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Relatorio ~os IrD~81~os~a Commissõo ~e
ftepresentacõo

Senhores deputados:

Obedecendo a determinação do Regimento Interno
(art. 65), é com prazer que submetto hoje á vossa conside-
ração o relatorio dos trabalhos realizados pela Commissão
de Representação, cuja sessão inaugural realizou-se a 7 de
Janeiro do corrente anno.

Sem maior exame, póde parecer que a referida Com-
missão não se tenha valido de toda a sua força productiva.
ainda que o trabalho por ella executado ahi esteja para
comprovar a necessidade de tão utH instituição, como com-
plementaria do labor legislativo, no intervallo das sessões.

E' por isso que devo affirmar, testificando a dedica_
ção e o criterio de tão illustres collaboradores, que fi Com.
missão de Representaçl10 realizou o seu plano de trabalhos
dentro das limitações constitucionaes e altendendo sempre
ás circunstancias e aos imperativos da hora presente.

Assim é que. depois do movimento de represst\o ao
extremismo, conservada a ordem social vigente, devia se-
guir-se um periodo de confraternizaçao geral, época de
todo impropria para (l trato de assumptos cuja natureza
exige exame mais cuidadoso, em outra opportunidade.

Ainda na mesma conjuntura, quando a melhor activi-
dade dos mineiros se organizava para tomar posição em
defesa do regime, nt\o poderia a Commissão exercer nor-
malmente a sua funcção precipua, qual a de elaborar pro-
jectos, de vez que lhe faltava, pela razl10 exposta, a neces-



MATERIA EXAMINADA
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A. 10 - Idem, idem á instal1açao da Comarca de

Sylvestre Ferraz;
N.o 11 - Idem, idem do Termo de Nova Lima;
N.o 12 - Doação de predio á Prefeitura de Pedro

Leopoldo;
N.o 13 - Desapropriação de terrenos destinados ao

campo de Aviaçao em Santos Dumont;
N.o 14 - Subvençao á Faculdade de Commerclo cCon.

selheiro Lafayette";
N.o 15-Doaçao de predio necessario á instal1açi1o do

Termo de ltanhomy;
N.o 16 - Cessa0 gratuita de um quarteirao 'na zona

urbana da Capital aó Instituto do Assucar e do Alc901;
N.o 17- Venda de diversos lotes de terreno na Ca-

pital;
N.o 18-Doaçao do patrimoaio da Escola Superior de

Agronomia e Medicina Veterinaria da Capital;
N.o 19 - Permuta de terrenos em Araxá;
N.o 20 - Compra de um terreno em Pouso Alegre

destinado ao Campo de Aviação;
N.o 21 - Doaçllo de predio necessario á instal1açi1o

do Termo de S1lo Thomaz de Aquino;
N.o 22 - Abertura de credito para custear despesas

com as juntas apuradoras ele eleições municipaes;
N.o 23 - Permuta de terrenos no municipio de PI.

tanguy;
N.o 24 - Dominio definitivo de terras devolutas;
N.o 25 - Transcripçlo nos Annaes de um discurso do

Ministro da Justiça.
N.o 26 - Estabelecimento de uma linha de communi.

cações aereas entre BeUo Horizonte e Rio de Janeiro:
N.o 27 - Doação de outro predio necessario á instnl.

laçl1Çldo Termo de S. Thomaz de Aquino.
Adeante, em quadro é demonstrado o andamento

dessas peças e suas conclusões (annexo n. 1).
Das 27 peças as de ns. 1, 2 e 14 aguardam informa-

saria tranquilidade para o exame cuidadoso dos dados em
seu poder e das observações que recolhera.

Tambem é certo que, para o estudo da lei de orga-
nizaçao municipal, uma das que maior razão se reclamariam,
os dados mais completos só agora poderiamos reunir, por
que só agora os municipios retomaram o rythmo co sti
cional.

Preoccupados, emfim, com a tarefa de assistir ao imo
portante trabalho de reconstitucionalizaçAo dos Municipios'
julgamos todos mais acertado e mais prudente contempori.
zar o estudo de outros problemas, perfeitamente adiaveis.
e cuja soluça0, depois de (normalizada a vida municipal,
attenderia melhor aos elevados interesses e ás multi pIas
necessidades do Estado.

Esses os motivos por que, pretendendo sobretudo
corresponder á vossa confiança, a Commissao de Represen'
taçao preferiu limitar a sua actividade ao exame e á solu.
Çao dos casos adeante enumerados.

N.O 1 - Ante-projecto concedendo isençao de impos-
tos a acquisiçao de immoveis a ser feita por diversas asso-
ciações de caridade (aueloria do sr. Olyntho Orsini);

N.o 2 - Decretaçao de novo regimen para a Prefel.
tura de Ouro Preto;

N.o 3 - Doaçao de predios necessarios á instaU_açao
da Comarca de Passa Quatro e do Termo de Tiros;

N.o 4 - Idem, idem da Comarca de Monte Alegre;
N.o 5 - Idem, idem da Comarca de S. Manoel do

Mutúm;
N.o 6 - Idem, idem da Comarca de Luz;
N.o 7 - Doaçao de predio á Caixa Beneficente da

Força Publica do Estado;
N.o 8 - Doação de predlo necessario á instaUaçao da

Comarca de Jacutinga;
N.o 9 - fdem, idem do Termo de Tombos;
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çOes solicitadas (annexo n. 2); as de ns. 3, 4, 5, 6, 8, Q

lO, lI, 13, 15, 17, 18, 21 e 27 foram solucionadas pela Com-
missão (annexo n. 3) e as de ns. 7, 12; 13. 19, 20, 22, 23,
e 26 convertidas em Projectos de Leis a serem submettidos,
â deliberação da Assembléa (annexo n. 4).

As peças ns. 16 e 25 pendem de relatorio; a de n. 24,
foi retirada pelo auctor.

VOTO DE FELICITAÇOES

Em sessão de 6 de Abril, .0 sr .. Nestor Foscolo re-
quereu e foi approvado. um voto de felicitaçOes pela pas'
sagem do 1.0 anniversario do Governo Constitucional do
Dr. Benedicto Valladares Ribeiro, Governador do Estado.

VOTOS DE PESAR

A Commissão prestou homenagens á memoria de il.
lustres compatricios desapparecidos no intervallo parlamen-
tar. Foram as seguintes essas homenagens:

Nas sessOes dos dias 16 e 24 de Março, 6 e 20 de
Abril, o sr. Clovis Pinto requereu a inserção de votos de
pesar pelos fallecimentos, respectivamente, dos srs. Jarbas
Marques, Prefeito de Além Parahyba: Ministro Arthur Ri-
beiro, Dr. Mario de Lima e engenheiro AarãO Reis;

na sessão de 24 de Março. o sr. Nestor foscÓlo re-
quereu homenagem á memoria do Dr. Caetano. Marinho;

finalmente, nas sessões de 27 de Abril e 13 de Julho,
o sr. Ovidio de Andrade, pediu fossem consignados em
acta, votos de pezar, respectivamente, pelo desapparecimen-
tO dos srs. Dr. Francisco Sá e do Deputado Pe. Agostinho
de Souza.

Figura, entre os mortos illustres cujas memorias fo-
ram homenageadas pela Commissão, o saudoso e preza-
dissimo deputado Pe. Agostinho de Souza, fallecido a 12
de Julho ultimo.
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A sessão da dia 13, foi dedicada exclusivamente á

sua memoria, sendo, logo após, suspensa a requerimento
do deputado Ovidio de Andrade.

OS PROJECTOS SOBRE A DIVISÁO ADMINISTRATIVA
E O ESTATUTO DOS FUNCCIONARIOS PUBLICaS

Em sua 2.a sessão ordinaria, realizada a 20 de Janeiro,
a Commissão approvou propostas dos srs. Sylvio Marinho e
José Ferraz, suggerindo fossem pedidos ao Governo os ele.
mentos necessarios á elaboração dos projectos dispondo
sobre a Divisão .Administrativa do Estado e sobre o Esta-
tuto dos Funccionarios Publicos.

Esses dados foram solicitados por officios ns. 121 e
126, de 21 de Janeiro.

Quanto â elaboração do projecto sobre Divisão Admi-
nistrativa a Commissão recebeu os dados relativos aos
estudos definitivos organizados pela Commissllo Revisora
da Divisão Administrativa do Estado e referentes aos se-
guintes municipios: S. Romão, S. Francisco, João Pinheiro,
Paracatú, Pirapora, Manga, Januaria, Brasilia, Coraçao de
Jesus, Espinosa, Tremedal, Rio Pardo, Montes Claros, Brejo
das Almas p Grão Mogo!.

Como elementos de consulta foram ainda enviados
pela mesma Commissão Technica copias dos pareceres pro.
visorios publicados, bem como copias dos estudos especiaes
realizados sobre a creação de novos municipios e districtos
nas zonas fronteiriças.

AS ACTAS DAS REUNIOES

Em annexo n. 5, vão transcriptas todas as aetas das
.essOes da Commissão.

