000$000; 
futuro, 1:500$000. 

Auxiliar technico: actual, • 
800,,; futura, 900~000. · 

Idem, apurador a 1 ~ classe: 
actual, 600$000, futuro, .. 
700$000. ' 

\

Auxiliar technico a 2~: actu-
al, 400$000; futuro, 500$. 

I 
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' 

Data "' o .. Assumpto Andamento Observações 
o 111 
1: = 1: = < z 

. _, 

1927 5 de setembro 3 Orçando a receita Almoxarife - bibliothecario · Iniciada na Ca-
e fixando a des· actuql, 300$000; futuro · mar a dos srs. 
pesa do Est~~o 450~000. , •• Deputados. 
para o exerctcto 

Cartographo: actual, de 1928. 700$; 
futuro, 800$000. 

Auxiliar desenhista: actual, 

I 
4008000; futuro, 550$000. 

Servente; futuro, 220$000. 

Segurança e Assistencia Pu-
blica: 

Auxiliar de gabinete: actu-

I 

ai, 750$; futuro, 850$000. 

Medico legista: actual, 600$; 
futro, 700$. 

Delegacia de Policia: 

Delegados auxiliares; actu-
ai, 1 :000$; futuro, l:BOO$. 

Idem, de 4~ entrancia: acfu· 
ai, 1:000$; futuro, 1:600$. 

Idem, de capturas: actual, 
1:000$; futuro, 1:500$. 

Idem, regionaes: actual, ••• 
1:000$. 

Escrivães de delegacias au-
xiliares, capturas, etc. : 
actual, 315$; futuro, 450$. 

Prisões: 

Administrador da cadeia da 
Capital; actual, 255$; fu-
turo, 300$. 

Carcereiro das cadeias de 
juiz de fóra e Barbace-
na: actual, 91$; futuro, .. 
120$. 

Carcereiros das demais ca· 
deias: actual, 80$; futuro, 
100$. 
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Andam~nto 

I 

3 :orçando a receita Penitenciarias: 
' e íixando a des-, 

pesa do Estado' De Ouro Preto.: 
pna o exercicio 
de 19~!8. ·Director: actual, 957$500; 

futuro, 1: 100~. 

:tv\edico: actual, 255:$; futu-
' I 

' ro, 300S. 
I 
:Almoxarife: actual, ·126~750; 
j furo, 500$. 

IAmanuense: actual, 291:$; fu-
turo, 450). 

:rnspector geral: act~a~, ..• 
; I92S50fJ; futuro, 2:J0~. 
: ' 
!Inspector ajudante: actual, 
i 155$; futuro, 200$. 

!Encarregado do material: 
· actual, 155S; futuro, 2005.! 

! 
291S500;1 

I 

iPorteíro: actual, 
I futuro, 350:5 I 
I 
íServente: actual, 
I futuro, 280$ 

l24>~50;i 

De Uberaba: 
I 

,Administrador: actual. · ... 

1

1 

426S750; futuro, 600~. 

Am;umensc: actual :360:'); fu-i 
turo, -!50S. I 

I 
Escola de Hegeneraç<IO ·AI·J 

fredo Pinto•: 

Dírector: actual, 7jiQ~; futu-
ro, 85 1:$, 

Econorno: actual, 432:S5CO;. 
futuro, 480.). I 

:Praticante: actual, 30G:S; fu-
turo, .JOos. 

Profes~or primario: actual. 
750:';; futuro. 300$. 

Observaç\le> 

Iniciada na C.1· 
mara dos sn. 
Deputados. 
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Assumpto Andamento Observações 

I 

3 !orçando a receita.Professor de musica: actuai,jiniciada na Ca· 
' e fixando a des· :!50~; futuro, 250$ i mara dos srs. 

pesa do Estado ' Deputados. 
i para o exercício ;Porteiro: actual, 230:); futu-! 

de 1928. ro,270$. 

• 

Inspector: actual, 180$; fu.i 
turo, 200S. 

1
,\testr~ de cultura:,, actual, 

180-;;,; futuro, 200:::;. 

Instituto ·São Raphael>: j 

Dírector: actual, 70Q~; futu-: 
ro, 850$. : 

Professor technico: actual,i 
700'S; futuro, 800$. -~ j 

Economo: actual, 432:-:.:JO::l; 1 
futuro, 480$. i 

I 

Professor primaria~ acütal,l 
50J';; futuro, 600$. I 

lnspecto~ de alumnos: ~ctu-1 
al, 200::;1; futuro, 3005. 

Porteiro: actual, 230~; futu.ll 
ro, 270$. . 

·rServ~nte: actual, 120S; fu- 1 

tu,o, 200$. 1 

1
lnstituto de Menores: I 

lloirec~or do Instituto: ~ctu·: 
ai, :J45$; futuro, 650~. ' 

' 
Idem do ,.A_rprendizado :\ 

; ctual, 43LS500; futuro, .. 
srJo$. 

Ass:stencia a Alienados -
Hospital Central: 

Director: actual, 1 :OlSS; fu· 
iuro, 1:250$, 

Medícos: actual, 6'>5$; futu-
IO, 80()$. 
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I 
... -------- --------·· --·-· 

Data 
I "' Assumpto Andamento Observaçõe3 o .... 

o cu 
;::: E 
= ::I 

< z 
- ----------------- ·-

I I 

I 
1927 5 de setembro 3 Orçando a receita Pharmaceuticos: actual, •••. Iniciada na C a 

e fixando a des· 375$; futuro, 450$. mara dos srs. 
pesa do Estado! Deputados. 
para o exercicioiEconomo-almoxarife: actu. 
de 1928. ai, 655$; futuro' _soas. 

Escripturarios: actual, .•..• 
386$500; futuro, 450S. 

Amanuense: actual, 291$; 
futuro, 350$. 

Administrador da colonia: 
actual, 472$750; futuro, 
500$. 

Ajudante do administrador: 
actual, 192$500; futuro, .. _. 
250$. 

Porteiro: actual, 180$; fu-

turo, 250S. 

Instituto c Raul Soares~: 

Director: actual, 1: 150$; fu. 
turo, 1:400$. 

Alienista: actual, 655$; fu-
turo, 800$. 

Economo-almoxarife: actu-
ai, 655$; futuro, 800$. 

I Escripturario: actual, ....•• 

I 386$!í00; futuro 500$. 

Pharmacentico: actual, 37ti$; 
futuro, 450$. I 

Amanuense: actual, 395$; 
futuro, 350$ • . 

Porteiro: actual, 180$; fu. 
turo, :250$. 

' N. 2 

""'"""·" '" "''"" do'l estabelecimentos subven· 
cionados pela verba n. 

I 
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' 

i 
I 
I 

\ 
I 

Data UJ Assumpto Andamento Observações o ..... 
I I:J o E ~ ::1 

I 
~ z ..-:: 

I 

1927 5 de setembro 3 Orçando a receita 16, da Secretaria da Se- Iniciado na C a 
e fixando a des· gurança e Assistencia Pu- mara dos srs. 
pesa do Est~qo blica: Deputados. 
para o exerciCIO .. 
de 1928. Asylo de Orphans Desampa 

rados-Immaculada Con-
ceição de Jaboticatubas. 

Associação das Damas de 
Caridade do Japão. 

Santa Casa de São Oothar-. 
do. I 

Santa Casa de Misericor-
dia de Peçanha. 

Associação de São Vicen-
te de Paula, de Jacutinga. 

Casa de Misericordia de 

Uberabinha. 

Asylo da Pobreza Enferma 
Conego Xavier Rolim, da 
Conferencia de S. Vicen· 
te de Paula, de Ara xá. 

Hospital de Mar de Hespa-
nha. 

Hospital de Guaraná. 

Hospital de Bicas. 
i Escola Profissional Femini-I nina de Bello Horizonte. 

Asylo de Invalidas de Mar 
de Espanha. 

Escola Domestica de Mar 
de Hespanha. 

: 
Faculdade de Conuilercio 

de Minas Geraes, em Bel-
lo Horizonte. 

!Asylo de São Vicente de 
j Paula de Poços de Cal-
1 

das. 

S. S. :)3 
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3 Orçando a receita Escola Profissional de Eco- Iniciada na Ca-
e fixando a des- nomia Domestica de 13ra- mara dos srs. 
pesa do Estado zopolis. Deputados. 
para o exercício 
de 1928. Orphanato de Nossa Se· 

nhora do Rio Claro. 

N. 3 

Art ... fica o governo aucto-
rizado a fazer acquisição 
da 'Estrada de ferro da 
Companhia de Santa Ma-
thilde com todos os per-
tences, podendo para a 
realização desta · medida 
abrir e fazer as operações 
de credito que julgar 
conveniente. 

Paragrapho. unico. f i c a 
egualmente auctorizado a 
prolongar seus trilhos até 
a cidade de Entre Rios, 
podendo levai-os até a 
Estrada de ferro Oeste de 
Minas, no ponto mais 
conveniente, abrindo pa-
ra isso os necessarios 
creditos. 

N. 4 

Substitua-se a verba 6, da 
Secretaria do Interior, pe· 
la seguinte: 

VERBA 6 

Secretaria do Se· 
nnclo 

1) a) Pessoal effectivo: 

Director, 15:0Qf)$ 

Sub-director, 11:400$. 

1

6 officiaes, 54:040$. 

2 amanuenses, 12:~80$. 
I 
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1927 5 de setembro 3 Orçando a receita Praticante dactylo~rapho, Iniciada na C a-
e fixando a des- 3:600i. mar a dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercício Ajudante de dactylographo, 
de 1928. 8:640$. 

Porteiro, 4:200$. 

Continuo, 3:180S 

2 serventes, 6:000$ 

Gratificação addicional de 
10 •t. da lei n. 425, de 
1906, a 2 officiaes, 1:968$. 

Somma, 128:508:1). 

2) Pessoal contractado: 

Apanhamento 
18:000$. 

de debates, 

Gratificação a 1 official, ser-
vindo de secretario do 
Presidente do Senado, ..... 
2:400$. 

Somma, 20:400$. 

Total, 148:908$. 

b) Material: 

1) Expediente, 10:000$. 

2) Fardamento para 4 em· 
pregados, 900$. 

3) llluminação e serviço te-
Iephonico, 960S 

4) Conducção do Presiden· 
te do Senado, 5:000$. 

5) Eventuaes, 3 :OOO:S. 

Somma, 19:860$. 

Total, 168:768$ • . 
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1927 5 de setembro 3 Orçando a receita e N. 5 Iniciado na C a .. 
fixando a despe- mara dos srs, 
sa do Estado pa· Substitua-se o nomero I, da Deputados 
ra o exercício de verba 26, da Secretaria 
1928. do Interior, pelo seguinte: 

VERBA 26 

i· 
1) Secretario do Senado: 

Publicações e encommen-
das, 30:000$. 

N. 6 

Substitua-se o n. 2, da ver· 
ba 27 da Secretaria do In· 
terior, pelo seguinte: 

VERBA27 

2) Secretaria do Senado, ••. 
3:000$. 

N. 7 

Substitua-se o n. o,§ t.•, do 
art. t.•, do orçamento, 
pelo seguinte: 

6-Secretat ia do Senado, .•. 

1~8:908$. 

Material, 19:860$. 

Sómma, 168:768$. 

N. 8 

Ao envez de: 

Auxilio para calçamento e 
Hygiene da Capital... .... 
600:000$. 

Diga-se: 

Auxilio á Prefeitura para 
calçamento, h y g i e n e, 

I 
agua e exgotto da Capi· 
tal, l.OOQ:OilO$. 

I 
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Assumpto Andamento 

3 [Orçando a receita N. 9 
: e fixando a des· 

pesa do Estado Modificada a numeração de 
para o exercício verbas 10 a 20, para 9 a 
de 1828. 19, accrescente-se: 

20) Fiscalização de bancos, 
40:000$. 

N· 10 

Substituam-se os ns. 8 e 9, 
do § 2.0 , do art. U, por: 

8) Porcentagem a exacto · 
res: 

Pessoal, 4.884:036$. 

Material, 21:000$. 

N. 11 

Ao n. 5, do§ 2.0 , do art. 
1.0 , accrescente-se: 

Material, 30:000$. 

N. 12 

Aoart.1.0 ,§1.0,n.10,Se· 
cretaria do Interior, ac-
crescente-se na rubrica 
<pessoal>, os vencimentos 
de um inspector geral de 
instrucção publica, que 
competem ao director, ou 
sejam: !8:000:5. 

N. 13 
;Na verba 10, da Secretaria 

do Interior, accrescente-
se na rubrica cpessoal•: 

Um inspector geral da Ins-
1 trucçllo Publica, 18:000$. 

N. 14 

Ao art. 1.0 , § 1.0 , n. 10, Se-

I 
cretaria do Interior, ac-
crescente-se na rubrica 

Observações 

Iniciada na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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Assumpto 

3 Orçando a receita 
e fixando a des-
pesa do Estado 
para o exercido 
de 1928. 

Andamento Observações 

c pessoal>, os vencimentoJiniciado na Ca-
de um engenheiro auxi- mara dos srs. 
Iiar, 800$, ou 9:600$, an- Deputados. 
nuaes. 

N. 15 

Na verba 10, da Secretaria 
do Interior, accrescente-
se na rubrica cpessoal 
contractado•: 

Um engenheiro auxiliar, ..• 
800S ou 9:600$, por anuo. 

N. 16 

Ao art. t.o, onde c~nvier 
accrescente-se: 

Fundo escolar, 1.500:000$. 

N. 17 

Ao art. 1.0 , § 4.0 , n. 10, em 
vez de: Pessoal-96:875$ e 
Material-255:804$720, di-
ga-se: 

Pessoal, 176:445S. 

Material, 385:80í$720. 

Sala das sessões, 12 de se-
tembro de 1Q27.-Alfredo 
Sá.-Ribeiro de Oliveira 
-Alves de Lemos.- Le-
vindo Coelho.-Luiz Lis-
boa. 

N. -18 

Substitua-se toda a verba 
12, da proposta do orça-
mento, da Secretaria de 
Segurança e Assistencia 
Publicá, para o exercicio 
de 1928, pelo seguinte: 

12) Dircctoria de Saude 
Publica: 

A) Pessoal: 
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Andamento Observações 

___________ ____!_---"----------'----------- ·------------------

1927 5 de setembro 3 Orçando a receita 1) Pessoal technico: 
e fixando a des· 
pesa do Estado 1 director, 24:000$. 
para o exercido 
de 1928. 5 inspectores technicos, •. 
- 90:000$. 

5 delegados districtaes, •.. , 
84:000$. 

20 chefes de postos, •.•.•• 
288:000$ 

10 medicas auxiliares, .•..• 
132:000$. 

t secretario, 14:400$, 

l director do Hospital • Ci-
cero Ferreira•, 14:400$. 

1 director do Laboratorio 
de Analyses, 14:400$, 

10 enfermeiras visitadoras, 
60:000$. 

4 academicos auxiliares, ..• 
14:400$. ' 

2 pharmaceuticos inspecto-
res, 24:000$ 

ajudante demographista, 

14:400$ 

2 engenheiros saniiarios, .... 
24:ooos 

1 vetcrinario, chefe do Ser-
viço Sanitario do Mata-
douro, 7:200$. 

1 director do Hospital de 
Lazaros em Sapará, •.•.• 
14:400$. 

1 chimico auxiliar, 9:600$. 

2 chimicos de P classe, ..... 
1-1.400). 

Iniciada na Ca· 
mara dos srs. 
Deputados. 

\ 
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Assumpto Andamento Observações 

310rçando a receitJ2 chimicos de. 2: classe, .... !Iniciado na Ca· 
e fixando a des·i 10:800:)). mara dos srs. 
pesa do Estado• · Deputados. 
para o exercido 2 veterinarios, 9:600$. 
de 1928. 1 

~s medicos contractados, •.. 
i 67:200$. 
! 
isomma, 931 :2CO$. 
I 

12) Pessoal administrativo: 
I 
'2 chefes de secção, 19:680$. 

1 primeiro official, 8:190$. 

2 segundos officiaes, .••..• 
13:740$. 

3 amanuenses, 15:570$. 

2 dactylographos, 7 :2C 0$. 

1 porteiro, 3:492). 

1ajudan te de porteiro, .... 
2:400$. 

1 almoxarife, 8:400$. 

2 serventes, 4:·170$. 

11 ajudante de alntoxarife,~ 
1 ·l:8oo1. 1 

/somm a, 87: 942S. f 

)3) In~pe.ctoria de Fiscaliza. 
, ção do Exercido da Me·. 

1

1 dicina: 

I amanuense, 5:190). 

;2 pratic(l.n.te.~ de amanucn· 
i ses, 7:2CO-,. 

il servente, 2:2!l5S. 
I 
[Som ma, 14:6; 5). 
14) Inspectoria de Demo-
i graphia Sanitaria: 

ft amanuense, 5:19il'i. 
I 
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Assumpto Andamento Observações 

3 Orçando a receita 2 praticantes de amanuen• Iniciada na Ca· 
e fixando a des· se, 7:200$. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercício 1 cartographo calculista, •••. 
de 1928. 7:200$. 

1 servente, 2: 235$ . 

Somma, 21:825:;). 

5) Inspectoria de Engenha-
ria Sanitaria: 

1 amanuenee, 5:190$. 

2 praticantes de amanuen-
se, 7:200$. 

2 desenhistas, 9:600$, 

l servente. 2:235$. 

Somma, 18:225$. 

6) Inspectoria dos ,Centros 
de Saude e Prophylaxia: 

1 amanuense, 5:190$. 

3 praticantes de amanuen. 
se, 10:800$. 

1 servente, 2:235$. 

Somma, 1S:225$. 

7) Centro de Saude da Ca-
pital: 

1 amanuense, 5:190$. 

2 praticantes de amanuen-
se, 7:20Q$. 

2 microscopistas, 7:200$. 

i auxiliar de Laboratorio, 
3:600$. 

10 fisc~es, 42:000$. 

1 servente, 2:235$. 
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Assumpto Andamento Observações 

Iniciado na Ca· 
mara dos srs. 3 Orçando a receita Somma, 34:314$. 

e fixando a des· . 
pesa do Est~~o 8) Hspita1 cCicero ferrei- Deputados. 

para· o ·exerctcto ra~: 
de 1928. 

1 amanuense, 5:190$. 

1 enfermeiro chefe, 4:200$. 

3 enfermeiras, 6:000$. 

4 serventes, 7:200$. 

3 lavadeiras, 4:680$. 

3 cozinheiras, 3:840$. 

1 jardineiro, 1:700$. 

1 jornaleiro, 1:404$. 

Somma, 34:314$ 

9) Hospital de Lazaro de 
Sabará: 

1 administrador, 2:400$. 

1 enfermeiro, 1:200$. 

1 enfermeira, 1:200$ 

1 servente, 960$. 

6 jornaleiros, 5:040$. 

1 lavadeira, 960$. 

1 cosinheiro, 960$. 

l ajudante, de cozinha •.. ' 
48$0. , 

Somma, 13:200$. 

10) Desinfectorio: 

,1 ajudante de almoxarife 
3:600$. , 

9 guardas sanitarios, .....•. 
I 26:400$. 
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1927 5 de setembro 3 Orçando a receita 1 machinista, 3:600$. 

e fixando a des-
pesa do Estado 3 chauffeurs de 1~ classe, 
para o exercido 8:400$. 
de 1928 

4 chauffeurs de 27 classe, ••• 
14:400$. 

3 cocheiros, 7:200$. 

1 praticante de amanuense, 
3:600$ 

1 servente, 2:235$. 

Somma, 69:435$. 

11) Laboratorio de Ana-
lyses: 

i praticante de amanuense, 
3:600$. 

3 ensaiadores, 7:200S 

3 fiscaes de banha e man-
teiga, 5:365$. 

3 serventes de laboratorio, 
7:200$. 

2 ensaiadores, 7:200$. 
·15:395$. 

1 servente, 2:2355 

Somma, 35:598$. 
12) Serviço Sanitario do Ma· 

tadouros: 
2 grardas sanitarios 6:00$0. 

1 praticante de amanuen-
-se, 3:600$. 

1 servente. 2:235S. 
Somnta, 11:835$. 

13) Matança de cães: 

4 operarias (contractados), 
9:600$. 

Iniciada na Ca-
mara dos Srs. 
Deputados. 
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i927 5 de setembro 3 Orçando a receita Somma, 9:600$. Iniciada na C a 
e fixando a des· mara dos srs 
pesa do Estado 
para o exercício 
de 1928. 

14) diarias 
viagem; 

e despesas de Deputados. 

A medicos em serviço, .••• 
50:000$. 

Aos fiscaes de banha e man· 
telga, 15:000$. 

Somma, 65:000$. 

Total, ).404:449$. 

b) Material: 

Directoria e dependencias 
da Capital: 

1) ExpedientP.s e eventuaes, 
25:000$. 

2) Prompto pagamento, .... 
15:000$. . 

3) Luz, telephone e mate-
ria! electrico, 5:000$. 

4} Acquisiçlio de vehiculos, 
reparos e combustivel, ••• 
70:000$. 

5) Forragem, ferragem. e 
miudezas para o Desm· . fectorio, 10:00$000 • 

6) Desinfect11.ntes e mate-
ria! para desinfecção .... 
5:000$000. 

7) Medicamentos para o 
Hospital «Cicero Ferrei-
r a•, e Hospital de Laza· 
ros, 14: OOOSOOO. 

8) Dietas, roupas e miude-
zas para os mesmos hos-
pitas, 45:000$000. 

9) Drogas, lenha e miude-
zas para o Laboratorio de 
Analyses, i 7 :000$000. 
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1927 5 de setembro 3 Orçando a receita iO) Vaccina antivariolica e Iniciada na Ca· 
e fixando a des • exames bacteriologicos, mara dos srs. 
pesa do Estado 30:000$000. Deputados. 
para o exercido 

11) Outras vaccinas, sôros de 1928. 
específicos e medicamen· 
tos para epidemia ...•••. 
20:000$000. 

12) Uniformes para o pes• 
fOal, 12:000$000. 

13) Pensão a indigentes no 
Instituto Pasteur, de Juiz 
de Fóra, 48:000$000. 

Somma, 316:000$000. 

c) lnspectoria dos Centros 
de Saude e Centro de 
Saude da Capital: 

1) Aluguel de casa ......... 
12:000$000. 

2) Material para labor ato· 
rio, 14:000$000. 

3) Fichas, material photo-
graphico e de fdemons-
traçllo, 20:000$000. 

4) Medicamentos •••.....•• 
12:000$00. 

5) Material de expediente, 
6:000$000. 

Som ma, 64:000$000. 

d) lnspectoria de Demo· 
graphia e Educaçllo Sa· 
nitarias: 

1) Publicação e propagan· 
da, 10:000$000. 

2.) Impressão de boletim, 
' ~5:000$000. 

3) Material p;ua conferen-
cias, 15:000$000. 
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1927 5 de setembro 3 Orçando a receita 4) Material de expedieute, Iniciada na C a 
e fixando a des· 1 0:000$000. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercido Somma, 50:000$000. 
de 1928. 

e) Inspectoria de Engenha· 
ria Sanitaria : 

1) Material de desenho e 
expediente, 10:000$000. 

f) lnspectoria de Exercício 
de Medicina : 

1) Material para 
te, 4:00íJ$000. 

expedien-

g) Delegacias e Centros de 
Saude Districtaes : 

1) Para o custeio de cinco 
delegacias com os respe· 
ctivos Centros de Saude, 
250:000$000. 

h) Serviço Permanente de 
Hygiene nos Municípios: 

De Oliveira, 15:000$000. 

De Itajubá, 15:000$000. 

De Ubá, 15:000$000. 

IDe Queluz, 18:000$000. 

De Barbacena, 18:000~000. 

De Poços de C ai das, 
20: o ouso co. 

De Varginha, 18:000$000. 

De Curvello, 18:000:!000. 

De Rio Novo, 15:000$000. 

Somma, 152:000$000. 

i) Postos de hygiene no in· 
terior e Centros de Es· 
tudos de Lepra, Malaria 

I e Doença de C h a g as 

I 20C:000$000. 
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Assumpto Andamento Observações 

3 Orçando a receita Para realização de novos Iniciada na Ca· 
e fixando a des- accordos e custeio dos mara dos srs. 
pesa do Estado Centros de Estudo de Deputado&. 
para o exerci cio Lepra, Mataria e Doença 
de 1928. de Chagas, 200:000$000. 

j) Saneamento Rural: 

Despesas com este serviço, 
de accordo com contra-
do com o governo da 
União, 500:000$'000. 

k) Serviço de Lepra de Do-
enças Venereas: 

Despesas com este serviço, 
conforme contracto de 
21 de março de 1925, com 
o governo da U n i ã o , 
120:540$000. 

Total, 1.666:540$000. 

N. 19 

Ao art. 1. •, § 4. • n. 2, em 
vez de: pessoal ••••••.•• 
1.021:957$360, diga·se : 
pessoal, 1.171:800$000. 

N. 20 

I Ao art. t. •, § 4. 0 , n. 1, em 
I vez de_: Pessoal ••.... : .. 
i 627:75:>$000, e matenal, i 184:200$000, dig~·se: Pes-
' soa I, 1.091:431SOJO, e 
j material 219:200$000. 
I N. 21 

No§ 4.", do art. 1. 0 da 
proposta do orçamento 
para o exercido de 1923, 
substitua-se o n. 12 pelo 
seguinte: 

12) Directoria de Saude 
Publica: 

Pessoal, 1.404:449$000. 
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Assumpto Andamento 

3 Orçando a receita Material, 1.666:540$000. 
e fixando a des 
pesa do Estado Somma, 3.070.989$000. 
para o exercício 
de 1928, N. 22 

Substitua-se toda a verba 
11, da proposta do orça-
mento da Secretaria da 
Secretaria da Segurança 
e Assistencla Publica, 
para o exercido de 1928, 
pelo seguinte: 

11) Força Publica: 

a) Pessoal: 

1) Pessoal titulado: 

8 tenentes-coroneis ...•.•.. 
124:800$000. 

13 majores, sendo 4 aggre· 
gados, 156:000$000. 

36 capitães. 367:200$000. 

43 primeiros t e n e n t e s, 
361:200$000. 

47 segundos te n e n t e s , 
366:600$000. 

Gratificação de 4o::;:ooo a 6 
capitães, e 1 1. 0 tenente· 
ajudante e 3 primeiros 
tenentes adjunctos, sendo 
1 do Serviço Auxiliar, 
4:800$000. 

Gratificaçllo de que trata o 
art. 142 do Regulamento, 
16:400$000. 

Gratificação add icional de 
lOOfo da lei n. 425, de 
1906, para 3 tencntes-co-
roncis, 3 majores, 2 ca-
pitães e 3 primeiros te· 
ncntes, 12:480$000. 

2) Praças de Pret. 

Observações 

Iniciada na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 



o 
;:: 
;:: 
< 

Data "' 2 
<lJ 
E ::s z 

-201-

Assumpto Andamento ObservaçOes 

--'----------:----.----------'o------------- ----- ------------

1927 5 de setembro 

S. S. 25 

3 Orçando a receita 7 sargentos-ajudantes ...•.. Iniciada na Ca-
e fixando a des· 14:944$146. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercicio 75 primeiros s a rg e n tos, 
de 1928. 137:250$GOO. _ 

167 segundos sargentos, 
275:049$000. 

172 terceiros sargentos, 
. 251:808$000. 

335 cabos, 429:135$000. 

302 a n s p e s s a d a s ••.•• 
331:596$000. 

93 soldados signaleiros, 
95:306$400. 

15 musicas de classe distin-
cta, 20:862$000. 

48 musicos de 1. • classe, 
63:244$800. 

54 musicas de 2. • classe, 
53:362$800. 

57 musicos de 3.a classe, 
37:551$600. 

2.619 soldados, .......... . 
2.395:385$000. 

3) Pessoal contractado: 

1 professor de musica do 
5.0 batalhão, 4:500S000. 

4 professores para a Escola 
de Sargentos e um dire· 
ctor, 30:000$000. 

1 contador, 7:200$000. 

i mestre de officina de ai· 
faiate, 6:600$000. 

l cortador da officina de 
alfaiate, 4:800$000, 

2 amanuenses civis do De· 
partamento Administra-
tivo, 4:800$000. 
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Assumpto Andamento 

I 

3 Orçando a receita 4) Efapas: 
e fixando a des-
pesa do Estado De 5$000 para 421 inferio-
para o. exerclclo res e 174 musicos e de 
de 1928. , 3$500 para 335 cabos, 

1302 anspessadas, 93 sol· 
dados signaleiros e 2.619 
soldados, 5.378:919$000. 

5) Gratificação a 3.000 
praças reengajadas, a 

' $200, 219:600$000. 

6) Ajuda de custo a offi· 
ciaes em d i I i g e n c i a, 
1 $0:000$000. 

7) Gratificação a praças 
em transito, art. 122, do 
regulamento, 800:000$000. 

Sornn1a, 11.652:393$746. 

8.446:305$500. 

b) Material: 

1) Fardamento para 3.854 
praças, 700:000$000. 

2) Calçado para 3.854 pra-
ças, 300:000$000. 

3) Compra e concerto de 
armamento, 100:000$000. 

4) Compra de munição, 
50:000$000. 

5) Compra e concerto de 
equipamento, 500:000$000. 

6) Forragem c ferragem 
e tratamento de anirnaes, 
400:000$000. 

7l Remonta de animaes, 
30:0oosooo. 

8) Objectos de expedfen· 
te, taxa postal e illumina· 
ção dos quarteis, dos des· 
tacamentos, 53:000$000. 

Observações 

!Iniciada na Ca· 
mara dos srs. 
Deputados 
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de setembro I 
I 

9 ~Objectos de expediente\lniciada na 1927 5 3 Orçando a receita Ca-

I 
i e fixando a des· para os batalhões, mara dos srs. 
I pesa do Estado 40:000$000. Deputados. 
I para o exercicio 
I de 1928. 10) Conservação e limpeza 

dos quarteis, 60:000$000. 
I 

I il) llluminação e serviço 

I 
· telephonico dos quarteis 

.e batalhões, 30:000$000. 

12) Enterramento, ..•••••.• 
10:000$000 . 

13) Aquartelamento ........ 
184:000$000. 

I 14) Conservação da Linha 
de Tiro, 1 : o00$DOO. 

15) Auxilio ao Hospital Mi· 
litar, 20:000$000. 

16) Companhia de Bombei· 
ros (material e remonta), 
200:000$000. 

17) Tratamento hospitalar 
i ãs praças casadas, 
i 150:000$000. 

lB) Material (mo bili a rio, 
roupas de cama, etc.), 
300:000$000. 

Som ma, 3.128:000$000. 
l.!l09:000$000. 

N. 23 

No § 4. 0 do art. 1. 0
, da 

proposta de orçamento 
para o exercício de 1928, 
substitua-se a verba da 
rubrica-2-pela seguin-
te: 

2)Delegacias de Policia : 
' Pessoal, 1.149:l20$000. 

Material, 30:000$000. 

Somma, L 179:120$000. 
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-----

Orçando a receita 
e fixando a des-

N. 24 Iniciada na c a-
s. mara dos sr pesa do Estado No § 4. 0 , do art. 1.0 da Deputados. para o exercido proposta de orçamento 

de 1928. para o exercido de 1928, 
substitua-se a verba da ru-
brica l-pela seguinte : 

1) Secretaria da Segurança 
e Assistencia Publica: 

Pessoal, 1. 037:092$000. 

Material, 219:200$000. 

Som ma, 1. 256:292$000. 

N. 25 

No art. 1. 0 , § 4. 0 , n. 8, em 
vez de Pessoal-35:100$, 
diga-se: Pessoal, 
43:080SOOO. 

N. 26 

Substitua-se a especificação 
das despesas das verbas 
1 e 2, do orçamento da 
Secretaria da Segurança 
e Assistencia Publica, 
para o exercício de 1928, 
pela seguinte : 

1) Secretaria da Segurança 
e Assistencia Publica: 

A) Pessoal: 

1) Pessoal effectivo: 

Secretario de Estado, 
36:000SOOO. 

Director da Se cre ta ria, 
15:000$000. 

Official de ga bf ne te, 
1 o : 500$000. 

Auxiliar de gabinete, 
9:000$000. 



-205-

Data Vl Assumpto Andamento Observações o ... 
o 11> 
;:: E 
c = < z 

·----------·-------------

1927 5 de setembro 3 Orçando a receita 5 chefes de secção, Iniciada na C a 
e fixando a des- 49:200$000. mar a dos srs 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercido 5 primeiros o f f i c i a e s , 
de 1928. 40:950$000. 

5 segundos officiaes, 
34:350$000 . 

5 amanuenses, 25:950$000. 

1 porteiro, 3:492.,'i)i000. 

3 continuos, 8:055$000. 

4 serventes, 7:940$000. 

Medico legista, 7:200$000. 

Gratificação addicional de 
10~/o a 1 director e a um 
chefe de secção, 2:484$000 

2) Pessoal· contractado : 

Secretaria : 

20 praticantes. 49:200$000. 

Chauffeur e ajudantes, 
7:200$000. 

Gabinete Medico legal: 

Medico auxiliar, 4:500$000. 

Escripturario, 2:235$000. 

Servente, I :560$000. 

' Thesoureiro, 12:000$000. 
3) Serviço de Investigações 

e capturas : 

1 chefe, 24:000$000. 

Auxililiar de gabinete, 
6:390$000. 

3 chefes de secção, 
29:520$000. 

3 primeiros escripturarios, 
24:570$000. 



o ;::: 
;::: 
< 

I 
1927 5 

-206-

Data •n o .. Assumpto Andamento Observações 
cu 
E ::s z 

------:------;~---------'----------------!_._ ___ _ 

de setembro 3 Orçando a receita 5 segundos escripturarios, Iniciada na Ca· 
e fixando a des· 34:350$000. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercício 5 terceiros escripturarios, 
de 1928. 25:950$000. 

inspector das filiaes de 
identificação, 5:190$000. 

protocollitta, 4:500$000. 

11 auxiliares de escripta· 
dactylographos ......... . 
49:500$. 

4 identificadores ......•.... 
14:100$000. 

1 photographo·chefe •.•••.. 
7:200$000. 

1 photographo de 1~ classe, 
5:400$000. 

1 photographo de 2.n classe, 
3:600.1)000. 

1 ajudante de photographo, 
3:000$000. 

2 archivadores, 6:000$000. 

1 porteiro, 3:492$000. 

4 contínuos, 10:740$000. 

4 serventes, 8:940$000. 

1 , inspector :do Corpo de 
Segurança,5:034$000. 

4 su~·inspectores, 18:720$. 

20 investigadores de 1 . 3 

classe, 84:240S(JOO. 

25 investigadores de 2.a 
classe, 90:900$000. 

30 investigadores de a. a 
classe, 91:800$000 .. 

r 
.• r 

I 

·I 
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1927' 5 de setembro 3 Orçando a receita Diarias a investigadores em Iniciada na Ca 
e fixando a des· viagem, 130:000$000. mara dos srs. 
pesa do Estado Deputados. 
para o exercício 8 praticantes contractados, 
de 1928. 21:840$000. 

Som ma, l. 037:082$000. 
530:614$000. 

B) Material: 

1) Expediente da Secreta. 
ria. 18:000$000. 

2) Expediente do Gabinete 
Medico Legal, 8:200$000. 

3) Custeio das cocheiras da 
Policia, 10:000$000. 

4) Custeio e reparos de au· 
tomovel, 30:000$000. 

5) Conservação e limpeza 
do predio, 3:000$000. 

6) Passes e telegrammas, 
50:000$000. 