Foram realizadas 18 sessOes ordinarias e 2 extraordi.
arias.
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CORRESPONDENCIA

A Commissao expediu diversos offieios e telegrammas
sobre os assumptos tratados pela Commissao, tendo sido
recebida toda a correspondencia destinada tambem á As-
sembléa e dado o necessario andamento.

Os quadros que se seguem resumem o andamento
que tiveram os trabalhos da Commissão no seu primeiro
periodo de funcdonamento.

OS MEMBROS DA COMMISSAO

A Commissao. eleita pela Assembléa na sessao do
dia 2 de Janeiro, esteve assim constituida:

Presidente - Sr. Abilio Machado, presidente da As-
sembléa.

Membros eleitos - Srs.: VaIladares Ribeiro, SylvioMa-
rinho, Ovidio de Andrade, Clovis Pinto, Nestor Foscolo,
José Ferraz e José BonHado Filho.

Funceionou como Secretario da Commissao o sr. Ca
sildo Quintino dos Santos, Assistente da Directoria Geral
da Secretaria da Assembléa.

O serviço tachygraphico esteve a cargo do sr José
de Oliveira Costa, director da Tachygraphia da Assembléa,
que o desempenhou com a competeneia que todos nós co-
nhecemos, de profissional efficiente e culto.

Devo, finalmente, louvar a dedicação do sr. Casildo
Quintino dos Santos, Secretario da Commissao, que. por
sua iptelligeneia, operosidade e discreçao, deu desempenho
cabal á missao que lhe foi confiada.

BeBo Hcrizonte, 12 de Agosto de 1936.

Ablllo Machado, presidente.

ANNEXO N. 1

qUODRO DEMOnSTROllUD DOS PECOS MOUIMEnTHDOS no COMMlssnD DE Ri.
SEDIRcno OH HSSEMBltR no SEU PRIMEIRO PERIOOO

DE FunCClOnR EnIO

(Janeiro a Agosto de 1936)



ANNEXO H.O 1
Quadro demonstrativo das peças movimentadas na Commisstlo de Representaçao da Assembléa Legislativa no seu pri-

meiro periodo de funccionamento (Janeiro a Agosto de 1936)

~ e Data de en-~""'C trada
z

Assumpto Relator Revisor Andnmento Concluslio

2

3

,

5

20+36

9-3-36

14-3-36

24-3-3.'

24-3-36

Ante-projecto Isentando de Clovis Pinto
impostos a acquislÇlio de Im-
moveis feita por dlver"as as-
.oclações de carIdade. (Aucin-
rin do deputado Ulintho Or-
sim).

Decretaçlio de rovo regi- Sylvlo Marinho
men de Prefeitura para o mu-
nlclplo de Ouro Preto 1I0Smol-
des do vigorante para as pstan-
elas hydro.mlneraes. (Ort. ao
~r. Secrelario do Interior).

Auctorlzaçlio para receber José Ferraz
doaçlio de predl"s que as Mu-
nicipalidades de Passa Quatro
e Tiros deseja m fazer ao Esta-
do (.I/ensanem do Sr, Gover-
nador do Estado).

Auctorlzaçlio pala receber Nestor Foscolo
doaçlio de predio que a Prefei-
tura de Monte Alegre deseja
azer ao Estado. para a instai.
laça0 dos Serviços Forenses
da Comarca. (JI,nsngem do "r.
GovernulIor do Estado.

Autnrlzaçllo para r"ceber Ovldlo de Andrade
dnaçlio de predlo que a Munici-
palidade de Sr. Manoel do Mu-
tum deseja fazer ao Estado, ne.
cessdrio a mstallaçi\o da Comar-
ca. (Mpn,ofll m (.0 Sr. Gover-
nador do tostado).

Ovldlo de Andrade Em reunílio de 2,1de janei-
ro, o relator apre,entou parecer
verbal, opinando fossem solici-
tadas In[ormações 110governo.

O revisor apoiou o parecer,
sendo o mesmo approvado.

Clovis Pinto Em reunllio de 6-4-36ore.
lator suggere s{'ja pedida ana-
Iysp offícial da agua, sub~cre-
vendo o relatorlo. o revisor

Relatorlo approvado em
6-4-36.

Clovis Pinto Em reunllio de 14de março
de 193.) o relator. apresenta
seu parecer opinando seja con-
cpditla a auctorizaçllo. ad-
referendum da Assembléa.

Relatorlo approvado na
mesma data com apolo do re-
vbur.

Valladares Ribeiro Em reunllio de 24 de março
de 1936foi approvado o rela-
torio apresentado p e lo sr.
!,'estor FoscoJo. apoiado pelo
revisor. opinando pela cOl'ces.
çlio para que Cl Governo receba
a doaçllo de que trata o pro-
cesso.

Clovis Pinto Apresentado relataria em
sesslio de 24 de março de 193;.
sendo approvado. O relatarlo
conclue peja concesslio da auc-
torizaçllo pedida.

Pedidas as Informações à
Secretaria das Finanças, por
offício n 0122 de 2l-l 36

Pende das informações.

Por offielo n. 0212. defl-4-311
ao Sr Secretario do Interior,
foi devoh!lo o processo, dan.
do. lhe sclencia do parecer ap-
pruvado.

Pende das informações

Por offleio n.O 1i5,de 16 de
março de 193';'foi communicada
ao Sr Goveri.ador do ESlado a
conclusão adoptada nos termo~
do relatorio approvado.

Por "melo n. o 189, de 24de
março de I! 3;, foi Iransm 'tllda
ao Sr Governador do ESlado a
decislio da Commbsllo, nus
termos do parecer approvado.

Por offlel" n o 1QOde 2t de
marco, foI rommunlcada ao
Sr. Governador do Estado a
deeisllo da CommI.são, nos
termo. do parecer approvado
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7

8

D ta daen-
trada

30.3.35

4-36

27+36

Assumpto

Auctorlzaç~o pRra receber
doçi!o de pr,'dio n~cessarlo. a
installação dn Comarca de Luz.
(Mensa ,1',11 do Sr. (jouertlUdor
do Lstado).

Mensagem do Sr. Governa-
dor do Estado. solicitando auc-
tOClzação para doar um pr!!-
prio eStadual a Calxl1 Benefi-
cente da Força Publica.

Autorização para receber
doação de pr~dlo que a Muni.
clpalidade de Jacutlnga deseja
fazer ao Estado. (Mens.,gem do
::>r.Gocernadvr do E;;ludo).

Relator

ClovIs Pinto

José Ferraz

Sylvlo MarInho

RevIsor

Sylvlo Marinho

Sylvlo Marinho

Clovis PInto

=

Andamento

Apresentado r{'latorlo, 0~1.
nando pela concessão da aucto-
rização pedlJa. em sessl10 de
3 I de março. estando de accor-
do o revisor.

Apresentado. em sessão de
4 de maio de 1936o relatorlo
opinando pela adopçl1o de UIII
projecto de lei que sera ,ubmel.
tido a Ass~mblca. concedendo
a auctorizaçao pedld 1 pelo Sr.
Governad, r do Estado O rrla.
torlo é subscripto pelo revisor

Apresentado relatorio opi.
nando pela concessão da aucto-
rlzação pedida. em sessao de
27de abril. estando o relatorlo
apoiado pelo re~I,or_

Conclusão

Communlcada ao Sr. Go-
vernador do Estado a conclusão
approvada. nos termos do rela.
torlo. (ofli.l:> n." 2Jl, de .JJ de
março de 19.6).

Por olfl-Io n. o 243, de 4 de
maio. foi communlcada ao Sr.
Governador a ~onclusll.(Jappro-
vada e. pela qual, é adoptado
um projecto de lei.

Por olflclo n .• 231, de ZT de
abril. foi communlcada ao Sr.
Governador a c nclusao appro-
vada e. pela qual. é cuncedlda
a auctorlzaçll.o solicitada.

g 27.4.33 Solicitando auctorlzaçao José Ferraz
para receber a dOnçllo lIe pre.
dio destinado fiOquartel do ctes.
tacamento oorclal do termo de
Tombos. (M,nsagem doSr. Gcr
t:ernador d.J E.tudo).

Ovldlo de Andrade Relatorio apresentado a 27
de abdl, mbscdpto tamhem
pelo Sr revisor. Approvado na

, mesma data.
Cpina pela concessao da

medida solicitada.

Conclusão opInando pela
auctorlzaçll.o pedida, c",mmu.
nlcada ao Sr. Governador do
Estado por ofllelo n." 2J1, de ZT
de Abril de 19.36.

lO

11

12

11-5-36

12-5-36

sor citando au cto rI za ç1io
para receher doaç,10 de predio
para a installaçào dos servI.
ços forenses da Comarca de
Sylvestre Ferraz IM"nsflpem
do Sr. Governador do Estadu).

Solicitando auc to ri za çllo
para receber doação de predio,
d~stinados aos serviços forenses
~ quartel do destacamento p.,.
IidJI de Nov. Lima. (Men .•"-
"em do Sr. Gvuerdador <lO Es.
tado).

Mensaaem do Sr. Gover-
dador. soll.;itando auctorlzaçllo
I ara doar il Prefeitura de Pe-
dro Leopoldo um predlo do Es'
tado.

José Ferraz

ClovIs PInto

Nestor Foscolo. no-
meado o Sr. Sylvlo
MaJllho. em subs.
IItlllçllo.

Sylvlo Marinho

José FerrlU

Valladares RIbeiro

Relatorlo apresentado a 11
de mala. opinando pela conecs.
são da auctorização pedida.

Appruvado na m e s ma
data.

Relutorlo apresentado e
approvado em sess!1o de 1i de
maio _concedendo a auctortza.
ção >ollcltada.

Relatorlo apresentado pelo
Sr. Sylvl.> Marinho. em .e;são
de I " d" Julho e approvado na
mesma data Opina o relatorlo
pela adopção de um projecto.
concedendo a auctorlzação pe-
dida.

Conclusão concrdendo a
auctorizaçll.o. nos termos do pa.
recer approvado.
Communlcada ao Sr. Gover-
nador do Estado. porofflcl •.•n."
247, de 11 de maIo.

Conclusao approvada a II
de mal" concedendo a allcto-
ri ~açno nos termos do relatorlo
approvado.

AO Sr. Governarlor do Es-
tado, por ",mcio n .• 246, de 11
de maIo

Conclusao adoptando um
projecto de 1,,1concedendo a
auctorlzação sOlllltada, n o I
termos do relatorlJ approvado.

Communlcada ao Sr Go-
vernador por 01:1:/0 D.• 301, de
'2de JulhO dEi1!k.6.



Data de en-
trada

Assumpto Relator Revisor Andamento Conclusl1o

13 1\-5-35

11-5-35

Mens'gem do Sr. Gover- Sylvlo Marinho
nador do Estado, subme'endo â
apreciaçao da Com.n!. sa" um
d"cret') declarando de u1ilidadp
publica a desapropria~nu oe
terrenos destinados ao campo
de aviaçao em Santos Dumont.

Solicitando uma subven- Sylvio Marinho
çao, â Faculdade de Commer-
cio - -Conselheiro' Lafayette".

Nestor Foscolo

José FerrAz

Relatarlo apresentado e
approvado em sessllo de 1\ de
m'lo, propondo um projecto de
1<1.concedendo a auctorizaçllo
so Icltada pelo Poder Execu-
tivo.

Relatorio apresentado e ap-
provado em sessl10 de 18de
maio. opinando sejam pedidas
informações aos Interessados.

Conclusl1o approvada a 18
de mala, adaptando o projecto
proposto no relatorlo appro-
vado. Ao Sr. Governador do
Estado. por olficlo n .• 2b2. de
20 de maIO.

Por offlelo n • 250, de 21de
maio. foram solicitadas as In-
formações pedidas no parecer
approvado

Pende das informações.

Conclusllo concedendo a
auctorizaçll.o. em sessl10 de 18
de mala,

Por olficlo n .?li 1, de 18de
maio foi transmittldaaoSr. 00-
vernador a declsao.

Pende do relataria.

Relatorio apresentado e ap-
provado em sessl1lJ de 18de
maio, opinando seja concedida
a auctorizaçl1o pedida,

Jozé Ferraz18.li.35 Solicitando auc to rl"zaçlio ValJadares Ribeiro
para receber doaçlio de predio
destin"do ao quartel e destaca-
mento policiai do termo de Ita-
nhomy (Mens(l'wm do Sr. Go-
v,rnudúr do Estado).

18.5-3(1 Solicitando auc to ri za çlio José Bonlfaclo FI- ValJadares Ribeiro
rara expedir um decreto ceOen- lho
do, gratultamentp, au Insti-
lOto do Assucar e do Alcool um
quartelrao urbano, da Capital.
IMeus"gem do Sr. Gavernador
do Estado).

t6

15

17

t8

19

23-li-35 Solicitando aueto ri za çlio
para vender diversos lot,'s d~
krreno do quarteirilo 12. X se-
cçllo urbana da Capital, empre-
gando a arrecadaçlio na constru-
cçáo e Illontngem do Instituto
Blologico de Bello Horizonte
(JIrn.''''JP/Il elo ::-r. Goveruador
do Estado).

28-li-35 Solicitando aueto ri za çlio
para receber em doaçllo o pa-
trimonio dn Escola Superior de
Agronon;la e Mediçlna Veteri-
n~rla o qual sera alienado â Es-
cola Supedor de Veterlnarla do
Estado de N.lnas. liHensng.m
do Sr. Gove1'1lador do E.tudu),

23-5.35 Solicitando a u ct orizaçllo
para fazer permuta de terrenos
em Arnxa, allm de que possa
ser executado Oplano demelho-
ramentos daquelJa pstancla.
(Mens"gem do Sr. Gov"mador
do E.tudo),

SyJvlo Marinho

Valia dares Ribeiro

Ovldlo de Andrade

José Ferraz

Ovl:llo de Andrade

José Ferraz

Relatorlo apresentado em
ses!lIu de fi de julho, opinando
pela r.oncessl1oda auctorlzaçl1o
pedida. observados, porém, de-
terminados itens contidos no
parecer.
Approvadu na mesma data.

R e I a t o r I o apresentarlo e
approvado em sessllo de 15de
juuho,opinandopela concessllo
dn auctorlzaçllo pedida, obser-
va das, porém. determinadas
condições na escrlptura.

Relatorlo apresentado em
reunll\u de de 29 de maio. opl'
nanelo pela adopçll.o de um pro-
jecto d••lei concedendo a aucto-
,lzaçll.Opedida. Approvada na
mesma data.

Conclusao concedendo a
anctorlzaçll.o. nos termos do
parecê r approvado.

Ao Sr. Oovernador do Es-
tado por oflicio n." 33O •• de 6 de
julho de 19.36.

Conclusll.o concedendo a
auctorização solicitada, nos ter.
mos do parecer approvado
. Ao Sr. Governador do Es-
tado por offlcio n•• 279,de 15-6-
35.

Conclusão opinando pela
adopçlio do projecto propo.to
pelo relator.

Selentlflcar10 o Sr. Oover-
nadar do Estado por offlclo n.'
237, de 29-';-3(1.
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~ E Data de en-
-~ trada
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Assumpto Relator Revisor Andamento Conclusão

20

21

2J

28.5.36

23-5-35

lBoÔ-35

22-6-33

Pedindo auc!orizaçllo para
comora de um terreno em
Pouso Alegre, destinado ao cam.
po de aviaçllo. IMenSrtflPm
do Sr. Gouemador do Estadu).

Sollel tando auctorlzaçllo pa-
ra doar a Prefeitura de S.I ho-
ma? de Aq"lno um predio pa a
o fOTume, isl0 feito,o munic,plo
fara novamente doa, ao ao Es-
tado, afim de que pos,a ser ins.
tal lado o Termo (llensngPI1I
do Sr. Gou<rnador do E:;tadu).

Solicitando auc to ri za çllo
para abertura de um credito
para reforço da verba desti.
nada ao custeio de despe.as
com as juntas apuradoras de
eleições municipaes. (Mpn<agem
do Sr. Gouernador ao Estado).

Submettendo li delibera-
ção da Commlssão peças do
processo sobre permuta de ler-
renos no munldpio de Pitanguy
(Men .•agpm do .sr. Gouernudor
doE:;tado).

José Ferraz

Sylvlo Marinho

Sylvlo Marinho

Valladares Ribeiro

Nestor Foscolo

Ovldio de Andrade

José Ferraz

Sylvio Marinho

Relatorla apresentado a 71
de de junho, concluindo pela
concessão da auctorlzação, em
projec!o,a ser submettldo liAs-
•embléa. Approvado na mes!na
data.

Relatorlo aprespmado e ap-
p r o v a d o cm s~ssao de 29 de
maio de 1935, concedendo auc,
torizaçao para receber as bem-
feitorias que a Prefeitura de S.
Thomaz de Aquino fizer no pre-
dio de propriedade dOEstado
existente em S, Thomaz de
Aqoll1o, para a Installação do
Forum.

Em sessllo de 24 de junho
de 19'6, foi apresentado o pa-
ppcer do rell'lor opinando pela
adopçllo de um projecto de lei.
conl.edendo a auctorização pe.
dida. O parecer foi approvatto
na mesma data.

Em sessão de 20 de julho
o relator apresentou parecer,
adoptando um projecto de lei
para a!tender ao pediJogover-
namental.

O parecer foi approvado
na mesma data.

Adoptado o projecto pro-
posto.

Por olficio n. o 291, de UOÔ-
33, foi communicada a decisão
ao Sr. Governador do. Estado .

Approvadaa 29-5-1hcondu-
sllo adoptando o parecer apre-
sentado pelo relator.

\ommunicada por' offieio
n" 266. de 29-5.36, li decisão,
ao Governador do Estado.

Adoptado o projeeto pro-
po.to pelo relator e feita a de
vida commullicaçllo ao Sr Go-
vernador, por olficlo n.o2S0. de
24-6-3à.