7) Expediente ·da Directo-
ria do Gabinete de In· 
vestigações e Capturas e 
das delegacias especiali· 
zadas, 14:000$000. 

de Expediente e Archivo 
\8) Expediente da Secção 

Geral, 30:000$000. 

9) Expediente da Secção 
de Estatistica, lO:OOOSOOO. 

10) Expediente da Secção 
de Identificação e filiaes, 
25:000:S000. 

111) Expediente do catelier~ 
photographico, 15:000$. 

12) Telegrammas do Oabi· 
nete de Investigações e 
Captmas, 6:000$000. 

Somma, 219:200$000. 
134:000$000. 

• 
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1927 5 de setembro 3 Orçando a receita e 2) Delegacias de Policia: Iniciada na Ca 
fixando a despe- mar a dos srs. 
sa do Ettado pa- 1) Pessoal: Deputados 
ra o exercício de 
1928. 1 primeiro delegado auxi-

Iiar, 21:600$000. 

1 segundo delegado auxi· 
llar, 19:200$000. 

4 delegados auxiliares, (3. 01 
4, •, 5. 0 e 6. ll), 72:000$000. 

4 delegados de 4. 11 , espe-
cializados, 72:000$000. 

4 delegados de 4. • entran-
cia, 3 na Capital e um 
em Juiz de F ó r a, 
48:000$000 . 

-
40 delegados 

480:000$000. 
re gio na es, 

Som ma; 712:800$000. 
712:050$000. 

2) Diarias: 

A delegados auxiliares e 
especializados, 40:000$000. 

A delegados regionaes, 
146:000$000. 

A delegados e s p e c i a e s , 
45:oo0$ooo. 5o:ooosooo. 

3) Escrivlles: 

6 escrivães de delegacias 
auxiliares, 22:680$000. 

4 escrivlles de delegacias es-
pecializados, 15:120$000. 

4 escrivães das delegacias 
da Capital e de Juiz de 
Fóra, 15:120$. 37:800$000. 

4) Gratificações: 

A 214 delegados de muni· 
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1927 5 de setembro 

S. S. 26 

3 Orçando a receita cipios, a 600$000 ....... Iniciada na Ca· 
e fixando a d S· 128:40:}$000. mara dos srs. 
pesa do Estado A 40 escrivlles de delega· Deputados. 
para o exercido cias regionaes, 24:00l$_ 
de 19~8. 

S o m m a , 436:320SOOO. 
24:000$000. 

B) Material : 

Expediente das delegacias, 
30:000:5000. 15:000$000. I 

N. 27 I 
Ao art. 1.0 , § 4. •, n. 9, em vez I 

de Pessoal-88:350!000, 
diga-se Pessoal, 8U: lOOS. 

N. 28 

Ao art.1.",§4.•, n. 1.1, 
Força Publica- substi-
tullm-se as rubricas Pes· 
soai e Material pelo se·, 
gulnte: 'I 

Pessoal, t t .652:393$746. 

Material, 3.128:000~000. 

N. 29 

Ao art. 1.•, § 1.", n. 23, Se-
cretaria do Interior, ac-
crescente-~e na rubrica 
•pessoal•, os venclmen· 
tos de mais um chefe de 
secção, ou sejam .•..•••• 
12:000$000. 

N. 30 

Na verba 23, da Secretaria 
do Interior, accrescen· 
te-se na rubrica 1pes· 
soai>. 

\
Um chefe de se c ç ll o , 

12:0J0$0JO, 
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1927 5 de setembro 3 Orçando a receita N. 31 !Iniciada na ~a~ 
e fixando a des· j mara dos srs. 
pesa do Estado Na epigraphe c Imprensa Of. Deputados. 
para o exercício! ficial>, na tabella de ma· 
de 1928. joração, de vencimentos 

I façam-se as seguintes ai· 
i ter ações: ' 

fcontador, 600$COO, S00$000.1 

iFiel, 432$500, 600$000. 1 

/Redactores, iJ OS, 900SOOO. 
I 
1

CAPITULO DA RECEITA 

N. 32 I 
Ac~rescente-se) [onde con-1 

VIP.T I 

Art. . . fica o governo/ 
auctorizado a rea li zarl 
operações de credito, no 
paiz ou no extrangeiro, 
em moeda nacional oul 
extrangeira, offerecendo 
as necessarias garantias, 
até o maximo de .•.•••• 
3.500.000 (tres milhões e 
quinhentos mil libras es-
terlinas), cujo pro dueto 
se destinará á tcdos ou 
alguns dos seguintes fins: 

a) ultimação do resgate da 
1 divida externa: 
I 
1b) .. apparelhamento da Rêde 

Sul Mineira ·e da Estrada 
de ferro Paracatú. , I 

c) serviços de electricidadel 
de I3ello Horizonte; 

d) obras nas estações· hy· 
dro-mineraes do Estado. 

e f emprestimo do Banco de 
Credito Real de Minas 
Oeraes, para movimenta-

. ção da carteira hypothc~ 
~ caria e agrícola ; 

I 
l 
i 
' I 
I 
~ 
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Assumpto 

I 
Andamento Observaçõ'!s 

I 
-:~~-:-d~~te~~~~----3 Or~~:~-~·;:c:Italf) -e~pres.tirno··; Pre;~i~t:;~-:~i~iad-a na Ca-

e fixando a des· da Capttal e as Camaras mara dos srs. 
pesa do Est~~o Municipaes do Estado. Deputados. 
para o exerctcto 
de 1928. Sala das commissões, 12 de 

setembro de 1927. 

I N. 33 

IAccrescente-se no I o g a r I proprin: 

IRenda e estações hydro· I mineraes, 600:000$000. 

I . N. 311 

Accrescente-se onde con· 
vier: 

Emolumento!\ po li ci aes, 
200:000$000. 

N. 35 

Accrescente-se onde con· 
vier: 

lmoosto de captação para o 
Fundo Escolar ......... . 
1 . 500:000$000 . 

N. 36 

\
Ac~rcscente·se onde con· 

vter: 
:Addicional de 10°/o sobre o 
( imposto de bebidas ai· 
I coolicas para o fundo es· 
, colar, 500:000$000. 

N. 37 

Ao n. 25, do § 20, do art. 
2, em wz de 160:000$000, 
diga se 20 1 010$000, alte· 
rando-se o total. 

N. 88 

Art. 2.•, no§ 1.0 , letra cb•, 
em vez de 5.iOO:OOOS00ll, 
diga-se 5.500:000$000. 
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1927 5 de setembro 3 Orça!ldo a receita li N. 39 ;Iniciada na Ca-
e fixando a des- Ao mesmo artigo 2 0 § 1 0 / rnara dos srs •. 
pesa do Estado 1 1 t ·d • ! Deputados. 
para o exercicio, n. ' e ra ·c~ ou e estai 
de 1928. i csobre-t~xa de .manga-, 

nez•, dt;!a-se ctmposto 
addicional e manganez), 

N. 40 I 
iA o mesmo artigo 2.", § 1. • 
1 n. 7. em vez ae ........ 
· 2.900:000$000, diga-se: 

1 .400:000$000. 

I N .• 41 I 
:Ao mesmo artigo 2.o, § 1.0 ,1 
i n. 8, letra •a•, em vez 
i de 3.000:00f$000, diga-
• se 5.000:000$000. I 

N. 42 I 

:Ao· mesmo artigo 2,0 § 1. •, I 
1 n. 8, letra • b•, em vez 
I de 500:000$000, diga-se 
1 1.()oo:ooosooo. 
' N. 43 

.\o' mesmo artigo 2 ,o, § 1,0 

n. 9, ern vez de ...... 
2.000:01'0SflOO, diga-se : 
2 . 200:000$030 • 

N. 44 

Ao mesmo artigo 2. •, § 1.0 ,/
1 

n. 11, letra • a •, !Ubsti-
tua-se pelo seguinte: i 

a) Addicionaes sobre no-
vos e velhos direitos, 
transmissão inter-vivos e 
causa morHs, passagens 

1 em.estradas de ferro, con· 
sumo de bebidas, indus· 
tri.u; e profissões ........ 
3:040:0~0$000. 

N. 45 I 
Ao·mesmo nrtfgo 2. 0 § t.•, 

I 
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Assumpto Andamento Observações· 

3 Orçando a receita n. 11, letra cb•, substi- Iniciada na Ca· 
c fixando a des· tua ·se pelo seguinte: mara dos srs. 
pes 1 do Estado b) 0,02, de taxa de viação, Deputados. 
para o exercício 2.000:000$0CO. 
de 1928. N. 46 

Ao mesmo artigo 2.0 , § t.o, 
n. 15, em vez de ...... 
15.000:'100$0~0, diga-se : 
15. 800:000$000. 

N.47 

Em o § 3. 0 , n. I, do art. 
3. 0 , inclua-se o n. 30, do 
§ :1. o, art. }.o. 

N. 48 

Accrescente-se onde con· 
vier: 
Fica o governo do Estado 

auctorizado: 
a) despender até a impor• 

tancia de 150:::JOOS000, na 
acqnisição de uma pro. 
priedade agrícola no mu-
nicipio de Uberabinha, 
que será ct>dida ao go-
verno federal, afim de 
nella estabelecer uma fa-
zenda de sementes de 
algodão; 

b) á Escola Domestica que 
funcciona em Brazopolis, 
para a crmstrucção de 
mais um pavilhllo, a quan-
tia de 30:000S00J ; 

c) ao escoteirismo., sendo 
10 contos destinados á 
União dos Escoteiros do 
Brasil, desde que auxi-
liem o seu desenvolvi· 
mento em Minas Oeraes, 
100:0 0$000; ' 

d) subvenção á Associa· 
ção de Concertos Sym 
phonicos, 12:000$000; 

e) a auxiliar com 50 con· 
tos de réis o Hospltal de 
Manhuass~, na cidade 
do mesmd nom~, reno-
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Assumpto Andamento Observações 

Orçando a receita vando-se a faculdade de Iniciada na Ca-
e fixando a des tranrformal-o em Hospi· mar a dos srs. 
pesa do Estado tal Regional. Deputados. 
para o exercício Sala das commissões, 16 de 
de 1928. I setembro de 1927. · Xa 

I 
vier Rolim.-Luiz Lisboa. 
-Valia dares Ribeiro. 

Ern 20 de setemuro, é re· 
j mettido á sancção presi 

I 
dencial, redigido de ac· 
cordo com as emendas 
do Senado, e em cinco 

I proposiçõesdistinctas res· 
peclivamente sob ns. 291,J 
'287, 288, 292, e 293, ai 
1~, constituída pela mate-
ria principal do projecto 
(orçamento); a 2.a, :meto· 
risando a acquisição da 
Estrada de f e r r o da 
Companhia Santa Mathil· 
de; a 3. •, contendo aucto· 
risação para a realisação

1 de operações de credito 
no paiz e no extrageiro, 
destinados a fins dlver· 
sos; a 4.", referente ac 
augmento de vencimentos 
do funccionalismo; e a 
5 a, sobre ·acquisição de 
uma propriedade agrico· 
la destin 1da a uma fazen· 
da de sementes de algo-
dito. 
Sauccionados 

Proposição n. 29!-Lei n. 
1.003, de 20 de setem· 
bro de 1923, 

Proposição n. 287-Lei n. 
993 de 20 de set::mbro de 
1927. 

Proposição n. 288-Lei n. 
1 .011, de 29 de setembro 
de 1927. 

Proposição n. :292-Ld n. 
L006, de 21 de setembro 
de 1927. 

Proposição n. 293 -Lei n. 
1.002, de 21 de setembro 
de 1927. 
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Assumplo Andamento Observações 

4 Approvando as Em 20.de aç.-o~to de 1927, Iniciada na Ca-
contas do cxer- vae á 1mprumr-se. mara dos srs .•. 
cicio de 1926. Approvado pelo Senado Deputados. 

nas tres discussões regi-
mer,taes, respectivamente 
em 22, 25 e 27 de agosto 
e em 3 de setembro em 
redacção final, em 5, é 
remettido a sancção pre-
sidencial sob n. 487. 

Sanceionado ~
Lei n. 958 de 9 de setem-

bro de 1917. 

Ern 2 de. agosto vae á 
imprimir-se. 

I<:nl 24, entrando em 2. • 
discussão, é a mesma 
adiada pnr 24 horas, a 
requerim{nto do sr. Enéas 
Camcra. 

J<.:m 25, continuando em 
2. • discussão, o sr. Enéas 
Camera requer e é appro· 
vado seja o projecto sub-
mettido á consideração 
da Commissão de C<-ns-
tituição e Poderes, afim 
de pronuncia'r-se sobre 
sua constitucionalidade. 

En• 27, é offerecido para 
proseguir em 2. • discus-
são, acompanhado do se-
guinte. · 
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Parecer 
distr'cto r.e São 

.1927 20 de :Jgosto 51Sohre limites do 

1 O o n Ç a I o . d.o A Commissllo de Consfi-
1 A_baete, .mumct- tuiçllo e Poderes, a que 
· p1o de Tu os. foi presrnte o prujecto n. 

J927 25 de agosto 

5, da Camara dos Srs. 
Deputados, dispondo so-
bre divisas do districto de 
S. Gonçalo do Abaeté, 
do município de Tiros, e 

. approvando o laudo ar· 
bitral, que regula as di-
visas entre os municípios 
de Santo Antonio do 
Monte e Bom Despacho, 
jã approvado em 1." dis-
cussão, tendo em vista 
que duvidas se não po-
dem oppôr á sua consti-
tucionalidade. em fl\Ce 
dos termos dos arts. 30, 

· ns. 21 e 29; att. 66, ns. 
2, 77 e U5 da Constitui 
ção Estadoal; § 3. 0 do 
art. 42 da lei 556, de 
{911; art. 2U da lei add. 
n.10,de 1920;art. 41 oa 
lei n. 843, de 1923; arts. 
5 a 7 da lei n. 898, de 
1925 c art. a.o e~§ da 
lei 914, de 19?6, é Je pa· 
recer seja o mesmo sub-
mettido a 2.a discussão e 
approvadoconjunctamen-
te com a seguinte 

Emenda 

Ao art. 2. 11 , supprimam-~e 
as palavras:-0. O. Dr. 
José Corrêa de Amorim. 

Sala das Commissões, 27 
de agosto de 1927. 

Pende da 2. • dlscussdo 

6 Reformando os ser· En1 26 de agosto, vae a 
viçoc; sanitarios imprimir-se. 
do Estado 

Approvado sem debate em 
1. • e 2. • discussão, res 

Observações 

fniciada na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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1927 25 de agosto 6 Reformando os ser· pectivamente, a 27 e 3 1 Iniciada na Ca-
viços sanitarios de agosto, em 1.o de se mar a dos Srs. 
do Estado. tembro, entrando em 3. •, Deputados. 

o Sr. Alfredo Sá justifica 
e envia á Mesa a seguinte 

Emenda 
Substitua-se o art. 14 pelo 

seguinte: 

Art. 14. As construcções 
c reconstrucções de pre· 
dio na Capital e nos cen-
tros urbanos e ruraes, e 
onde houver serviços de 
Saude Publica, serão fis-
calisados p e 1 o s regula-
mentos da Directoria de 
Saude Publica, sem onus 
para os respectivos pro· 
prietarios e obedecerão 
as exigenc:as prevista sno 
regulamento. 

I 

Sala das Commissões, 2 de 
outubro de 1927.-Xavier 
Rolim.-Luiz Lisbôa.-
Valladares Ribeiro. 

Estando apoiada, entra con-
junctamente em discus- I 

I 
são que se encerra depois 
de algumas observações, 
do Sr. Valladares Ribei-
ro e procedendo-se a vo-
tação, são approvados o 
projecto e a emenda, indo 
á Com missão de Reda-
cção. 

Erra 2, é offerecida e ap-
provada a redacçã final. 

Eni 3, é devolvido á Ca-
mara dos Srs. Deputados 
acompanhado da emenda 
anteriormente alludid3, a 

• qual é approvada pela 
Cantara, que remette o 
projccto á sancção presi-
denclal sob n. 252. 

8.8. 2'l 
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6 Reformando os ser· Snnccionndo 
viços sanitarios 
do Estado, Lei n. 961, de 5 de setem. 

bro de 1927. 

7 Dispondo sobre o Em 30 de agosto vae a im· 
voto secreto cu· primir-se. 
mulativo. 

Em 1. 0 de setembro, é 
sem debate approvado em 
1. • discussão e remetti. 
do á Commlssllo de jus-
tiça e Legislação. 

Em 5, entrando em 2. • 
discussão, o Sr, V aliada· 
res Ribeiro, justifica e 
envia á Mesa as seguin· 
tes · 

Emendas 

N. 1 

Accrescente-se ao § 4, 0 do 
art. 3,o o seguinte: 

§ 5. 0 E' vedado ao presi-
dente, secretario, mem-
bros da mesa eleitoral e 
fiscae; terem comsigo ou 
junto de si cedulas que 
não~ sejam as que vão 
sendo retiradas da urna, 
para serem apuradas. 

§ 6. o As urnas eleitoraes 
serão de vidro transpa-
rente, com as dimensões: 
altura 35 cms., largura, 
30 cms. e comprimento 
40 cms. 

N. 2 
Accresccnte· se, depois do 

paragrapho unico do art. 
15, o seguinte: 

/ 

Artigo.,. Todo eleitor da 
secção em que votar é-
jurls ct jure fiscal da ele f· 

Observações 

Iniciada na Ca 
mara dos srs. 
Deputados, 



Data 
o s::: s::: 
< --

1927 29 de agosto 

- 219 -

"' o .... Assumpto Observações Andamento .., 
E 
i 
--~-----------7--------------·-----+----------~ 

7 Dispondo sobre o 
voto secreto e 
cumulativo. 

\ 

ção que nella se proce· Iniciada na Ca-
der. mara dos srs. 

Sala das sessões, Senado, 
Mineiro, 5 de setembro 
de 1927. -Valladares Ri-
beiro. 

N. 3 

Substitua-se o art. 18 pelo 
seguinte: 

Artigo... O representan· 
te do ministerio publico 
é obrigado a promover 
acção contra os infracto-
res das leis eleitoraes, no I 

prazo de 10 dias do co-
nhecimento que tiver das 
instrucções e, não o f a· 
zendo, cinco eleitores do 
município poderão offe-
recer a denuncia e qual-
quer delles poderá pro-
seguir nos termos e actos 
da mesma acção. 

Sala das sessões, 5 de se tem· 
bro de 1927. - Vallada-
res Ribeiro. 

Apoiadas, entram conjun-
ctamente em discussão. 

O Sr. Alfredo Sá obtendo 
a palavra, justifica e en-
via á Mesa as seguintes: 

Emendns 

N. 4 
Substituam-se os arts. 21, 

22 e 23 pelos seguintes : 

Art. 21. As infracções das 
leis eleitoraes serão puni-
das com a multa de no· 
vecentos mil réis a um 
conto de réis, salvo si 
constituírem crimes pre-
vistos no Codigo Penal, 

Deputados. 
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1

----1 -- ------------'----------------------'-------
3 \Dispondo sobre o que lhes serão appli- Iniciado na Ca~ 

I 

voto secreto cu- cadas as penas nellc es- mara dos srs. 
mulativo. tatuidas. . Deputados. 

N. 5 
Art. 22. As penas de mul-

ta estabelecidas na pre· 
sente lei serão converti· 
das em prisão simples, á 
razão de cinco mil réis 
por dia, sempre que não 
forem pagas no prazo de 
dez dias de sua imposição 
definitiva, podendo em 
qualquer tempo ser feito 
o pagamento pelo infra· 
ctor, para se livrar da 
prisão. 

§ 1. 0 Do despacho de im· 
posição d e f i n i ti v a da 
multa cabe recurso vo· 
Iuntario para o Presiden· 
te do Tribunal da ReJa. 
ção, dependendo seu se· 
guimento de deposito 
previo da respectiva im-
portancia, na collectorla 
estadual. 

§ 2. 0 Do despacho de pri· 
são cabe recurso volun-
tario para a Camara Cri-
minal do Tribunal da 
Helação, com effeito sus· 
pensivo. 

§ 3. 0 O processo desses 
recursos será estabeleci-
do no regulamento desta 
lei. 

N. 6 

Art. 23. O representante 
do ministerio publico fi. 
cará sujeito á pena de 
suspensão do cargo por 
seis mezes a um anno, 
por inobservancia do art. 

. 18, a qual lhe será irn· 
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7 Dispondo sobre o 
voto secreto cu· 
mulativo. 

posta pela JlUCtoridade Iniciado na Ca· 
competente, e com os re mara dos srs. 
cursos legaes. Deputados 

N. 7 
Substitua·se o artigo 27, 

pelo seguinte: 

Art. 27. Os vereadores 
geraes em cada municí-
pio serllo tantos quantos 
forem os districtaes, sal-
vo na hypothese de, por 
essa forma, exceder a 
quantidade prescripta no 
artigo 74, n. 3, da Cons· 
tituição do Estado, caso 
em que o numero da· 
quelles será apenas o suf· 
ficiente para completar o 
maximo estabelecido no 
ci tarlo artigo. _, 

Paragrapho uni co. Cada 
districto não poderá ter 
mais de um representan-
te na Cantara Municipal. 

N. 8 (addi!iva) 

Accrescente-se ao artigo 30 
os seguintes: 

Art. • • Os eleitores trans· 
feridos de um districto 
para outro do mesmo mu-
nicípio, só poderão vo· 
tar nas eleições para ve-
reador districtal ou juizes 
de paz, depois de decor· 
rido o prazo de sessenta 
dias dessa transferencia. 

N. 9 
Artigo ••• Quando o verea-

dor ou juiz de paz mais 
votado não for reconhe· 
cido, por st'r inelegfvel, 
scl·o·á o immediato em 
votação, si houver alcan-
çado, pelo menos, um 
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1927 7 de agosto 7 Dispondo sobre o 
voto secreto cu· 
mulativo. 

terço da votação do ine· Iniciado na Ca 
legivel, mara dos srs 

Deputados. 
Sala das Sessões do Sena-

do, 5 de setembro de 1927. 
-Alfredo Sá. 

Apoiadas, entram conjun-
ctantente em discussão, 
que se encerra sem mais 
debate, c procedendo-se 
a votação, são approva· 
dos o projecto, artigo por 
artigo, e as emendas, fi· 
cando prejudicados os 
arts. 18, 21, 22,23 e 27 com 
approvaçllo das emendas 
aos mesmos referentes. 

Ern 9, entrando em 3. 11 

discussão com as emen· 
das approvadas em 2. a, 
o Sr. Alfredo Sá justifica 
e envia á Mesa as se· 
gnintes: 

N. to 
Depois do paragrapho uni· 

co do artigo 27, accres-
cente-se: 

Art... Nos municípios em 
·que o numero de distri· 
ctos fôr de um a tres, se· 
rllo eleitos vereadores ge· 
raes em quantidade suf. 
flciente para perfazer, 
pelo menos, o minimo 
legal. 

N.ll 

Depois do artigo 31, accres-
cente-se: 

Paragrapho uni co. Essa 
transferencia se fará me-
diante petição ao juiz do 
alistamento, escripta e as· 
signada pelo eleitor, e 
instruida com documento 
comprobativo de sua nova 
residencia. 



-223-

Data "' o .. Observações Andamento Assumpto 
o u 
t:: E 
t:: :::1 
< z 

----'--·--------'---__.....:.--------'------_____ .._ . ···- ··- ·--------

1927 7 de agosto 7 Dispondo sobre o N. 12 
voto secreto CU· 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 

nc- Deputados. mulativo. Depois do artigo 32, 
crescente-se: 

Art... Quando a eleição 
para preenchimento de 
vagas, no Senado Minei-
ro, se referir a mandatos 
com periodos de tempo 
differentes para terminar 
consi derar-se-ão eleitos 
para o maior período os 
candidatos mais ·votados, 
decidindo a sorte em caso 
de empate. 

Sala das sessões do Senado, 
em 9 de setembro de 
1927 .-Alfredo Sá. 

Apoiadas, entram conjun-
ctamente em discussão. 

O Sr. Modestino Gonçalves, 
obtendo a palavra, offe- · 
rece e envia á Mesa as 
seguintes 

Emendtúo~ 

N. 13 

Ao art. 17: Supprima-se. 

N. 14 

Ao art. 26: Supprima-se. 

N. 15 

Ao art. 29: Supprima-se. 
Sala das sessões do Sena· 

do !l de setembro de 1927. 
-Modestino Gonçalves. 

Apoiadas, entram conjun-
ctamente em discussão 
que se encerra depois de 
algumas consideraçõas do 
Sr. Valia dares Ribeiro, e 
procedendo-se a votaç?J:o, 
são approvados o proje-
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7 Dispondo sobre o 
voto secreto cu· 
mulativo. 

Andamento Observações 

cto e emendas, excepto Iniciado na Ca 
as offerecidas pelo Sr. mar a dos srs. 
Modestino Gonçalves. Deputados. 

Vae ~á Commissão de Re-
dacção. 

Em 10, é offerecida e ap-
provada a redacção final, 
sendo nessa mesma data 
devolvido á Cantara dos 
Srs. Deputados acompa-
nhado das seguintes 

EmendaM 

N. 1 

Accresce~ te-se ao § 4. 0 do 
art. 3 9 o seguinte: 

§ 5. 0 E' vedado ao presi-
dente, secretario, mem-
bros da mesa eleitoral e 
fiscaes terem comsigo 

· ou junto de si cedulas 
outras que não sejam as 
que vão sendo retiradas 
da urna, para serem apu-
radas. 

§ 6. 0 As urnas eleitoraes 
serão de vidro transpa-
rente, com as dimensões: 
altura 35 c{m, largura 30 
c{m e comprimento 40 
c(m. 

N. 2 
Accrescente-sc, depois do 

paragrapho unlco do art. 
15, o seguinte: 

Artigo. • . Todo eleitor da 
secção em que votar, é 
cjuris et jure~ fiscal da 
eleição que nella se pro-
ceder. 
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1927 29 de agosto 7 Dispondo sobre o N. 3 Iniciado na C a-
voto secreto CU• mara dos srs, 
mulativo. Substitua-se o art. 18 pelo Deputados. 

seguinte: 

I 

Artigo... O representante 
do ministerio publico é 
obrigado a promover 
acção contra os infracto-
res das leis eleitoraes, no 
prazo de J O dias do co-
nhecimento que tiver das 
infracções e, não o fa-

I 
I 

zen do. cinco eleitores do 
município poderão offere-
cera denuncia e qualquer 
delles poderá proseguir 
nos termos e actos da 
mesma acção. 

N. 4 

I Substituam-se os artigos 21, I 

22 e 23 pelos seguintes: 
I 
I Art. 21. As infracções das

1 
I 

leis eleitoraes serão pu-
nidas com a multa de no-
vecentos mil réis a um 
conto de réis, salvo se 
constituírem crimes pre-
vistos no Codigo Penal, 
em que lhes serão appli-
carlas as penas nelle es-

! 
tatuidas. 

N. 5 

Art. 22. As penas de mui· 
ta estabelecidas na pre-
sente lei serão converti-
das em prisão simples, á 
razão de cincoenta mil 
réis por dia, sempre que 
não forem pagas no pra· 
zo de dez dias de sua im· 
posição definitiva, poden· 
do em qualquer tempo 
ser feito o pagamento 

I pelo infractor, para 5e li· 
v r ar de prisão. 

§ l,O Do despacho de im-
I 



o = = < 

1927 

Data 

29 de agosto 

"' o ... 
<I) 

E 
::I z 

-226-

A~sumpto 

7 Dispondo sobre o 
voto secreto cu· 
mulativo. 

Andamento Observações 

posição definitiva da mui- Iniciado na Ca· 
ta cabe recurso volunta- mar a dos srs, 
rio para o Presidente do Deputados. 
Tribunal da Relação, de· 
pendendo seu seguimen-
to de deposito prévio da 
respectiva importancia, 
na collectoria estadual. 

§ 2.o Do despacho de pri-
são cabe recurso volttn· 
tario para a Camara Cri-
minal do Tribunal da 
Relação, com effeito sus· 
pensivo. 

§ 3, 0 O processo desses 
recursos será estabeleci-
d~ no regulamento desta 
le1. 

N. 6 

I
Art, 23 O representante 

do ministerio publico fi. 
cará sujeito á pena de 
:cu.spensão do cargo por 
se1s mezes a um anuo 
por inobservancia do ar'-
!igo 18, a qual lhe será 
Imposta pela auctoridade 
competente e com recur-
sos legaes. 

N. 7 

Substitua-se o artigo 27 
pelo seguinte: 

Artigo. 27. . • Os verea-
dores geraes em cada 
municipio, serão tantos 
quantos forem os dlstri-
ctaes, salvo na bypothe-
se de, por essa fôrma, 
e x c e d e r a quantidade 
prescripta no artigo 74, 
n. 3, da Constituição do 
Estado, caso em que o 
numero daquelles será 
apenas o sufficiente para 
·t~..J 
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1927 29 de agosto 7 Dispondo sobre o . completar o maximo es- Iniciado Ca· na 
voto secreto CU· tabelecido no citado ar- mar a dos srs. 
mulativo. tigo. Deputados 

Paragrapho unico. c~da 
distrícto não poderá ter 
mais de um representan-
te na Camara Municipal. 

N. 8 

Addittem-se depois do art. 
30 do projecto os se-
guintes: 

Artigo ... Os eleitores 
transferidos de um dis-
tricto para outro do mes-
ino município, só pode-
rã o votar nas eleições para 
vereador distrícta\ ou jui· 
zes de paz, depois de de-
corrido o prazo de ses-
senta dias dessa transfc-
rt ncia. 

Artigo... Quando o v e-
reador ou juiz de paz 
mais votado não for re-
conhecido, por ser inele-
givel, sel-o-á o imme-
diato em votação si hou-
ver alcançado, pelo me-
nos, um terço da votação 
do inelegivel. 

N. 9 

D~pois do paragrapho uni-
co do artigo 27, accres-
cente-se: 

Artigo ... Nos municípios 
em que o numero de dis-
trictos for de um a tres, 
'"ão oloito' vo<O•do"'l 
geraes em quantidade suf-
ficiente par a perfazer, 
pelo menos, o mínimo \e-~ 
gal. 
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7 Dispondo sobre o N. 10 
voto secreto e 
cumulativo Depois do artigo 31 ac-

crescente-se: 

Paragrapho unico. E s 5 a/ 
transferencia se fará me· 
diante petição ao juiz do 
alistamento, escripta e as· 
signada pelo eleitor, c 
instruída com documento] 
comprobativo de sua no-
va residcncia. / 

N. 11 . 

Depois do art. 32, accrJ 
scente-se: 

Art... Quando a eleição 
para preenchimento de 
vagas, no Senado Minei-
ro, se referir ~a mandatos' 
com períodos de tempo/ 
differentes para terminar, 
considerar-se-ão eleitos/ 
para o maior período os 
candidatos mais votados, [ 
decidindo a sorte em caso 
de empate. 

Sala das commissõcs, 10 de 
setembro de 1927. -Xa-
vier Rolim. - Luiz Lis-
bôa.-Valladares Ribeiro. 

Ern 10, volta novamente 
ao Senado, visto terem 
sido regeitadas, pela Ca· 
mar a, a emenda n. 2 e o 
§ 6.o. 

Eru 14, entrando em dis· 
cussão unica, depois de 
algumas observações do 
sr. Valladares Wbeiro, 
são regeitadas por mais 
de 2/3 de votos. - A' 
Commissão de Rcdacção. 

O SR. 'VALLADARES RI· 
BEIRO (pela ordem), de· 
clara e p c d c s c con· 

Observações 

Iniciada na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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voto secreto e 
cumulativo 

Andamento Observações 

signe na .acta ter votado Iniciada na Ca-
contra a emenda n. 1 e a mara dos srs. 
favor da de n. 2. Deputados. 

O SR. PRESIDENTE diz 
que o nobre senador será 
attendido. 

E1n 16, é offerecida e ap-
provada a redacção final. 

Etn 21, é remettido :\ san-
' cção presidencial sob. n. 
I 491. 

Sanccionado 

Lei n. 995, de 20 de setem-
bro de 1927 

8 Auctorizando o go· Etn 17 de agosto, vae a 
vemo a realizar, imprimir-se. 
em maio de !928, 
nestaCapital,uma,Ent 18, é sem d.ebate ap· 
exposição pecua· provado em 1. a discussão 
ria e remettido á Commis-

são de Agricultura. 

E•n 22, entrando em 2." 
discussão, o sr, Alfredo 
Sá justifica e envia a 
Mesa a seguinte 

Emenda substitutiva 

Substitua-se o artigo 1. 0 

I pelo seguinte: 

1
Art. 1.° Fica o governo do 

1 Estado auctorizado a rea· 
, Iizar nesta Czpi!al, no 

I
. anno de 1928, uma expo· 
, sição pecuaria, podendo 

para esse fim abrir o cre· 
dito necessario. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as 
disposições em contrario. 

Sala das sessões, Senado 
Mineiro, 22 de agosto de 
1927 .-Alfredo Sá. 
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8 Auctorizando o go. Approvada preliminarmen- Iniciada na Ca· 
vemo a realizar, te a preferencia do sub- mar a dos srs. 
em maio de 1928, stutivo, prosegue-se na Deputados, 
nesta C ap i t a I, discussão, que se en· 
urna exposição cerra sem debate; e, 
pecuaria procedendo-se á votação, 

é o mesmo approvado, 
voltando á Commissão de 
Agricultura. 

Ein 24, é sem debate ap-
provada em 3. a discussão 
e remettida á Commis~ão 
de Redacção. 

Ern ?6, é offerecida c ap· 
provada a redacção final. 

I
. Em 27, é devolvido á Ca-

mara dos srs. Deputados, 
. acompanhada da emenda 
f substitutiva ante rio rmen· 
: alludida. 
I • 
fErn 2 de setembro, e en· 
1 viado á sancção presi· 

dencial sob n. 953, redi· 
gido de accordo com a 
emenda do Senado. 

San~cion:ullo 

Lei n. 953, de 3 de setem-
bro de 1927 I 

I 
!l Fixando a Força l~1n 20 de agosto, vae a 

Publica do Estu- imprimir-se. 
do para o exer-
cício de 1928 Em 22, é s~nt debate ap· 

provado em 1. a discussão 
e remcttido á Commissão 
de Força Publica. 

Er:n 24, entrando em 2. 11 

discuss11o, o sr. Alfredo 
Sá justifica e envia a 
Mesa a seguinte 

Emenda 

No quadro do •Serviço Au-
xiliar• •• Peasonl Empre· 
gado - em vez de cum 
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9 fixando a força Pu· capitão», diga-se- dois Iniciada na Ca 
blica do Estado, capttães. mara dos srs 
para o exercido Deputados. 
de 1928 Sala das sessões, Senado 

Mineiro, em 24 de agosto 
de 1927. -Alfredo Sá. 

Ninguem mais pedindo a 
palavra, encerra-se a dis-
cussi!o e, procedendo-se 
a votação, são approva-
dos o art. 3. 01 a emenda 
e os quadros annexos. 

Volta o projecto com a 
emenda á Commissão de 
força Publica. 

En1 26, é sem debate ap-
provado em 3. a discus-
são e remettido á Com-
missão de Redacção. 

Ean 29, é offerecida e ap· 
provada a redacção final, 
sendo nessa mesma data 
remettic!o á Camara, a-
companhado da emenda 
anteriormente alludida. 

Em 5 de setembro, é pela 
Camara remcttido á san-
cção presidencial sob. n. 
251. 

Sanccionado 

lei n. 959, de 9 de setem· 
bro de 1927 

10 Abrindo diversos li:au 18 de agosto, vae a 
crcditos imprimir· se. 

Approvado pelo Senado 
nas tres discussões regi· 
mentaes, respectivamente 
em 19, 22 e 24 de agosto 
c em redacção final a 29 
desse mesmo mez, em 30 
é remettido á sancção 
presidencial sob n. 482. 