Adopfado o projecto pro-
posto pelo relator.

CommUll\cada ao Sr. Go-
'vernador por ofllclo n. o.349,de
~O'7-36.

24 20-7-33 Projecto conferindo ao pos- Sylvlo Marinho
sul dor de terras devolutas, por
justo titulo, domlnlo definiti la .
•Aucloria do ~r. Syluio Mari-
nho).

6-7-35 Offlclo da Dlrec!orla do José Ferraz
Club dos Fenlanos do Rio de
Janeiro, pedindo transcripção,
nos Annaes, de um discurso do
ministro da Justiça.

Neslor Foscolo

Clovis Pinto

Esta peça foi reflrada pelo
auctor, em sessão de 10/8/33.

Pende de relatorlo.

27

tO-S-3~ Solicitando a decretaçao
de uma lei que auctorize o
Governo a contractar com a
«Panair do Brmll 5 A» uma
linha de communicações aé-
reas entre Bello Horizonte e
RI:>de Janeiro (I, ens'lgpm do
Sr. Gouel'1lador do EstadO).

10-~.33 Solicitando auc!orizaçllo
para receber a doação de ou-
tro predio necessarl) li Instai-
laçllo do Termo de S. Thomaz
de Aquino e destinado a ca-
deia e quartel (Mensauem do
Sr. Gouernador do Estadol.

Clovis Pinto

Clovis Pinto

Nestor Foscolo

Sylvio Marinho

Relatorlo apresentado a 10
de Agosto, propondo a ado-
pçi\o de um projecto de lei a
ser subme!tido li Asse ••bléa.

Approvado na mesma da-
ta.

Em sessão de 10 de Agos-
to foi approvado o relatorio,
opl.1Rndo pela concessão .soli-
citada.

Adoptado o projecto pro-
posto pelo redactor.

Communicado ao Sr. Go-
vernador por olficlo n. 4]1, de
10 de Agosto.

Por offlelo n. 423. de 11 de
Agosto. foi communicada ao
Sr. Governador a decisão da
Commissão. pela qual se conce-
deu a auctorlzação pedida por
S. Ex.

Secretaria da Comml.;são, 10 de Agosto',de 193tl. - Casildo Quilltino dos Santos. secretarIo.
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ANNEXO N. 2

PEÇAS MOVIMENTADAS E QUE AGUARDAM INFORMAÇÕES

..
li:

ASSUMPTO OBSERVAÇOES

Ante - projeclo. isentando de A' Secretarta das Plnllnçlll,
Impostos a acqulslçâ6 de Immovels por olflelo n. o 122, de 21.1-36.
que a ser feita por diversas
assoelaçOes de caridade. (Allcto-
ria do deplltado O/yntho Orsin/).

Decretaçao de novo reglmen A' Secretaria do Interior por
de prefeitura para o Munlclplo olflclo n. o 212, de 6-4-36.
de Ouro Preto, (Oll/cio da Secre-
taria do Interior).

14 Itepresentaçao da Faculdade A' interessada, por ollielo n."
de Commerclo "Conselheiro La. 260, de 22-5.36.
fayetle". pedindo uma subven-
çao.

Secretaria da Commissao, 1.0 de Agosto de 1936.-aa.~ndo Quill-
UIIO dos Santos, secretario.



I

ANNEXO N. 3

PEÇOS MOUIMEnlOOOS f SOLUCIOnaDOS PElO COMMISSRo



PEÇAS MOVIMENTADAS E SOLUCIONADAS PELA COMMISSÃO

- 25-

ANNEXO N. 3

OBSERVAÇOBS

Concedida a auctorlzaçao nOI
termos do parecer approvado,

Ao Sr. Oovernador do Esta-
do, por offlelo n,.,1811. de 2'-3-36.

Concedida a auetorlzaçào nOI
termos do parecer approvado.

Ao sr. Oovernador do RI-
do. por offlclo n .• I'!S. de, •...•
16-3-36.

ASSUMPTO

Auctorlzaçào para receber
doaçào de predlo que a prefeI-
tura de Monte Alegre deseja
fazer ao Estado para a InstaUa-
~ào dos serviços Forenses da
Comarca. (Mensagem do sr. 00-
vernador do Estado).

Auctorlzaçào para receber
doaçào de predlos que as MunI-
clpaJldades de Passa Quatro e
TIros desejam fazer ao Estado.
(Mensagem do Sr. Oovernador
do Estado).

3

Auctorizaçào para receb ••r
doaçào de predio que n MunI-
cipalidade de S. Manoel do Mu-
tum deseja fazer ao Estado.
necessario á InstnUaçllo da Co-
marca. (Mensagem do Sr. 00-
vernador do Estado).

ConcedIda a auctorlzaçào nos
termos do parecer approvado.

Ao Sr. Oovernador do Esta
do. por olflclo n•• 1110.de 2'-3-30'

Auctorizaçào para receber
doaçào de predio necessario á
InstaUaçllo da Comarca de Luz.
(Mensagem do Sr. Oovernador
do Estado).

ConcedIda a auctorlzaçào nOI
termos do parecer approvado.

Ao Sr. Oovernador do Eita.
do. por offlelo n .• 201. de 30-3-36.

B Auctorlzaçào para receber
doaçào de predio que a MunicI-
palidade de Jacutlnga deseja
lazer ao Estado. (Mensagem do
Sr. Oovernador do Estado).

Concedida a auctorizaçào nOI
termos do parecer approvado.

Ao Sr. Oovernador do Esta-
do, por oflleio n •• 231. de Z7-4-45.

A.L.2
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OBSBRVAÇOBS

9

lO

li

I~

Solicitando auctorlzaçilo pa-
ra eceber a dOllçllode predlo des-
tinado ao quartel do destaca-
mento policiai do Termo de
Tombos (Mensagem do Sr. Go-
vernador do Estado).

Solicitando auctorlzaçllo pa-
ra receber doaçilo do predlo
para a Installaçllo dos serviços
forenses da Comarca de Silves-
tre Ferraz (Mensagem do Sr.
Governador do Estado).

Solicitando auctorlzaçllo pa-
ra receber doacllo de predlos
destinados aos serviços forenses
e quartel do destacamento poli-
ciai de Nova Lima. ,Mensagem
do Sr. Governador do Estado).

Solicitando auctorlzaç1!o pa.
ra receber doaçilo de predlo des-
tinado ao quartel e destaca-
mento policiai do termo de Yta-
nhomy. (Mensagem do Sr. Go-
vernador do Estado).

Concedida a auctor1zaçllo no.
termos do parecer approvado.

Ao Sr. Governador do Esta-
do, por offlclo n. ° 232, de 27-6-36.

Concedida a auclorlzaçl1o nos
termos do parecer app'rovado.

Ao Sr. Governaoor do Esta-
do, por offlclo n.o 247, de 11-5-35,

Concedida a auctorlzaçllo nos
termos do parecer approvado.

Ao Sr. Governador do Esta-
do. por offlcio n.o 246 de 11-5-33.

Concedida a auc!orlzaçlIo nos
termos do parecer approvado.

An Sr. Governador do Esta-
do, por 01flclon. ° 2113,de 185-36.

18

21

Solicitando auctorlzaçllo pa-
ra receber em doaçllo o patrl-
monlo da Escola Superior de
Agronomia e Medicina Veterl-
narla o qual será alhmado á
Escola Superior de Veterinarla
do Estado de Minas. (Mensagem
do Sr. Governador do Estado).

Solicitando auctorlzaçllo pa-
ra doar á Prefeitura de S. Tho-
maz de Aqulno um predlo para
ser adoptado pela municipali-
dade para o lorum e, Isto leito,
o municiplo lar á novamente
doaçllo ao Estado, afim de que
possa ser Installado o Termo.
(Mensagem do Sr. Governador
do Estado).

Solicitando lIuctorlzaç1!o pa-
par~ receber li doaçllo de outro
predlo lIe~esarlo á Installaçllo
do Termo de S. Thomaz de
Aqulno e destinado á cadela e
quartel. (Mensagem do Sr. Go-
vernador do Estado).

Concedida a auctorizaç1!o nos
termos do parecer approvado.

Ao Sr. Governador do Esta-
do, por olficlo n.o 279, de 111-6-36.

Concedida a auctorlzaç1!o nos
termos do Jlarecer approvado.

Ao Sr. Governador do Esta.
po, por olflclo n.o 200, de 29-5-36.

Concedida a auctorlzaçllo nos
termos do parecer approvado.

Ao Sr. Governador do Esta-
do, por offlclo n. ° 423,de 11-8-36.

17 Sollcltando auctorizaçllo pa-
ra vender diversos lotes de ter-
reno do quarteirão 12, X secção
urbana da Capital, empregando
a arrecadação na construcçllo e
montagem do Instituto Blolo/l:l-
co de Berta Horizonte. (Mensa.
gem do Sr. Governador do Es-
tado.

Concedida a auctorlzaçllo nos
termos do parecer approvado.

Ao Sr. Governador do Esta-
do, por offlclon.o 330. de 6-7-36.

Secretaria da Commlssâo, 10 de Agosto de 1936- Casado Qui"!;",,

doa Santoa, secretario
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DA ASSEMBLÉA LE61SLATIVA



Peças mavlm:mtadas e qu~ resultaram na elaboração ~e projecto3 a serem submett:dos á
. det:baração da Ass~mbléa

N. da
ASSUMPTO PROJECTO ADOPTADO

1----------------------1,--------------------" •...
A Assemhléa Legislativa do Estado de Minas G,,'aes decreta:

7 Auclorlzaçilo ao Poder Executivo para doar um proprlo es- Art. I". - Fica o Governo auctorizado a doar à Caixa Be-
laflual a Caixa Beneficente da Força Publica (Mensagem do neficenle <'a Força Publica um predio sito a rua 'I'ara-
Governadvr do E.~tado). hyba, nO, 57il, em Bello Ho,lwnte. para o fim exclusi-

vo de nelle fUllccionar a séde daquella institulçl1o. re-
vertendo o referllo predio ao Estado no caso de ser
exlincta a referida assoclaçilo. '

Ar!. 2°. - Revogam-se as disposições em contrario.

Ar!. I". - Fica o Governo autorizado a doar ao munlclplo
12 Auctorizaçl\o para doar á Prefeitura de Pedro Leopoldo um de Pedro Leopoldo, o anti (Opredb e respectivo terreno
predlo do Estadil (Mensagem do sr. Governador do Estado). em que funceionou o grupo escular daquella cidade.

Art. 2°. - Revogam-se as disposições em contrario.

Art. 1," - Fica o Governo do Estado auctorizado a desa-n Submetiendo 11apreclaçl\O da CommhsBo um decreto de- propriar. por utilidade publica. os terrenos comprrhen"
clarando de utilidade publica a desapmpriaçào de terrenos dl.os, de uma parte, pelo Rio do Pinho, e pelas de-
deslinadns ao campo de aviaçilo em Sanlos Dumont. (Men- m,'I;, pel'.' L1,ha A L da planta respectiva ja appro-
.agem do sr, Governador do c.stadu). vada p,'la an;i.{a Secretaria da A",rlcultura, Vlaçl10 e

Obras Publicas, com aérea de 19 alqueires, de proprie-
dade de José P nloll,ho de Arante. José Cuslodio 0,1-
velra e Antonio Alfonso Rodrigues, e sitos, parte na
fazenda «Joilo' Gomes, ,parte na fazenda do •Pinho Ve-
lho', ambas no dlstrl;to da <Idade de Santus Dumont,
devenf o ,er observaoo no processo de desaproprlaçilo
o disposto nos arllgos j,'ljU e 1.261, do cool,;o do pro-
cesso civil do Estado.

Art, 2.° - Podera o Governo dlspôr até a importa nela de
31:,)0 s"on ltrlllla contos de ré's) com as deslle,as de-
correntes da deóapropriaçl\o a que se refere o artigo 1.0

Art. 3", - Revogam-se as disposições em contrario.

19 AuctorlzaçBo para fazer permutas de terrenos em Araxá,
afim de qlle po~sa ser executad) o plano de melhoramentos Art. Unlco - Fica o Governo do Estado allctnrlzado a per-
daquella estanela. (Me1lsagem do sr. Governador do Esta- mutar terrenos em Araxú destinados á execuçl10 do pia-
d,,), no de Illelhoramelllos daquella estancla hydromineral,

revogadas ~s disposições em contrario,

.0 Auctorlzaçao para a compra de um terreno em Pouso Ale- Art. L" - Fica o Poder Execllllvo allctorfzado a abrir
gre, des1l.Jado no campo de Aviaçl10 IMen..agem do sr, Go- um credito especial de 10:0J)wnO (dez contos de réis.)
vtr1lador do Estado), para altender li, despesas com li comllra de um terreno

pertencente h Vluva Alfonso Ribeiro Costa, liluado na
cidade de Pouso Alegre, e destinado a construcçllo de
um campo de avidçl10 naqueila cidade, recebendo a
respectiva escriptura.

Art. 2°_- Revogam-se as dlsposfções em contrario.

22 Auclorlzaçtlo para abertura de um credllo para reforço da Art. 1.° - Fica o Governo aucit'rl,ado a abrir 'um cred'~o
verba desllnarta ao custeio de despesas com as juntas apu- especial, na l.11portancia de 191:IJ 13~no (cento noventa
radnras rte eleições munlcipaes (Mensagem do sr. Governa- e tres contos e q'latrocentos mil réis, para custear as
dor do Es,ado). despesas com transporte e dlarlas dns membros das

juntas apuradoras de l'lelções 1I1l1nldpaes, de accurdo
com os artigos 4 J a 48 do codigo eleitoral.

Art. 2°. - Revogam-se as disposições em contrario.

23 AuctorizaçBo parll permutar terrenos no munlclplo de P Itan-
guy (Meu. agem <lo sr, Goverllador do A'stadu),

_1IIl ~
26 Decretaçllo de uma lei que autorize o Governo a contracta r
com li .Panalr do Brasil, S. A.> una llnha de communlca-
ções aéreas entre Bello Horizonte e Rio de Janeiro ("lell.a-
gr'" du .r, Gouernador du Ectadu).

Art. l°. - Fica o Governo do Esta'lo auctorizado a permu'
tor os c. rfados da fazenda .SlIverlo Mourilo •. de oro-
'prieoade do Estado, no munlclplo de P,tanguy,' por
terras de cultura da faz 'nda de Poote do Para, pr 'prle-
aade ~e Sebastião Carlos da Silva, mesmo Illllnlclplo.

Paragrapho unlco - Na escrlptura a ser lavrada, ohservar-
se-á 11 ajust. pactuado entre a Se,retarla da Agrkullura
" o ailudldo proprletarlo.

Art. 2°, - Revogam-se as disposições em contrario.

Ar!. 1°. - Ffca O Governo do Estodo auctorizado a contra-
clar com li .Panair ,lOBrasil S A" lima linha de com-
munlcações l1éreas entre BeBo Horizonte - Rio de
J'lIIelro

Art, 2°. - No contracto, que deverá ser lavrarlo de Rccordo
c"m a propo,ta Rccelta. alem de observadas as exigen-
elns do art. 18, nO. I! da Constltulçllo "'Inelra. con-
stará uma subvenção exclusiva de 5", :OOJ$COO por Rnno,
paROmensa mente o duodeclmo.

Art ~o. - No contracto deverá ser previsto R ampliação
das IInbas constantes da proposta da conc,'rrencla e,
bem assim, as tarifas para transportes e preços de pas-
sagens.

Art, 4°. - Revogam-se as disposições em contrario ••

Secretaria da Commissllo. 10 de Agosto de 1936.- Valildo Q••illtillo dos Salltos. secretario.
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ACTAS DAS REUNiÕES DA COMMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO

AGTA DA REUNIA O INAUGURAL DA COMMISSAO DE
REPRESENTAÇAO DA ASSEMBLÉA LESGILATIV.A (*)

Presidencia do sr. Abilio Macha,do, presidente du
Assembléa.

A's 14 horas, do dia 7 de janeiro de 1931i, reunidos
na sala das Cammissões da Assembléa Legislativa, acham-
se presentes os srs. Abilio Machado, presidente, Sylvio
Marinho, Clovis Pinto, José Bonifacio Filho e José Ferraz,
deixando de comparecer, com caus'a justificada, os srs.
VaIladares Ribeiro e Nestor Foscolo.

O ,presidente Abilio Machado, inaugurando os tra-
balhos, proferiu algumas palavras de confiança no resul-
tado ,do novo organismo legislativo, .fazendo votos para
que se lornem em realidade os fructos que todos deIle es-
peram.

EXPEDIENTE
Pelo Secretario foi lido o seguinte expediente:

Telegrammas:
"Deputado Abilio .Machado, presIdente da Assembléa

Legislativa .
.Rio, 6 - Tenho a satisf,ação de apresentar a v. excia.

os meus effusivos agradecirnen tos pela honrosa delibe-
ração dessa illustre Assembléa, mandando constar dos
seus Annaes o discurso que tive occasião de pronunciar,
co o saudação ao pov"o brasileiro, ao iniciar-se o novo
anno. Cor,diaes saudações. - Getulio Vargas".

"Dr. Abilio Machado, presidente da Assembléa Le-
gislativa", - Capital.

(.') PUhlicado no "Minas GeNes" de 811136.
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Bello Horizonte, 6 - Conimunico ao prezado amigo
q?e em data. de hontem me exonerei do cargo de Secreta-
rIO do InterIor. de nosso Estado e tenho a honl'a de agra-
decer-lhe as r~lt~r,ad~s demonst~ações de apreço com que
semp.re me distInguIU. AttenCJosas saudações. - (a.)
Gabnel Passos".