--

Data "' o .... 
(I) o = E 

= :: 
< z I 

' 

i927 17 de agosto 10 

1927 13 de agosto 11 

I 
I 
I 

I 

' 

-232-
-· ·--- ,_, ____ 

Assumpto Andamento Observações 

·------- -

Abrindo diverso) S:nH!cionudo 
creditas I 

Iniciada na c a-

: 
!Mudando a deno· 

I 
minação de dois 
districtos do Es-
ta do 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Lei n. 949, de 30 de se tem-
bro de 1927. 

En1 17 de agosto, vae a 
imprimir·se. 

Em 18, é sem debate ap. 
provado em 1. 11 discus· 
são c remcttido á Com· 
missão de Estatistica. 

!En~ 20,_ é offerecido parai 
2. dtscu~são, acampa-

I nhado da seguinte 

I Emenda I 

I 
iAo art. 1." do projP.cto n. 
I Camara, in firze, I 11, da 
· accressentc se: 

ee de llrumadinho, munici-
pio de Bomfim -·de An· 
tonio Carlos. 

I 

Sala das ~essões, 20 de a_gos-! 
I to de 1927. - Levtnt!o\ 

Coelho. -Moreira da Ro-
cha.-Passos Maia. I 

E"~lll 25, entrando ~til 2. 11 

discussão, são successi-
vamente enviadas á Mesa 
as fcguintes 

Emendas 

Addite-se depois do art. L •: 

Artigo. Sempre que H mu 
dar o nome de districto, 
suas sédes passarão a ter 
a designação dos mes· 
mos. 

Sala das sessões, 24 de agos-1 
to de I ~J27. -Xavier R o 
lim.- Levindo Coelho.- i 

Alfredo Calão. 1 ,. ! 

mara dos srs 
Deputados. 
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Assumpto Andamento 

11 Mudando a deno· N. 3 
minaçlio de dois 
districtos do Es· Accrescente-se onde con-
tado vier: 

O districto de S. José do 
Picú, no município de 
Itanhandú, passa a deno-
minar-se São José do Ita-
monte, 

Sala das sessões, Senado 
Mineiro, 24 de agosto de 
1927 .-Alfredo Sá. 

N. 4 

No art. t.o, substitua-se a 
denominação cPaes Le· 
me• por <Fernão Dias•. 

Sala das sessões, 24 de agos-
to de 1927 .-Alfredo Sá. 

Dessas emendas, são offe-
recidas : a 1. •, pelo sr. 
Xavier Rolim, e as duas 
outras, pelo sr. Alfredo 
Sá. 

Apoiadas, entra tt1 con-
junctamente em discus-
são. 

O SR. LEVINDO COELHO 
diz que, não dispondo, 
no momento, de elemen-
tos para resolver as du-
vidas levantadas pelo ora-
dor precedente, vem, em 
nome da commissão de 
Estatistica, requerer o 
adiamento da discussão 
do projecto por 24 horas. 

Vae á Me~a, é lido e entra 
conjunctamente em dis-
cussão, o seguinte 

Requerimento 
Requeiro, pela commissão 

de Estatistica, o adiamen · 

Observações 

Iniciada na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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Assumpto Andamento Observações 

11 Mudando a deno· 
minaçl!o de dois 
districtos do Es-
tado 

to da discussão do pro- Iniciada na Ca-
jecto n. 11, da Camara mar a dos srs. 
dos srs. Deputados, por Deputados •. 
24 horas. 

Sala das sessões, 24 de agos-
to de 1927. - Levindo 
Co'elho. 

Não havendo mais quem 
peça a palavra, encerra· 
se a discussão, e, proce· 
dendo-se á votação, é ap-
provado o requerimento. 

Etn 25, continuando em 
2. a discussão' depois de 
algumas observações do 
sr. Levindo Coelho, em 
nome da commis~ão de 
Estatística, o SR. JOAO 
PIO, obtendo a palavra, 
requer seja destacada do 
projecto, para constituir 
proposição distincta, a 
emenda n. 1, que muda 
para cAntono Carlos• o 
nome do districto de Dru-
madinho, de Domfim. 

Justificando esse requeri 
mento, diz fazel-o por 
um motivo até de cora· 
ção e bastante para que 
o Seflado não o rejeite; 
não procrastinar, com 
essa emenda, o andamen· 
to do projeeto, que con-
tém uma medida pleitea· 
da pelo seu saudoso col-
lega -o senador Couto 
e Silva. 

Posto a votos esse requeri-
mento, é o mesmo ap· 
provado sem debate. 

O SR. JOÃO PIO (voltando 
á tribuna) requer vista da 
emenda destacada, o que 
é tambem approvado. 
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1927 13 de agosto 11 Mudando a deno- Não havendo mais quem Iniciada na C a 
minação de dois peça a palavra, escerra-se mar a dos srs. 
districtos do Es· a discussão. Deputados. 
ta do 

Procedendo·se á votação, 
são approvados os arti-
gos 1. 0 e 2.o do projecto 
e, em seguida, as emen-
das ns. 2, 3 e 4. 

Volta o projecto com as 
emendas á commissão de 
Estatística. 

Ent 27, é approvado sem 
debate em 3. a discussão 
e remettido á commissão 
de Redacção. 

Enl 29, é offerecida e ap· 
provada a redacção final. 

Em 30, é devolvido á Ca. 
mar a dos srs. Deputa-
dos, acompanhado das 
seguintes 

Emendas 

N.l 

No art. 1. o, em logar de 
c Paes Leme>, ponha-se: 
c Fernão Dias>. 

N. 2 

Ao art., i. 0 , accrescente· 
se : in fine: c e o distri. 

I cto de S. José do P!cú, 
no município de ltanhan· 

: dú, São José do ltamon-
te> ...................... 

N. 3 
: Addite·se depois do art. 1.0 : 

Artigo. • • . Sempre que se 
mudar o nome de distri· 
ctos, suas sédes passarão 
a ter a designação dos 
mesmos. 
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11 Mudando a deno- Sal' das ses:>ões,29 de agos- Iniciada na Ca 
minação de dois to de1927.-Xavier Rolim. mara dos srs 
districtos do Es- -Luiz Lisboa.-Vallada- Deputados. 
tado res Ribeiro. 

Em 4 de setembro, é re-
mettido pela Camara á 
sancção presidencial sob 
n. 249, redigido de ac-
cordo com as emendas 
do Senado. 

Sanccionado 

Lei n. 955, de 4 de setem-
bro de 1927 

12 Approvando varias Em 18 de agosto,·~ vae a 
decretos expedi- imprimir-se. 
dos pelo gover-
no do Estado Em 19, é sem debate ap-

provado em 1.. a discus-
são e remettido á com-
missllo de finanças. 

Ern 22, entrando em 2.• 
discussão, o sr. Alfredo 
Sá, obtendo a palavra, 
justifica e envia á Mesa a 
seguinte 

Emenda 

Ao art. I . o c in fine:., ac• 
crescente-se: 

cParagrapho unico. Oscar-
gos creados pelo regula-
mento n. 7.680, de 3 de 
junho de 1927, e não 
contemplados na respe· 
tiva tabella de vencimen-
tos, serão providos por 
contracto. á medida das 
necessidades do serviço:.. 

Sala das sessões do Sena· 
do Mineiro, 22 de agosto 
de 1927.-Alfredo Sá. 

Não havendo mais quem 
peça a palavra, encerra-
se a discussão e, proce-
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1927 31 de agosto 12 IApprovando varios dendo se á vobç'ío, é Iniciada na C a-
decretos expedi- approvado o art. 1. o com mara dos srs. 
dos pelo gover- a emenda ao mesmo of- Deputados. 
no do Estado ferecida. 

Os demais artigos são ap-
provados sem debate, 
sendo o projecto com a 
emenda remettidos á 
commissão de Finanças. 

Ern 25, é sem debate ap-
provado em 3. a discus-
sll.o e remettido á com-
missão de Redacção. 

Ern 26, é offerecida e ap-
provada a redacçiio final. 

Em 27, é devolvido á Ca-
mar a dos srs. Deputados, 
acompanhado da emenda 
supra mencionada. 

Em 5 de setembro, é pela 
Camara enviado á san-
cção presidencial sob n. 
250. 

Sa.ncci?na.do 

Lei n. 957, de 9 de setem-
bro de 1927 

1927 31 de agosto 13 Dispondo sobre o 
regimento de cus-

Ern. 1. 0 • ~e setembro vae 
a 1mpruntr-se. 

tas Em 2, é sem debate ap-
provado em 1.a discussão 
e remmettido á com missão 
de Justiça e Legislação. 

EmS, é offerecido para 
2 .• discussão, acompa-
nhado das seguintes 

Emtndas 

N.l 

No artigo 10, diga.se lO o;. 
ao envez de 20 of., fi· 
c ando assim redigido: 
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1927 31 de agosto 13 Dispondo sobre o Art. 10. Nas divisões, de· Iniciada na C a-
regimento de cus- marcações e arrolamentos mara dos srs. 
tas não excederão as custas Deputados. 

de 10 Ofo do valor do itn· 
movei ou do espolio; far-
se-á, porém, rateio des-
tas, que, como taes, só-
mente se entendem as 
taxas deste regimento, 
no que excederem á por· 
centagem acima fixada. 

N. 2 

No art. 19, do projecto, 
terceira linha, substitua-se 
cart. 35> por cart. 39·. 

N. 3 

No paragraflho unico do 
art. 31, u tima linha, ac· 
crescente·se o pronome 
clhe· emtre as palavras 
cque> e cporém•. 

N. 4 

Substitua·se o art. 32, pelo 
seguinte: 

Art. 32. Feita a conta de· 
pois de sellados e prepa· 
rados os autos, antes de 
subirem para a sentença 
definitiva, serão ouvidos 
os representantes do fis-
co estadual. 

N. 5 

No capitulo H, tabella 111, 
substitua-se o n. 15, pelo 
seguinte: 

N. 15. Sentenças e deci-
sOes: 

a) Sobre o ponto principal 
da causa, qualquer~ que 
seja sua natureza: 
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Assumpto 

Dispondo sobre o 
regi mente de cus-
tas 

Andamento 

Até o valor de i:OOO$, 
5$000. 

De 1:000$, até 2:000$, 
6$000. 

De 2:000$ até 4:000$, 
S$COO. 

De 4:000$ até 8:000$, 12$000. 

De 8:001)$ até 12:000$, 
15$000. 

De 12:000$ até 20:000$, 
20$000. 

De 20:000$ para cima, um 
mil réis por conto de 
réis ou fracçll:o de conto 
de réis, até o maximo de 
100$000. 

b) (Como está). 

c) (Como está). 

d) (Como está). 

e) (Como está). 

f) De partilha ou sobre par-
tilha judicial, feita em 
outro juizo, em arrola-
mento, 3$000, cg~' c h•, 
«Í>, cj~, ck~, cl•, «me, 
cn>, «O), cp•, cq~-Como 
está. 

r) Supprima-se. 

N. 6 
Substitua-se o n. 16, pelo 

seguinte: 

N. 16. Partilha e sobre 
partilha. judicial, feita e 
processada no mesmo 
juizo, tomando por base 
o valor do acervo. 

Até 1:000$, 2$000 e da:hi 
para cima um mil réis em 

Observações 

Iniciada na Ca· 
mara dos srs. 
Deputados 
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1927 31 de agosto !3 Dispondo sobre o cada conto de réis ou Iniciada na Ca-
regimento de cus- fracção, para cima do mara dos srs. 
tas primeiro, até perfazer o Deputados. 

emolumento maximo de 
100$000. 

N. 7 

Substitua·se o 18 pelo se· 
guinte: 

' 
N. .fS. Preparo de inven-

tario, quando o espolio 
fõr de cinco contos de 
réis para cima por conto 

de ou fracção conto, a 
contar do sexto conto in· 
clusive. 

(O mais como está). 

N. 8 

Substitua-se o n. 22 pelo 
seguinte: 

N. 22. Arrematação, adju-
dicação ou remissão de 
bens, 1/2 °/0 sobre o va· 
lor dos bens arrematados, 
adjudicados ou remidos, 
não excedendo o ntaior 
emolumento de 100$000. 

N. 9 

Substitua-se o n. 27 pelo 
seguinte: 

N. 27. Numeração e rubri· 
ca de livros, inclusive os 
commerciaes, excepto os 
dos escrivães e distribui-
dores do juizo, por folha, 
120 réis. 

N. lO 

I Redija-se assim o ultimo 
período do n. 46: 

Observação. Quando o ca· 
sarnento fôr f6ra do peri· 
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1927 31 de agosto I 13 Dispondo sobre o metro da cidade, villa, ou Iniciado na C a· 
regimento de cus- arraial. deverão as par- mara dos srs. 
tas tes offereccr conducção Deputado~;. 

ou pagar as despesas, que 
não excederão de 15$000. 

N. 11 

No capitulo IIJ, tabella V, 
redija-se assim 
phe: 

a epigra-

«Actos do procurador geral, 
sub-procurador g e r a 1, 
promotores de jnstiça, ad-
junctos dos promotores, 

I advogado geral, procu-
rador geral e consultores 
jurídicos>. 

N. 12 

No capitulo V, tabel!a VII, 
substitu: -se o n. 78, e 
seu paragrapho unico, 
pelo seguinte: 

N. 79. Busca de livros ou 
l 

papeis archivados: 
i 

Até seis mczes, cnihih. 

De seis rnezes a dois an-
nos, 5$000. 

De dois annos a dez annos, 
8$000. 

De dez annos a vinte an-
nos, 10$000. 

De vint:.> annos a trinta an-
nos, 20;~0(;0. 

De mais de trinta annos, •.. 
30$000. 

§ 1. 0 Si passados vinte an-
nos a parte indicar o an-

.S. S.-31 
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1927 31 de agosto 13 Dispondo sobre o no e fôr achado o objccto Iniciada na Ca 
regimento de cus- da busca, qualquer que mara dos srs. 
tas. seja o tempo decorrido, ... Deputados. 

10!i000. 

Si não fór achado, 5$':0(}. 

§ 2. o Si varios interessa-
dos, a um tempo, pedi-
rem a pratica de acto 
emanado do mesmo obje· 
cto, será entre todos ra· 
teacla a importancia da 
busca, que é urna só. 

N. 13 

Substitua-se o terceiro pe· 
riodo do n. 80, pelo se· 
guinte: 

Si fôr de teor, além de 
raza, 2$UOO. 

N. 14 

Substitua-se o n. 85, pelo 
seguinte: 

N. 85. Escripturas, incltt· 
indo a transcripção das 
procurações, alvarás e 
certidões exigidas pelo 
Codigo Civil (art. 1.137), 
e o primeiro traslado, 
além da raza c do cmolu· 
mento no numero ante· 
rio r: 

De valor até 1: OOOS, 20$000. 

De mais de um conto até ••. 
2:000$,25$000. 

De mais de dois contos 
até 50:000$, por conto ou 
fracção, 2SOOO. 

De mais de cincoenta con· 
tos até 100:000$, por conto 
ou fracção, lSOOO. 
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1927 31 de agosto 13 Dispondo sobre o Dahi para cima, por conto Iniciada na Ca-
regimento de cus· ou fracção, 500 réis, até mar a doe Srs. 
tas o maximo de 500$000. Deputados. 

N. 15 

Substitua-se o 11. 87, pelo 
seguinte: 

N. 87. EEcriptura de quita· 
ção, 1o:sooo. 

N. 16 

Substitua-se a letra •al> do 
art. 90, pelo seguinte : 

a) em cartorio ou fóra delle 
mais dentro do perime~ 
tro '~a séde da comarca 
ou do. termo, qualquer 
que seJa o modo de inti-
mação ou de modifica-
ção, salvo por edital,,.,. 
3~)000. 

N. 17 

Substitua-se o n.· 92, pelo 
seguinte: 

N. 92. Procuração ou sub-
estabelecimento, inclusive 

' o primeiro traslado, ..... 
8:)000. 

N. ts 
No paragrapho 1. o do art. 

22, em vez de 3$000, di-
ga· se, 2SOOO. 

N. 19 

Na tabella n. X, substitua-
E e o n. 99, pelo seguinte: 
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13 !Dispondo sob r e 1927 13 de agosto N. 99. Acta da reunião de Iniciado na C a--
o regimento de credores, além da raza : mara dos sra. 
custas Deputados. 

a) para concordata prcven-
tiva, prcstaç~o de contas 
e primeira assernbléa da 
fallencia, 20:SOOO; 

b) para qualquer outro fim 
além da raza- 10$000. 

N. 20 

Substituam se as letras cc• 
cd• do n. 101, pelo se-
guinte: 

c} de descripção e avalia· 
ção de bens e de parti-
lha, em inventario, de 
divisão e demarcação de 
terras particulares e de 
divisão de cousa com-
mum, SSOOO. 

d) de qualquer outra espe· 
cie, 5$000 

N .. 21 

Sabstitua-se a letra •a,. do 
n. 102, pelo seguinte: 

a) de suprimento de con-
sentimento para casamen-
to, 5$000. 

N. 22 
Substitua-re a letra cb, do 

n. 1~5, pelo seguinte: 

b) de adjudicação, arrema· 
tação ou remissão, de 
formal de partilha, pre-
cataria ou rogatoria ou 
qualquer outra que não 
seja de sentença, além da 
raza, 8$000. 

N. 23 

Substituam se as letras •a,. e 
c C> do n, 1C6, pelo se-
guinte : 
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Assumpto Andamento Observações 

I 
Iniciado na Ca-

mara dos srs. 
13 Dispondo sob r e a) passada nos autos, des- Deputados. 

o regimento de entranhamento de papeis 
custas e documentos, inclusive 

a nota nestes lançada; 
além da raza dos respe-
ctivos trabalhos, si fica-
rem, 2$000. 

c) quJ!quer outra, para a 
qual não haja emolumen· 
tos especificadamente tra· 
çados, 2SOOO. 

N. 24 
Substituam-se as letras «a> 

e «b> do n. 107, pelo se-
guinte: 

a) em cartorio, na sala de 
audiencia ou em 'qualquer 
dcpendencia do edificio 
do forum, 3$000. 

b) fóra desses Jogares, o 
que só se dará, na falta 
de official de justiça, e 
por ordem do juiz e sem 
que .nada seja devido a 
titulo de diligencia, .•.. 
5$000. 

N. 25 

No paragrapho primeiro do 
art. 107, diga-se 1$000, 
em vez de 2$000; no pa-
ragrapho 2. o do mesmo 
artigo, diga-se 2$000 em 
vez de 3$\JOO· 

\ N. 26 
Substitua·se o n. I da le-

tra •b•, do n. 112, pelo 
seguinte: 

I-em arrolamento, 2!000. 

N. 27 

Na letra ((b>, do n. 113, di·. 
ga-se 1~,000 em vez de 
1$500. 

I 
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N. 28 13~Di~pondo sob r c 
o regimento de 
custas Substitua-se o primeiro pe-

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 

riodo do n. 116. pelo 
seguinte: 

N. 116. Inquirição de cada 
testemunha, depoimento 
da parte ou acareação, 
5SOOO. 

N. 29 

Substitua-se o n. I dn letra 
ca> do n. 118, pelo se· 
guinte: 

I-Na'> causas de valor até 
5:000$, 3$000. 

Substitua-se tambem o n. 
11, da letra ca> do mesmo 
n · 118, pelo seguinte: 

11-Nas de mais de 5:000$ 
até lO:OO'J$000, 5$000. 

Nas de mais de 1.0:000$000 
c de valor incstimavel, 
8$000. 

Substittta·se a letra •b• do 
n, 118, pelo seguinte: 

b) qualquer outro manda-
do 2!000. 

N. 30 

Substitua se o n, 120 pelo 
seguinte : 

N. 129. Procuração ou 
substabelecimento capud-
acta», 5$0000. 

N. 31 

Substitua se o n. 124 pelo 
seguinte: 

N. 124, Revisão, remunc· 
ração c rubrica de cada 
folha de documentos, 
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1927 31 de agosto 13 Dispondo sob r e 
o regimento de 
cubtas 

8 

instrnmenlos, certidões, Iniciado na Ca-
tn~slacos. e outros pa· mara dos srs. 
pc1s, para a nccessaria Deputados. 
autltenticidade, $050. 

Nada perceberão OG escri-
vães pela numeração e 
rubrica nas folhas dos 
autos. 

N. 32 

No n. 125, façam-se as se-
guintes alterações : 

Na letra «d~, em vez de 
5$000, diga se, 3$200. 

Na letra <C•, n. li, em vez 
éc 4$COO, diga-se 3$000. , .... 

Nas letras •he, •r.• e dt•, 
em vez de 3SOOO diga-se 
2$000, respectivamente. 

Na letra •h, em vez de 
1$000, diga-se ~5CO. 

N. 33 

Substitua-se o n. 126, pelo 
seguinte: 

N. 126. Alvará de qual 
quer especic, excepto os 
de soltura, quando o réo 
fôr miseravel, 5$000. 

N. 3-1 

Na tabella IX, substitua-se 
o n. 133 pelo seguinte: 

N. 133. Actos de registro 
civil: 

a) Assento de nasc.imento 
ou de obito, 2$000. 

b) certid1Io de obíto para 
entcrramento, 1$000. 
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131Dispondo sob r Jc) certidãr) des~e<> assentos I Iniciado na Ca 
o regimento de para qualquer outro fim mara dos srs 
custas. 3)000. Deputados 

d) habilitação pa~a casa-
mento, comprehcndendo 
todos· oo; actos c termos 
do respectivo processo, 
copias de editaes e regis-
tros destes, inclusive o 
termo ou a!'sentamcnto 
da celebraçã.l do casa-
mento, além da despesa 
de public:•ção do edital 
de prodamas. pela im· 
prensa. onde houver, .... 
20$000. 

N. 35 

Na letra eC)) do paragrapliO 
3,0 do n. 139, diga-se ... 
J0$0CO, em vez de ..•.. 
15$000. 

Na letra <f, do paragrapho 
3.0 do n. 133, suppnma·se 
a palavra «SObre» que 
está no fim da primeira 
linha. 

No n. I da letra c h do pa-
ragrapho 3. • do n. 133, 
substitua-se pelo seguiu· 
te : 

1- Por extracto, toSOOO. 

N. 36 

Substitua se o n. 131 pelo 
seguinte : 

N. 131. No serviço de re-
gistro civil só haverá 
busca de livros, autos e 
papeis findos e será, de 
cada armo, 1$000, não 
excedendo o cmolumen· 
to a este titulo, de ..• 
20$000. 
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I 
13'Dispondo sob r c N. 37 

I o regimento de 
Iniciado na Ca· 

mara dos srs. 
Deputados. custas. Na tabella X, n. 135, sub-

stitua-se a ultima alínea 
da letra •b•, pelo se-
guinte: 

Por conto de réis ou frac· 
ção de conto, até o cmo· 
Jumento maximo de ... 

1 
25u$DOO. 

N. 38 

Substitua-se o n. 137, pelo 
seguinte: 

N. 137: Averbação de ces-
são, extincção total ou 
parcial, subrogação ou 
de acto ou concurrencia 
que altere de qualquer 
forma a inscripção, tran-~ 
ser ipçl'io ou registro an· 
terior, quer no tocante ás 
pe~soas, quer no tocante 
ás cousas, que figurem 
nessa inscripção, tran· 
scripção, ou registro, 
comprehendendo todas 
as annotações, indicações 
e referendas, 5.$600. 

N. 39 
Substitua-se a letra •a•, do 

n. 138, pelo seguinte : 

a) negativa de hypotheca 
ou de outro t nus real, 
de archivatT1ento, averba-
ção, registro ou trasncri· 
pção, relativa a cada im-
movd, sem direito á bus· 
c~, 10.~0jQQ 

N. 40 

Na tabellla XI, substitua-
se o n. 145, pelo se-
guinte: 

N. U5. Registro faculta· 
tivo de documentos, para 
conservação dos mes· 
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13,Dispondo sob r J 
1 o ret~imcnto dt 

custas. 

I 
mos, além da raza, que:Iniciado na Ca· 
é a mesma dos escrivães mara dos srs. 
e tabclli1\es, lO~OUO. Deputados. 

N. 41 

Na tabella XIII, substitua· 
se o n. ISS, pelo se· 
guinte :, 

N. 158. Calculo ou liqui· 
dação de impostos nos 
inventarias c arrolamen-
tos: 

a) - havendo partilha, •• ssooo. 
,b)- não havendo partilha 

por ser só um herdeiro 
ou por ser o activo absor-
vido pelo passivo, inclui-
da a conta de juros, até 
3:0QG$0Cl0, 2$000 

Dahi para cima, 1$000. 

Por conto ou fracção de 
conto, não excedendo o 
emolumento maximo de 
3lJ$00J. 

c - nas arrematações, adju-
dicações e remissões, os 
mesmos emolumentos da 
letra cb>. 

N. 42 
Substitua-se o n. 159 pelo 

seguinte: 

N. 59. Conta das custas, 
incluindo o rateio, quan · 
do houver mais de um 
intercs~ado, nas acções 
ordinarils, summarias e 
especiaes e nas execu· 
ções: 

I ··- feitos de valor até, .••• 
2:00oSOOO, 5$000. 

Il -feitos de 2:000$ até •• 
5:000:5, S~OJO. 
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·-------------------~-----------~ 

l)Dispondo sob r e!III- feito3 de valor supJiniciado na Ca-
o regimento de rior a 5:000:~ ou de valor mara dos srs. 
custas, in~stirnavel, lO:)OOJ. Deputados. 

a) correndo i revelia: 

I nas causas de valor 
até 2:000:3, 3$000. 

11 - nas causas de valor 
superior a 2:00f $000 ou 
de valor inestimavel .... 
6$000. 

N. 43 

Substitua-se o n. 161 pelo 
seguinte: 

N. 161. Conta nas justifi. 
ções ou qualquer outro 
process~ não contencioso 
ou .ciue não esteja espe-
pec!almente taxado .... 
3$000 I 

N. 44 

Substitua-se o n. 162 pelo 
seguinte: 

N. 162. Conta final nos 
auto<> de inventario, ar. 
rolamento, partilha 011 sobre·partilha: 

a) sendo o monte até .•. 
1 :uoo;;ooo, 2$ooo. 

b) Sf'nd 'l maior de l:OOOS 
até 3:000$0:0, 3SOOO. " 

c) sendo maior de 3:000:$ 
até 10:000, ó$0DO. 

d) sendo maior de lO:OOO~i, 
10$000. 

N. 45 

Substitua se o n. 103 pelo 
seguinte : 
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---------------

-;927l--31~e agos=-r-~ !Dispondo sobre o!N. 163. Conta de prefe-llniciado na Ca-
l regimento de cus· rencia ou rateio em con· mar a dos srs. 

1927 31 de agosto 

i tas. curso de credores,.... Deputados. 
4:j-IOOO. 

E mais 1$ por cada conto 
de réis da quantia a ser 
dividida ou mtdada, sen-
do o emolumento maxi· 
mo de 30-SO:o. 

N. ,16 
Substitua-se o u. 163 pelo 
seguinte: 
N. 168. Reducção de pa. 

peis de credito ou titulo 
da divida publica a 
moeda corrente e vice-
versa. 

a) sendo o valor total de 
5:000$, 3$000, 

b) sendo o valor total su-
perior a 5:ooosooo, .... 
6$~0o. 

N. 47 

Substitua-se o n. 171 pelo 
seguinte: 

N. 171. Distribuição ou 
baixa de cada feito, in· 
clus.ivc escriptura, 

3 Dispondo sobre o 3$000 · 1 regimento de cus- N · 48 
tas Substitua se o n. 172, pelo 

reguiote: 

F. 172. Partilha ou sobre-
partilha: 

a) de acervo de valor de 
3:000$00:l, até 5:000$000, 
12$0,0. 

b) de acervo de valor su-
perior a 5:0(10$000, por 
deante, 4/10 "fo, não ex· 
cedendo o rna;or emolu-
mento de 200$000. 

Paragrapho unico (como 
está no projecto). 
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1927 31 de agosto I 13 \Dispondo sobre o N. 49 Iniciado na C a-
regimento de cus- mara dos srs. 
t1.1.s. Na tabella XIV, substitua· Deputados 

se o n. 174, pelo se-
guinte: 

N. 174. Avaliação de bens 
de qualquer natureza: 

a) até 3:COO$, 6$000. 
I 
I lb) de 3:000$000 a 6:003$000, I 

I 
12$000, 

lc) de 6:000$000 a 15:000$000, 
30$000. 

d} de 15:0CO$ a 3C:O:os, ... 
5C$0DO. 

I 
I c) de 30:000$ para cima. I mais 3$ por conto de réis 

· ou fracção de conto, até 
o emo!Ümento maximo de 
300~000. 

N. 50 

Substitua·fe a observação 
final do texto do n. i77, 
pelo seguinte: 

Observação: Nenhum emo-
lumento será devido no 
caso de nova avaliação 
por defeito da primeira, 
não podendo os avalia-
dores se excusarem de 
procederem a ella, I 

No processo de fa!lencia 
ser;to taxadas pela meta-
de as custas desta tabella 
(art. 187, da lei de fal· 
lencias). 

N. 51 

Na tabella XV, n. 17:), sup-
prima-se a observação no 
fim do texto desse nu-
mero. 
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1927 ~~~-a~:sto --- -- ~3 \Dispondo sobre oi N. 52 
' regimento de cus· 

tas Na tab~lla XVII, n. 194, 
suppruna-se a letra <a> 
des;e numero. 

N. 53 

Emenda n. 51. Nn letra <C» 
do n. 1%, corrija se pata 
25$0JO onde e~tá ...... 
250:)000. 

N. 51 
Emenda n. 52, Na tabella 

XIX, n 205, em vez de· 
6$000, diga-se 5~~00:}. 

N. 53 

Emenda n. 53. Substitua-
se tocb. a quinta secção 
pela seguinte: 

Quinta @ecçf.to 

CAPITULO VII 
• 'l'nheHa )li.X. 

Policia 

N. 20 l. - O Sccretnrio d<' 
Segurança c Assistencia 
Publica, delegados e sub-
delegados de policia, pe-
los actos que praticarem 
na policia administractiva, 
terão os emolumentos ta-

xadns no Capitulo XXH, 
art. 557, 1.0 de ns. 1 a 4, 
e § 2' 0

, ns. 1 a !i. do Re· 
gulamento approvado pc-
lo decrdo n. 7.437, de 
21 de dezembro de 1926; 
e pelos que praticarem 
na policia judiciaria, os 
taxados por actos tdenti 
cos dos juizes de direito 
e municipacs, na tabella 
111, n. 52, e ecguintes, 
deste Regimento. 

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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Disuon: sobre .. JN. 205.-= O~ es~rivil-~-:-~~nic:do--na- Ca-
re'gimento de cus- rã o os emolumentos ta· m:ua dos &rs. 
tas. xados p:na os mesmos Deputados. 

actos dos escriv:'ies cri· 
minaes na tabella Vlll. 
deste Regimento. · 

N. 286 - Os agentes de 
policia terão os mesmo:: 
ernolu meu tos taxados nos 
officiaes de justiça, na ta· 
bella XVI, deste Regi-
mento, pelos actos iden· 
ticos que prat:carem, 

Observações Os emolumen-
tos das mttorid:Hles e 
funcciunarios policiaes 
ser:'lo contados nos pro-
cessos administrativos e 
nos de acção priv~da a 
requ( rimento da parte, 
pela autoridade que pre· 
sidir ao acto ou dirigir o 
processo, c nos .feitos de 
acção publica, pelo con-
tador do juizo, na occa-
siào o~portuna. 

Salas das con:missões, Se-
nado, em 8 de setembro 
de 1927. -Alfredo Sá. 
- Valladares Ribeiro.-
Camillo Chaves. 

Vl!o essas ew.endas a im· 
primir, 

'!E:rn 12, entrando em 2.• 
discussão são successiva-
mente enviadas a Mesa 
e postas conjunctamente 
em discussllo as seguin-
tes 

Emendas 

N. 56 

Substitua-se a emenda n. 
12, pelo seguinte: 
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13. Dispondo so~re o
1

1No ca:··itulo V, ~abella VII,IIniciado :-: 
regimento de cus- substitua-se o n. 70 e seu mara dos srs. 
tas. paragrapho unico pelo se- Deputados 

guintc : 

N. 79. Busc1 de livros ou 
papeis archivados. 

Até dois armos, fJ$000. "~·· 

De dois annos a dez annos, 
10$000. . 

De de dez a vinte annos, 
i5SOOO· 

De vinte a trinta annos, 
20$000. 

De mais de trinta annos, 
30$000. 

§ 1.0
, Si passados vinte an-

nos a parte indicar o an-
no e fôr achado o objecto 
da busca, qualquer que 
seja o tempo decorrido, 
H.$000. 

Si fôr achado, 5SOOO. 

§ 2.0 Si varios intere~sados, 
a um tempo, pedirem a 
pratica de acto emanado~· 
do mesmo objecto, será 
entre todos rateiada a 
importancia da busca, 
que é urna só. 

N. 57 

Na emenda n. 14, substi-
tua-se a ultima alinea da 
tabella, pelo seguinte 

Dahi para cima, por conto 
ou fracçil.o um mil réis, 
até o maximo de •..•. 
400$000. 
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Assumpto 

l:l Dispondo sobre o 
regimento de cus-

Andamento 

N. 58 

tas· Supprima-se a emenda n. 

S. S. 33 

5{;. 

N. 59 

Na emenda n. 19, onde 
estâ, no começo do perío-
do •Na tabella X•, diga-
se •Na tabella VIII>. 

N. 60 

Supprima-se a letra cd•, da 
emenda n. 20. 

N. 61 

Snppriml!·Se a emenda n. 
22. 

N. 62 

Suprima-se a segunda ali-
nea da emenda n. 25, ou 
sejam as seguintes pala· 
vras •no paragrapho 2.0 

do mesmo artigo diga-
se 2$000 em vez de .•• 
3$000. 

N. 63 

Na emenda n. 31, onde es-
tá 50 réis, diga-se 2ú0 
réis. 

Redija-se assim, sub~tituin
do se a u!t:ma alinea da 
mesma t.:mcnda n. 31: 

Quando a numeração e ru-
brica fôr em folha de au-
tos, 100 rêis, 

N. 64 

Na emenda n. 34, letra •C•, 
onde está, 3$000 diga-se 
5$000. 

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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1927 31 de agosto 13 Dispondo sobre o N. 65 Iniciado na Ca-
regimento de cus- mara dos srs. 
tas Na emenda n. 35, suppri- Deputados. 

se a primeira alinea que 
diz o seguinte: 

cNa letra •e• do paragra-
pho 3." do n. 133, diga-
se 10$000 em vez de .••• 
15$008. 

N. 66 

Na emenda n. 37, onde es-
tã, uo fim. 250$000, di-
ga-se 200$000. 

N. 67 

Supprima-se a emenda n. 
38. 

N. 68 

Supprima-se a emenda n. 
39. 

N. 69 

Na emenda u. 41, accres-
cen te-se na segunda li-
nha, depois das palavras 
c calculo ou liquidação » 
as seguintes : • para pa-
gamento•. 

N. 70 

No numero 11, do projecto, 
paragrapho 6.0, onde es-
tã, no fim, 15$001.1 diga-se 
20SOOO. 

N. 71 

Accrescente-se ã tabella 
XIV, onde 'convier: 

•Quando o espolio inventa. 
tariado consistir em parte 
de um todo, embora in-
dividual, os emolumentos 
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Assumpto 

13 Dispondo sobre o 
regimento de cus· 
tas. 

Andamento Observações 

serão calculados sobre o Iniciado na Ca-
valor da parte e não do mara dos srs 
todo~. Deputados. 

Sala das sessões, Senado 
em 12 de setembro de 
1927. - Alfredo Sá. -
Camillo Chaves. - Val-
ladares ~ibeiro. 

N. 72 

Ao prujecto n: 12- Tabella 
XVI. 

Supprima-se o paragrapho 
unico n. 184. 

N. 73 
Substitua-se o numero 192 

pelo seguinte: 

Conducção de autos de 
cada vez que se fizerem 
conclusos ao juiz, ••.. 
l$000. 

N. 74 
Capitulo _5.0 - Tabella XIV. 

~edija-se o numero 175 
assim: 

Os interessados fornecerão 
a conducção usual e não 
o fazendo, pagarão as 
despesas ã razão de 20$ 
por legua. 

N. 75 

Tabclla XII. 

~edija-sc o n. 157: 

Nas certidões de intima· 
ções ás partes c nos de-
mais actos aqui não es-
pecificados, te1ão os rnes-
mes emolurner.tos taxa-
dos para os escrivães do 
judicial na tabclla VIII. 
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13 Dispondo sob r e Observação. A remunera- Iniciado na Cn · 
o regimento de ção que perceberem os mara dos srs, 
custas. escrivães do Tribunal da Deputados 

Relação não exclue a per-
cepção integral dos emo-
lumentos constantes des-
ta tabella, o mesmo se 
applicando ao contador e 
distribuidor. 

Os emolumentos constan· 
tes dos ns. 153, 151 e 155 
serão pagos por occasião 
do preparo do feito por 
intermedio do secretario 
do Tribunal. 

N. 76 

Tabella XII. 

Redija-se o n. 153 assim: 

De cada appellação civil, 
por todos os termos e 
actos que praticarem nos 
autos, até a primeira de-
cisão: 

a) nas causas de valor até 
5:000$, 40$; 

b) de mais de 5:000$ até 
10:000$, 50$; 

c) de mais de 10:000$ e ha· 
vendo embargos, mais 
50 Dfo, 

N. 77 

Tabclla VII. 

Redija-se o numero 152 as· 
sim: 

Revis11o dos autos, além da 
certidão, por folha, '$03'.'. 

N. 78 

Tabella IX. 
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13 Disp~ndo sobre o Redija-se 0 numero 133, Iniciado na Ca· 
regtmento de cus- letra d, assim: mara dos srs. 
tas Deputados. 

Si for além desse perimetro, 
5$, por legua, devendo a 
parte fornecer a condu-
cção usual, ou pagar as 
respectivas despesas, mais 
á razão de 20$000 por le· 
gua. 

N. 79 

Cap. V -- Tabella VIII. 

Substitua-se o n. 79 e seus 
paragraphos pelo seguin-
te: . 

N. 79. tlusca de livros, au-
tos ou papeis archiva· 
dos: 

Até 6 rr.ezes, 3$000. 

De 6 mezes a 2 annos, 5$. 

De 2 annos a 10 annos, 
S$000. 

De lO annos a 20 annos, 
10$000. 

De mais de 30 annos, 30$. 

§ 1. 0 Si passados 20 annos, 
a parte indicar o anno c 
for achado o objecto da 
busca, qualquer que se-
ja o tempo decorrido, 
10$000. 

Si não for achado, 5$000. 

§ 2.o Si varios interessados 
a um tempo pedire:n a pra 
tica do acto emanado do 
mesmo objecto, será en-
tre todos rateada a im· 
portancia da busca, que 
é uma só. 
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13 Dispondo sob r e N. 80 
o regimento de 
custas Capitulo III - Tabella V 

Accrescentc-se ao n. 47 o 
seguinte: 

Letra d) Sempre que o pro· 
motor de justiça, em fun-
cção do seu cargo, te· 
nha de officiar fóra dos 
limites da cidade ou villa 
séde da comarca, terá 
direito ã conducção nas 
mesmas condiçoes dos 
juizes de direito e demais 
funccionarios. 

Sala das sesssões, 12 de se· 
tembro de 1927.- Enéas 
Camera.-Aif edo Calão. 
-Camilln Chaves. 

N. 81 

Capihtlo Il - Tabella III. 

Redija-se a ultima p~rte do 
§ 3.o do n. 31, assun: 

Não sendo a conducção for-
necida pelas partes; terão 
e lias que· pagar, afinal, a 
importancia de 20$ por 
Jegua. 

Sala das sessões, 12 de se-
tembro :de; 1927. Enéas 
Camera. - Alfredo Ca-
tão-Camillo Chaves. 

N. 82 

Capitulo 11 - Tabella IV 

Redija-se a <observação• 
do n. 46, assim: 

Quando o casamento for 
fóra dos Jogares previs· 
tos no paragrapho' unico 
do art. 45, deverão as 

Observaçêles 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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1927 31 de agosto 13 Dispondo sob r e partes fornecer ,\ condu· Iniciado na Ca 
o regimento de ducção usual ou pagar as mara dos ara 
custas. despeses, a razão de 20S Deputado&. 

por legoa. 
Sala das sessões, 11 de se-

tembro de 1927.- Enéas 
Camerá. -Alfredo C a tão. 
-Camillo Chaves. 

N. 83 

Capitulo 11 - Tabella IV 

Substituam-se as letras a e 
b do n. 45 pelo seguin-
te: 

Letra a) dentro do perime· 
tro da cidade, villa ou ar-

8 raia!, 20$000; letra b) fó· 

r a desses limites, mais 
dez mil reis por legua. 

Sala das sessões. 12 de se-
tembró de 1927. - Enéas 
Camera,-Aifredo Catão. 
- Camillo Chaves. 

N. 84 
No cap. 11, tabella lU, 

substitua-se o § 2. o do n. 
18 pelo seguinte: 

Só serão computados 110 
valor do e~polio para os 
fins do preparo os bens 
moveis e immoveis. 

Sala das sessões, 11·9 927. I 

Enéas Camera. -Alfredo 
Catão. -Camillo Chaves. 

N. 85 
Art. 32, § t. o. Substituam-

se as palavras - a con-
tar do recebimento dos 
autos em cartorio, quan-
do devolvidos, pelo con-

' tador - pe!as saguintes: 
a contar da data em que 
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Assumpto 

13 Dispondo sob r e 
o regimento de 
custas 

Andamento Observações 

tiver tido sciencia da con- Iniciado na C a 
ta. mara dos sra. 

Deputados. 
Sala das sessões, 11-9-927. 

-Enéas Camera.-Alfre-
do Catão. -Carnillo Cha-
ves. 

N. 86 

Ao art. 32, ~ t,o, acresceu· 
te-se ás palavras: - erro 
na conta- o seguinte: ou 
inclusão nella de custas 
indevidas. 

Sala das sessões, 12-9-927. 
Enéas Camera.- Alfredo 
Catão .-Camillo Chaves. 

N. 87 

Ao art. 19: 

A's palavras pessoas mise-
ravels accrescentem·se as 
palavras - c as ausen· 
tes. 

Sala das sessões, 11-9-927. 
Enéas Camera. -·Alfredo 
Catão. -Camillo Chaves. 

N. 88 
Ao art. 16, substitua-se pe· 

lo seguinte: 

Nos processos que forem 
annullados ou nos des· 
pachos, sentenças e actos, 
que forem reformados, 
pagará as custas a parte, 
o juiz, o escrivão ou ser· 
ventuario que der causa 
á nullidade ou a reforma, 
desde que se verifique 
dolo, negligencia, desídia 
ou ignorancia injustifica· 
vel sem prejuízo das pe· 
na; em que, por disposl· 
ções especiaes, foram in· 
correr. 
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13 Dispondo sob r e Sala das sessões, 11-9-927. Iniciado na Ca-
o regimento de -Enéas Camera. - AI mara dos srs. 
custas. fredo Catão.- Camillo Deputados. 

Chaves. 

N. 89 
Accrescente-se onde con· 

vier: incluem-se na excep 
ção do art. 212 da lei n, 
912, de 23 de setembro 
de 1925, tambem os emo· 
lumentos, contados aos 
officiaes de justiça daRe-
lação. 

Sala das sessões, 12-9 927. 
Valladares Ribeiro.- Al-
fredo Baeta.-Alfredo Sá. 

N. 90 

Accrescente-se ao art. 26, 
paragrapho unico, depois 
da palavra terras: ce pe-
los tetmos de abertura e 
encerramento dos livros 
commerciaes, numeração 
e rubrica das folhas dos 
mesmc s livros•. 

Sala das sessões, 12 9-927. 
Valladares Ribeiro. -AI 
fredo Sá.-Ené!tS Came-
ra.-Camillo Chaves. 

Destas emendas, são offere-
cidas, as de ns. 56 a 71, 
pel~> sr. Alfredo Sá; 72 
a 88, pelo sr. Ené~ s Ca-
mera, e 89 a 90 pelo sr, 
V aliada res Ribeiro. 

Depois de algumas obser-
vações do sr. Alfredo Sá, 
encerra-se a discussão, e 
procedendo-se á votação, 
são approvados o proje· 
cb e as emendàs, que 
voltam á Commis~ão de 
justiça e Legislação. 



-266-

/ 

Data "' Assumpto Andamento Observações o .... 
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1927 31 de agosto 13 Dispondo sobre o Ern 13 é offerecido para Iniciado na Ca 
regimento de cus- 3. • discussão acompanha· mar a dos Srs 

·tas. do do seguinte Deputados. 

PARECEI< 

A commissão de legislação 
e Justiça do Senado, a que 
foram presentes o pro-
jecto n. 13, da Camara 
dos srs. Deputados, e 
emendas ao mesmo offe-
reei das, já approvados em ' 
segunda discussão, é de 
parecer que sejam dados 
para terceira, aconselhan 
do a approvação das se-
guintes emendas: 

a) Da com missão: n. 1, 2, 
3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 
13 e 14 (menos a ultima 
a!inea, substituída pela 
sttb·emenda n. 57), 15, 17, 
18, 19, 20 (em p::rte, me-
nos a letra d, substituida 
pela sub-emenda n. 60), 
21, 23, 24, 25 (em parte, 
com a modificação da 
sub·emenda n. 62), 26, 
371 28, 29, 30 (em parte, 
com a modificação da 
sub-emenda n. 63), 32, B3, 
34, 35 (em parte, com a 
modificação d' sub emen-
da n. 65), 36, 37 (em par-
te, com a alteraçllo da 
sub-emenda n. 67), 40 
com a modificaç1to da 
sub-emenda n. 70), 41, 
42, 43, H, 45, 46, 47, <18, 
49, 50, 51, 53, 54, 71 e 72, 

b) Retiradas as seguintes 
da commissão, que o re· 
quer: ns. J2, 16, 22, 38 
e 3(). 

c) Approvação das seguiu-
te~· sub-emendas, da com 
missão: 
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Data I <ll Assumpto Andamento ObservaçOe B o ..... 
o ... 
1:: E 
1:: :::r 
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' 
1927 31 de agosto 13 Dispondo sobre o Ns. 57, 58, 59, 60, 61, 62. Iniciada nn Ca 

regimento de cus· 63, 65, 66, 67, 68, 69 e mara dos srs. 
tas. 70. Deputados. 

d) Retiradas as duas se· 
guintes emendas da com-
missão, que o requer: ns. 
56 e 64. 

e) Approvação· das emen-
das. do Senado, sob ns. 
73, 80, 81, 87, 88, 89, 90 
e 91. 

f) Rejeição das emendas do 
Senado, sob ng.: 73, 74, 
75, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 
86, em Jogar da ultima 
offerecendo uma sub-
emenda. 

g) Approvação da emenda 
do Senado, sob n. 76. 

h) Rejeição da emenda do 
· Senado, sob n. 78. 

Sala das commissões, Sena-
do, 13 de setembro de 
iÇ27.-AHredo Sá.- Ca. 
me !lo Chaves. - Valia-
dares Ribeiro. 

Ficam sobre a mesa, para 
a ordem dos trabalhos. 

Ern 14, encerrada sem de· 
bate a 3.• discussão são 
submettldas a votos e ap-
provadas as emendas ns.: 
1, 2,3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 
10, 11., 13, 14 (excepto a 
ultima alínea, 15, 17, 18, 
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 41' 42, 
43, 44. 45, 46, 47, 48, 
49. 50, 51, 52, 53, 5~. 55, 
57, 58, 59 60, 6t, 62, 63, 
65, 66, 67' 6d, .69, 70, 
71, 72, 75, 79, 80, 81, 85, 
86, 87, 88, 89, e !JO, sen· 
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E = z 

Assumpto 

13 Dispondo sobre o 
regimento de cus-
tas. 

A.ndamento Observações 

do as demais umas re-Iniciado na Ca 
jeitadas e out~as prejudi· mara dos srs 
cadas. Deputados. 

Procedendo-se em seguida,á 
votação do projecto, é o 
mesmo approvado, com 
as modificações feitas e 
remettidas á commissão 
de Redacçllo. 

Em 16, é offerecida e ap· 
provada a redacção final, 
sendo nesta mesma data 
remcttido á Camara dos 
srs. Deputados acampa· 
nhado das seguintes 

Emendas 

N. 1 

No art. 10, diga-se 10 % 
ao in vez de 20 %, fican· 
do a~sirn redigido: 

Art. 10. Nas divisões, de· 
marcações e arrolamen-
tos não excederão as cus· 
tas de 10 °/0 do valor do 
immovel ou do espolio; 
far-se á, porém, rateio 
destas, que como taes, 
sómente se entendem as 
taxas deste regimento no 
que excederem á porcen-
tagem acima fixada. 

N. 2 

No art. 19 do projecto, ter-
ceira linha, substitua-se 
((art. 35»' por c art. 39·. 

N. 3 

No paragrapho unico do 
art. 31, ultimas linhas, 
accreccente-se o prono· 
me •lhe• entre as pala· 
vras c que• e <porém•. 
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1927 31 de agosto 13 Dispondo sobre o N. 4 Iniciado na C a-
regimento de cus- mara dos sra. 
tas. Substitua-se o art. 32, pelo Deputados. 

seguinte: 

Art. 32. Feita a conta, de-
pois de scl!ados, e pre· 
parados os autos, antes 
de subirem para a senten-
ça definitiva, serão ouvi· 
dos os representantes do 
fisco estadual. 

N. 5 

No capitulo li, tabella lll, 
substitua se o n. 15, pe-
lo seguinte: 

N. 15. Sentenças e deci· 
sões: 

causa, qualquer que seja 
sua natureza: 

Até o valor de l:OOJ$, 5$000. 

De 1:000$ até 2:000$,6$000. 
: 

De 2:000$ até 4:000$, 8$000. 

De 4:00C$ até 8:000$,12$000. 

De 8:000$ até12:000$15SQOO. 

De 12:000$ até 20:000$, ..• 
211$000. 

De 20:000$ para cima, um 
mil réis por conto de 
réis ou fracção de conto 
de réis até o maximo de 
100$000, 

b) (Como está). 

c) (Como está). 

d) (Como está). 

e) (Como está). 



.. 
Data "' o ... 

o Q) 

~ E 
1: ::s < z 
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Assumpto Andamento ObservnçOes 

13 Dispondo sob r Jf) De partilha ou sobre par- Iniciado na Ca-
o regimento de tilh~, judicial, feita em mara dos srs. 
custas. outro juizo, em arrol<t· Deputados. 

rnento, 3::,'000. 

g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q 
(Corno está). 

r) Supprima-se. 

N. 6 

Substitua-se o n. 16, pelo 
seguinte: 

N. 16. Partilha e sobre 
partilha judicial, feita e 
processada no mesmo jui-
zo, tornando por base o 
valor do acervo: 

Até 1:000$000, 2.,)000, e da· 
hi para cima um mil réis 
em cada conto de réis 
ou fracçllo, para cima do 
primeiro, até perfazer o 
emolumento maxirno de 
100$000. 

N. 7 

Substitua-se o n. 18, pelo 
seguinte: 

N. 18. Preparo de inventa-
rio, quando o espolio for 
de cinco contos de réis, 
para cima, por conto ou 
fracção de conto, a contar 
da sexto conto inclusive, 

(O rnnis, corno está). 

N.S 

Substitua-se o n. 22, pelo 
seguinte: 

N. 22. Arrematação, adju 
dicaçllo ou remissão de 
bens, 1/2 %sobre o va-
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1927 31 de agosto 
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Assumpto Andamento Observações 

13 Dispondo sob r e 
o regimento de 
custas. 

lor dos bens arrematados Iniciado na Ca· 
adjudicados ou remidos: mar a dos srs. 
não excedendo o maior Deputados. 
'emolumento de 100$. . 

N. 9 

Substitua-se o n. 27, pelo 
seguinte: 

N. 27. Numeração e ru-
brica de livros, inclusive 
os commerciaes, excepto 
os dos escrivães e distri· 
buidores do juizo, por 
folha, 120 réis. 

N. 10 

Redija se assim o ultimo pe- , 
riodo do n. 46: 

Observação. Quando o ca 
sarnento for fóra do pe-
rímetro da cidade, villa, 
ou arraial, deverão as 
partes offerecer condu-
cção ou pagar as despe-
sas, que não excederão 
de 15:t,;OOO. 

N .. li 

No capitulo III, tabella V, 
redija-se assim a epigra-
phe: , 

cActos do procurador ge· 
ral, sub-procurador ge· 
ral, promotores de justi· 

:'lça, adjunctos dos pro 
Ti motores, advogado ge-
. ral, procurador geral, 
procurador fiscal e con· 
sultores jut'idicos•. 

N. 12 
I 

No capitulo V, tabellà VIII, 
substitua-se, o n. 79, e 
seus paragraphos, pelo 
s~guinte: 

1 
, 
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\ 
Assumpto 

\ 

Andamento ObservaçOes 

13 Disp?ndo sobre o N. 79. Busca de livros, au· Iniciado nn C a 
regunento de cus- tos ou papeis archivados: mara dos srs 
tas. Deputados 

Até seis mezes, 3$000. 

De seis mezes a dois annos, 
5$000. 

De dois annos a lO annos, 
8$000. 

De dez annos a vinte an. 
nos, 10$000. 

De mais de trinta annos; 
30$0(.0, 

§ 1. 0 Si passados vinte an· 
nos a parte indicar o an 
no e for achado o oh· 
jecto da busca, qualquer 
que seja o tempo decor-
rido, 10$0t,O. 

Si n1!o for achado, 5$000. 

§ 2. 0 Si varios interessados, 
a um tempo, pedirem a 
pratica do acto emanado 
do mesmo objecto, será 
entre todas rateiada a 
importancia da busca, que 
é uma só, 

N. 13 

Substitua-se o terceiro 
período do n. 80, pelo se· 
guinte: 

Si for de teor, além de r a· 
za, 2$000. 

N. 14 

Substitua·se o n. 85, pelo 
seg.:inte: 

N. 85. Escripturas, incluin· 
do a transcnpção das 
procurações, alvarás e 
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J927 31 de agosto 13 Dispondo sobre o certidões exigidas pelo ni..:iado na C a 
regimento de cus- Codigo Civil (art. 1.137), mara dos srs. 
tas. e o primeiro translado, Deputados. 

além de raza e do emo-
Jumento no 
terior: 

numero an· 

D~ valor até 1 :0')0$, 20S. 

De mais de um conto 2:ooo:s, 2s·woo. até 

De mais de dois contos até 
flO:OCO,~OOO, por conto ou 
fracção, 20i0JO. 

De nt ais de cincoenta con· 
tos até lO 1:00J~OOO, por 
conto fr~cção, l~vO::J. 

Da h i para n: a, por conto 
ou fracção, 500 réis, até 0 
maximo de 5CO~COO. 

N. 15 

' Substitua-se o n. 87 pelo 
seguiu te: 

N. 87 Escriptura da quita· 
taç:lo, 10$LliJO. 

N. 16 

Substitua-se o n. 92, 
seguinte: 

pelo ' 

N. 92. Procuração ou sub· 
eftabclecimento, inclusi· 
ve o pnmeit'o translado, 
s~;ooo. 

N. 17 

No paragrapho I.", do art. 
92, em vez de 3SOOO, di 
ga se 2$000. 

N. 18 

Na tabella n. X, substitua· 
~e o n. 99, pelo Eeguin· 
te: 

:S S.--35 
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In e Observações Assumpto Audamento 
.... 
E 
::: z 

13\Disp'?ndo sobre o N. 99. Acta da reunião dJiniciado na Ca-
regnnento de cus credores, além da raza: mara dos srs. 
tas. Deputados. 

a) pan concordata preven-
tiva, prestaçãc de contas 
e primtira assembléa da 
fallencia, 20.$000. 

b) para qualquer outro fim, 
além da raza, lOWOO. 

N. 19 

Substitua~se as letras •:c• e 
•d•, do n. 101, pelo se-
guinte: 

l
c) de descripção e avalia-

ção de bens c de parti!ha, 
em invt'ntario, de divisão 

I 
e demarcação de terras 
particulares e de divisão 
de cousa commum, 8$000. 

d} de qualquer outra espe· 
cic, 5$000. 

N. 21J 

ISubstitua·se a letra 'a• do 
n. 102, pelo seguinte. 

a) de supprimento de con-
sentimento.para casamen-
to, 5SGOO 

N. 21 

Substitua se as letras •a• e 
:<C> do n. 106, pelo se· 
guintc: 

a} pas~ada nos autos, de· 
scntrar.hamcnlo de pa 
peis e documentos, inclu· 
sive a nota nestes lança-
da, além da raz .. , dos 
respectivos translados, si.· 
ficarem, 2$000. 
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A%umpto Andamento Ohservaçtks 

~:;-~~-de agosto-- 13\Drspond.: sob r ~~c) q:,t:er:~t:n-para a tnic!ad:n: -c:. 
o reg1mento de ·qual não haja emolumen· mar a dos srs. 
custas. to especificadamente tra· Deputados. 

çado, 2:;)0'JO. 

N. 22 

Substitua-se as" letras •<~• e 
cb• do n. 107, pelo se 
guinte: 

a) em cartorio, na sala dei 
au ~ienci 1 ou em qual· 
quer dependencia do edi· 
ficio do forum, 3$000. . 

b) fóra desses Jog~res, o 
que só se dará, na falta 
de official de justiça e 
por or;1em do ju1z e sem 
que nada seja devido a 
titulo de diligencia, 5$. 

N. 23 

No paragrapho primeiro do 
art. 107, diga-se lSOOO, 
em vez de 2~.0:o0; no pa-
ragrapho segundo, no 
IJIPSmo artigo, diga·se 
nooo em vez de 3$0ll0. 

N. 24 

Sub~titua-se o n I, da !e tra 
cb•, de n. 102, pelo se-
guinte: 

1) em arro\amcnto 1 2SC00. 

N. 25 

Na ldra ·b~, n. U3, di-
ga-se lSOOO em vez d ~ 
1$503. 

N. 26 

Substitua·se o primeiro pe· 
rio do do n. 116, pelo se-
guinte. 
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· .. 1927 31 de agosto \. 13 Dispondo sobre o N. 116. Inquirição de cada Iniciado na c 
regimento de cus- testemunha, d!!poimento mara dos srs 

a-· 

tas da parte ou acare!lção ... Deputá do: 
5$000. 

N. 27 

Substitua-se o n. I, da I e-
tra c a,, do n. 118, pelo 
seguinte: 

I. Nas causa& de valor até 
5:0JO;;:o:o, 3SOOO. 

Substitu:1-se tambem o n. 
11, da letra •a•, do mes· 
mo n. 118, pelo seguin 
te: 

I. Nas de mais de 5:000$. 
até IO:OG0$000, 5$000. 

Nas de mais de 10.000$ e 
de valor inrstimave1, .... ssoao. 

Substitua se a letra cb•, do 
n. 118, pelo seguinte: 

b} Qualquer outro manda-
do, 2$000. 

N. 28 

Substitua-se o n. 120 pelo 
seguinte: 

N. 120. Procuração ou sub· 
estabelecimento ca pu d-
acta•, 5$000. 

N. 29 

Substitua se o n. 124, pelo 
seguinte: ' 

N. 124. Hevis:'io, renJUne-, 
ração e rubrica de cada 
tolha de documento, ins· 
trumentos, c e r ti d õ e s, ; 
traslados e outros papeis, · 
para a necessaria authen· ' 
ticidaàe, $200. i 

·' 
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As~umpb Andamento Observações 

' \D. d b I l . . 1 c l.l !spon o so re o Quando a remuneração e mctaco na .1· 
regimento de cus- rubrica forem folhas de mar a dos HS .. 
tas. outros, $100. Deputadvs. 

N. 30 

No n. 125, fnçam·se as se-
guintes alterações:. 

Na letra •d•, em vez de 
5$000, diga-se 3$000. 

Na letra <Cll, n. li, em vez 
de 4~.oou, diga-se, 3.'?COó. 

Nas letras cft, «g» e "h•, 
em vez de 3~0110, diga-se 
2SOCO, respectivamente. 

Na letra.«i,, ern vez de .... 
1$000, diga-se $5UO. 

N. 31 

Substitua-se o n. 126, pelo 
seguinte: 

N. 126. Alvará de qual-. 
quer especie. excepto os. 
ele soltura, qu;•ndo o réo. 
for miseravrl, 5$000. · 

N. 32 

Na tabella IX, substitua-se· 
o n 133, pelo seguinte: 

N. 133. Actos de registro' 
civil: 

a) assento de nascimento, 
ou de obito, 2SOOQ. 

b) certidão de obito para 
entrrramento, 1SCúO. 

c) certidão desses assentos 
para qualquer outro fi-m 
3$000. 
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Assump!o Andamento 

I 

Dispondo sob r e d) habilitação para c:csa-
o regimento de mento, comprehendendo 
custas. todos os acto3 e termos 

do respectivo pt oces~:o, 
copias de cditaes e r e-
gistros destes, inclusive o 
termo ou assentam<. nto 

.da celebração elo casa-
mento, rrlém da despesa 
de publicaç11o do edital 
de proc!:mas, pela im-
prensa, onde houver, .... 
:20$0il0, 

N. 33 

Na letra «f•, § 3.", do n. 
133, supprim'a se a pala-
vra • sobre•, que está no 
fim da primeira linha. 

No n. I, da letra uh, do§ 
3. 0 , do n.133, substitua-
se pelo seguinte: 

l-Por extracto, tO:SOilO. 

N. 34 

Sub,titna se o n. 134, pelo 
seguinte: 

N. t:l4. Noserviço de re-
gistro civil só haverá bus-
ca de livros, autos e pa· 
peis findo~ e será. de ca-
da anno, 1$')00, não excc 
dendo o emolumento a 
este titulo de 2J:~ooo. 

N. 35 

Na tabella X, n. 133, sub-
stitua-'e a ultima alinea 
da letra •b•, pelo scguin· 
te :-por conto de réis ou 
fracçlio de conto, até o 
emonumento maximo de 
200$0..:0. 

Ob~ervaçõeq 

Iniciado na C a 
mar a dos srs 
Depu til dos 

I 
I 

J 
l 
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1927 31 de agosto 13 Dispondo sob r e N. 36 Iniciado na c, a-
o rezimcnto de mar a dos srs 
custa> Na tabella XI!!, svbstitua- Deputados. 

se o n. 158, pelo seguin-
te. 

N. 153. Calculo úU liqtti· 
I dação para pagamento de 

impostos nos inventarias 
e arrol:lrnentos. 

l a)-lnvendo 
8$000. 

partilha, .... 

b;-não havendo partilha, 
por ser só um herdeiro 
ou por ser o activo ab-
sorvido pe:lo passivo, in 
cluida a conta de juros, 
até 3:0uosooo, 2$000. 

d:thi para cima, \$000. 

por conto ou fracção de 
conto, não excedendo o 
emolumento maxirno de 

I 30SOOO. 

c) -nas arrernataçõel', adju· 
dicações e r:-missões, os 
mesmos emolumentos da 
ldra ·h·. 

N. 37 

,Substit~a-se o n. 
segutnte: 

159, pelo 

N. 159. Conta das custas, 
íncluindo o rateio, quan· 
do houver mais de um 
interessado, nas acções 
ordinarias, sumutarias e 
especiaes e nas execu-
çõe~. 

I-feitos de valor até ...... 
2:000$000, 5$000. 

!I-feitos de 2:000$ até .... 
ü:COOS, 8~000. 

I I 
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Assumpto Andmnento Observações 

13 Dispondo sob r Jlll -feitos de valor ~uperio)Inicia~:o n:-:a 
o regimento de a 5:000.) ou de valor 1nes- mara dos srs 
cu~ tas. timavel, 10$JOO. Deputados. 

a) correndo á revelia: 

1- nas causas de valor até 
2:DOC~;, 3:WOO. 

;,~~~:s czusas de valor su-~ 
perior a 2:0011$ ou de va-[ 
lo r inestimavel, 6SOOO. 

N. 38 

1
Sub3titua-se o n. 161, pelo 

seguinte: 

N. 161. Contas nas justifi· 
cações on qualquer ou-
tro processo ni\"o conten-
cioso ou que não esteja 
especialmente taxado, .... 
3$0CO. 

N. 39 

Substitua se o n. 1152, pelo 
seguinte: 

N. 162. Conb final 1103 .::u· 
tos de invenbrio, arrola· 
mento, partilha 011 sobre 
partilh::: 

a) send!l o monte até .•.• 
10:1 J00$000, 2.~,000. 

b) sendn maior ele I:OOOSOoO 
atá 3:~0~$, 3$00J. 

c) sendo maior de 3:00 S a 
10:000$, 55000. 

d) sendo maior do IO:OJO$, I wsooo. 
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i927 31 de agosto 13 Dispondo s o b r e N. 40 Iniciado na Ca-
o regimento de mar a dos srs. 
cu~tas Substitua-se o n. 163, pelo Deputados. 

seguinte: 

N. 163. Conta de preferen-
cia ou rateio ém concur 
so de credores, 4$.000, e 
mais 1$000 por cada con· 
to de réis da quantia a • ser dividida ou rateiada, 
lõendo o emolumento ma-
ximo de 30$000. 

N. 41 
Substitua-se o n 

seguinte: 
168, pelo 

N. 168. Reducção de papei~ 
de credito ou titulo da di· 
vida publica a moedn cor· 
rente e vice versa: 

a) sendo o valor total de ... 
5:000$, 3:5000 

b) sendo o valor total supe· 
ricr a5:0CC$, 6SOOO. 

N. 42 

Substitua·SC todo o numtro 
171, pelo seguir.te: 

N. 171. Distribuição ou 
baixa de cada feito, in· 
clusive escriptura, 3$000. 

N. 43 

Substitua-se o n. 172, pelo 
seguinte: 

N. 172. Partilha ou sobre· 
partilha: 

.a) de acervo de valor de .•. 
' 

3:000S, até 5:00 l$, J 2$000. 
I 

: b) de acervo de valor su 
perior a 5:000$, por cen-

I to (4/10 °/") nllo exce. 
dendo o maior cmolu· 
menta de 200$000. 

: 
~s. . 3 
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1:3 Dispondo sobre oiParagrapho unico (como es 1927 31 de ago~to 
regimento de cus- tá no projecto). 

Iniciado na Ca-· 
m<tra dos SJS,. 
lJeputados. tas 

N. 44 

Na tabella XIV, substituu·se 
o n. 174 1 pdo seguinh: 

N. 174; Avaliação de bens 
de qualquer natureza: 

a) até 3:000$, 6$00). 

b) de 1:000$ a 6:000$, 12:)000. 

c) deó:OOO$ a 15:000S3 SOO" 

d) de 15:000.~ a 30:000$, ... 
50$fl00. 

e) de 30:000$ para 1 cima, 
mais 3$0CO, por conto de 
réis ou fracção r c ::onto, 
até o emolumento maxl· 
;no de 300$000. 

N. 45 

Substitua-se a chservaçãn 
no final do texto do n. 
177, pelo seguinte: 

Observação:-Nenhum emo 
lumento será devido no 
caso de nova aval:açl!o 
por defeito da primeira, 
não podendo os avaliado-
res se t xcusare:n de pro·· 
cederem a e lia. 

No processo de fallencia ' 
serão taxadas pela meta. ' 
de as custas desta ta bella 
(art. 187, da lei de fal" · 
lencias). 

N. 46 

Na l_abella )_(V. n. I 79 sup- ' 
prtma-se a observ~;ção no : 
fim do texto des~~c nume· · 
ro. 

i . i 
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l927 31 de agosto 13 Dispondo sobre o N. 47 Iniciado na Cl· 
regimento de cus· mar a dos srs 
tas. Na tabella XVII, n. 149, su- Dcptit:ltlos. 

· pprima-se a letra «a• des-
se numero. 

N. 48 

Emenda n. 51. Na letra c c~ 
do n. 196, corrija·se para 
25$00), on tJ e está 25C$000 

N. 49 

Emenda n. 52. Na tabella 
XIX, n. 203, em vez de 
6$0J0, diga-se 5$000. 

N. 50 

Emenda n. 53. Substitua-
se toda a quinta sessão 
pela seguinte 

Sestofio ~~u5nt n 
CAPITULO \'lli 

'!'nheHa XX 

Polícia 

N. 204. O Secretario da Se· 
gurança e Assistencia Pu· 
blica, delegados c subde 
legados de policia, pelos 
actos qne praticnrem na 
policia admini~trativa, te 
rão os emolumentos ta· 
xados no Capi ulo XXII, 
art. 557, § 1. 0 , de nurne .. 
ros l a 4, § 2.,, numeros 
1 a 15, do regulamento 
approvado polo decreto 
n. 7.437, de 21 de dc7cnt-
bro de 1Q26, e pelos que 
prath:~rem na policia ju-
àiciaria, os taxados por 
actos idcnticos dos jui 
zes de direito e munici· 
paes, na tabella m, n. 32, 
e seguintes deste Regi· 
mento. 
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1927 31 de ag,.,sto 13 Dispondo sobre o N. 205 -Os escrivães terão Iniciada na Ca· 
regimento de cus- o~ emolumentos taxados mar a dos srs. 
tas, para os mesmos aclos dos Deputados. 

escrivães criminaes na ta-
bella VIII, desde Regi-, menta. 

N. 206. Os agentes de po 
licia terão os mesmos em o 
Jumentos taxados aos of· 
ficiaes de i ustiça, na ta-
bella XVI, deste Regi-
menta, pelos actos iden-
ticos que praticarem. 

Observação: - Os emoln-
mentos das autoridades e 

I 
funcionarias policiaes se-
rão contados nos proces 
sos administrativos e nos 
de acção privada· a reque-
rimento da parte, pe!D 

' auctoridnde que presidir 
ao acto ou dirigir o pro 
cesso, e nos feitos de 

I 
acção publica, pelo con-
tador do juizo, na occa-
sião opportuna. 

N. 51 

No numero 31 do projecto, 
~ 6.0. onde e>hí, no fiit1 
isscoo, diga·se 20$000. 

N. 52 
' 

Accrescente-se á ta h e li a 
XIV, onde ccnvier: 

.Quando o espolio inventa-
' riado consistir em parte 

de um todo, embora in-
divisível, os emolumentos 
serl\o calCulados sobre o , 
valor da parte e não do 
todo•. 

N: 53 
~ 

Ao proiecto n. 13- Tabel-
la XVI: I 

: ' . 
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Assumpto /\ n da me 11 to· 

Observação: Os vencimP.n·. 
tos que percebem os es. 
crivães do Tribunal da: 
Relação não exc.uem a 
percepção integral dos 
emolumentos confiantes! 
desta tabella. 

Os emolumentos conshn- · 
tes dos ns. 153, 154 e 155 
serão pagos por occasião 
do preparo dos feitos por 
internHcdio do secretario 
do Tribunal. 