"Presidente Abilio 11achado, Assembléa Legislativa.
~Bello Horizonte,

Bello Horizonte, 6 - Communico a \', excia. haver
ton:ado posse .e assumido o exerci cio do cargo de Secre-
tarIO do Interior, para o qual fui nomeado por acto do
sr. ~vernador.Benedicto Valladares. Saudações - (a.)
DomIngos HenrIques Gusmão Junior".

"Presidente da Assembléa Legislativa
_ Juiz. de Fóra, 4 - Tive conhecimento de que na ses-

sao r~ahzada por essa Assembléa no dia 30 do mez fin-
d,o fOI prest~da homenagem ao Exercito Nacional, tendo
sido enalteCido como valor moral a propa<1anda civica em
pl'ol .do Serviço Militar. b

.. ~omo Commandante da 4." Região Militar e da 4."
I?lvlsao de Infantaria sediadas neste Estado e como mi-
l~tar, orgulho-me de sentir o civismo do povo montanhez
tao be.m representado pelos illustres membros dessa As-
semblea.

Agra.decendo ,essa homenagem feita ás forças arma-
das por. lI1termedlO de di~ersos oradores, faço votos pela
pr~sJ?erJdade cada vez maIOr .deste glorioso Estado e pela
feh~ldade pessoal de cada um de seus representantes nes-
sa digna ~ssembléa, com o desejo aI'ldente de que não falte
opportullldade para que solennidades identicas se reali-
zem em todo o nosso paiz, pois, dessa forma ficará evi-
denci~da a existencia .da communhão de id~aes tão ne-
cessana á fratern~dade brasileira, base segura do progres-
so do nos~o BraSil, dent~ode t:m ambiente de paz e or-
dem mantIdo pela propna naçao, através as suas forças
armadas. Saudações respeitosas. - (a.) Franco Ferrei.
ra, general" .

OS TRABALHOS DA CO~DlISS.~O

_Os trabalhos da Commissão de Representação obede-
cerao ás regras estabelecidas no Reg.imento Interno da
Assembléa ,á mesma referentes, sendo que os processos

- 37-

sujeitos ao seu exame serão ~studa,dos por um relator e
um revisor, antes de submettIdos á deliberação da Com-
missão,

O DIA DAS REUNIõES

A Commissão se reunirá, ordinariamente, todas as
segundas-feiras ás 14 horas, e extraordinariamente sem-
pre que convo~ada pelo sr. Presidente.

O SECRETARIO DA CmQlISSÃO

Foi designado para secretariar os trabalho~ da Com-
missão, o sr. Casildo Quintino dos Santos, aSSIstente da
Directoria Geral.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Tada mais havendo que tratar, o sr. Presidente en-
cerrou a sessão, man,dando se fizessem as devidas .co~-
municações da inauguração dos trabalhos da Commlssao.

ACTA DA L" REUNIÃO ORDlNARIA DA CO.DUSSAO
DE REPRESENTAÇÃO DA ASSE~IBLÉA

LEGISLATIV A (')

Presidencia do sr. Abilio Machado.
A's 14 horas do dia 13 de janeiro de 1936, reunidos

na Eala das Commlssões da Asssembléa Legi~lativJ.
acham.se presentes os srs: Abilio ~Iac~lado, preSIdente.
Valladares Ribeiro, Clovis Pinto e SylvlO Mannho, .

Não havendo numero para deliberações, o preslden-
le mandou se procedesse á leitura do seguinte:

EXPEDIENTE

Mensagem:
do sr. Governador do Estado, sobre os projectos r! c

lei numeras 50 e 58.
Oftíeios:

da Embaixada Argentina, nos seguintes termos:
"Embajâda Argentina. - La .Embajada de. la .Rep<J'

blica Argentina en los Estados U~ldo~ .del Bra;,I!, t!Cne :1
honra acusar recibo de la comUlllc'aClOn de la ..~salllbll",l

(') Publicada no "Minas Geraes" de 1411136.
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Legislativa de Minas Geraes 'Por la que se .digna cQmni-
car a esta Embajada que, dicha Honorable Asamblea en
su Sesión de fecha 29 de Diciembro proximo pasado y
por iniciativa deI Senhor Diputado Don José BonHacio
Filho, formuló por unanimidad un voto de agradecimento
y solidariedad a la Republica Argentina por la actitud
,que assumiera frente a los sucesos subversivos deI mes
de Noviembre y agI'adece vivamente, en nombre deI Go-
bierno Argentino, esta nueva prueba de amislad de los
representantes deI pueblo de uno de los Estados mas glo-
riosos de la Unión, demonstración que ,hará conocer a
su Gobierno. Rio de Janeiro, Enero 6 de 1936".

Radio:
do sr. Governador do Estado assim redigido:
"Presidente Abilio i\Iachadg:
Tenho o prazer de 'agradecer a v. excia. a com muni-

cação de que, por proposta do deputado Fabio Andrada,
essa digna A'ssembléaapprov(}U um voto de congratula-
ções com o meu Governo, por motivo da cooperação
prestada ao Governo da Republica, paI'a prompta suffo-
cação do criminoso movimento extremista de novembroultimo.

Solicito a v. excia. transmittir este agl'3decimento
aos senhores deputados que approvaram o referido voto,
bem como ao seu proponente.

Saudações cOl'diaes. Benedicto Valladares, govema-
dor do Estado".

Olfieios:
Do sr. Secretario do 'Interior do Esta.do, do reitor

da Universidade de Minas Geraes, do commandante do
Corpo de Bombeiros, do cQmmanrdante do Departamen-
to de Instrucção da Força Publica do commandante do
Regimento de Cav.allaria e do cav. 'Tulio Gracioli consul
da Italia, agradecendo a communicaão de inau'gur.ação
dos trabalhas da Commissão; do dI'. Eduardo d; ~Iene-
zes Filho, communicando ter tomado posse do car"o de
a~vogadt? geral d~ Estado e ter ,designado o dI". ~Iauri-
CI? Pother MonteIr~, a,dvogado do Estado, para substi-
tuIl.o durante 30 dIas; do Centro Estudantal Cearense,
enviando um exemplar dos seus estatutos; do tabellião em
Acarahu (Ceará), solicitando obl'as para a bibliotheca
do Carlorio.

Telegramma:

.de D. Innocencio, bispo coadjutor de Cam panha, nos
segumtes term(}S: .
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UExmo. sr. Presidente da Assembléa:
Profundamente sensibilizado peço a v. excia .• em

meu nome e no do clero de toda a Diocese ,de Campanha,
para apresentar a ~ssa Egregia Çamara dos Deputados
os respeitosos e sinceros ag~adeclmentos pelo telegram-
ma de expressivas condolencIas e ~oto. de ~es'ar por mo.
tivo do fallecimentodo grande prImeIro bISPO de Cam-
panha. (a.) D. Innocencio".

Após a leitura desse expediente, feita pelo ~ecretario
da Commissão, o sr. presidente declarou q.l~e,nao haven-
do numero legal, estava encerrada a reumao.

ACTA DA 2." REUNIÃO ORDINARIA DA CmIMISSA.O
DE REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLÉA.

. LEGISLA TIVA, ( • )

Presidencia do sr. Abilio Machado.

A's 14 horas do dia 20 de janeiro de 1936, sob a pre-
sidencia do sr. Abilio Machado, reuniu-se a Commissão
de Representação da Assembléa, achando-se presentes
mais os senhores: ValIa dares Ribeiro, Clovis Pinto, Syl-
vio Marinho Ovidio de Andrade e José Rezende Ferraz,
faltando COl~ causa justificada os senhores José Bonifa-
cio Filho e Nestor Foscolo .

.Pelo Secretario é lido o termo da reunião anterior,
procedendo o mesmo, em seguida, á leitura do seguinte
expediente:

Telegrammas:
Do Presidente da Republica, agradecendo a commu-

nicação de haver sido installada a Commissão de Repre-
sen tação da Assembléa.

Do Director Regional dos Correios e Telegraphos da
Capital, fazendo identico agI'3,decimento.

Oflieios:
Da Embaixada ,Uruguay1l, nos seguintes termos: .
"A Su Excelencia el Senor Abilio ~Iachado, P~esl-

dente de la Assembléa Legislativa ,deI Estado de Mmas
Geraes".

"Seno r Presidente:
Ten"o el honor de acusar 'recibo de la communica-

ción de V. E. de fecha 31 de Diciembro proximo pasa-
do eo la cual V. E. tiene á bien informarme que esa

(.) Publicada no "~Iinas Geraes" de 2111136.
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Honorable Asambléa aprob6 unanimemente un voto de
agradecimiento y solidariedad á la Rcpublica ,deI Uru-
guay por la actitud asumida recientemente rompiendo sus
relaciones diplomaticas co-n la U. R. S. S.

AI agradecer á V. E. su comunicaci6n me es gratu
informale que la ,he trasmitido á mi Gobierno y aI for-
mular votos por V. E. y por la Honorable Asambléa <tel
glorioso y pr6pero Estado de Minas Geraes aprovecho
esta oportunidad para saludar á V. E. eon mi alta con.
sideraci6n.

(a.) J. C. Blanco".