N. 55 

Capitulo Ill-Tabclla V: 

A.ccrescentc -se ao n. 47 o 
seguinte: 

Letra ud•, Sempre que o 
promotor de justiça, em 
funcção do seu cargo, 
tenha de officiar fóra do~ • 
limites da cidade ou vil-
la, séde da comarca, terá · 
direito a conducção, nas. 
mesmas condições dos: 
juizes de direito e de- 1 

mais funccionarios. 

N. 56 

Substitua-se a emenda n. 
86, pelo seguinte: 

Obser·mçi':les 
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o regimento de1 mara dos srs. 
custas. Art. 32, § 1. 0 , do projecto Deputados. 

susbtitua-se pelo seguin-
te: 

I§ 1. 0 Havendo erro na con· 
ta ou inclusão nella de 
custas indevidas, poderá 
a pa te prejudicada re· 
clamar em qualquer tem· 
po, antes do preparo dos 
autos para despacho ,ou 
sentença; da decisão do 
juiz da causa haverá re-
curEo de aggravo para a 
instancia superior, nos 
termos da legislação em 
vigor. 

N. 57 
Ao art. 32, § 1. 0 , accrcs-

cente-se ás palavrDs--er-
ro na conta--(' seguinte: 
ou inclusão nella de cus-
tas indevidas. 

N. 5fl 
Ao art. 19, ás palavras·"pes-

soas miseraveis, accres-
centem-se as palavras ... 
e os ausentes. 

N. 59 

Ao art· 16, substitua-se pe· 
lo seguinte: 

•Nos J .. rocessos, que forem 
annullados ou nos des-
pachos,sentenças e actos, 
que forem rr.forll'ados, 
pa'.!ará as custas a parte, 
o juiz, e escrivão ou ser 
ventuarlo que der cau<a 
á nullidade ou á refor, 
ma; de~de que se verifi· 
que. dolo, negligencia, 
desiuia ou ignoranCia, in-
justificavel, sem prejuízo 
das penas em que, por 
disposição especiaes, pos-
sam incorrer. 
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Assump!o Andamento (Jbservações 

!)Dispondo sob r e N. 60 
o reg.mento de 
c11stas. A.ccrescente-se 

vier: 

·[Iniciado na Ca 
mara dos sro 

onde con- Deputados. 

Artigo ... Incluem na exce 
pção do art. 212, da lei 
11. 912, de 23 de setem-
bro de 1925, tamhem os 
emolumentos, con~tados 
aos officiaes de ;ustiça da 
Relação. 

N. 61 
Accrescente·S(~ ao art. 26, 

paragcapho unico, depois 
da palavra terras: •e pe 
los termos de abertura e 
encerramentos dos li.vros 
commerciaes, numeração 
c rubrica das folhas dos 
mesmos livros». 

Sala das comm issões, 14 de 1 

I setembro de 19:.:7. - Xa-
vier Rolim. - Luiz Lis. 
bo:t.-Valladare·; Rireiro. 

Approvadas e~·sas emend~s 
pela Camara, de acr.ordo · 
com as mesmas é redigi- · 
do o projecto, que é en-
viado á sancção prcsi- . 
dencial sob n. 296. · 

fSa nccion:uco 

Lei n. 1.007, de 26 de se-' 
tembro de 1927. 

14 Approvando ci\'Cl En1 25 de ago::to, vae a . 
sos regulamentos imprimir-se. ' 
expedidos pelo 
governo. llün 271 é sem debate ap. l 

provado em t' discussão . 
e remettido á Commis· , 
são de Finanç 1s, 

l~m 29, é offerecido para: 
2~ discus~ão, r:companha· , 
do das seguintes: 
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Assumpto 

14 Approvando disver 
sos regulamentos 
expedidos pelo 
governo. 

Andamento Observações 

Emendas Iniciado na Ca-
ntara dos ns. 

N. 1 Deputados. 

No art. 1.0 - supprimam-~e 
as palavras:-•as do pri· 
meiro officiah e 2Ccres-
cente se: - 700$000 mil 
réis mensaes". 

N. 2 

Supprima-se a alinea IX, do 
art. 2 11 

N. 3 

No artigo 5." supprimam-se 
as palavras: «que será 
exercida por engenheiro. 

Sala das commi~sões, 29 de 
agosto de 1927.- Levin-
do Coelho. -Alfredo Sá. 
-Luiz Lisboa. 

rE1n 30,entrando em 2~ dis-
cussão, o sr. Alfredo Sá 
offerece e rnvia a Mesa 
as seguintes 

Emendas 

N. 4 

Accre~cente ·se onde con 
vier: 

•Artigo. Fica o governo au 
ctorizado a crcar na Se· 
cretaria das F i n a n t; a s, 
uma Directoria Ueral de 
Expediente,com o seguin· 
te pessoal: um director, 
um chefe de secção, um 
t.• official, um 2.• offici-
al. um nmanuense c os 
praticantes que forem ne-
ce~sarios. 

Paragrapho unico O gover-
no poderá, si assim jul· 
gal conveniente, transferir 
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Assumpto 

14 Approvando diver-
sos regulamen· 
tos expédidos pe 
lo governo. 

Andan1ento Observaçõe11 

para a nova directoria Iniciado na Ca-
uma das secções já cxis· mara dos srs, 
tentes, dispensada, assim, Deputados. 
a creação de novos laga-
res, além do director: " 

N. 5 

Onde convi~r: 

Art. Fico. o Governo aucto-
rizado a entrar a entrar 
em accôrdo com os Esta· 
dos . productores para a 
regularização dos trans-
portes de café, de modo 
porém, que fique garan· 
tida a entrada do total 
das safr11s mineiras nos 
mercados de exportação 
ou nos amazens regula· 
dores, dentro do anuo 
agricola. 

N. 6 
Onde convier: 

Art. Fica o Governo aucto· 
rizado a innovar os con-
tractos que mantém com 
o Banco de Credito Real 
para as carteiras agricu-
la e do café. ,.:l.i :1U 

N. 7 

Onde convier: 

Art. Fica o Presidente do 
Estado a u c t o r i z a do a 
abrir, no corrente exerci· 
elo, um credito especial r 
para occorrer :\<> despe· 
sas provenientes das ope· 
rações de credito realiza· 
dns, de accôrdo com o 
dispositivo do numero li, 
cap. III, da lei n. 931, 
de 27 de setembro, de 
1926. 



-290-
L -- ~ ===::w 

Data "' Assumpto Andamento Observaç~es o .... 
<1) o E Q 

t:: ::1 
< z 

1927 25 de agosto 14 Approvando diver- Sala das Sessões do Senado, Iniciado na Ca. sos regulamentos 30 de agosto de 1927.- mara dos srs· expedidos pelo Alfredo Sá. Deputados. governo. 
Apoiadas, entram conjun-

tamente em discussão que 
se encerra depois algumas 
observações do sr. João 
Pio, e procedendo-se a 
votação, são approvados 
o projccto e emendas. 

A' commissão de Finanças 

Enl 1." de Setembro, en-
trando em 3 11 discussão, 
o sr. Alfredo Sá justifica 
e envia á Me~ a as s~guin. 
tes: 

Emendas 

N. 8 

Redija-se assim o art. 5,0: 

Art. 5:' Fica o governo au-
ctorizado a reorganizar os 
serviços dos terrenos dia· 
mantinos, transformando 
a Delegacia de Diaman-
tina em sub-inspectoria, 
que será exercida por 
engenheiro , dispensado 
esse requisito para o actu-
al delegado. 

N. 9 

Accrescente-se 
art. 3. •: 

depois do 

Paragrapho unico. Ficam 
tornados effectivos os 
dois lagares de engenhei-
ros-ajudantcs de inspector 
de estradas, com os orde-
nados fixados no orça· 
menta. 

Sala da~ sessões, Senado, 
em 1." de setembro de 
1927.-Aifredo Sá. 
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1927 25 de agosto I 14 Approvando diver • Encerrada a discussão, é Iniciado na C a-
sos regulamento s submettido a votos e ap mara dos srs. 
expedidos pelo provado o projecto com Deputados 
governo. as emendas, ficando pre-

judicada a emenda n. 3 
sendo remettidos á com-
missão de Redacção. 

FEnu 2, é oHerecida e ap 
provada a redacção final. 

lEnl 3, é devolvida á Ca-
mura, acompanhado das 
seguintes 

Emendas 

N. 1 

No art. 1. 0 : supprimam se 
as palavras:- •aos do pri-
meiro officiaJ, e ponha-se 
depois da palavra •lnten· 
dencia•- •7C0$000 men-
SCS>. 

' 
N. 2 

Supprima-se 
do art. 2. 0 

a alínea IX, 

N. 3 
Ao art. 3.0

, accrescente-se: 

cParagrapho ttnico. ficam 
tornados e f f e c t i vos os 
dois lagares de eugenhei· 
ros ajudantes do inspe-
ctor de Estradas, com os 
ordenados fixado:; no or· 
çamento do Estado•. 

N. 4 

Ao art. 5. ", redija-se 
guinte modo: 

do se· 

' 
c Art. 5. 0• fica o governo 

auctorizado a reo· ganizar 
os serviços dos terrenos 
diamantinos, t r a n s for· 
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Assumpto 

15 Approvando diver-
sos regulamentos 
expedidos pelo 
governo. 

Andamento Observaçõe~ 

mando a Delegacia de Iniciado na Ca· 
Diamantina em sub-ins- mara dos srs. 
pectoria, que será exerci- Deputadoo. 
da por engenheiro, fican· 
do dispensado esêe re· 
quisito para o actual de 
legado>. 

Additem se: 

N. ti 

Onde convier: 

Art ... Fica o governo aucto-
rizado a crear, na Secre-
taria das Finanças, uma 
Dírectoria Geral de Ex· 
pediente, com o seguinte 
pessoal: um director, um 
chefe de !;essão, um ].O 
offlcial, um 2. 0 official, 
um amanuense, e os pra· 
ticantes que forem neces-
sarios. 

Paragrapho unico. O gover· 
no poderá, si assim julgar 
conveniente, transferir 
para a nova Directoria, 
uma das secções já exis-
tentes, dispensada, assim 
a creaçl!o de novos Ioga· 
res, além do director. 

N. 6 

Onde convier: 

Art .•• Fica o governo au· 
ctorizado e entrar em ac· 
cardo com os Estados 
productores para a regtt· 
larizaçl!o dos transportes 
de café, de modo, porém, 
que fique garantida a en· 
trada do total das safras 
mineiras nos mercados de 
exportação, ou nos arma· 
zcns reguladores, dentro 
do anno agrícola. 
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1927 29 de agosto 15 Creando o cargo N. 7 
de Sub Procura-
dor Geral do Es· Onde convier : 
tado. 

Art... Fica o governo au-
ctorizado a innovar os 
contractos que mantêm 
com o Banco de Credito 
Real para as carteiras agri 
cola e do café. 

N. 8 

Onde convier: 

Art.. . Fica o Presidente 
do Estado auctorizado a 
abrir, no corrente exer· 
cicio, um credito especial 
para occorrer ás despesas 
provenientes das opera. 
ções de credito realiza-
das, de accordo com o 
dispositivo do numero 11, 
cap. m. da lei n. 931,J 
de 27 ele setembro de 
1926. 

Sala das commissões, 2 de 
setembro de 1927 .-Xa· 
vier Rolim.-Luiz Lisboa. 
- Valladares Ribeiro. 

E11.n 10, é, pela Camara, 
enviado á sancção sob o 
n. 257. 

Snnccionado 

Lei 966, de 11 de setembro 
de 1927. 

Em 30 de agosto, vai a 
Imprimir se. 

Approvado nas tres discus-
sões regimentaes e com re· 

dacção final respectiva-
mente em 1, 3, 8 e 10 
de setembro, ao mesmo 
foram pelo Senado ap-
provadas cinco emendas, 

Iniciado na Ca· 
mara dos srs. 

. Deputados. 
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Assumpto 

15 lcreando o cargo 
de Sub Procura· 
dor Geral do Es· 
ta do. 

Andamento Observações 

o.fferecidas pelo sr. AI· \Iniciado na Ca· 
fredo Sá, sendo 1 em 2/' mar a dos sra. 
discussão e 1 em 3. '1, as Deputados. 
quaes são as seguintes. 

N. 1 

Art... O Advogado Ge-
ral do Estado será no-
meado nos termos da lei 
n. 912, de 1925, c ficará 
prohibido de exercer a 
advocacia. 

Art... Os vencimentos do 
advogado Geral do Esta-
do ficam fixados em ..... 
30:000$000, por anno. 

Art... Fica excluída da 
competencia do Advoga. 
do Geral a attribuição 
contida na alinea 6 do 
art 278, da lei 912, de 
1925. 

Art... O Ajudante do Ad· 
vogado Geral do Estado, 

. que passará a denominar-
se Procurador Fiscal, fica 
sujeito à Secretaria das 
Finanças e terá, além das 
attribuições constantes do 
art. 279, da lei 912, de 
1925, mais a da :11inea 6, 
do art. 278, da referida 
lei. 

Art... O Procurador Fis· 
cal será substituído, em 
seus impedimento~, pelo 
promotor de justiça da 
1. a vara da Capital. 

Art... A denominação de 
auxiliar jurídico da Se-
cretaria · da Agricultura 
fica substituída pela de 
Consultor jurídico da Se-
cretaria da Agricultura. 
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15 \Creando o cargo 
de Sub Procura-

N. 2 Iniciado na Ca· 
mara dos srs. 
Deputados, dor Geral doEs- Substitua-se o n. 4 do arti-

tado. go 279, da lei n. 912, de 
23 de setembro de 1915, 
pelo seguinte: 

Art.279: 

4- representar, em qualquer 
comarca, por incumben-
cia do Presidente do Es-
tado ou do Secretario das 
finanças, o Estado ou a 
fazenda Estadual, nas 
causas em que esta ou 
aqttelle figurar como au-
ctor, ré o, oppoente ou 
assistente. 

N. 3 

Substitua-se o numero 8, do 
artigo 279, da lei n. 912, 
de 23 de setembro de 
1925 (reforma judiciaria), 
pdo seguinte: 

Art. 279: 

8) o auxiliar do Advoga· 
do Geral, que lhe pode-
rá affectar até a metade 
dos feitos em andamento. 

N. 4 

Substitua-se o n. 9, do arti-
go 27'1, da lei n. 912, de 
23 de setembro de 1925, 
pelo seguinte: 

9) ~(organizar annualmentc 
e apresentar ao Advoga-
do Geral o mappa do 
movimento das causas em 
que, por qualquer titulo 
tenha intervindo pelo Es-
tado ou pela fazenda 
Estadual. 
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Assumpto 

151Creando o cargo 
de Sub Procura· 

Andamento 

N. 5 

dor Geral doEs· Substitua-se o art. 7. 0 , do 
tado. projccto n. 15, da Cama-

ta pelo seguinte: 

Art. 7. o Esta lei entrará 
em vigor desde a data da 
sua publicação ficando o 
govt:rno anctorizado a 
abrir para esse fim, o crc· 
dito necessario. 

Sala das ses~ões, Senado, 
8 de setembro de 1927 . 
.•.. Alfredo S<í. 

Ern 10, com essas emen-
das, é devolvido o proje-
cto á Camara deis Srs. 
D~putados. 

Ern 16, é enviado á san-
cção presidencial wb o 
n. 272, redigido de ac-
cordo com as emendas 
do Senado. 

Sara!clon:ntlo 

Lei n. 979, de 17 de setem-
b!O de 1927. 

16 Contando tempo Em 2:> de agosto de 1927, 
para effeito de vae a imprimir-se. 
addicionaes, á 
prof e s s? r a d, Approvado pelo Senado nas 
Alexandn~~ de tres discussões regimen-
Santa Cectha · taes e em redacção final, 

respectivam<'n!e em 27 e 
3~ de agosto e l e 2 de 
fetembro, é remettido á 
Eancção pre;idencial sob 
o n. 484. 

Sanccionndo 

Lei n. 932, de 3 de setem-
bro de 1927. 

Observações 

Iniciado na Ca· 
mara dos srs, 
Deputados 
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17 Auctor i z ando a En1 23 de agosto, vai a Iniciado na Ca 
alrertura do cre- imprimir-se. mara dos sr1 
dito de 6.700 con- Deputados. 
tos na ~ecretaria Enl. 24, é sem debate ap-
da Agncultura e provado em 1. • discus-
c<;mten.do outras são e remettido á Com-
dtspostções. missão de Finanças. 

Em 26, é offerecido para 
2. a discussão, acompa-
nhado da seguinte 

Emenda 

Ao art. 4. 0 do projecto n. 
17, accrescente·se á pa-
lavra-Barbacena-o se-
guinte: «e os dos profes-
sores de desenho da Es-
cola Normal de Bello 
Horizonte. :o 

Sala das sessões, 26 de agos-
to de 1927 .-Alfredo Sá. 
João Pio.-Luiz Lisboa. 
Levindo Coelho .-Enéas 
Camera. 

Em 27, é approvado em 
2.a. discussão e remettido 
á Commissão de Finan-
ças, tendo sido approva-
dos sob ns. 2 a 7 cinco 
emendas, sendo a de n. 
2, offerecida pelo Sr. E-
néas Camera, sob ns. 3, 
4, 5 e 6, pelo Sr. Alfredo 
Sá, e sob 7, pelo Sr. Le• 
:vindo Coelho. 

Em 31, é approvado em 
3 a discussão, com cinco 
emendas:- sob ns. 8 a 11 
offerecidos pelo Sr. Al-
fredo Sá, e sob n. 12, 
pelo Sr. Valladares Ri-
beiro. 

Ficam sobre a mesa para 
soffrerem uma 4. 8 dis-
cussão, visto conterem 
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1927 22 de agosto 17 Auctor i z a n d o a 
abertura do cre-
dito de 6,700 con-

materia nova as emen- Iniciado na Ca· 
das de ns. 8 a 12. mara dos srs. 

tos na ~ecretaria Em 1.0 de setembro, de-
da Agncultura e pois de algumas observa-
C?nten?o outras ções do Sr. Valladares Ri-
disposições. beiro, sllo approvadas em 

4. • discussllo, e remettl-
das com o projecto á 
Commissão de Redacçllo. 

lEm 2, é offerecida e ap-
provada a redacç11o final 

Em 3, é devolvido á Ca-
mara dos Srs. Deputados, 
acompanhado das se-
guintes 

Emendas 

N. 1 

No art. J..o, depois da pa-
lavra • Barbacena », ac-
crescente-se: - e os dos 
professores de desenho, 
musica, gymnastlca, etra· 
balhos manuaes da Esco-
la Normal de Bello Ho-
rizonte. 

Addittem-se, onde convier: 

N. 2 

Art... E' creado na Secre-
cretaria do Tribunal da 
Rclaçllo mais um Jogar 
de official, ficando sup-
primido um de amanu-
ense. 

Art... O serviço da Secre-
taria da Relação dividir-
se-á por duas seccções, 
conforme determinar o 
regimento interno. 

Art • • Cada uma das se-
cções terá como chefe o 
offlcial que lhe for desig-

Deputados. 
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1927 22 de agosto 17 Auctori z a n do a 

abertura do cre-
dito de 6.700 con-
tos na Secretaria 

.da Agricultura e 

nado pelo Presidente do Iniciado na Ca-
Tribunal. rnara dos srs. 

N. 3 
conte•do outras Art.,. Os sargentos da for-
disposições. ça Publica do Estado 

terão os seguintes ven-
cimentos, a partir de pri-
meiro de janeiro de 1928. 

Sargento ajudante 325$000 

Primeiro sargento 300$000 

Segundo sargento 285$000 

Terceiro sargento 270$000 

Paragapho unico. A' respe-
ctiva verba fica o gover-
no au~:torizado a abrir o 
credito supplcmentar ne-
cessario a esse pagamen-
to, verificada que seja 
sua deficiencia. 

N. 4 
Art... Fica elevada a qua-

tro contos de réis, por ki-
lometro, a subvenção 
concedida pelo Estado 
para construcção de es-
trada de rodagem, apro-
veit;~das ao trafego de 
nutomoveis, inter-muni-
cipaes, de accordo com 
as leis e regulamentos em 
vigor. 

N. 5 

Art... fica o governo au. 
ctorlzado a fundar c ins· 
tallar na cidade de Theo-
philo Ottoni um externa-
to de instrucção secun-
daria, filiado ao Exter. 
nato do Oymnasio Mi-
neiro, de Bello Horizon-
te, organizado nos mol-
des e de accordo com o 
programma deste. 

Deputados 
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17 Auctoriz a n do a Art... Esse estabelecimen· Iniciado na Ca• 
abertura do cre· to de ensino terá a de- mara dos lrl• 
dito de 6.700 con- nominação de ~oymna- Deputados. 
tos na Secretaria sio Mineiro de Theophi-
da Agricultura e lo Ottoni>, e o pessoal, 
contendo outras corpo docente, gabinetes, 
disposições. Iaboratorios e installações 

necessarios. 

Art... O provimento de 
todos os Jogares será fei-
to de accordo com a le-
gislação em vigor. 

Art. • . Será dada execução 
á presente lei depois que 
houver sido posto á di!>· 
posição do Estado, para 
séde e funccionamento 
desse Oymnasio, edif.cio 
proprio, co~ os requ_is!-
tos necessanos e exigi-
dos para esse fim. 

Art... Fica o governo au-
ctorizado a abrir o credi· 
to necessario para a crea-
ç1Io, installaç1Io e func-
cionamento desse exter-
nato. 

N. 6 

Art... Fica o gov.:rno do 
Estado auctorizado a crear 
na cidade de Ubá, um 
internato e um externato 
do Oymnasio Mineiro, 
nos termos do art. 268 1 de c. 16.782, de 13 de ja-
neiro de 1925, abrindo os 
necessarios creditas para 
a sua installaç1Io. 

N. 7 

Art... Fica o governo au-
ctorizado a despender até 
a somma de 1.400:000$000 
(mil e quatrocentos con-
tos de réis), na constru-
cção do novo mercado 
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17 Auctorizando a 
abertura do cre-
dito de 6.700 con-
tos na Secretaria 

da Capital e acquisição Iniciado na Ca-
do terreno necessario para mara dos srs. 
esse fim. Deputados. 

da Agricultura e Paragrapho u n i c o . Para 
C?nten.do outras execução de~sa obra, po· 
dtspostções. der á abrir desde já o ne • 

cessaria credito. 

Art... Os funccionarios da 
Secretaria da Previdencia 
dos Servidores do Estado 
podrrão nella se insere· 
ver como socios e gosar 
as vantagens do art. 2. • 
da lei n. 880, de 27 de 
janeiro de 1925. 

Sala das commissões, 2 de 
setembro de 1927 .-Xa-
vier Rolim.-Luiz Lisbôa. 
- Valladares Ribeiro. 

Em 8 de setembro, é pela 
Camara enviado á san-
cção presidencial em 3 
preposições, a t.•, sob n. 
253, constituída pela ma· 
teria principal do proje-
cto; a 2.1\ sob n. 254, 
creando um externato em 
Theophilo Ottoni e um 
internato em Ubá; e, a 
3.", sob n. 255, referen-
te a subvenções kilome· 
tricas. 

Sancciomulo 

Proposições ns. 253 ;..... Lei 
n. 962, de 10 de setem-
bro de 1927. 

Proposições ns. 254 - Lei 
n. 964, de lO de setem-
bro de 1927. 

Proposição n. 255-Lei n. 
063, de 10 de setembro 
de 1927. 
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18 Approvando o lau. Ern 26 de agosto, vae a Iniciado na Ca-
do arbitral relati- imprimir-se. mara dos srs. 
vamente ao dis- Deputados. 
tr!cto « M e ll 0 Approvado nas tres discus-
Vlanna• · sões regimentaes e em 

redacção final, respecti· 
vamente em 27 de agosto, 
12 e 14 de setembro, sen-
do nesta mesma ultima 
data devolvido á Camara 
dos srs. Deputados acom-
panhado de uma emenda 
approvada e.11 2.a discus· 
são e offerecida pelo sr. 
Ribeiro de Oliveira, a 
qual é a seguinte: 

Emenda 

No art. 4. 0
, depois das pa-

lavras c Santa Barbara•, 
accrescente-se - «e o de 
N .. S do Gloria do Mu-
riahé, do município de 
Muriahé• e, em seguida 
á palavra cBrumado•, ac-
crescente se cltamury•. 

Sala das commissões, 14 de 
setembro de 1927 .-Xa-
vier Rolim.-Luiz Lisboa. 
-Valladares Ribeiro. 

Em 17 de setembro, é re-
mettido á sancçllo presi-
dencial sob n. 277, redh 
gido de accordo com a 
emenda do Senado. 

Sancclona (lo 

Lei n. 981, de 17 de·setem-
bro de 1927. • 

..._ ... - ..... H 

19 Creando a Univer- Em 23 de agosto, vae a 
sidade de Minas imprimir-se. 
Oeraes. 

Approvado sem debate em 
1. a discussão, a 24 de agos-

to, em 29 é offerecido 
para 2.a, acompanhado 
do seguinte : 
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!027 22 de agosto 19 Creando a Univer- Parecer Iniciado na Ca-
~idade de Minas 

A' Commissl!o de Finanças mara dos srs. 
Geraes. 

do Senado, foi presente, Deputados. 
para parecer, o projecto 
de lei n. 19, da Camara, 
dos Deputados, auctori-
sando o governo a consti-
tuir patrimonios a quatro 
ins-titútos de ensino su-
perior, de Bello Horizon-
te, que se reunirão para 
formar a Universidade de 
Minas Geraes. 

O ensino superior em insti-
tutos particulares, em 
no~so paiz, não se tem re-
commendado pelos re-
sultados que ha produ7.i-
do. Tem contribuído para 
o desprestigio do diplo-
ma, para o regimen da 
incompetencia, para o 

' 
mercantilismo da instru-
cção. Adstrictos á recei-
ta das taxas e matriculas 
esses estabelecimentos lu-
ctam com difficuldades 
para se manterem; as ren-
das são minguadas para 
o custeio, sejam as des-
pesas ordinarias, seja a 
remuneração do corpo 
docente. 

E' uma situação de facto 
que é mister remover, e 
tanto mais quanto se at-
tente que esses institutos 
de ' ensino nem sempre 
são fundados com o só 
objectivo de acudir a uma 
necessidade social ou por 
denodado espírito de ab· 
negação. São ás vezes 
um honesto meio de vi· 
ver, uma profissão, como 
qualquer outra. 

Torna-se necessario, então, 
promover e augmentar 
sua receita e não tem 
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19 Creando a Univer· 
sidade de Minas 
Geraes. 

_, 

Andamento Observações 

sido da regularidade do Iniciado na Ca 
ensino, na severidade do mara dos srs 
exame e no rigor da dis· Deputados. 

' i 

ciplina que conseguem 
esse desiderato. A faci-
litação dos estudos, a 
frouxidão das provas, a 
inobservancia de precei. 
tos escolares inàeclina-
veis, attraetti a mocidade 
incauta e appressada, 
coisa de um diploma que 
lhe abra na vida o cami-
nho de profissão licita ou 
lhe dê o goso de uma 
ociosidade elegante e fu-
til. Portadora de um ti-
tulo scientiflco, lhe é 
este as mais das vezes 
incommodo precalço. 

Nem mesmo com assidui-
dade e interesse de pro-
fessor póde contar, pois, 
mal pago, destina á ca-
thedra apenas as horas 
furtivas da profissão de I que vive. 

O curso se faz por rapidez, 
o diploma se conquista 
com facilidade - são as 
vantagens que offerecem 
e com que se enchem de 
atum nos. 

Ha excepções, que por 
isso mesmo avultam em 
plano honroso de supe. 
rioridade e reputação de 
respeito e apreço 'pu. 
bllco. 

E os que se enquadram 
nessa resalva já experi· 
mentaram crise temerosa 
c~m a diminuição da ma. 
tncula, na vigencia da 
r~forma nivadavia Cor. 
rea, desviada toda para 
as escolas de facil acces-
so e de mais facit con-
quista do titulo s~ientihco. 

I 
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19 Creando a Univer- Mas, em regra, é esse o re· Iniciado na C::t· 
sidade de Minas gimen das escolas parti- mara dos srs, 
Geraes. culares, .livres outróra, Deputados. 

reconhcctdas ou equipa· 
rada~ hoje. 

Já o institutos officiacs man-
tiveram as regras da dis· 
ciplinn, a efficíencia dos 
estudos, a regularidade 
dos exames. 

Haja vista as academias de 
direito de São Paulo e 
Rec·fe, as escolas de me· 
dicina do Rio de Janeiro 
e Bahia, as e'colas de 
de Minas e de Pharmacia 
de Ouro Preto. 

Resistiram á anarchia que 
reinou nos cursos supe-
riores, sustentaram a s 
tradições de rigidez e 
moralidade do ensino, 
salvaram a dignidade do 
diploma, p~estes a ser 
subvertida. 

Essa Jicção da experiencia 
e os exemplos aconselha 
riam a officialização do 
ensino superior em nosso 
paiz, desta forma resguar-
dado das contingencias e 
difficljldades que ás ve· 
zcs o dezorganizam, en-
fraquecem c dcspresti· 
giant. 

A creaçã0 da Universidade 
de Minas Geraes satisfaz 
em parte :t esse pensa-
mento. 

Formado pelo Estado o pa-
trimonio de cada um dos 
institutos de ensino supe· 
rior, que a compõem, 
rendendo sormna annual 
sufficiente para 5Uas des-
pesas com o professora 
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19 Creando a Univer· 
sidade de Minas 
Geraes. 

Andamento Observações 

do, custeio e material, Iniciado na C a 
estarão a salvo dessas mara dos srr. 
aperturas e poderão ter Deputados. 
regimen disciplinar e es· 
colar mais severo, mais 
zelozo e melhor condi-
cionado ás necessidades 
e exigencias do ensino. 

Por outro lado, a funcção 
social das universidades, 
como instrumentos de 
cultura civica e intelle-
ctual, no angustiante pro-
blema de ensino e da 
educação no Brasil, virá 
contribuir para sua solu-
ção e para seu aperfei-
çoamento, tendo a recom-
mendal-a os exemplos e 
os fructos do regimen 
universitario em oaizes 
que, como a Ingla'terra, 
Allemanha, Estados Uni-
dos e Japão, o praticam 
c demonstram sua excel-
lencia. 

cO espírito Universitario 
afervora o orgulho dos 
que as frequentam, a con-
vicção do professor na 
tarefa que desempenha, o 
encantamento d<\ vida em 
cornmum dos estudantes, 
o trabalho de cooperação 
na organização de theses 
escolares e nas pesquisas 
scientíficas, e prende as 
gerações através das dif-
fercntes épocas da histo-
ria politica e social de 
cada paizc, 

Sendo assim, as universi· 
dades, na organização do 
ensino superior, elemento 
que aperfeiçoa a instru-
cçllo, aprimora a educa-
ção civica e fortalece os 
laços da nacionalidade, 
o voto do Congresso Mi· 
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19 Creando a Univer-
sidade de Minas 
Oeraes. 

Andamento 

neiro deve vir no encon- Iniciado na Cn· 
tro do pensamento do mar a dos srs. 
exmo. sr. Presidente do Deputados, 
Estado, no facilitar e ap-
provar o projecto que a 
respeito submetteu ao seu 
estudo, jâ discutido e vo-
tado na Carnara dos srs. 
Deputados. 

E' pois, de parecer a com-
missão de Finanças do 
Senado, que seja dado 
para segunda discussão, 
e approvado. 

Sala das commissões, Se-
nado Mineiro, em 29 de 
agosto de 192"1.- Alfredo 
Sá.-Levindo Coelho.-
Luiz Lisbôa. 

Approvado em 2.• e 3. • 
discussão e em redacção 
final, respectivamente em 
31 de agosto, 1. 0 e 3 de 
setembro, em 5 é remet-
tido á sancção presiden-
cial sob n. 486. 

Sancclonado 

Lei n. 956, de 7 de setem-
bro de 1927. 

20 Reformando algu- IErn 30 de agosto, 
mas disposições imprimir-se. 
do Codigo do 

vae a Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados 

Processo Penal Approvado nas 3 discussões 
regimentaes e redacção 
final respectivamente em 
1. 0 1 6, 8 e 10 de setem· 
bro, nessa mesma ultima 
data é devolvido á Ca-
mara dos srs. Deputa· 
dos, acompanhado de 7 
emendas, sendo as de ns. 
i a 6 offerecidas pela 
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mas disposicões 
do Codigo do 
Processo Penal. 
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Commissão de Justiça e Iniciado na Ca 
Legislação, ao apresentar mara dos srs 
o proj.:cto para 2. a dis- Deputados. 
cnssão, e a de n. 7, offe-
recida pelo sr. Alfredo Sá 
em 3 • • discussão, as 
quaes são as seguintes: 

Emendas 

N. 1 

Sub:ltiba·se a redacção do 
art. 2. 0 do projecto pela 
seguinte: 

Art. 2.° Fica supprimida a 
regra 4. ;\ do art. 383 do 
Codtgo do Processo Pe-
nal do Estado. 

N. 2 

Substitua-se o art. 9. o do 
projccto pelo seguinte : 

Art. 9. o Não terão cffeito 
suspensivo os recursos 
interpostos das dt cisões 
referidas na letra d do 
art. 480, e na letra c do 
art. 500 do Codigo do 
Processo Penal. 

N. 3 

Substitua-se o paragrapho 
unico do art. 10, do pro 
jecto, pelo seguinte: 

Paragrapho unico. Será re. 
levado de prestar essa se· 
gurança o reu miseravel. 

N. 4 

Supprima-se o art. H do 
projecto. 

N. 5 

Supprima-se o paragrapho 
~mico do art. 12 do pro· . 
JCCto, ; 
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1927 29 de agosto 20 Reformando nlgu- N. 6 
mas disposições 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. do Codigo do Substitua-se o art. 13 do 

Processo Penal. projecto pelo seguinte: 

Art. 13. Fica substituído o 
~ 2. 0 do art. 125 do Co· 
digo do Processo Penal, 
?elo seguinte : 

!
Art. 125 ... § 2. 0 O valor 

depositado será logo re· 
colhido á collectoria esta-
dual ou ás mãos do de· 
positario publico, juntan 
do·se nos autos o respe· 
ctivo conhecimento. 

N. 7 

Accrescente-se depois do 
art. 17 do projecto: 

Por motivo de segurança 
publica, demora excessi· 
va no preparo do pro· 
cesso para o jury, paixão 
popular ou falta de isen· 
ç1io de animo no julga-
mento, poderá o procu-
rador ger~l do Estado re-
presentar á Camara Cri-
minal do Tribunal da 
Relação, e esta decidirá 
sobre a conveniencia de· 
ser o crime julgado fóra 
do districto da culpa, 
preferindo-se o t e r 111 o 
proximo, calct1lada a dis-
tancia pelo tempo de via-
gem. 

Paragrapho unico. O pro 
curador geral agirá me· 
diante representação da 
parte interessada, devida-
mente comprovada, c só 
nos crimes cujo julga· 
mento pertence o jury. 

Em i6, é rcmettido pela 
Camara á sancção presi-
dencial sob n. 273~ 

' 
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Reformando algu. Sancclonado, Iniciado na Ca mas disposições mara dos srs do Codigo do e xcepto os arts. 15 e 13 Deputados. Processo Penal. que foram vetados. 

Lei n. 984, de 20 de selem· 
bro de 1927. 