Do Capitão Ernesto Dornelles, communicando ter
tomado posse e assumido o exercicio do cargo de Chefe
de Policia do Estado.

Do dr. l\Iauricio Potlier Monteiro, communicando
ter ,assumido, interinamente, o cargo de Advogado Geral
do Estado.

Do Centro Academico de Ouro Preto, communican-
do a posse da nova Directoria dessa Sociedade.

Do presidente, em exercício, do Conselho Peniten-
ciario; do presidente do Tribunal Regional de JustiÇ<!
Eleitoral, .dos Secretarios das ,Finanças e da Educação e
Saude Publicoa, do Directorda Saude Publica do sr. Che-
fe de Policia e do Advogado Geral do Estad~ em exerci-
cio, agradecendo a communicação que lhes foram feitas
da inauguração dos trabalhos da Commissão.

Dos Governadores dos Estados de S. Paulo Rio de
Janeiro e Paraná, do ~linisterio das Relações E~teriores
e do Presidente da Assembléa Legislativa. do Paraná
agradecendo a communicação do encerramento da 1.~
Sessão Ordinaria da L" Legislatura.

Carta:
Da professora Francisca Lopes, pedindo melhoria

de aposentadoria.

o sr. Presidente declara que só hoje teve communi-
cação ~e ql1.e-o sr. Ovidio de Andrade, por motivo de
molest13, deiXOU de comparecer ás reuniões anteriores.
Congratulava-se, pois, por vel-o entre os presentes já res-
tabelecido. '

Isenção de impostos

A seguir, communica que se acha sobre a _tesa cu-
yiado .pelo deputado Olyntho Orsini, um esboço de 'pro-
Jecto Isentando de impostos a acquisição de immmoveis
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feita pela "Congregação Jesus, Maria, José", pela "Associa-
ção Beneficente de Instrucção" e pt:la "Congregação Bra-
sileira de Educação e Ensino".

Para relatal-o, nomeia o sr. Clovis Pinto, designa,n-
do para revisor o sr. Ovidio .de Andrade.

O sr. Clovis Pinto apresenta, após, seu parecer, opi-
nando sejam solicitadas ao Governo informações a res-
peito do alludido projecto.

Com este parecer declara-se de accordo o revisor,
sr. Ovidio Andrade.

Sendo approvado, o sr. Presidente manda sejam pe-
didas as informações.

Divisão Admillis/l'Olivll

O sr. Sylvio l\Iarinho suggere, em seguida, que se 01'-
Cicie, egualmente, ao Governo, solicitan,do .lO mesmo os

_ elementos de que dispuzer afim de que a Commissão pos-
sa elaborar o projecto sobre 'a divisão Administrativa do
Estado, o qual será objecto de votação da Assembléa em
sua proxima sessão ordinaria.

Posta a votos, é essa proposta approvada, determi-
nando o sr. Presidente seja feito o neces!>ario expe-
diente.

Esta/uto dos FUllcciollarios Publicos
O sr. José Ferraz, obtendo a palavra, propõe que a

C0!llmissão se dirija ao Governo, solicitando informaçõe~
alimentes á elaboração do projecto do Estatuto dos Func-
cionarios Publicos.

Esta proposta é unanimemente approvada.

A elaboração de projectos

O sr. Valladares Ribeiro lembra a necessidade de
serem elaborados projectos organizando os poderes cio
Estado á luz do que preceitua a Constituição, convidan-
do os seus collegas a ,apresentarem suggestões a _respeito.

1'inguem mais pedindo a palavra, levanta-se a ~e:;são.

ACTA DA 3." REUNU.O ORDINARIA DA Cm.Ii\lISSÃO DE
REPRESENTAÇAA DA ASSDIBLE'A LEGISLATI-
VA (*) .

Presidencia do sr. Abilio Machado
A's 14 horas do dia 9 de Março de 1936, reunidos

na Saladas Cornmissões da Assembléa Legislativa, acham.

( *) Publicada no "Minas Geraes" de 10-3-36.
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se presentes os srs. Abilio ~Iachado, presidente, Val-
Jadares Ribeiro, Clovis Pinto, Sylvio .Marinho, Ovidio
de Andrade, Nestor Foscolo e José de Rezende Ferraz.
Deixou de ,comparecer, com causa justificada, o sr. José
BonHacio Filho.

ACTA

,o Presidente, decLarando haver numero legal, abriu
os trabalhos, mandando fosse lida a acta da reunião an-
tecedente o que foi feito pelo secretario.

O 'sr. Ovidio de Andrade pede a palavra 'para recti-
ficar um topico da acta no sentido de ser consignado os
seus agradecimentos aos cumprimentos que lhe foram
dirigidos pelo Presidente, na reunião anterior, por mo-
tivo de seu comparecimento depois de restabelecido da
enfermidade que lhe impediu de estar presente ás pri-
meiras reuniões da Commissão .

O presidente declarou que seria feitoa a necessari.a
rectificação.

EXPEDIENTE

O expediente constou das seguintes materias:
OFFICIOS - Do sr. Secretario do Interior, envi-

ando o processo relativo a uma representação do povo
1~ Ouro Preto sobre a decretação do regimen daquel!:
Prefeitur,a, na conformidade do das estancias hydro-mi-
neraes do Estado. - Ao sr. Sylvio Marinho, para rela-
tar e como revisor, o sr. Clovis Pinto.

OFFICIOS - Do Presidéri'te-ãa Secção Permanente
da Assembléa Legislativãdo Estado de Alagoas, com-
municando a instal1ação dos trabalhos da mesma sec-
ção; -

- dos governadores e Presidentes das Assembléas Le-
gislativas dos Estados do Espirito Santo, Santa Cathari-
na, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Sul, Bahia" Ceará,
Rio Grande do Norte,Pará, Maranhão, Piauhy, Amazonas,
do Interventor Federal no Terrilorio .do Acre, dos Minis-
tros da Educação, da Fazenda, da Marinha e da Justiça,
-agradecendo as communicações que lhes foram feitas do
encerramento dos trabalhos da L" sessão ordinaria des-
ta Assembléa.

- do Presidenfe da Assembléa Legislativa de Ala-
goas, agradecendo a remessa de exernpIares do Regi-
mento Interno que 5010citara;
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_ do Presidente da Assembléa Legisla~iva qo Es-
tado do Rio, communicando a eleiç~o da Mesa Dlrecto-
ra dos trabalhos da mesma Assemblea; '.

_ dos drs. Amadeu Andrada de Lacerda Rodn-
gues e Lincoln Nogueira, communic~n~o. terem tomado
posse do cargo de prefeitos dos mUDlClplOS de Barbace-
na e Itauna, respectivamente; . .

_ da Associação Commercial de Mmas, com~'U~l-
cando a eleição e posse da directoria e corpos admmls-
trativos para o anno de 1936; . .

_ "da Auxiliadora dos Reformados"da Força Publlca
e da Associação Beneficente Tyj:lOgraphica, fazendo
identica com muni cação ; .

_ do Partido Pró-Melhoramentos d~ ~alrro ~a S~r-
ra, participando a sua organização e elelçao da pnmelra
directoria.

PROJECTOS

O Presidente declara que a Commissão está colhendo
dados technicos indispensaveis á elaboração dos pro-
jectos que tem em vista organizar para serem, opportu-
namente submettidos á deJiberação da Assembléa.

CO~Ínunica, após, que tem r~spo~dido, em_nome
da Commissão, a todas as commUDlcaçoes e demals pe-
ças de expediente a esta dirigida:.. .

Em seguida salientou, o Pesidente, que a Assemblea
se fez representar na posse do Commandante Geral .da
Força Publica e do Chefe e Sub-Chefe do Estado MaIOr
da mesma Força, hontem verificadas.

Após, é encerrada a sessão.

ACTA DA 4." REUNIÃO ORDINARIA DA CO~I.:.'iISSÃDE
REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLE' A LEGISLA-
TIVA (*)

Presidencia do sr. Abilio Machado

A's 14 horas do .dia 16 de Março de 1936, sob a
presidencia do SI' Abilio Machado e com a presenç.a
de mais os seguintes senhores: Va!ladares Ribeiro, Nes-
tor Foscolo, José Ferraz e Clovis Pinto. . ., .

Deixaram de comparacer, com ca~sa Jushfl~'8?a, os
srs. José Bonifàcio Filho, Slylvio Marmho e OVldlO An-
drada.---

( .) Publicado no "Minas Geraes" de 17-3.36.
Ao L. 3
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ACTA

Depois de lida, foi approvada a acta da reunião an-
terior.

45-
dois e~emplares da Constituição daquell Estado, -
Inteirado, Agradeça-se.

Do sr. Ministro da Viação, agredecendo '3 ,commu-
nicação do encerr.amen to da 1.' sess~o ordinaria da 1.'
LegisIatul'a:-- Archive-se. - -

Do deputado Guilherme Ferreira, communicando li
Commissão e, opportunamenle, á Assembléa o teor de
um telegramma que dirigiu ao sr. Governador do Es-
tado, - Inteirado. . .- -

Representação

Do sr. Carlos Fernandes da Silva, sobre o reajus-
tamento dos f'l1nccionarios publicos. - - Aguarde-se o
projecto do Estatuto dos Funccionarios Publicos.