Sobre classificação F:m 5 de setembro vae a I de comarcas. imprimir-se. 
niciado na C a-

s. mara dos sr 

Approvado nas tres discus. 
Deputados. 

sões regimentaes e em 
redacção final respectiva-
mente em 8, 9, lO e 11 de 
setembro, em 12 é devo!· 
vi do á Camara dos srs. 
Deputados, acompanha-
do de tres emendas, scn. 
do a 1.11 e 2.11 offerecidas 
em 2.a discussão respc· 
ctivamente pelos srs. AI-
frcdo Baeta e Alfredo Sá, 
e a 3.", em 3.•, pelo sr. 
Pa8SOs Maia, as quaes 
são as seguintes: 

Emendas 

N. 1 

Accrescente·se ao art. 1 o • . . 
Paragrapho . . . Fica resta. 

belecida a classificação 
da comarca de Ouro Preto 
em 3. 11 entrancin • 

N. 2 

Accrescente. se ao paragra. 
pho unico, do art.· 3. o, 
entre as palavras •banco 
ou vencimentos~ as se-
guintes : - •ou C a i x as 
Economicas ou por ti-tulo da divida pulbica,, 

N.3 

Ao art. 6.o, supprima-se. 
Sala das Commissões, a os 
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22 Sobre classificação 
de comarcas. 

1.1 de setembro de 1927. Iniciado na Ca-
- Xavier Rolim. - Luiz mara dos srs 
Lisbôa. Deputados. • 

25 

26 

28 

nm 16, é remettido á san· 
cção presidencial sob n. 
274, redigido de accordo 
com as emendas do Se-
nado. 

Sancclona(lo, 

excepto o paragrapho unico 
do art. 4. 0 , que foi veta-
do. 

Lei n. 1.009, de 26 de se· 
tembro de 1927. 

Instituindo o fundo l~m 9 de setembro, vae a Iniciado na Ca-
escolar. imprimir-se. mar a dos srs. 

Apprnvado sem debate nas 
tres discussões regimen· , 
taes. e em redacção final, 
respectivamente em 12, 
14, 15 e lo de setembro, 
em 18 é remettido á san-
cção ·presidencial sob n. 
497. 

Sancclona<lo 

Lei n. 989, de 20 de se-
tembro de 1927. 

Deputados,. 

Sobre reforma con- F-1!1 8 _de. setembro, vae a Iniciado na Ca-
stitudonal. mtpnmtNC. mara dos srs. 

Approvado sem debate nas 
3 discussões regimentaes 
do 1. o turno, respectiva-
mente em 10, f2 e 13, 
em {4 é devolvido á Ca-
mara dos srs. Deputa· 
dos, para soffrer as 3 
discussões regimentaes 
do 2,0 turno na sessão le-
gislativa de i928. 

Deputados. 

5 b e 0 ensino de Em 5 de setembro ,Çvae a Iniciado na Ca· 
0p Í

1 
a r ma c i a e imprimir-se. mar a dos srs. 

odontologia. Deputados 
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28 Sobre o eusino dJApprovado nas tres discus· Iniciado na Ca-
p h a r ma c i a e sões regimentaes e em r e- mar a do3. srs. 
odontologia. dacç:Xo final, respectiva Deputados. 

me,Ite a 8, 9, 15 e 16 desse 
rnez, nessa mesma ultima 
data é devolvido á Cama· 
ra dos srs. Deputados 
acompanhado de cinco 
emendas, offerecidas pelo 
sr: Alfredo Sá, a> quaes 
são as seguintes 

Emendas 

N. 1 

a) Supprimam-se no art. 
1. 0 as pabvras c e nas re· 
conhecidas pelo Estado .. 
de U!Já c ltajubá». 

N. 2 

b) No art. 2. 0 , onde está 
c prazo de dois annos•, 
diga se c prazo egual aos 
de duração dos respecti· 
vos curso~·. 

N. 3 
c) no mesmo art. 2. o, sup-

primam-se as seguintes 
palavras finaes: c excepto 
as reconhecidas pelo Es-
tado, fundadas antes de 
vigente o decreto n. 
11.530, referido no arti· 
go precedente, e as Es-
colas de Pharmacia e 
Odontologia de Ubá e 
Ibjubá·. 

N. 4 

d) Supprimam·se o art. 6.0 • 

N. 5 I 
Ac~rescente-se, onde con· 

VIer: 

Art. • · · E' facultado aos 
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SÓbre o ensinb de 
pharmaciae 
odontologia. 

aluirmos a'ctuah'nente ma- Iniciado na Ca· 
trículados nas Escolas de mara dos àrs 
Ph.~rma~ia e Odotjtologia Deputados. ' 
elnstentes no Estado e 
cujos. tljplomas não são 
reconhecidos, transferi-
rem-se, no prazo de tres 
mezes, para as esc'olas re-
conhecidas. 

J~m !6, {sess,i!o noctt~rna), 
volta novamente ab St :1a· 
do, visto ter s'do rejeita· 
da pela Cámara a emen-
da n. 4.-Sobre a mesa. 

Em 17, depois de algumàs 
observaçõe~ do sr~ Alfre· 
do Sá, conforma-se o Se-
nado com a deliberação 
da Camara·, rejeitando a 
referida emenda, que foi 
com o prÇJjecto ~ com~ 
missão de Redacção, por 
parte da qual, o sr. Xa-
vier Rolim; obtendo ur-
gencia, offerece a reda-
cção final. 

l~m 20, é remettido á san· 
cçllo presidencial. sob n. 
492. 

~nncclona<lo 

Lei n. 1.004, de. 2i de se-
tembro de 1927. 

Dispondo sobre au· E1~1 a~ ?e agosto, 
ctorização ao go· tmprtnm se. 

vae a Iniciado .na Ca-
ntara dos srs. 

verno para fazer . diversas doações Approvado nas tres dtscus· 
e contendo ou- sões reginientaes e e~1 
tras disposições. redacç~.o f•nal_, respectt-

vamente nds lhas 1. 0 , 3, 
5 e ó de setembro, rece 
beu o mesmo 4 emendas, 
sendo a 1.", em 2. 11 dis· 
cus~ão, offcrecida pelo 
sr. Passos Maia e as tres 
outras em 3. 11 discussão 
pelo sr. ~lfredo. Sá, as 
quacs são ás seguintes: 

Deputados. 
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i~j_ __________ _jl~J~~~L_ ____________ +\--------------------t-'--------~ 
Iniciado na Ca-

mara dos srs. 
Deputados. 

31 de agosto 1927 30 Dispondo s o b r e 
auctorização ao 
governo para fa-
zer diversas doa· 

Emendas 

N. 1 

ções e contendo Accrescente-se onde 
outras disposi- vier: 
ções. 

con· 

I 

Artigo. Fica o ·Presidente 
do Estado aucforizado a 
fornecer, a .titulo de pre-
mio, passes nas estradas 
de ferro e nos vapores 
iluvlaes, a um agricultor 
de cada municipio do Es. 
tado que tendo no anno 
agricola anterior planta· 
do maior área em ce· 
reaes, afim de fazer um 
estagio semanal na Escola 
de Agricultura de Viçosa, 
durante as férias dos 
atum nos, em agosto. 

§ 1. o Para obter esse favor 
do Estado terá elle de en-
viar ao Secretario da 
Agricultura um requeri· 
mento com a certidão 
comprobatoria do presi· 
dente da Camara e do 
c o ll e c to r estadual de 
seu município. 

~ 2. 0 As despesas nas Es-
colas de Agricultura cor-
rerão por conta do Esta. 
do. 

Sala das sessões, 3 de se-
tembro de 1927. -Passos 
Maia.-Modc~tino Oon 
çalves.- Luiz Li~bôa. -
Camillo Chaves. 

N. 2 
Supprima·se no art. 1. • as 

·seguintes palavras· c Ao 
hospital São Sebastião 
da cidade de Viçosa, no~ 
terrenos occupados pela 
Escola Superior de Agro-
nomia e Veterinaria do 
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Estado, a área necessaria Iniciado na Ca· 
á construcção do seu mara dos srs 
novo edifício,. Deputados. ' 

30 Dispondo sobre au· 
ctorização ao go· 
verno para fazer 
diversas doações 
e contendo ou· N. 8 
tras disposições. 

Substitua-se o paragrapho 
unico do art. 1. 0 pelo 
seguinte: 

Paragrapho unico. Os irn· 
moveis, a que se refere 
este artigo, reverterão 
para o Estado si no prazo 
de dois annos da data 
desta lei não forem apro· 
veitados para os fins da 
doaçãu. 

N. 4 

Accrescente-se depois do 
art. 3. 0 : 

Artigo. As doações a que 
se referem os arts. 2.v e 
3. 0 , desta lei ficam sujei-
tas á condição estabeleci· 
da no paragrapho unico 
do artigo primeiro. 

Sala das sessões, Senado, 
em 5 de setembro de 
1927.--Aifredo Sá. 

F.m 8, é devolvido á Ca· 
mara, acompanhado das 
referidas emendas. 

Em 14, é enviado á sancção 
presidencial sob n. 265. 

Sanccionatlo 

Lei n. 973, de 14 de setem 
bro de 1927. 

Auctorizando o go- Em 31 de agosto, vae a Iniciado na Ca· 
verno a mandar imprimir-se. mara dos srs. 
imprimir annual- Deputados. 
mente a mono· Approvado nas tres discus-
graphia premia· sões regimentaes e em 
da pela •funda- redacção final, respecti· 
ç ã o P e d r o vamente em 1'. 0 , 5, 8 e 9 
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31 · ç ã o. I? e d r. o : 
, I.essa_o, e llisiíOJ"!< 

do .. soQr.e. outra:> : 
medidas. 

de. seh:mpro, n~:ssa mes. Iniciado. na, · Ca·. 
ma dAta é üevol vi do· á · in ara ·dos ais: 
Camara dos Deputados, Deputados. 
acmnpanhadQ da s~guin· . 
te. ~menda, offereci4a em 

: 2.a. dis.cmsãp pelo sr. 
Alfredo Sá, a qual é a 
seguinte. · 

Emenda 

Onde convier:. 

Art. O governp fica aucto-
rizado a adquirir a Em-
presa Balnearia ThFrrno· 
polis, com as respeld!vas 
bem feitorias' e terrenos 
adjacentes, no município 
de jacuhy. e, bem assim 
a desapropr'iar a área 
precisa aos serviçqs da 
estancia, :JQrindo para 
isso os creditas necessa-
rios. · ' 

Sala das sess~es, 5 Q.e se-
tembr de 1927 .-Alfredo 
Sá. . 

Em 13, é enviado á; s:m· 
cção presidencial sC.b n. 
262, redigidq de ac'cordo 
co:n a emenda do 'Sena· 
do. 

Sancclona<lo 

Lei n. 971, de 13 de sttem-
bro de 1927. 

32 Sobre aberturíl de Em 26 de agosto, vae a Iniciado na Ca-
l aredito e co~ten· imprimir ~c. mara do·s srs. 

d_o outras dtspo- . Deputados. 
stções. Approvado nas tres dtscus- · 

sões rcgirnentaes e em 
redacção firial, respecti-
v~mente. rm · 27 e ~1. de 1 
agosto, L • e 2 de setem-
brp, e.m 3 é devolvido 
á, Ca}11;í r a d.os srs, De-
pu~íld.o,s, ~compaphado 
de uma em~nda, óffere· 
cida em. 21n disçussão 
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32. \

1

S91Jre aberturl\ de 
credito e conten• 
do outras di'sno, 
sições. · ' · 

~ndamento Qbserva;çõee 
1 

~elo sr., Alfr,edo B;te~~. e lniciad,o. Dll. G'· 
que. é: q! seguinte · mara· dos ars. 

Deputados. 
Eme(lda 

Ac~rescente.se onde, con· 
vr~;r:. 

Art. .. Fica 0 goverpo nu-
ctorizado a abrir o cre-
dito t.speci~l de .. , .••••. 
lOO:OG0$000 para a con-
servação de: monurpentos 
artist1cos do Estadp. 

Sala das ses<O)!s do Senado 
Minetro, 31 de agosto de 
\927. Alfredo B~eta.
Gabriel Santos.- Valia-
dares Ribeiro .-Modesti-
no Gonçalves. 

Em 8, é envi~do á snncção 
presidencial sob n1 256. 

Sancclon:ulo 

Lei n. 965, de 10 de! setem-
bro de 1927~ 

30 de agosto 33 Considerando de E1_n 31. ~e agosto, 
utilidade publica tmpnnur-se. 

vae a Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. ' o·· Au.tomovel . 

i Club. de Minas Approvad<? nas tres dtscus~ 
Oeraes e conten- s~es regtment~es e:em 4. 
do ainda outras drscussllo, a.ss1m como CJ?l 

I disposições, redacção fwa~, respech-
vamente em 1. , 5, 6, 9 e 
10 de setembro, nessa 
mesma ultima datl\ é de· 
volvido á Camara dos 
srs. Deputados acompa-
nhado de 4 emendas, sen-
do as de n. 1, dferecida 
em 2. • discussão Reto sr. 
Modestino Gonçalves; as 
de ns. 2 e 3 pelo sr. Al-
fredo Sá, e a de n, 7, em 
3. • discussão pelo,sr. Al-
fredo Sá, as quaes .são as 
st·guintes: 
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'33 Considerando de Emendas 
utilidade publica 
o Au to mo vel N. 1 
Club de Minas 
Oeraes e conten· Ao art. t• Depois da pala· 
do ainda outras vra «Campanha~, accres· 
disposições. cente·se: Asylo da lm· 

maculada Conceição de 
Jaboticatubas. 

Sala das sessões, 5 de se-
tembro de 1927.-·Modes-
tlno Oançalves. 

N. 2 
Accrescente-se, depois do 

art. 3.o, o seguinte: 

Artigo. As doações a que 
se referem os arts. 2. 0 e 
3. 0 são feitas para o fim 
de se installarem nos res· 
pectivos prcdios cstabe· 
lecimentos de 

verterão elles ao 
domínio do Estado si no 
prazo de dois annos da 
data desta lei, não Íive· 
rem tido essa applicação. 

N. 3 
Accrescente se ao art. 4. •, 

depois da palavra •Cam-
panha•, o seguinte: 

••• c e pela Escola Livre 
de Commercio de Minas 
Oeraes, com séde em 
Bello Horizonte~. 

Sala das sessões, 5 de se-
tembro de 1928.-Aifredo 
Sá. 

N. 4 

Accrescente-sc : 

Artigo. Fica o governo au-
ctorizado a auxiliar com 
vinte contos de réis, o 
C?llegio Santa Clara, de 

Observações 

Iniciado na Ca 
mar a dos srs. 
Deputados 
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33 Considerando de 
utilidade publica 
o Auto movei 
Club de Minas 
Oeraes e conten-
do ainda outras 
disposições. 

Itambacury, para con Iniciado na Ca· 
strucção de um pavilhão, mara dos srs. 
destinado ás educandas Deputa do~. 
indígenas, recolhidas ao 

.. 
mesmo collegio e que re· 
cebem no mesmo instru-
cção primaria e secunda· 
ria . 

Sala das se5sões, 8 de se-
tembro fie 1927.-Alfre-
do Sá.--Enéas Camera. 
-Simão da Cunha. 

Contendo a emenJa n. ·4 
materia nov·a, foi sub 
mettida a 4. • discussão, 
sendo approvado sem de· 
bate. 
NOTA 

Em 3.3 discussão é offereci· 
da pelo sr. Luiz Lisboa 
uma emenda que é re 
tirada a requerimento do 
mesmo senhor, a qual 
é a seguinte: 

Emenda 
Fica o governo do Estado 

auctorizado a auxiliar a 
Escola Domestica, exis· 
tente em Brazopolis, com 
a quantia de 3C:000$000 
para a construcção de 
um pavilhão. 

Sala das ses~ões, 5 de se-
tembro de 19.<.7.-Luiz 
Lisboa.-Camillo Chaves. 
-Modestino Gonçalves. 

Em 15 de setembro é re· 
mettido á sancção presi-
dencial sob n. 270. 

Sancclon:ulo 
Lei n. 978, de 17 de setem-
bro de 1927. 

34 Dispondo sob r e Em 5 de setembro, vae a Iniciado na Ca· 
emolumentos de imprimir-&L mara dos srs. 

Deputados. 
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colledores e es- Appr'o'v'ado n'as tres discus- Iniciado na Ca-
crivães 'de 'c'ólle· sões 'i'cgiinentaes e ·em r e mar a dos srs. 
cloria:s. 'da'cção final respectiva· Deputados. 

nfenté 'e'ih 8, 9, 10 e 11 de 
st:teínbro, recebeu, ao 
ser 'apresentado pàra 3.• 
disc'ussã'ó, uma emenda 
offerecida pela C.ommis-
são de Finanças, a qual é 
a seguinte: · 

Emenda 

Ao pat agrapho unico do 
1. 0--supprima-se. 

Sala das comlnissões, 8 de 
setembro de 1927. -Ri 
beiro de Oliveira.-Aives 
de Lemos. -Alfredo Sá 
-Luiz Lisbôa. 

Em 12, é devolvido á Ca-
mara acompi.mhado da re· 
ferida cmen da. 

nm 17, é rentelti do á san-
cção presiden ~ia! sob n. 
278, redigido de accordo 
com a emenda do Sena-
do. 

Sancclonu1lo 

Lei n. 974, de 17 de setem-
bro do 1927. 

927 29 de agosto 35 Auctorizando o go- J<:m 30 de agosto, vae a int- Iniciado na Ca-
verna a auxiliar primir-se. mar a dos srs. 
com 50:000f-'OOO a Deputados. 
erecção ijde um Approvado sem debate nas 
monumento, na tres discussOes regimen-
cidade de Barba· taes e em redacção final 
cena, ao dr. respectivamente em 1. 0 , 

Chrispim jacques 3, 6 e 8 de setembro; 
Bías fortes. nessa mesnta ultima data 

é enviado á sancção pre-
sidencial, sob n. 4SJ. 

Suncclon:l(lo 

Lei n. [;60, de 9 de setein· 
brd ele 1927. 
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36 Regulando o im-Em 3 de setembro, vae a Iniciado na Ca-
posto de indus· imprimir-se. mara dos srs. 
trias e profissões. Deputados 

Approvado nas tres discus· 
~ões regimentaes e em re· 
dacção final respectiva· 
mente a 6, 8, lO e 13 de 
setembro, recebeu o mes· 
mo 5 emendas, sendo as 
de ns. 1 e 2 offerecidas 
em 2.a discussão respecti-
vamente pelos srs. Alfre-
do Baeta e João Pio; as 
de ns. 3 e 4, offerecidas 
em 3, 11, pelo sr. Alfredo 
Sá, e a de n. 5 pelo sr. 
Alfredo Baeta, as quaes 
são as seguintes: 

Emendas 

N. 1 

Art. . . Fica approvado o 
regulamento que baixou 
com o dec, n. 7.647, de 
23 de maio de 1927, com 
as seguintes :modifica· 
ções: 

O art. 2. o fica assim rcdi· 
dlgido: 

c Para O. calculo do imposto 
de exportação do man· 
ganez proceder-se-á da 
seguinte forma: do valor 
official da tonelada do 
m i n e r i o, tomar-se-á a 
mil!esima, millesima e 
meia, duas millesimas, 
duas millesimas e meia, 
tres milleslmas partes; 
respectivam~nte, · p a r a 
minerios, contendo até 
38°/o de manganez metal· 
lico, de 38,01 a 42, de 
42,01 a 46, de 46,01 a 
50°/0 e, finalmente, para 
minerios contendo mais 
de 50°/" de manganez 
metallicc; o r e sul ta do 
dessa operação se multi-
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36\,Regulando o im· 
posto de indus-
trias e profissões. 

1927 1.0 de setembro plicará pslo teor do mi- Iniciado na Ca-
nerio em manganez me- mara dos srs. 
tallico. e o producto re- Deputados, 
presentará o imposto cad 
vaiarem•. 

Art. 3. • A sobretaxa fica 
substituida por um im-
posto addicional, que 
será, respectivamente, de 
10° /o para a classe infe-
rior, 15°/0 para a 3.a 
classe, 20°/o para a 2.a 
classe, 25°/0 pna a L• 
classe, e 30°/0 para a 
classe especial. 

Art. 6. 0 fica substituído o 
§ 2. 0 pelo seguinte: 

•Urna vez apresentada a 
nota de. despacho, a que 
se refere o paragrapho 
anterior, o exportador 

I 
receberá, em duas vias, o 
conhecimento-guia, com 
o qual effectuará o paga-
mento no Banco de Cre-
dito Real de Minas Oe-
raes da importancia refe-
rida, do que será passado 
o recibo no proprio co-
nhecimento-guia•. 

fica substituido o § 3.o pelo 
seguinte: 

•Preenchidas estas forma-
lidades, voltarão ambas 
as vias do conhecimento 
á Inspectoria, que, em 
troca, fará entrega da se-
gunda nota de despacho, a 
que se refere o § t.o, com 
a prova de quitação do 
i rn p os to constante do 
conhecimento-guia•. 

Accrescente-sc o seguinte 
paragrapho: 

<.\ nota de despacho, cn-
t r e g u e ao exportador, 
será apresentada A Inspe-
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Regulando o im-
posto de indus-
trias e profissões. 

Andamento 

ctoria, quando se tiver de Iniciado na Cn-
effectuar o embarque do mara dos sr11. 
minerio para o exterior•. Deputados. 

Accrescente-se mais o' se 
guinte paragrapho : 

«Ü exportador que nllo ef-
tectuar o pagamento do 
imposto dentro de 5 dias, 
depois de receber a guia 
a que se refere este ar· 
tigo, fica sujeito á multa 
de IOo/. que será cobra-
da conjunctamente com o 
imposto devido•. 

Art. 9. ° Fica substituído o 
§ 2.• pelo seguinte: 

cEsta pauta será proposta 
trimestralmente á Secre· 
taria das Finanças, até o 
dia 25 do ultimo mez do 
trimestre anterior, tendo 
em vista communicaçl!o 
telegraphica mensal de 
Nova Vork, sobre a co 
tação do minerio, recebi-
do por intermedio do Mi· 
nisterio das Reláções Ex- ~ 
te ri ores•. 

Art. 10. Fica substituído 
pelo seguinte : · 

·Classe especial, minerios 
com . mais de 50% de 
Mn. 

Classe primeira: 

A-49,01-50°/0 

B-48,01-49 

c- 47,01-48 

D-46,ül·- 47 

Classe segunda: 

A-45,01-46,0 °/ 0 
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I 
36 Regulando ? im- B-44,01-45,0 

csto de lndus-
frias c profissões C 43,01.-44,) 

D-41,01-43,0 

Classe terceira: 

A-41 ,Ol-42?fo 

, B-40,01-41,0 

C-09,01-40,0 

D-38,01-39,0 

Classe inferior: 

Minerios contendo até 3Sofo 
de Mn. 

cArt. 13. No paragrapho 
terceiro fica substituída a 

1 importancia de dois con-
tos ue réis pela de um 
conto de réis,, 

Art. 2. o Os exportadores 
de manganez, que instal-
larern, em territorio mi, 
nciro, dentro do prazo 
de cinco annos, fabrica-
ç11o de ligas de manga-
ncz, gosarão de uma re-
ducção de 80°/o no im-
posto de exportação e 
addicional, desde que bc. 
neficiam, em liga, pelo 
mencs, 1 o• /o do man aa. 
nez extrahido, b 

Art. .3. •. Durante os tres 
Pntnetros annos, conta-
dos,,a Partir do inicio da 
fabncaç 1 o 1 a liga ficará 
isenta do imposto de ex-portação. 

Art. 4. 0 
A presente lei en. 

trará em vigor depois de 
1 regulamentada, ~ 

=' 

Observações 

-
Iniciado na Ca 

mara dos srs 
Deputados. 
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1927 1 de setembro 36 IRrgula~do o im- Sala das Sessões do Senadc Iniciado na Ca 
posto de. indus- Mineiro, 8 de setembro mara dos srs-
trias e profissões de 1927 .-Alfredo Baeta. Deputados. 

N. 2 

rSub-eme!ida á emenda /l. 1) 

Art. O teor do manganez 
n:etallico, para os fins do 
pagamento do imposto, 
será calculado sobre o 
minerio em estado na-

tural. 

Sala das Sessões, 8 de se-
tembro de 1927. -João 
Pio. -Hibeiro de Olivei· 
ra.-Luiz Lisboa.-· Pas-
sos Maia. - Simão da 
Cunha. 

N. 3 

Modifique-se a redacção do 
art. 7, do 
seguinte: 

projecto, pela 

Art. 27. O lançamento se- .. 
rá feito mediante aviso 
escripto em visita pessoal 
ao contribuinte estabele-
cido nas sédes dos muni· 
cipios e districtos, deven-
do o collecior · ou lança· · 

' dor colher as necessarias 
' inform,_çõe; para proce· . der aos lançamentos dos 

outros lagares. I 

N. 4 

A' tabetla, se ri e B. onde 
está ·Bondes electricos-
empresaríos, 2.•, 10°/0; e 
•Idem, tracção animal, 

I 
idem, idem, 4. 11, 10 ~lo~. 
Supprima-se. 

A' tabella, serie C, guarda· 
da a ordem alr,habetica, 
accrescente-se: I 
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36 Regulando o im-lcBondes electricos - Em- Iniciado na Ca· 
posto de indus- presarios, 1. "• •Idem, mar a dos srs 
trias e profissões tracção animal, idem, Deputados. 

3."•. 

Sala das Sessões do Senado, 
em 10 de setembro de 
1927. -Alfredo Sã. 

N. 5 

Sub-emenda á emenda n. 1: 

Onde se lê 10 %, leia-se 5"fo. 

Sala das Sessões do Sena~ 
do 1\1ineiro, 10 de setem-
bro de 1927. - Alfredo 

·Baeta. 

Estas emendas são todas 
approvadas excepto a de 
n. 2. 

l~m 13, é offerecida e ap~ 
provada a redacção final 
das emendas, que é a se-
guinte: 

A ~ommissão de Redacção 
e de parecer que as emen. 
das adoptadas pelo Se. 
nad_?, nas discussões do 
P~O)ect? n. 36, sejam en 
v1adas a Camata dos srs 
Deputados com a reda · 
cção seguinte: 

Emendas · 
• !'{. 1 

Addite-se onde convier: 

Artigo. Fica approvado o 
regulamento, que baix:>u 
com o dec. n. 7.647, de . - 23 de '!laio de -1927, com 

I 
as segullltes modificações: 
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i927 1 de setembro 36 Regulando o im· O art. 2. o fica assim redi- Iniciádo na Ca~ 
podo de indus- gido: mara dos srs. 
trias e profissões 

•Para o calculo do imposto 
Deputados. 

de exportação do man-
ganez proceder-se-á da 
seguinte fórma: do valor 
officid da tonelada do 
minerio, tomar-se-á a mil-
lesima, millesima e meia, 
duas millesimas,duas mil· 
lesimas e meia, tres mil· 
lesimas partes, . respecti-
vameute para minerios, 
contendo até 38 o f 0 de 
manganez metallico, de 
38,01 a 42, de 42,01 a 46, 
de 46,01 a 50 "/o e, final-
mente, para minerios con· 
tendo mais de 50"/. de 
manganez rnetallico: o re· 
sultado dessa operação 
se multipl~cará pelo teor 
do minerio em manganez 
metal! i co e o ·producto r e· 
presentar á o imposto cad 
yalorent> .. 

Art. 3." A sobretaxa fica 
substitui da por um im· 
posto addicional, que se· 
r á, respectivamente, de 

' 10 o J 0 para a classe in f e-
rior, 15 °(0 para a 3.• elas-
se, 20 "J 0 para a 2." classe, 
25 "/o para a 1.n classe, 
e 30 °/ 0 para a classe es· 
pecial. 

Art. 6. Q Fica substi tu ido o 
§ 2. o pelo seguinte: ... 

• Uma vez apresentada a 
nota de despacho, a que 
se refere o paragrapho 
anterior, o exportador re-
ceberá, em duas vias, o 
conhecimento-guia co:n o 
qual effecturá o paga-
mento ao Banco de Cre· 
dito Heal de Minas O e· 
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- 1927 1 de setembro 36 Regulando o im- raes da importancia refe. I niciado na Ca· posto de indus- rida,-do que será passado mara dos sr1. trias e profissões o recibo no proprio co- Deputados. nhecimento guia.• 

Pica substituído o § 3.o 
pelo seguinte: 

<•Preenchidas estas formali-
dades, voltarão ambas as 
vias do conhecimento á 
Inspectoria, que, em tro-
c a, fará entrega da segun-
da nota de despacho, a 
que se refere o ~ 1. o, com 
a prova de quitação do 
imposto, constante do co-
n hecimento-guia. ~ 

Accrescente-se o seguinte 
paragrapho: 

cA nota de despacho entre· 
gue ao exportacior será 
apresentada á Inspectoria, 
quarido se tiver de effc-
ctuar o embarque do mi-
nerio para o exterior.» ... 

Accrescente-se mais o se-guinte paragrapho: 

cO exportador que· não ef-
fecluar o pagamento do 
imposto, Jentro de 5 dias, 
depoi5 de receber a guia 
a que se refere este arti 
go, fica sujeito á multa 
de 10 "lo que, será cobra-
da conjunctamente com o 
imposto devido. • -

Art. 9.° Fica substituido 
§ 2. 0 pelo seguinte: o 

•Esta pauta será propos ta trimestralmente á Sc"ér e. t~ria das Finanças, até o dta 25 do ultimo rncz do trime~tre anteriorr ten do em VIsta communicaç ão 
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1927 I 1 de setembro 36 Regulando o im- telegraphica mensal de Iniciado na Ca-
posto de indus· Nova York, sobre a cota. mar a dos srs. 
trias e profissões ção do minerio, recebida Deputados, 

por intermedio do Minis· 
terio das Relações Exte-
riores.~ 

Art. 10 Fica substituído pe· 
lo seguinte: 

·Classe especial, minerios 
de mais de 50 °/0 de Mn. 

Classe ptimeira: 

A-49,01-50 °/0• 

B-48,01-49,0. 

C-47 ,01-48. 

D-46,01-47. 

A-45,01- 46 0/0• 
B-44,01-4ll,O. 

C-43,01-44,0. 

D-42,01--4~,0. 

Classe terceira: 

A-41,01-a 42,0 OJo, 
ll-40,01-41,0. 

C-39,01 - 40,0. 

- D-38,01-39,0. 

Classe inferim-: 

Minerios contendo até 38 °/0 

de Mn. 

cArt. 13, No§ 3." fica 
substituída a importancia 
de dois contos de réis 
pela de um conto de 
réis.,. 

s. s.-42 
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36 Regulando o im~ Art ... Os exportadores de Iniciado na Ca· 
posto de indus- rnanganez, que installa- rnara dos srs. 
trias e profissões rem, em terntorio minei- Deputados. 

r o, dentro do prazo de 
cinco annos, fabricação 
de ligas de mangancz, go-
sarão de uma reducção de 
80 "lo no imposto de ex-
portação, c addicional, 
desde que beneficiem, em 
liga' pelo menos 5 o r. do 
manganez extrahido. 

Art. .. Durante os trcs pri-
. meiros annos, contados a 

partir do inicio da fabri-
cação, a liga fie· rã isenta 
do imposto de exporta-
ção. 

Art... A presente lei en-
trará em vigor desde a 
data de sua publicação. 

N. 2 

Modifique-se do seguinte 
modo o art. 27: 

Art. 27. O lançamento se-
rá feito mediante aviso 
escripto em visita pessoal, 
ao contribuinte estabele-
cido nas sédes dos muni-
cipios e districtos, deven-
do o collector ou lança-
dor colher as nccessarias 
informações para proce-
der o lançamento dos 
contribuintes estabeleci-
do3 em outros Jogares. 

N. 3 

Na te ri e B, annexa ao pro. 
jecto, supprimam.se as 
taxações: - •Bondes ele-
ctricos- empresarios, 2.a 
-10°/o• e •Idem, tracção 
.animal, idem, idem, 4. • 
·- 10°/ •. 
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36 Regulando o im· N, 4 
posto de indus-
tri:ts e profissões Na serie C, annexa ·ao pro-

jecto, guardada a ordem 
alphabetica, accrescente-
se o seguinte; 

Iniciado na Ca• 
mar a dos srs. 
Deputados 

•Bonde electricos (empre-
sarios de), 1.. n,, 

<Idem, de tracção animal 
( empresario dt~). 3. a.» 

Sala das commissões, 13 de 
setembro de 1927. - Xa-
vier Rolim.-Luiz Lisboa 
-· Va!ladares Ribeiro. 

I~m 14 é devolvido á Ca-
mara dos srs~ Deputados, 
acompanhado das emen· 
das a que EC refere a pre· 
cedente redacção. 

Em 29 de setembro, é re· 
mettido pela Camara, á 
sancção presidencial, em 
duas proposições distin-
ctas a 1. tt, sob n. 297, 
constituída pela materia 
princip,ll do projecto, e a · 
2.a, sob n. 279, appro· 
vando o regulamento que 
baixou com o decreto n. 
7. 647, de 23 de maio de 
1927. ' 

Sancclona<los 

Proposição n. 297 -Lei n. 
1.014, de :1.9 de setembro 
de 1927. 

Proposição n. 279- Lei n. 
1.005, de 21 de setembro 
de 1927, 

Alterando disposi- Em 10 de setembro, vae a Iniciado na Cam• 
tivos da lei n. imprimir-se. mara dos srs. 
912, de 1925 Deputados 

t\pprovado nas tres discus-
sões regimentaes e em re-
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---~--------~--~--------~,--------------~--------
1927 9 de setembro I 37 Alterando disposi- dacção final, respectiva- Iniciado na Ca• 

tivos da lei n. mente, em 11, 13, 14 e 16, mara dos srs. 
912,de 1925. recebeu o mesmo em 2. 3 Deputados. 

discussão tres emendas, · 
sendo as de ns. 1 e 2 
offerecidas pelo sr, Al-
fredo Sá, e a de n. 3, pelo 
sr. Simão da Cunha, as 
quaes são as seguintes: 

Emendas 

N. 1 

Accrescente-se, antes do art. 
2.o, do projecto: 

Art. Ficam ~upprlmidas no 
paragrapho unico do 
art 203 da lei n. 912, de 
23 de setembro de 1925,as 
seguintes palavras finaes 
-c nem tributados~. 

N. 2 
Accrescente-se antes do art. 

2. •, do projecto: 

Artigo •. ~s custas contadas 
~os JU.tzes, em segunda 
t~stancta, em materia ci-
Y•! ou _criminal, ficam su-
Jettas a regra estabelecida 
no artigo 212 da lei n 
912, de 23 d~ setembro 
de 1925. 

Sala das sessões, Senado 
13 de setembro de 1927' 
-Alfredo Sá. · 

N. 3 

Accrescente se, antes do . 
art · .. o seguinte: 

Artfgo Esta lei entrará em 
Vtgo~ desde a data de sua 
publtcação. 
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A%Untpto 

Alterando disposi· 
ti vos da lei n. 
912, de 1925. 

Isentando ·de im· 
posto as Empre· 
sas de Armazens 
geraes. 

-- ----- ---

Andamen to Observações 

Sala das commissõ es,Senadollniciado. na Ca· 
de 1927. mara dos srs. 

-Simão da Deputados. 
13 de setembro 
-Alfredo Sá. 
Cunha.-Morei ra da Ro· 
cha. 

Em 16, é devolv ido á Ca· 
Deputa-

hado das 
das. 

mara dos srs. 
dos, ncompan 
referiJas emen 

Em 20, é remetti do á san· 
al sob n. 
e accordo 

cção presidenci. 
282, redigido d 
com as emend as do Se-
nado. 

Sanccion a do 

Lei n. 994, de 2 O de se-
tembro de 1927 

Em 5 de setemb ro, vai a Iniciado na Ca-
ntara dos srs. 
Deputados. imprimir-se. 

Approvado nas t res discus-
es e em re-
espectiva-
10 e 11, 

n discus-
da offere-

Eões regimenta 
dacção final r 
mente em 8, 9, 
recebeu em 3. 
são uma cmen 
cida pelo sr. A 
que é a seguint 

Emenda 

Ao proj ecto n. 3 

lfredo Sá, 
e: 

8, da Ca-
te-se onde mar a, accrescen 

convier: 

Artigo. Fica isen to do im-
tação o al-posto de expor 

godão em fio. 

S. S. do Senado , lO de se-
7 .- Alfre· ternbro de 192 

do Sá. 

·Em 12, é devolv' tdo á Ca· 
hado des-mara, acomp~.n 

sa emenda. 
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Isentando de im- J~m 14, é rernettido á san·Iniclado na Ca-
posto as Ernpre- cção presidtncial sob n. mara dos srs. 
sas de Armnens 2ti3, redigido conr a emen- Deputados. 
Oeraes. ca do Senado. 

Sancclona(Io 

Lei n. 998, de 20 de setem-
bro de 1927. 

39 Auctorizando o go- .Em 23 de ngosto, vai a Iniciado na Ca-
verna a adquirir imprimir-se. mar a dos srs. 

40 

41 

a bibliotheca que Deputados. 
pertenceu ao dr. Approvado sem debate nas 
Raul Soares. 3 discussões regimentaes 

e em redacção final, res-
pectivamente em 24, 27, 
30 c 31 de agosto, nessa 
mesma ultima data é en · 
viado á sancção presi· 
denclal, sob n. 483. 

Sancclonado 

Lei n. 950, de 2 de setem-
bro de 1927. 

Approvando !l f!C- Et!l 15. ~c setembro vai a Iniciado na Ca-
cordo de ltrn!t~s lmpnnm.se. mara dos srs. 
entre os mumc1- Deputados 
pios de Varginha J~:m 16, é approvado sem 
e Eloy Mendes debate em 1. • discLtsão e 

rcmettido á Commissão 
de Estatística. 

Pende de parecer para 2. • 
dlscussao, ela mesma Com-
missao 

Dispondo sobre o Em 10 de sdembro vai a Iniciado na Ca· 
tCob~ligdodde Con- imprimir-se. ' mar a dos srs. 
a 1 i a e· Deputados 

Approvado nas tres discus-

f 

sões regimentacs e em 
redacção final, rcspecti. 
vamente em 10, 12, e 14 
de setembro, em 15 é de-
volvido á Camara dos srs 
Deputados, c o 111 11 m ~ 

I 
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41 :Dispondo sob r e 
I Codigo de Con-

tabilidade. 

emenda üfferecida pelo Iniciado na Ca-
sr. Alfredo Sá, em 2.a mara dos srs. 
discussão, a qual é a se- Deputados. 
guinte: 

42 

Emenda 

No § 1. 0 do art. 34, onde 
está na terceira linha cof-
ficio do presidente>- di· 
ga-se ofhcio dos primei· 
ros secretarias. 

Sala das sessões, Senado, 12 
de !;etemb(O de 1927, -
Alfredo Sá. 

Em 23, é remettido pela 
Camara á l.'ancção presi· 
dencial sob n. 2l.H, redi· 
gido de accordo com a 
emenda do Senado. 

Sancclonado 

Lei n. 1.012, de 29 de se-
. , 

1

_ tcmbro de 1927, . 

Reorg~ntzando OfJ~m 10 de setembro de 1927, Iniciado na Ca· 
serviço de terras vai a imprimir-se. mar a dos srs. 

Approvado sem ·debate nas 
tres discussões regimen· 
taes e em redacção final, 
respectivamente, em 13, 
14, 15 e 16, em 19 é envia· 
do á sancção presidencial 
sob n. 4-J6. 

Sanccionado 

Lei n. CJSS, de 2Q de setem-
. bro de 1927 .. 

Deputados. 

43 Dispondo sob r e Em 9 de setembro vai a im-Iniciado na Ca· 
pJgarnento de primir-se. mar a dos srs. 
subvenções aos Deputados. 
estabelecimentos ,. 
de ensino agri· Approvado nas 3 discussões 
cola, c contendo regimentacs, respectiva 
outras disposi· mtn!t>, em lO, 13 e 14, re-
ções. 
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43 Dispondo s o b r e 
pagamento de 
subvenções aos 
estabelecimentos 
de ensino agríco-
la, e contendo 
outras disposi· 
ções. 

Andamento Observações 

cebeu o mesmo, em 3. • Iniciado na Ca· 
discussão 5 emendas offc- mara dos srs, 
r eciàas pelo sr. Alfredo Deputado11. 
Sá, e que são as seguiu 
tes: 

Emendas 

N. 1 

Artigo ••. Fica auctorizado 
o governo do Estado a 
rever os conlractos com o 
Banco I-Iypothecario c 
Agrícola de Minas Oe· 
raes, de fórma a melhor 
attender a organização e 
funccionamento do credL 
to territorial e do credito 
agricola. 

N. 2 

Accrescente.se onde con-
vier: 

Artigo ... Fica o governo 
auctorizado a conceder, 
mediante contracto, isen-
ção de impostos á socie-
dade ou empresa que ti-
ver contractado com a 
C a m a r a Municipal de 
Santa Luzia o embelleza-
mento de Lagoa Santa, 

· alli estabelecendo um Ca· 
sino-Hotel e divcrsoes li-
citas. 

Sala das sessões, Senado, 
f4 de setembro de 1927.-

Aifredo Sá.- Enéas Ca-
mera.-Simão da Cunha. 

N. 3 

A.ccrescente·se onde con. 
vier: 

Artigo,.. E' facultado aos 
al.umnos ac!tt<llmente ma-
tnculados nas Escolas de 

o 
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Dispondo s obre 
pagamento de 
subvenções aos 
estabelecimentos 
de ensino agri-
cola e contendo 
outras disposi· 
ções. 

Andamento ObservaçOes 

Pharmncia e Odontologia Iniciado na Ca 
existentes no Estado e mara dos sra. 
cujos diplomas não são Deputados. 
reconhecidos, transferir· 
se, no prazo de tres me-
zes, para as escolas reco· 
nhecidas. 

Sala das sessões, 14 de se-
tembro de 1927 .-Alfre-
do Sá.- Ribeiro de Oli· 
veira.-Luiz Lisboa. 

N. 4 

Artigo •.• Fica o Governo 
do Estado auctorizado a 
rever o regulamento do 
Conservatorio Mineiro de 
Musica. 

N. 5 

Artigo... Fica o governo 
do Estado auctorizado a 
conceder ao Sana t o r i o 
Bello Horizonte, para es-
tação e tratamento de tu-
berculosos, durante cinco 
annos, isenção de impos-
tos estaduaes que sobre 
elle incidirem. 

Sala das sessões, em 14 de 
setembro de 1927. - AI· 
fredo Sá.-Enéas Came-
ra.-Simão da Cunha. 

Ficam estas sobre a Mesa 
para soffrer 4. • discus· 
são, visto conterem ma-
teria nova. 

~Em 15, depois de algumas 
observações do sr. le· 
vindo Coelho, pela Com-
missão de lnstrucçlio Pu-
blica. são approvadas em 
4." discussão e remetti-
das com o proj e c to á 
com missão de redacção, 
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43,Dispondo !'o b r JEm 16, é offerecida e ap- Iniciado na Ca 
pagamento de provada a red:.cção final, mara dos srs. 
subvenções 20s sendo nesta mesma data Deputados. 
estabelecimentos devolvido á Camara dos 
dt: ensino agri· srs. Deputados, acompa-
cola, e confen nhado das r c f e r idas 
do outras dispo· emendas. 
sições, 

Em 20, é remettidos á san-
cção presid, ncial em 3 
proposições distinctas, a 
I. a sob n, 286, constitui-
da pela materia principal 
do projecto; a 2. n sob n. 
?83, considerando isen-
tos de imposto territorial 
os ter r e n os occup.1dos 
por predios que consti-
tuem patrimonio das Ca-
sas de C1Tillade do Esta. 
do e contendo outras dis· 
posiçõc~; a 3." sob n, 285, 
referente á approvação 
do regulamento que bai· 
xou com o decreto n. 
7.877, de 30 de agosto de 
1927 e auctorizan do a r e. 
visão do regulamento do 
ConservatoriJ Mindro de 
Musica. 

Sancclona<los 

Proposiçll:o n. 286-Lei n. 
992, de 20 de setembro 
de 1927. 

Proposição n. 283-L'el n. 
996, de 20 de setembro 
de 1927. 

Proposiçtto n. 285-Lci n. 
990, de 20 de tetembro 
de 1927. 

1927 9 de setembro ' 44 Auctorizando o go- Em 10 de setembro vai a Iniciado na Ca· 
verno a entrar imprimir-se. mara dos srs .. 
em accordo com Deputados 
as Cantaras Mu Approvado nas tres discus-
nicipaes, afim de sões regirnentaes e em 
manter um e nge. redacção final respectiva. 
nheiro encarre· mente em 10, 13, 14 e 15, 
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gado de obras 
publicas, e con· 
tendo outras dis-
posições. 

desse mez, nessa mesma Iniciado na Ca-
ultima data é devolvido á mara dos srs. 
Camara dos srs. Deputa Deputados. 
dos, acompanhado de 
uma rmerida offerecida 
em 2. a discussão pelo sr. 
Alfredo Sá, a qual é a se-
guinte: 

Emenda 
Ao artigo 9. • do projecto, 

supprima-se. 

r~m 17' é remettido á san-
cção presidencial sob n. 
280, redigido de accordo 
com a emenda do Sena-
do. 

Sancclonado 

Lei n. 975, de l7 de setem-
bro de 1927. 

Dispondo sobre di· • • . Iniciado na Ca· 
visas entre O!:i f~m 29 de agosto Vai a 1m- d 

· · · d prt'mt'r se mara os srs. mumc 1 p 1 os e · • Deputados. 
Prados e Lagoa . 
Dourada. Approvado .nas tres dtscus-

sões regtmentaes ej em 
redacçllo final, respecti• 
vamente, em 14, 15 e 16 
de setembro; em 19 é re-
mettido á sancção presi-
dencial sob n. 495. 

Vetado 

Pende de deliberação do 
Congresso. 

Incluindo no mtt· ., . . Iniciado na Ca 
nicipio de Brejo hm .29. de agosto vat a tm mara dos srs. 
das Almas parte pnmtr-se. Deputados. 
do territorio de Approvado nas tres disctts· 
Corutuba. sões regimentaes e em 

redacçllo final, respecti· 
vamente, em 14, 15 e 16, 
em 19 é rcmettido á san· 
cçllo presidencial, sob n. 
499. 

Vet:tdo 

Pende de deliberação do 
Congresso. 
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1927 29 de agosto I 47 Dispondo sobre Em 29 de agosto vae a Iniciado na r Ca 
indemnização a imprimir-se: mara dos srs. 
juizes de direi- Deputado!>. 
to, e contendo Approvado em 1.11 discus· 
outras disposi· são em 31; em 2 de se· 
ções. tembro, entrando em 2. • 

discussão, são successiva· 
mente enviadas á mesa 4 
emendas, sendo as de ns. 
i e 2, offerecidas pelo sr. 
Valia dares Ribeiro, e as 
de ns. 3 e 4, pelo sr. AI· 
fredo Sá, as quaes são as 
seguintes: 

Emendas 

N. 1 

Art. .. Incluem-se na exce-
pção do art. 212, § L •, 
da lei 912, de 23 de se-. tembro de 1925, os emo· 
Jumentos contados aos 
juizes da Camara Civil. 

N. 2 

Art. •• Haverá, em cada 
.. termo, além dos escrivães 

da letra d), art. 8. 0 , da 
lei 912, de 23 de setembro 
de 1925, tambem os da 
letra c), ou privativos do 
crime. 

Paragrapho unico. Os ven-
cimentos destes funccio· . narios serão· os mesmos 
fixados na tabella, para 
os de 1.11 entrancia. 

Sala das ses~ões, 2 de se-
tembro de 19..7.-Valla-
dares Riheiro.-Alfredo 
Sá. Luiz Lisboa. 

N. 3 

Substih11-se o p~ojecto pelo 
seguinte : · 
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47 I Dispondo sob r e Art. 1. 0 Os juizes de direi-Iniciado na Ca-
indemnização a to de co!narca de mais mara dos srs, 
juizes de direi- de um termo, além de Deputados. 
to, e contendo seus vencimentos, terão 
outras disposi· uma gratificação trimes· 
ções. trai de trezentos mil réis, 

a titulo de indemnização 
de despesas de viagem 
para presidente do jury 
nos termos annexos, per-
dendo, entretanto, esEa 
gratificação no trimestre 
em que o jury não func-
cionar ou fi o juiz muni· 
cipal do termo annexo 
delegar a prcsidencia. 

Paragrapho unico. Oosarão, 
egualmente, da vantagem 
dede artigo, os juizes de 
direito que forem a outra 
comarca, em substituição, 
por falta ou impedimento 
do respectivo juiz, e os 
que tiverem de se trans-
portar á Capital para to-
marem assento como su-
bstitutos de desembarga-
dores, no Tribunal da Re-
laçllo. 

Art. 2.0 Os promotores de 
justiça, nas comarcas de 
mais de um termo, além 
de seus vencimentos, te-
rão uma gratificação tri-
mestral de duzentos mil 
réis, a titulo de indemni-
zação de despesas de via-
gem para funccionarem 
perante o jury nos ter-
mós annexos, perdendo, 
entretanto, essa gratifica-
ção no trimestre em que 
não houver jury. 

Paragrapho unlco. O paga-
mento dessas gratifica· 
çõcs será feito á vista de 
attestados, na forma da 
legislação vigente. 
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Dispondo sob r e Art. 3. ° Ficam rcvo~adoJniciado na Cn· 
indemnização a arts. 207 c 209 da lei n.j mara do:; srs 
juizes de direi- 912, de 23 de setembro. Deputados • 
to e contendo de 1925. 
outras disposi-
ções. Art. 4. o Revogam-se as dis· 

posições em contrario. 

N. 4 

Accrescente-se, depois do 
art. 3.o o seguinte : 

Art. .. Não poderllo func-
cionar no mesmo feito 
advogado e promotor de 
justiça que forem ligados 
por laços de parentesco 
até o terceiro grau. 

Paragrapho unico. Fica re-
vo~ado o art. 221, da lei 
n. 912, de 23 de setembro 
de 1925. 

Sala das sessões, em 2 de se-
tembro de 1927,-Aifredo 
Sá. 

Encerrada a discussão, é 
posto em votação de pre· 
ferencia o substitutivo do 
sr. Alfredo Sá, sendo o 
mesmo approvndo, e fi. 
cando o projecto prejudi-
cado nas partes substitui-
das. · 

As demais emendas são 
tambem approvadas, indo 
o projecto ã commissão 
de Justiça e Legislação 

F.m 5, é approvado sem de· 
bate em 3. a discussão c 
remettido ã commissllo 
de redacção. 

F.m 6, é offerecida e ap 
provada a redacção final 
que é a seguinte : 
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Dispondo sob r JA com missão de Redacção Iniciado na Ca-
indemnização a opina que sejam submet- mara dos srs. 
juizes de direi- tidos á Camara dos srs. Deputados. 
to e contendo Deputados as emenda~ 
outr<Js dispnsi- offerecidas pelo Senado 
ções. ao projecto n. 47, com a 

mesma redacção com que 
foram approvadas, a sa-
ber: 

N. 1 

Substitua-fe o projecto pelo 
seguinte : 

Art. 1. 0 Os juizes de direi-
to de comarca de mais de 
um termo, além de seus 
vencimentos, terão uma 
gratificação trimestral de 
tresentos mil réis, a titulo 
de indemnização de des-
pesas de viagem para pre-
sidente do jury, nos ter-
mos annexos perdendo, 
entretanb, essa gratifica. 
ção no trimestre em que 
o jury não funccionar, ou 
si ao juiz municipal do 
termo annexo delegar a 

· presidencia. 

Paragra pho uni co. Oosa-
rão, egualmente, da van-
tagem deste artigo os 
juizes de direito que fo· 
rem a outra comarca, em 
substituição, por falta ou 
impedimento do respecti-
vo juiz, e os que tiverem 
de se transportar á Capi-
tal para tomarem assento 
como substitutos de de· 
sembargadores, no Tribu-
nal da Relação. 

Art. 2. 0 Os promotores de 
justiça, nas comarcas de 
mais de um termo, além 
de seus vencimentos, te-
rão uma gratificação tri-
mestral de duzentos mil 
réis, a titulo de indemni· 
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Dispondo s o b r e 
indemnização a 
juizes de direi-
to e contendo 
outras disposi-
ções. 

Andamento Observações 

zação de despesas de via-llniciado na Ca 
gcm para funcdonatcml mara dos srs. 
perante .o jury nos ter· Deputados. 
mos annexos, perdendo, 
entretanto, essa gratifica-
ção no trimestre em que 
não houver jury. 

Paragrapho unico. O paga-
mento dessas gratifica-
ções será feito á vista dei 
attestados, na forma da 
legislação vigente. 

Art. 3. ° Ficam revogados 
os art. 207 e 209 da lei 
n. 912, de 23 de setembro 
de 1925. 

Art. 4.o Revogam·se as dis· ' 
posições· em contrario. 

N. 2 

Accrescente-se depois do 
art. 3 ,0, o seguinte: 

Art. Não poderllo funccio· 
nar no mesmo feito advo· 
gado e promotor de jus-
tiça que forem ligados 
por laços de parentesco 
até o terceiro grau. 

Paragrnpho unico'. Fica re-
vogado o art. 221, da lei 
n. 912, de 23 de setembro 
de 1925. 

N. 3 

Art. Incluem-se na exce-
pçllo do art. 212, § L o, 
da lei 912, de 23 de se-
tembro de 1925, os emo-
lumento!. co.ntados aos 
juizes da . Camara Civil. 

N. 4, 

Art. Havcrã tm cada ter 
mo, além dos escrivães da 
letra d), art. B. 0 , da lei 
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47 Dispondo sob r e 912, de 23 de setembro Iniciado na Ca-
indemnizaçllo a de 1925, tambem os da mara dos srs. 
juizes de direi- letra c), ou privativos do Deputados. 

48 

to e contendo crime. 
outras disposi- · 
ções. \raragrapho unico. Os ven-

cimentos destes funccio-
narios serão os mesmc.s 
fixados na tabella, para 
os de 1. a entrancia. 

Sala das commissões, 6 de 
setembro de 1927.- Xa~ 
vier Rolim.-Luiz Lisbôa. 

Em 8, é devolvido á Cama-
ra dos srs. Deputados, 
acompanhado das 4 pre-
cedentes emendas. 

f~m 17, é remettido pela 
Camara á sancção presi-
dencial sob n. 28fJ, redi· 
gido de accõrdo com as 
emendas do Senado. 

Sanecion:.ulo: 

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

Auctorizando o go· Em :n de agosto, 
verno a reformar, imprimir se. 
na Secretaria da 

vae a Iniciado na Ca-
mara dos srs. 

Assistencia e _Se- Em 1. o de setembro, é ap-
guran~a Publtca, provado sem debates, e•n 
o se.rviço de In- 1. • discussão e remettido 
vesbgações e Ca- ás Commissões reunidas 
pturas · de Finanças e Justiça e 

Legislação. 

f~m 3, entrando em 2. 11 dis-
cussão, os art. 1. • a 19 
são approvados sem de-
bate. 

Em discussão o art. 20, o 
sr. Luiz Lisbôa, justifi-
ca e envia á Mesa a se-
guinte 

Deputados. 
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Auctorizando o gJ 
verno a reformar, 

Andamento 

Emenda 
na Secretaria da Accrescente-se, onde con-
Assistencia e Se· vier: 
gurança Publica, ' 
o serviço de In- Art. fica o governo doEs-
vestigações e Ca tadó auctorizado a man-
pturas. dar construir uma cadeia 

na cidade de jacutinga. 

Paragrapho uni co. Para tal 
fim fica o governo aucto 
rizado a abrir o necessa-
rio credito. 

Sala das sessões. 3 de se· 
tembro c1e 1927.- Luiz 
Lisbôa.-- Modestino Gon· 
çalves.-Valladares Ri bel· 
ro.-Passos Maia. 

Encerrada a discm;:são, é 
approvado o art. 20 com 
a emenda. 

O art. 21 é approvado sem 
debate, e bem assim as 
tabellas annexas. 

Vae o projecto ás commis· 
sões reunidas de finanças 
e Justiça e Legislação. 

f~m 5, é offerecido para 3." 
discussão, acompanhado 
do seguinte 

Parecer 

A commissão de finanças 
do Senado, a que foi pre-
sente o projecto n. 48, da 
Camata dos srs. Deputa-
dos, com uma emenda, 
apprc.vados em 2. 11 dis-
cussão, na sessão de 3 do 
corrente rnez, é de pare-
cer que sejam cs mesmos 
dados para 3. • discussão 
e approvados, redigindo· 
se a emenda do seguinte 
modo: 

Observações 

Iniciado na Ca· 
mara dos srs. 
Deputados. 
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48 Auctorizando o go· Emenda Iniciado na Ca· 

49 

verno a reformar, ' mara dos srs. 
nà _Secre!aria da Accrescente-se, depois do Deputados. 
Ass1stenc1a e ~e- art. 20 : 
gurança Pubhca, 
o se_rviço de In- Art. •. Fica o governo au-
veshgações e Ca- ctorizado a mandar cons· 
pturas. truir pela Secretaria da 

Segurança e Assistencia 
Publica uma cadeia na 
cidade de jacutinga. 

Paragrapho unico. Para es-
se fim fica auctorizado 
egualmente a abrir o ne-
cesEario credito. 

Sala das commissões, em 5 
de setembro 'de 1927.-
Aifredo Sá.-Ribeiro de 
Oliveira.--Alves de Le· 
mos.- Levindo Coelho. 

Sobre a mesa, para a ordem 
dos trabalhos, a reque-
rimento do relator. 

Em 6, é, sem debate, ap. 
provada em 3.• discussão 
juntamente com a Emen 
da approvada em 2. a, a 
qual. a requerimento do 
sr. Ribeiro. de Oliveira, 
é destacada do projecto 
para constituir proposi· 
çllo distincta. 

Em 9, é offerecida e ap-
provada a redacção final. 

Em 11, é remeltida á san 
cçl!o presidencial, sob n. 
489. 

Sancelonado 

Lel n. 969, de 11 de setem-
bro do 1927. 

Regulando o exer- Em 11 de setembro 
cicio da profi~são imprimir-se. 
de engenheiro e • 

vai a 

outras. ' 

Iniciado na Ca. 
mara dos srs. 
Deputados. 
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1 I . 
. 1927 10 de setembro 49 [Regulando o exer-lf:m 14, é, sem debate, Iniciado na Ca 
. . cicio da profissão! approvado em l,a discus· mara dos srs. 

de engenheiro. s:to e remdtido á Com- Deputados. 
missão de justiça e Legis· 

8 de setembro 

I 

.I 
I 

i 
I 

I 
I 

. 

!ação. 

Pende de parecer da mesma 

I 

Commisslio para entrar 
em 2." díscussao. 

-
52 Contando tempo ao Em 11 de setembro, vae a Iniciado na Ca 

capitão medico/: imprimir·se. mara dos srs. 
da f orça Publica, Deputados. 
Americo de Ma- Approvado nas tres discus-
galhães Góes. sões regimentaes e em 

redacção finhl, respecli· 
vamente em 11, 14, 15 e 
1 ú, nessa mesma ultima 
data é devolvido á Ca-
rnara dos srs. Deputados, 
acompanhado de um a 
emenda offaecida, pelo 
sr. AI fredo Sá, em 2; dis-
cussão e que é a seguin-
te 

I Emenda 
Accrescente-se, depois do 

art. 1. 0 , o seguinte : 

Art. Fica consiJerada com 
direito aos vencimentos 
do posto a reforma con-
cedida ao 3,Q sargento da 
força Publica do Estado, 
João Teixeira da Silva. 

Sala das sessões, 1 '. de se-
tembro de 1927.--Aifredo 
Sá. 

l~:m 20, é remctiido pela 
CJmara á sancção presi-
dencial sob n. 289, redi· 
gido de accordo com a 
t:men da do Senado. 

Saneclonado 

·' ; 

I 1Lci rz. 991, de 20 de setem· · 
J bro de lfJ27 • . c. 
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Jiniciado na Ga· 
mara dos srs. 

1927 2· de setembro 54 Sobre clasdficação Em 5 de setembro, vae 
de co!lectorias. imprimir-se. 

Approvado nas tres di.>cus-
sõesregimentaes e em re-
dacção final respectiva-
mente em S, 9, 11 e 12, 
nessa me~ma ultima data 
é devolvido á Camara dos 
srs. Deputados, acompJ· 
nhado de duas emendas, 
offerecidas em 2.• discus-
são pelo H. Alfredo Sá, e 
que são as seguintes 

Emendas 

N. 1 

Ao art. 2. 0
, letra c), onde 

está cscripto-3: 100$0 O 
diga-se 3:200:~000. ' 

N. 2 
Ao art. 2. 0

, letra d), onde 
está esciipto-3:400:!;000, 
diga-se 3:60G$00Q. 

Sala das sessões, 9 de se-
tembro de 1927.-Aifredo 
Sá. 

Em 16, é rcmettido pela 
Carnara á sancção presi-
dencial sob n. 275, Tedi-
gido de accordo com as 
emendas do Seuado. 

Saneclouado 

Nota: os art. 5. 0 e 6.0 Jo· 
ram velados. 

Lei n. 983, de 17 de setem-
bro de 1927. 

Deputados. 
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1927 4 de setembro I Iniciado na Ca-55 Creando, sem onusiEnt 5 de setembro, vae a 
para o Estado, a imprimir-se. mara dos srs. 
CaiKa B e n ef i- Deputados. 
ciente da Guarda Approvado nas tres discus-
Civil. sões regimentaes e em 

redacção final respectiva-
mente em 6, 9, 10 e 11, 
em 12 é devolvido á Ca-
mara dos srs. Deputados, 
acompanhado d e u 111 a 
emenda, offerecida em 
3.a discussão pelo sr. AI-
fredo Sá e que é a se-
guinte 

Em~nda 

·Depois do art. 36, do pro-
jecto, accrescente-se: 

Art. Fica creado, na Secre-
taria da Segurança e As-
sistencia Publica, o cargo 
de thesoureiro, com ven-
cimento igual ao que per-
cebem ·os chefes de se-
cção da mesma Secretaria. 

§ 1,0 Esse cargo será de li; 
' vre nomeação do Prest-

dente do Estado e sujeito 
á fiança de cinco contos 
de réis, prestad~ antes da 
po~se e na conformidade 
com a legislação em vigor. 

§ 2.0 Em reg111amento para 
a Thesouraria, o secreta-
rio da Segurança e Assis-
tencia Publica espectficn-
rá os sérviços a seu cargo 
e pre~creverá ás funcções, 
direitos e deveres do the-
soureiro. 

Art. E~. ta lei e11trará em vi· 
/ 

gor desde a data de sua 
publicação, ficando o go-
verno auctorizado a abrir 
o credito neccssario para 

I 
a sua exccuçlto.~ 
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1927 4 qe setembro 55 Creando sem onus Sala da sessõe~, 10 de se- Iniciado na c 
para o Estado a tembro de 1927.-Alfredo mara dos srs. 
Caixa Beneficen- Sá. DeputaJos. 
te da Guarda Ci· 

a 

vil. Em 16, é remettido pela 
Camara á sancção presi· 
dencial sob n. 276, redi-
digido de accordo com a 
emenda do Senado. 

SancclomHlo 

Lei n. 983, de 17 de seiem· 
bro de 1927. 

1927 8 de setembro 56 Sobre o imposto Et.n 9 _de. setembro, vae a 
de sello. tmprmm-se. 

Approvado nas tres discus. 
sões regimentaes e, em 
redacção final respectiva-
mente em 11, 13 e 14, em 
15 é devolvidv á Camara 
dos srs. Deputados, acom-
panhado de tres emendas 
offerecidas, em 3.11 disctts· 
são, peló sr. Alfredo Sá e 
que são as seguintes. 

N. 1 
Na tabella-B, § 1.0 , á pag. 

12, do impresso, onde 
está escripto : <Licença I 

concedida pela auctorida· 
de policial, para cada es-
pectaculo, sessão ou fun-
cção nas escolas de dan-
sas, 3$000, accrescente-se 
depois da palavra •fun-
cção• as seguintes: •de 
cinema, theatro, circos de 
cavallinhos, bailes publi· 
cos, chás dansantes e 
quaesquer outros diverti-
mentos com entradas pa· 
gas, inclusive escolas de 
dansas., 

N. 2 
Na tnbella-B, § s.o, n. 1 

pag,' 14, substitua-se ~ 
t:lxa de 2$000 por S200, 
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N. 3 Iniciado na Ca 
mara dos srs 

Ao art. 77, redija-se assim: Deputados. 

Art. 77. O pagamento do 
sello de custas, na 1. • 
entrancia, será feito pela 
forma indicada no Regi-
mento de Custas. 

Sala das commissões, 14 de 
setembro de 1927 .-Xa-
vier Rolim. - Luiz Lis· 
bôa,-Valladares Ribei-
ro. 

Em 23, é remettido pela 
Camara á sancçlto presi-
dencial sob n. 295, redi-
gido de accordo com as 
emendas do Senado. 

Saneclonado 

Lei n. 1 .013, de 29 de se-
tembro de 1927. 

57 Auctorizando o go- Em 5 de setembro vae a Iniciado na Ca 
verno a construir imprimir-se. mara dos srs 
um ramal ferreo Deputados. 
entre o Porto do Approvado nas tres discns· 
Cemiterio, no Rio sões regimentaes e em 
Grande, e a cida- quarta, assim como em 
de de Ituyutaba·. redacçllo final respectlva-

men'e em 8, 11, 13, 14 c 
16, nessa mesma ultima 
data é devolvido á Cama· 
ra dos Srs. Deputados 
acompanhado de cinco 
emendaf;, sendo as de ns. 
1 a 3 offerecidas pelo sr. 
Al&edo Sá; a de n. 4 
pelo sr. Passos Maia e a 
de n. 5 pelo sr. Luiz Lis 
hôa, as quaes são as se-
guintes: 

Emendas 

N. 1 

Substitua-~e a letra •i• do 
art. i.•, pelo ·~·eguinte: 



-353-

= 
. 

Data trJ Assumpto Andamento Observações o ... 
C1) o E = = ::1 

< z 

1927 4 de setembro 57 Auctorizando o go- i) encampar a estrada df Iniciado na C a-
·verno a construir ferro de mara dos srs. 
um ramal ferreo 

N. 2 
Deputados. 

entre o Porto do 
Cemiterio, no Rio São Gonçalo do Sapu· Grande, e a ci-
da de de Ituyu- cahy, para esse fim, po-

dendo abrir o credito ne-taba. cessaria. 

Accrescente-se o seguinte 
depois da letra ck>: 

I) entrar em accordo com 
o governo federal e com 
a Companhia Ferrovlaria 
Brasileira para arrendar a 
Estrada de Ferro Bahia e 
Minas, em regimen seme· 
Jhante ao arrendamento 
da Rêde Sul-Mineira, 
parn esse fim, podendo 
abrir creditos ou fazer 
operações necessarias. 

N. 3 

Art. .. Na innovação de 
contractos que o governo 
do Estado vier a fazer 
com o Banco de Credito 
Real de Minas Geraes, 
referente á carteira agri 
cola e do café, inclue-se 
tambem a carteira hypo· 
thecaria. 

N. 4 

Accrescente-se no fim da 
letra •d», do art. 1.", do 
projecto n. 57, da Cama 
ra, de 1927: 

e 15:000$000 para concluir 
a estrada de nutomovel 
de 2.a classe que vae da 
estação do Osorio á cida· 
de de Ouapé. 

N. 5 

Inclua-se entre as differen-
tes alíneas do art. J.o, o 
seguinte: . 

s. s.-45 
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1027 4 de setembro 57 Auctorizando o go· Mandar proceder aos estu- Iniciado na Ca-
vemo a construir dos de melhoria das se· mara dos srs. 
um ramal ferreo guintes estradas, no mu- Deputados. 
entre o Porto do nicipio de Jacutinga : da 
Cemiterio,no Rio que, das divisas desse 

1927 4 de setembro 58 

Grande, e a ci- município com o de Ou-
dade de Ituyu- ro fino, Pl\SSando por }a-
taba. cutinga, vae ter á ponte 

«Mello Vianna•, nas di· 
visas com o município de 
ltapyra; das que, da ci-
dade de jacutinga, vão ás 
divisas do districto de 
Monte Sião, do municí-
pio de Espírito ~anto do 
Pinhal e do município de 
Caracol, podendo despen-
der por conta da respe-
ctiva verba orçamentaria 
o que for necessario para 
a execução dos mesmos. 

Sala das com missões, 16 de 
setembro de 1927. - Xa-
vier Rolim.-Luiz Lisbôa. 
-Valladares Hibeiro. 

Em 20, é remettldo pela 
Camara á sancçllo pre· 
sidencial ~ob n. 284, re-
digido de. accordo com 
as emendas do Senado. 

Sancciomulo 

Lei n. 985, de 20 de setem-
bro de 1927. 

Auctorizando o go· Em 5 de setembro, vae 
verno a abrir cre· Imprimir-se. 

a Iniciado na Cam-
mara dos srs. 

dito para auxilio . 
do aluguel da ca· Approvado nas tres discus-
sa ao juiz de di- sões regiinentaes e em 
reitá de Poços de quarta, assim como em 
Caldas, e conten· redacção final respectiva-
do outras dispo- mente em 6, 8, 9, 10 e 11; 
siçties. em t2 é devolvido á Ca· 

mara dos srs. Deputados 
acompanhado de 1 emen· 
da offerecida em 3. • dis-
cussão pelo sr. Alfredo 
Sá e que é a seguinte 

Deputados 
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]927 4 de setembro 58 Auctorizando o go· Emenda Iniciado na Ca· 
verno a abrir cre· mara dos srs. 

- dito para auxilio AccreEcente-se onde con· Deputados. 
do aluguel de ca· vier: 
sa ao juiz de di·· ' 
reito de Poços Art. Fica o governo auto-
de Caldas, e con· rizado a abrir o credito 
tendo outras dis· de (3:825$0CO). tres contos 
posiçOes. oitocentos e vinte e cinco 

mil réis, para pagamento 
de addicionaes da lei n. 
425, de l7 de agosto de 
1906, a que tem direito 
José Alves Pereira; con-
tador da Imprens., Official 
no periodo de H de ja-
neiro de 1923 a 31 de 
dezembro de 1928. 

Sala das commissões, 11 de 
setembro de 1927.-X a-
vier Rolim.~Luiz Lisbôa. 
- Valladare~ Ribeiro . 

• Em 15, é remettido pela 
Camara á sancçlto presi· 
dencial sob n. 271, redi· 
gido de acc.ordo com a 
emenda do Senado, 

Sanccionado 

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

' 
1927 4 de setembtro 59 Auctorizando o go· Em 5 de setembro, vae a Iniciado na Ca. 

verno a conceder imprimir-se. mara dgs srs. 
um anuo de li- Deputad,os, 
cença ao tabel- Em 9, é, sem debates, ap 
lilio Aritonio Bor· provado em 1.11 discussão 
ges do Amaral e remettido á Cominisslio 
Junior. de Justiça e Legislação. 

Em W, é offerecido para 
2.a discussão e fica sobre 

/ 
a mesa para entrar em 
ordem do dia, opportu· 
na mente. 

Pende de 2. • discusslio 
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-1 1;27 4 de setembro 60 Auctorizando o go- f:m 5 de setembro, vae 
vemo a fazer a imprimir-se. 

a Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. revi~ão do im-

posto territorial, 
e contendo OU· Iün 6, é approvado em 1. • 

tras disposições. discussão e remettido á 
Commissão de Finanças. 

I~m 9, é, sem debate, ap-
provado em 2. • discussão 
c fica sobre á Mesa. 

Eut 10, entrando em 3. • 
discussão, o sr. Alfredo 
Sá offerece e envia à Me-
sa as seguintes 

Emendas 
N. 1 

Accrescente·se na letra b) 
do art. 1. o, depois das 
palavras •officiaes do 
Exercito», as seguintes: 
•C os empregados das 
agencias do Banco de 
Credito Real de Minas 
Oeraes e do Banco do 
Brasil.h 

Sala das sessões, 10 de se-
tembro de 1927.-Alfredo 
Sá. 

N. 2 

Depois do art. 3. 0 : 

Artigo. Os impostos de 
exportaçllo sobre couros, 
couros em obras e res-
pectivos artefactos são 
cobrados ad-valorem, de 
accordo com a seguinte 
tabella: 

Sola, 1 °/o• 
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4 de setembro 60 Auctorizando o go- Sola em obra 1 °/., 
verno a fazer a 
revisão do im-Couro curtido, 1 Of0 • 

posto territor-ial, 
e contendo ou· Couro secco, 18 °/0 • 

tras disposições 
Couro crú, 20 °/o· 
Correias de sola, martelle· 

tes para teares,.l o / 0 • 

Sellins, sell:.s e silhões 
commums, 1 °/0 • 

Idem, idem, s u p e r i o r e s, 
1 o/o• 

Artefactos de couros não 
especificados, 1 °/0 • 

Cascas tanniferas, 15 °/0 • 

Sala das sessões, 10 de se· 
tembro de 1927.-Aifredo 
Sá. 

Apoiados, entram conjun· 
ctamente em discussão. 

O sr. Enéas Caméra, obten 
do a palavra, justifica e 
envia á Mesa a seguin-
te 

Emenda 

N. 3 
Ao art. 3.0 : 

Os biscoitos e semelhantes, 
excepto pão, pagarão de 
imposto de exportação 
2 °/0 sobre o valor offi-
cial ou sejam 60 réis por 
kilo. 

Sala das sessões, 10 de se· 
tembro de 1927.- Enéas 
Cam~ras. - Alfredo Ca.:. 
tão.-Alfredo Sá. 

.. 

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs , 
Deputados. 
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60 Auctorizando o go- Encerrada a discussão, é Iniciado na Ca 
verno a fazer a approvado o p r o j e c to mar a dos srs. 
revisão do im- com as emendas. Deputados. 
posto territorial e 
contendo outras 
disposições. 

Vai á Commissão de Re· 
dacção, de cujo parecer 
está pendente. 

1927 8 de setembro 62 Abrindo varios cre· E1~ 9 ?e. setembro vai a Iniciado na Ca 
ditos. tmpnnur·se. mara dos srs 

Deputados. 

Approvado nas tres discus-
sões regimentaes e; em 
redacção final, respecti· 
vamente, em 10, 12, 13 e 

· 15, nessa mesma ultima 
data é devolvido á Ca- , 
mara dos srs. Deputa· 
dos, acompanhado de tres 
emendas approvadas em 
2. • discussão, senllo as 
de ns. 1 e 2 offerecidas 
pelo sr. Alfredo Sá e a 
de n. 3, pelo sr. Valia-
dares Ribeiro, as quaes 
são as seguintes: 

N. 1 

Accrescente-se depois do 
art. 3. o o seguinte: 

Artigo.... Fica o governo 
auctorizado a abrir o cre· 
dito da importancia de 
2:938S572 (dois contos 
novecentos e trinta e oito 
mil e quinhentos e se-
tenta e dois réis), afim 
de occorrer a pagamen· 
to, até 3: de dezembro 
de 1928, de addicionaes 
de tO 0 /o a que sç refere 
& lei n. 425, de 17 de 
agosto de 1926, aos se-
guintes professores: 
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62 Abrindo varios cre· Maria Elisa Valle, professo. lniciado~ina Ca· 
ditos. ra em Bocayuva, 564$5'20, mará dos srs, 

correspondente ao tempo Deputados. 
de 16 de setembro de 1926 
a 31 de dezembro de 
1928; Adalgisa Candida 
de Souza, professora em 
Bom Successo, 997$218, 
correspondente ao tempo 
de 16 de novembro de 
1923 a 31 de dezembro 
de 1928; Bemvinda da Im-
maculada Conceição, 
professora em S. Sebas-
tião da Encruzilháda, mu. 
nicipio de Baependy, .... 
1:060$792, correspondente 
ao tempo de 17 de feve-
reiro de • 924 a 31 de de-
zembro de 1928; Iienri-
queta Carmelita da Fon-
seca, professora em Joa-
quim Felicio, municipio 
de Diamantina, 318!,912, 
correspondente ao tempo 
de 4 de setembro de 1927 
a 31 de dezembro de 
1928. 

N. 2 
Addite·se onde convier: 

Artigo. . • Fica o governo 
auctorizado a abrir, des-
de já, os seguintes credi· 
tos supplementares para 
~upprimento a in s u f f i-
ciencia da verba n. 6, 
do n. 1, § 1,o do art. 1, 
da lei n. 931, de 27 de 
setembro de 1921i: 

a) de 2:295$000 para paga-
mento á praticante daty. 
lographa da Secretaria do 
Senado, em nove mezes 
de serviços do exercício 
corrente; 

b) de 16:200$000 para paga-
mento de excesso de des-
pesas corri a reforma do 
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19:27 8 de setembro 

62 Abrindo varios cre· material e mobiliario da Iniciado na Cn· 
ditos. sala das sessões do Sena- mara dos sts 

do Mineiro e demais de- Deputados ' 
p e n d e n c i as do e di· 
fiei o; 

c) de4:200$000 de exces-
so de despes em virtude 
do novo contracto para 
apanhamento de debates 
no Senado Mineiro; . 

d) de 2:000$000 para paga-
mentos de attigos adqui-
ridos para a Secretaria 
do Senado, como machi· 
na de escrever, mesa, ca-
deiras, etc. 

N. 3 

Addite-se mais: 

Artigo... Fica o governo 
ainda auctorizado a abrir, 
desde já, um credito de 
2:000$000 para acquisiçrro 
de livros para a bibliothe· 
ca do Senado. 

Sala das commissões, 15 de 
setembro de 1927. -X a· 
vier Rolim. -- Valia dares 
Ribeiro.-Luiz Lisboa. 

Em 17 de setembro é re-
mettido á sancção pre· 
sidencial sob n. 281, r e· 
digldo de accordo com as 
emendas do Senado. 

Sancclonado 

Lei n. 980, de 20 de setem-
bro de 1927. . 
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63 Creando uma Pre- T<:m 10 de setembro vai a Iniciado na Ca 
feitura em São imprimir-se. mara dos srs 
Lourenço. Deputados. 

Approvado nas tres discus-
sões regimentaes e em 
redacção final respectiva-
mente, em 12, 14, 15 e 16, 
em 19 é remettído á san-
cção presidencial, sob n. 
498. 

Sancclon:Hlo 

Lei n. 987, de 20 de se. 
tembro de 1927. 

65 Auctorizando o go- Cm 10 de setembro vai a Iniciado na Ca 
vemo a prolon- imprimir-se. mara dos srs 
gar até Minas Deputados. 
Novas a estrada 
d~ auton!ovel de Approvado nas tres discus-
Dia!'"anhna a Ca- sões regimentaes e em 
pelhnha, e con- redacção final respecti· 
ten~o outras dis- vamente, em t2, 13, 1.4 e 
postções. 16, em 21 é remettido á 

sancção presidencial, sob 
n. 494. 

Sancclona(lo 

Lei n. 1.010, de 29 de se 
tembro de 1.927. 

66 A u c to r i z a n d _D1Bm 10 de setembro, vae a Iniciado na Ca-
a abertura de dt- imprimir-se. · mara dos srs. 
versos creditos. Deputados. 

Approvado nas ires discus-
sões regimentaes e em 
redacção final respectiva-
mente em 12, 14, 15 e 16, 
e nesta mesma ultima da-
ta é devolvido ã Camara, 
acompanhado de cinco 
emendas, sendo as de 
ns. 1 e 3 offerecida~ em 
2. a discussão e as de us. 
4 e 5, em 3.a, pelo sr. 
Alfredo ·sã, as quaes suo 
as seguintes: 

• 
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Onde convier : 

N. 2 

Artigo... Fica aberto, des-
de já, um credito para 
pag,mtento de subsidio 
aos srs. deputados, de 
um dia a mais, na impor· 
tancia de 7:200$000, á 
verba 7, do art. 1. 0 , § 
1. o, da Secretaria do In-
terior, da lei n. 931. 

N. 1 

Artigo... fica o governo 
auctorizado a mandar en-
tregar ás filhas do dr. 
Alcides Baptista ferreira, 
a somma de 10:000$000 
(dez contos de réis), a ti· 
tulo de compensação, por 
seus trabalhos s o b r e 
• Identificação Dactylos· 
copica e lnstrucções ás 

Observaçi:Jes 

Iniciado na Ca· 
mar a dos srs. 
Deputados. 
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1027 10 dtt setembro 66 Auctorizando Auctoridades Policiaes, Iniciado na C a 
a abertura de di- por elle offerecidas ao mara dos srs. 
versos creditas. Estado. Deputados. 

Artigo ••. Assegurada a pro-
propriedade do Estado 
sobre os direitos aucto-
riaes dessas obras, pode-
rá o governo mandar edi· 
tal-as na Imprensa Offi. 
cial, depois de revistas e 

' 

adaptadas a actual legis-
!ação~ 

' 
Artigo ... Para execução 

dessa lei fica o governo 
auctorizado a abrir o ne-
cessaria credito. 

N. 4 

Artigo •.• Fica reduzido a 
um anno o período do 
exercício effectivo do car-
go ou mandato, a que se 
refere o art. 92, dos esta-
tutos approvados pelo de-
ereto n. 6.600, de 9 de 
maio de 1924. · 

N. 5 

Artigo. • • Fica o governo 
auctorizado a gratificar 
com a importancia até 
20 "/., o pessoal do cor- ... , po de segurança publica 
e do atelier photographi· 
co do Serviço de Investi-
gações e Capturas, e a 
pagar aos funccionarios 
da mesma repartição os 
vencimentos de officiaes 
e amanuense, que lhes se-
jam equiv~lentes, abrindo 
para isse fim o necessa-
rio credito. 

Em 20, é remettido á san· 
cção presidencial sob n. 
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Auctorizando 
a abertura de di-
versos creditas. 

290, redigido de accordo Iniciado na Ca 
com as emendas do Se- mara dos srs~ 
nado. Deputados. 

Sancclonmto 

Lei n. 999, de 20 de se-
tembro de 1927. 

Auctorizando o go. Em10 de setembro vae a 
verno a entrar imprimir-se. 
em accordo com 
a União, para a ' 
construcçll:o de Approvado nas tres discus- Iniciado na Ca 
uma ponte sobre sões regimentaes c em mar a dos srs. 
o rio Paranahy- redacçllo final respecti- Deputados. 
ba. vamente, em 14, 15 e 16, 

em 19 é remettido á san-
cção presidencial sob n. 
493. 

Sancclona<lo 

Lei n. 997, de 20 de setem-
bro de.J.927. 

Nota:-0 artigo 3. 0 foi ve-
tado • 

. I • 
67 A Regulando 0 paga- Approvado. nas tres d1scus· Desta. c a do do. 

mento de sub- sõe~ reg1mentaes, como pro 1 e c.t o n. 
vençllo a e~tabe- ma teria do projecto ~· 67, 67-A 
lecimentos de en- em 16 de setembro e ap-
sino superior ou provado em· radacçll:o fi-
secundaria que na!. 
nll: o ministrem 
ensino gratuito. 
Constituido pelo 
art. 3.0 , destaca. Em•t9, é remettido á san· 
do do projecto . cção,:presidencial sob n. 
n. 67, da Cama· 500. 
ra. 

Vetado 

Pende del deliberaçao do 
Congresso. 
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lndina~ão n. 9, da Camara 
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1927 10 de setembro 9 Prorogando p o r Em 10 de setembro, vai á Iniciado na Ca-cinco dias a Commissão de Justiça e mar a dos srs. actual sessão or- Legislação. Deputados. dinaria do Con-
gresso Legislati· Em 11, é offerecido pela vo do Estado. mesma o seguinte 

Parecer 
A commlssão de Constitui-

ção e Poderes, a que foi 
presente a indicação n. 
9, da Camara, prorogan-
do por 5 dias a actual 
sessão legislativa, é de 
parecer seja a m e s ma 
submettida á discussão e 
approvada, transformada 
no seguinte : 

I•rojccto tle llesoluçiio 

O Congresso Legislativo do 
Estado de Mina Oeraes . resolve: 

' 
Artigo unico. Pica proro-

gada por 5 dias a actual 
sessão ordinaria do Con-
gresso Legislativo do Es-
tado de Minas Oeraes, 
revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 11 de se-
tembro de 1927.- Enéas 
Camera.-Alfredo CaHto. 
-Pericles de Mendonça. 
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Prorogando por Concluindo esse parecer em 
cinco dias a resolução, dispensadas as 
actual sessão or· formalidades r e g i me n· 
dinaria do Con- taes, a requerimento do 
gresso 1 Legisla ti- relator, entra immediata-
vo do Estado. mente em discussão e é 

approvada sem debate, 
indo a publicar-se como 

/Resolução do Congresso, 
sob n. 27. 

ObservnçlJes 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 

-
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Projectos da C amara enviados ao Senado em 1926, que tiveram 
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87 Restabelecendo ali· (Vide s y no p se de 1926, Iniciado na Ca-
nha divisaria en· pags. 81 e 82) • mara dos srs. 
tre os municípios Deputados. 
de Villa Areado Approvado sem alterações 
e Alfenas. pelo Senado em 3,a dis- Deste projecto 

cussllo e em redacção fi. foi destacado 
nal respectivamente em pela Commis 
18 e 26 de agosto de 1927, são de Reda 
em 27 é enviado á sancçllo cção, para con 
presidencial sob n. 481. stituir projecto 

distincto, o art 
2. 0 do mesmo. 
que tomou n 

Sancclon::ulo 

Lei n. 95\, de 3 de setem- 87-A. 
bro de 1927. 

87- A R a ti H c ando os Tendo passado pelos tra- Iniciado na Ca-
os accordos fei- mites regimentaes; como mara dos srs. 
tos pelo Estado, materia do projecto n. 87, Deputados. 
referentes a ter- de que foi destacado pela 
renos par a as com missão de redacção, 
obras de melho- pende de approvàçllo a 
ramentos da es- respectiva redacção final. 
tancia mineral de 
Araxá. 

(Vide S y no p se de 1926), Iniciado na Ca-
98 Dispondo sob r e pag. 106). mara dos srs .. 

mudança de de· Approvado sem alteraçõ{'s Deputados. 
nomi n a ç ã o de pelo Senado em 3. a dis 
dois dtstrictos do cussão e em redacção final 
Estado. respectivamente em .18 e 

23 de agosto de 1927, em 
24 é enviado á sancção 
presidencial sc.b n. 480. 

Sancclomt(lo . 
Lei n. 948, de 29 de se tem 

bro de 1927. 
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1026 22 de setembro 104 Auctorizando o go· Vide Synopse de 1926,pags. Iniciado na Ca 
verno a mandar 115 e 116. mara dos srs. 

1926 24 de setembro 110 

fazer estudos do Deputados.· 
sub-solo do Es Approvado sem alterações 
ta do, afim deve· pelo Senado em 3. a dis-
rificar si nelle cussão e em redacção fi. 
existem jazidas nal, respectivamete em 18 
de petroleo e eu· e 23 de agosto, em 24 é 
xenita. remettido á sancçi{o pre-

sidencial sob n. 479. 

Sanccionudo: 

Lei n. 9H, de 29 de -setem· 
bro de 1927. 

Approvando O Em 27 de julho de 1927, 
accordo celebra- vai a imprimir-se. 
do entre as Ca-
maras de Ibiá e 
Luz sobre Jimi- Em 18 de t.gosto, é sem de-
tes 'dos respecti- b~te approvado <:"! 1. a 
vos municípios. drscuss.ão e remethda á 

Comm1ssão de Estatísti-
ca. 

Em 22 r' e ·agosto, pela 
mesma com missão é offe-
recido o seguinte 

Parecer 
Sobre o projecto n. 1·1 O, 

da"Camara 

A commiss.llo de Estatistica, Iniciado na Ca 
a que fo1 presente o pro· mara dos 
jecto n. UO, da Camara Deputados srs 
dos srs. Deputados, ap- ' 
provando o accordo cele-
brado entre as Camaras 
Municipaes de lbiá e Luz 
quanto ás suas linhas di= 
vis o i i as, considerando 
que, para maior garantia 
do accordo e segurança 
contra duvidas futuras, 
os termc~> do accordo de-
vem constar do texto da 
lei, teria de apresentar 
uma emenda, para com-
plt ta r o dispositivo da 
lei. 
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110 A p pro v a n d,o o Entretanto, a com missão Iniciado na Ca· 
accordo ctletra- pondera que, examinando mara dos srs. 
do entre as Ca- a acta do accordo firma- Deputados. 
maras de Ibiá e do pelos presidentes das 
Luz, sobre limi· duas Camaras Munici· 
tes dos respecti- paes, verificou uma falha 
vos municípios. ou, talvez, lapso na re· 

dacção da 1 e ferida acta 
de rectificação de divisas 
entre os dois municípios. 

Com effeito, reza essa acta 
que a!> d1visas devent ficar 
estabelecidas: - cCom o 
municip1o de Luz: da ca-
beceira mais alta do rio 
Perdição que é a do rio 
Mutuca, por este abaixo, 
até a confluencia do cor-
rego Paiol Queimado, por 
este acima•, etc. 

Ora, sabendo se que o rio 
Mutuca, fotmador do rio 
Perdição, divide o mu· 
nicipio de Bambuhy· do 
territorio que, parece, o 
município de Luz cede 
30 de lbiá, vê-se que a 
linha divisaria do acwr-
do nllo divide em toda a 
sua extensão os dois mu-
n;cipios que fizeram esse 
accordo. 

A approximaç1io do acto 
das duas Camaras deve-
ria especificar essa cir-
curnstancia. 

Nãn encontrando nos docu· 
mentos juntos outras in-
formações directas e de-
!'ejando agir com pruden· 
cia, afim de evitar qual-
quer modificação nos ter-
mos do accordo, sem au. 
diencia das partes interes-
sadls, a commissão re-
quer que a M<:sa do Se-
nado solicite do exmo. 

I 
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1926 24 de setembro 110 A p pro v ando o sr. Secretario do In te Iniciado na Ca 
accordo celebra- rior sejam ouvidas as Ca- mara dos srs 
do entre as Ca- maras Municipaes de Ibiá Deputados. 
maras de Ibiá e e Luz para os necessarios 

1926 23 de setembro 111 

Luz, sobre limi· esclarecimentos. 
tes dos respecti 
vos municípios. Sala das sessões, 22 de 

agosto de 19t7 .-- Levin- . 
do Coelho.- Passos Maia. 
Moreira da Rocha. 

Concluindo esse parecer em 
requerimento, entra im-
mediatamente em discus-
são, e é, sem debate, ap-
provado. indo a provi-
denciar-se conforme o 
vencido. 

Pende de informaçjo do 
governo para ser offere· 
cido para 2.n discussão, 

Ap pro v a n do o f·:m 23 -de setembro vai a 
accordo celebra· imprimir-se. 
do entre as Ca-
maras de Pedro Approvado nas tres discus-
Leopoldo e Con- sões regimentacs e em 
tagem, sobre li· redacção final, respecti· 
mites dos respe- vamente em 18, ~o. 24 e 
ctivos munici- 26 de agosto de 1927, em 
pios. · 27 é devolvido á Camara 

dos srs. Deputados, 
acompanhado de u ma 
emenda da Commissão 
de estatistica, ao offere. 
cer o projecto para 2. 8 

discussão e que é a se-
guinte 

Emenda 

Accrescente-fe ao art. 1. o 

Paragrapho unico. Os Ji. 
mites definidos no ac· 
cordo e approvados pelo 
Congresso Mineiro são os 
seguintes: 
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A p pro v ando o Tomando-se por ponto de Iniciado na Ca· 
accordo cel~bra- partida o Ribeirão da mara dos srs. 
do entre as Ca- Matta, entre o alto do Deputados. 
maras de Pedro Capão Grande e o alto 
Leopoldo e Con- de um grande rochedo 
tagem, sobre li~ que se -acha em frente, 
mites dos respe- desce-se pelo dito Rlbei· 
ctivos m u n i c i- rão, até a foz do Ribei-
pios, rã o que desce da Fazen· 

da dos Pilões; dahi sobe· 
se pelo Ribeirão dos Pi· 
lões até a foz dos corre· 
gos que descem 'rlos dois 
corregos, sendo um que 
desce da Fazenda dos 
Neves e o outro da Fa-
zenda dos Carijós; subin· 
do-se neste ponto pelo 
corrego que desce da fa. 
zenda dos Carijós até á 
barra de um corregozinho 
que desce da Fazenda do 
Campinho; dest1t barra 
sobe-se pela linha das 
vertentes, a esquerda, pa-
ra o referido corregozi-
nho até o espigão, onde 
se encontram as verten-
tes para a Fazenda dos 
Carijós; sobe-se dahi, pe-
Jo espigão, em linha de 
vertentes para a Fazenda 
do Campinho, até o alto 
nas divisas do Sitio; con-
tinua-se p e I o espigão, 
em linhas de vertentes 
para o Sitio até o alto do 
Sitio. 

Pende de delilJeração da C a· 
mara. 

112 Auctoriz~ndo o go· Em _23 ~e set_e"!bro de 1926, Iniciado na Ca· 
verno ~ paga~ ao vat a mtprtmtr·se. mara dos srs. 
sr. jose Aroetra, Deputados 
diarias que dei- Em 1.8 de agosto de 1927, • 
xou de receber, é, sem debate, approvado 
quando n9de· em 1. 11 di~cussão e re· 
sempenho de va· mettido á Commisão de 
rias commissões. Finanças, 
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1926 23 de setembro 112 Auctorizando Em 20, é pela mesma of- Iniciado na Ca· 
o governo a pa- ferecido, sendo approva· mara dos ers. 
gar ao sr. José do o seguinte Deputados. 
Aroeira, diarias 
que deixou de re· Parecer 
c'eber, quandoJ no 

A commissão de Fin:mças a desempenho de 
varias commis- cujo parecer foi sujeito o 
sões; projecto n. 112, da Ca· 

mara dos srs. Deputados, 
auctorizando o governo 
a pagar ao sr. José Aro-
eira diarias que deixou de 
receber no drsempenho 
Je varias commissões; 

C o n si de r ando que não 
acompanha o projecto ne-
nhum do cu m e nto que 
prove essa divida do Es· 
tado, nem allegação que 
instrua a justiça do con-
teudo do projecto, é de 
parecer que o mesmo se-
ja encaminhado ao ar. Se-
cretario das Finanças,que 
poderá dar informações 
sobre o pedido constante 
do projecto, bem como ! orientar o voto do Sena· i do, que assim, se:n pre-

! juizo para o Thesouro do 
Estado, fará justiç!J. aos i 
direitos do funccionario ' si e;ses porventura exis· I 

I 
tam. ! 

I 

E' por isso, ·' 1 a commissão I 
de. parecer e requer, i 

que, por intermed i o da ! 
Mesa sejam' pedidas in-
formações á Secretaria 
das finanças. 

' 
Sala das sessões, 20 de 

agosto de 1927. -- jollo 
Pio,- Alfredo Sá. - L e-

' vindo Coclho.-EnéasCa-
mera.- Luiz Lisboa, 

Em 27, devidamente infor-. ma da, offerece a alludi . da Commissão o projecto 
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i926 23 de setembro 112 

S. S.-48 

Auctorizando o go-
verno a pagar ao 
sr. José Aroeira, 
diarias que dei-
xou de receber, 

para 211
• discussllo, acom- Iniciado na Ca 

panhado do seguinte: mara dos srs 

Parecer 

quando no desem A commissão de Finanças, 
penhn de . varias a que foi presente o pro 
commissões. jecto n. 112, do anno 

proximo findo, da Ca-
mara dos srs. Deputados, 
auctorizando a pagar ao 
sr. jo~é Bernardes de 
Paula Aroeira, ex-chefe 
da extincta secção de 
Fiscalização das 1\endas 
Internas do Estado, as 
diarias que deixou de re-
ceber no desempenho de 
varias commissõesnaquel-
le cargo, cujo numero e 
importancia forem verifi-
cadas na repartição com-
petente, e a abrir o ne-
cessario credito, exami-
nando as leis referentes 
ao caso e os documentos 
juntos do processo,verifi 
c ou o seguinte: que o al-
ludido funccionario foi 
nomeado fiscal ambulan-
te das rendas intrrnas do 
Estado a 5 de março de 
1895 (fs. 15 v.) e desi-
gnado p:tra o Jogar de 
chefe, a 8 do mesmo mez 
(fs. 16); que, pelo decre-
to 911, de 1896, foram es-
tabelecidos os deveres e 
attribuiçi'ics do chefe dos 
fiscaes ambulantes, entre 
os quaer., em vh tu de do 
art. 5°., § 3°., se inclue, 
o de sahir para qualquer 
outro ponto do Estado ou 
f6ra delle, em commiss11o 
especial, desde que fosse 
conveniente aos interes-
ses da fiscalização. 

Ficou, assim, o referido 
funcciona rio comprehrn· 
dido entre os emprega-
dos da Secretaria das fi 

Deputados. 
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112 Auctorizando o go· 
verno a pagar ao 
sr. José Aroeira, 
diarias que dei 
xou de receber, 
quando no des 
empenho de va· 
rias commissões. 

Andamento Observações 

nanças e sujeito ao art. 21, Iniciado na Ca· 
do dec. 942, de 1896, e mara dos 11r1. 
art, 50., § 3°. , do de c. Deputados. 
911, do mesmo anno, com 
direito às vantagens do ar-
tigo 25, do decreto 135, 
de 1890, revigorado pelo 
art. 104, do dec. 589, de 
1892; e art. 124, do de· 
ereto 942, de 1896. 

De accordo com taes pre-
ceitos legaes, o Estado 
concedeu ao funccionario 

· referido, como adeanta-
mento, p~ra occorrer ás 
despesas Je viagem, de 
1896 a !905, quando em 
com missão de serviço pu-
blico, varias parcdlas no 
total de 6:930$00'), que, 
depois, por má interpre-
tação dos preceitos legaes 
descontou do funcciona-
rio em quotas mensaes, 
na propo~çllo da 5". par-
te dos seus vencimentos, 
(fls. 12, v.). 

SI taes adeantamentos fo-
ram feitos para depesas 
de viagens, presume-se 
que taes viagens absor-
veriam a importancia dos 
adeantamentos, até prova 
em contrario, que com-
pete á Secretaria das Fi-
nanças, produzir, verifi-
cando pelo livro de pon-
to e outros documentos 
qu11ntas viagens f o r a ~ 
feitas, em commissão pe· 
lo funccionario, para lhe 
pagar dos 6:930$000 a par-
te que t.em direito e que 
a comm1ss1lo nllo pode 
precisar em vista das in 
formações deficientes, do 
Secretario das Finanças. 

Cumpre salientar que do 
documento a fls. ,72, v., 
resalta que do director 
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112 Auctorizando o go-
verno a pagar ao 
sr. José Aroeira 
diarjas que dei 
xou de receber, 
quando no desem 
penho de varias 
commissões. 

Andamento Observaçl:lea 

da Fiscalização das Ren· Iniciado na Ca-
das cujas attribuiçõessão mara dos srs. 
as mesmas do ex-chefe Deputados. 
dos fiscacs ambulantes, 
tem sido sempre abonada 
a diaria de 25$000, quan-
do em com missão fóra da 
Capital. 

Em vista dos motivos acima 
e em face da certidão de 
fls. 18, a commissão é de 
parecer que o projecto 
já approvado em primei-
ra discussão, seja apre-
sentado em segunda e ap. 
provado, como se achare-
digido, verificando o go. 
verno, pelos meios de 
que dispuzer o cquantum» 
a pagar ao alludido func-
cionario. 

Sala das commissões, 27 de 
agosto de 1927.-Alfredo 
Sá.-Luz Lisbôa.-Levin· 
do Coelho.- Enéas Ca-
mera. 

Approvado sem debate em 
28 e 38 , discussão e em 
redacç~o final respecti 
vamentc em 29 de agoE-
to, 1° e 3 de setembro, 
nessa mesma ultima data 
é enviado á sancção pre-
sidencial sob n. 485. 

Vetado 

Pende de deliberação do Con· 
wes~o 
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1927 13 de julho 1 Roconhecendo se- Approvado sem debate, em D a Commissão 
nadores para a re discussão unica, são re- d e Constitui-
novação da meta- conhecidos e proclamados ção e Poderes. 
de dos membros senadores ao Congresso 
do Senado Minei Legislativo de Minas Ge·. 
ro os senhoresdr. raes os alludidos senho-
Alfredo Sá, co- res. 
nego João Pio de 
Souza Reis, fran· 
cisco Ribeiro de 
Oliveira, dr. Ole· 
gario Dias Maciel 
dr. Enéas Camera 
Olympio.Ju1io de 
Oliveira Mourão, 
Modestino Gon· 
çalves, dr. Simão 
da Cunha, Perei· 
r a, Camillo Ro-
drigues Chaves, 
dr. Antonio Be· 
nedicto Vallada 
res Ribeiro, dr. 
Pericles Vieira de 
Mendonça e dr. 
Pedro Marques 
de Almeida. 





1927 

Pareceres concluidos em Pequerimento 

Data 

8 de Eetembro 

Assumpto Andamento 

Opinando seja en- Em 8 de setembro, é sem deba· 
caminhada ao go- te approvado em discussão uni 
verno, pan resol- ca, indo-se a providenciar con 
ver como · achar forme o vencido. 
mais convcnien· 
te, a petição de 
Aurelio Pimenta 
de Abreu,solitan· 
do annullaçl!o de 
sua aposentad0-
ria. 

ObservaçOes 

D a Commissão 
de ConstituiÇão 
e Poderes. 

1927 to de setembro Opinando pelo ar- Em tO de setembro, é sem deba- D a Commissão 
chiva m ~ n to de te approvado em discussão uni· de Justiça e Le 
uma representa· c a, indo se a providenciar con- gislação. 
ção dos fnnccio· forme o vencido. 

!927 ~~ de setembro 

narios do fôro de 
Bom Successo, 
visto estar a res-
tar a respectiva 
materia prevista 
no projecto de Tê· 
gimento de cus· 
tas. 

O p in ;1 n d o p e- Em 8 de setembro, é sem deba-
Io archiva mento te approvado em discussão uni-
da petição de ca, indo-se a providenciar con-
João Da h ia da R o forme o vencido. 
cha, pedindo rcs· 
tabelecimento do 
cargo de r.olicita-
dor. 

Da mesma com 
missão. 
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9 de setembro 'Opinando seja ou- Approvado sem debate em dis-lDas commissões 
vi do o governo Cl:ssão unica, providenciam-~e I 'eunidas de Fi 
sobre o requeri· conforme o vencido. nanças e Justi 
rnento do bacha- ça e Legislação 
rei Miguel Pinto 
Ribeiro, pedindo 
revisão de sua 
aposentadoria. 

9 de setembro Da com missão de Approvado sem debate em dis· Da Commição de 
finanças,opinan- cussão unica, providenciou- Finanças. 
do seja ouvido o se conforme o vencido. 
governo sobre as 
r e p r esentações 
dos professores 
do Oymnasio Mi-
neiro de B e li o 
Horizonte e de 
Barbacena, p e 
dindo melhoria 
de vencimentos. 

9 de setembro Opinando 5 e j a m Approvado ~em deba~e e1~ dis- Da mesma Com 
archivadas as pe cussão um c a, prov1dencwu-se missão. 

23 de· agosto 

tições dos escri· conforme o vencido. 
vães do crime de 
ltapecerica, Ou-
ro Preto e Entre 
Rios, visto como 
o artigo 4.0 , do 
projecto n. 22. da 
Camara, ora em 
anda m e n to no 
Senado, já regula 
a materia; bem 
como a petição 
doescrivãode paz 
do districto do 
Gil, nllo só pelo 
fundamento pre-
citado, mas ain· 
da porque o as· 
sumpto, constan-
te da sua segun-
da parte, já se 
acha regulado 

Opi~ando pelo ar· Approvado sem debate, 
cluyamento das , 1 1 r-se 
petições d. An· c 1 v a · 
gelíca A u r o r a 
Fernandes, Oscar 

foi a ar· Da mesma Com-
mi~são. 
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Rodartes e Car· Approvado sem 
los Fernandes da chivar-se. 
Silva, pedindo: a 

debate, foi a ar- Da mesma Com-
missão. 

primtira, perdão 
de seu debito pa · 
ra com o Estado; 
o segundo, im-
pressão, nas of-
ficinas da Impren 
sa O f fi c i ai, de 
um trabalho de 
sua auctoria, de-
nominado cOpc-
raçõcs F u n da. 
mentaes•; e o ter· 
ceiro, equip:.ra-
ção de vencimen-
tos. 

Opinando: o p r i- Approvado 
meiro, pelo defe- denciou-~e 
rimento da peti-
ção de Oodofre-
do Andrade. se-
cretario do Con-
servatorio Minei-~ 
rode Musica, pe· 
dindo equipara-~ 
ção de vencimen· 
tos; e o segundo, 
pela 1.1bertura d~ 
um credito de ... 
2:938$572. para 
p .1 g a m ento de 
addicicnaes, nos 
termos de uma 
mensagem envia 
da pelo sr. Pre· 
sidente do Esta-
do. 

sem debate, provi· Da mesma Com-
a respeito. missão. 

13 de setembro Opinando pelo ar- Approvado sem debate em dis- Das Commissões 
c h i v amenlo da cussão unica, providenciou-se reunidas de In. 
representação de conforme o vencido. strução Publica 
profe~sor:>s não e Finanças · 
norrnalistas, pe-
dindo-lhes torne · 
extensiva a grati-
ficação do artigo 
10, da lei n. 891, 
de 8 de setembro 
de 1925. 
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I i 
vai a aJO as c o m m i s· 1927 23 de agosto ·~Opinando pelo ar 1,\pprovado sem debate, 

c h i v a mento da chivar-se. I sões reunidas 
proposta e bem de Instrucç1!o 
assim da planta Publica e Fi-
aprefentada pelo nanças. 
industrial Paulo! 
Simoni, no sen· 
tido de erigir um r 
monumento n o 1 

i 
~ 

' r 
\ 
,I 
:,) 

I tumulo do senu-1 
I dor O i o g o de. 
I Vasconcellos. j 
I 

. ' 
'" 

I· 
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1927 6 de setembro Dispondo que por P. Do Sr. João Pio. 
motivo da passa 
gem do primeiro 
anniversario d o 

A pprovado unanimemente. 

governo do dr. 
Antonio Carlos e 
em homenagem 
a s. exc., o Se-
nado affirme in-
teira solidarieda 
de politica e fran 
co apoio a Eua 
administração. 

Secreta tia do Senado Mineiro, em Be11o Horizonte, aos 31 de Dezembro de 1927.- O r e. 
dactor de actas - Emilio Jacob. 