Parecer:
Do Conselho Consultivo de Ouro Preto (copia) sobre

a decretação do regimen de preitura nos moldes do
baixado p.ara as estancias hydro-mineraes.

- Junte-se ao processo.
Voto ,de pesar

O sr. Clovis Pinto, obtendo a palavra, propõe um
voto de pesar pelo fallecimento,. ha dias occorrido, do
sr. Jarbas Marques, prefeito do muncipio de Além Pa-
rabyba.

E' approvado unanimemente.

Divisão Administrativa
O sr. presidente p.articipa que os estudos pedi-

dos pela Commissão, sobre u divisão administrativa do
Estado, estão quasi 'concluídos segundo communkação
que acaba de receber do orgão technico da Secretariauo Interior, devendo na -proxima reunião serem os mes-
mos submettidos ao exame da Commissão.
lnstallação da comarca de Passa Quatro e do Termo de

Tiros

A seguir, o sr. José Ferraz, pedindo a palavra, apre'
senta parecer, opinando favoravelmente, "ad-referendum"
da Assembléa, sobre o pedido constante da mensagem do
sr. Governador do Estado em que s. excia. solicita au-
torização 'para acceitar as doações, que fazem ao Estado,
as municipalidades de Passa Quatro e Tiros dos I'redios
destinados á installação dos serviços forenses daquella
comarca e termo, assim opinando, por se tnl.ar de attri-

"

ter-
.: ....1_.

Governador do Estado nos seguintes

EXPEDIENTE

Do expediente c~stou 'a seguinte materia:

MENSAGE.'\1
Do sr.

mos:
"Sr. presidente.
Pelo decrelo n. 155, de 29 de julho do anno pas&a-

do, fora~ creados diversos termos e comarcas no Esta-
do. As leIs 879 e 912, de 1925, exigem, para a inslallaçã~
d~sses termos e comarcas, enlre outros, o requisito in-
dlspensave1 ~e doa~ã~ ao Eslado de predio destinado ao
forum, cadela e prIsoes.

EnlrelaIl:lo,. e.m fa.ce .do disposto no n. 6, do artigo
18, da CO?SlIlU1Ç~OMmelra, o Eslado só poderá receber
taes. pr~dlOs medIante previa autorização da Assembléa
Lt;SIslatlva .ou da Commissão Permanenle, como deler.
mma o.Regm;enlo Interno da Assemb1éa, combinado com
gãO.artIgo 8. , paragrapho 1. o da referida Constitui.

A" vi~ta ão e:,posto e desejando o governo fixar a
data de In~tallaçao da comarca dePassa Quatro e do
termo de T!ro.s, remelto a v. excia. os respectivos pro.
cesso~, I!7d:.nU,2:lhe s«:,dign~ submelter o assumpto á
apreclaçao d~ l.!Usfre L.ommIssão Pt;rmanante, no sentido
de ser con1eI1da ao G?verno a autorIzação legal.

Renovo a v. excla., nesta opportunidade os protes-
tos do, meu elevadoa'preço e distincta 'estim~ _ (as )
BenedIcto Valladares Ribeiro, governador do Estado""

- ~o sr: José Ferraz, para relatar e com.) revisor o
sr. Clovls Pmto. -"-

OFFICIOS

Do coronel A1vino Alvim de Menezes communican.
do ~~a posse ?O cargo de commanaante geral da For a
Publl~a; do Dlrecmri~ Politico. d3! Víllas I:l.avio Sant~s,
A.ngehca, .Santo. Andre e Palmltal. participando a elei-
~ao ~da dlre.ctOrIa.; d~ dr. R?gerio Machado, chefe do
Ser.vlço de .lllyestIg~()~s, envlUndo um exemplar da re-
laça0 de, cr~o.so~ pronu'!,ciados; do 1.? secreta.rio da
AssembJea LegiSlatIva do .t.stado do Rio, remettendo
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buiçAo expressa da Commissão, como determina o arti-
go 50 n. 7, do Regimento Interno aa Assembléa.

O sr. Clovis Pinto, como revisor, declara-se de ac-
corda com o parecer que acabava de ser npn~scn lado.

O sr. presidente submette em seguida, á discussão
o referido parecer e, não havendo impugnação, põe o
mesmo a votos, sendo unanimemente approv.ado.

A' vista do deliberado Rela Commissão, o sr. pre-
sidente determina que se devolva, acompanhado de um
officio, o processo attinente ao ca,so, dando" conheci-
mento ao sr. Governador da deliberação da Commis-são.

Nada mais havendo que tratar, foi a reunião encero
rad'á-:-

ACTA DA 5." REUNIÃO DA CO~IMISSÃODE REPRE-
TAÇÃO DA ASSE~IBuE'A LEGISLATIVA (')

Presidencia do sr. Abilio Machado
A's 14 horas, feita a chamada comparecem os se-

nhores: -

Abilio Machado
Clovis Pinto
José Ferraz
Nestor Foscolo
Ovidio de Andrade
Valladares Ribeiro.

Deixam de cómparecer, com causa justificada os se-nhores : ._-,

José Bonifacio Filho
Sylvio Marinho.

O SR. PRESIDENTE - Havendo numero legal, de-
claro :aberta a sessão. -

Acta
Pelo sr. Secretario é lida a acta da reunião ante-

cedente que é, em seguida, approvada.

Exp'ediente

Após, é procedida a leitura do seguinte expedi-
ente:

( ') Publicado no "Minas Geraes", de 25-3-36.
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Mensagens

Do sr. Governador do Estado, solicitando autori-
zação para receber doações que as' municipalidades de
• onte Alegre e São Manoel do Mutum fazem 'ao Estado
de predios destinados aos serviços forenses e necessarios
á instaUação daquelIas' comarcas. - Aos sr!l. Nestor
Foscolo e Ovidio de Andrade como relatores e srs. Vai-
ladarllS Ribeiro e Clovis Pinto, como revisores, respe-
ctivamente.

Do sr. Governador do Estado, sol1citando autori.
zação para ,a abertura de um credito especial destinado
ao pagamento de ajuda de" custo ao advogado do Esta-do.

Of(ieias

Do sr. Secretario do Interior, remettendo uma men-
sagem em que o sr. Governador ,do Eslado solicita á
Assembléa autorização para abertura de um credito es-
pecial destinado a altender ao pagamento de vencimen-
los e addicionaes dos 11.0\'osdesembargadores da Côrte
de Appellação.

- A' Commissão de Finanças, opportunamente.
Do sr. Secretario do Interior, enviando um trabalho

elaborado pela Commissão Technica encarregada, pelo
Governo, de estudar a reforma 'administrativa do ,.Es-
tado.

Do sr, Antonio Gonçalves de Mattos, communicando
ter tomado posse do cargo de prefeito de Divinopolis.

- Agradeç.a-se.
Do presidente da Commissão_ de Finanças da As-

sembléa Legislativ:a do Amazonas, solicitando a remessa
dll lei orçamentaria e outra~ subsidiarias e tributa-
rias.

-Atlenda-se.

Telegramma.~

Do coronel José Gonçalves de Amarante e outros,
communicando a fundação do Partido Republicano Mu-
nicipal de Formiga, par,a collaborar com o benemerito
governo do Estado. "

- Inteirado. Agradeça-se.
Do sr. João Eduardo e outros habitante~ de Abbadia.

pedind\l a manutenção dos estudos da Commissão Re-
visora scbre a emancipação daquelle districto.

- Junte-se ao processo, opportunamente. ••
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installação da
hygiene, con-
doação refe-

unanimemente approvados os votos propos-
- -- - ~ I ••( ~t.:l""k"Ü li!

Doações. ele predios

OVIDIO ANDRADE - Peço a ~alavra.
PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre

a memoria de dois mineiros, sob todos os pontos de vis-
la, illustres, que muito serviram á nosas terra, em di-
versos sectores de 'actividade: um, o dI'. Caetano l\fari-
nho, como agricultur e medico preclaro; outro, o minis-
tn> Arthur Ribeiro, grande luminar da sciencia juridica
no paiz e homem que se notabilizou lambem pela excel-
lencia de suas nobre.> qualidades moraes.

Devo ainda communicar aos nobres collegas que,
ao ler conhecimento do faIJecimento do pae do sr. depu-
tado Sylvlo Marinho, enviei as. excia. e a todos os de-
mais parentes do extinclo um telegramma de pesames
em nome da Commissão de Representação da Assem-
bléa.

São
tos,

O SR.
O SR.

rada.
O SR. OVIDIO ANDR .••.DE - Sr. Presidente, peço

licença a v. excia. e aos nobres collegas para apresentar
relataria verbal sobre a mensagem do sr. Governador do
Estado, relativamente á doação de predio 'para a insial-
laçào da comarca de São Manoel do l\Iutum.

A nossa competellcia é firmada pela Constituição e
pelo Regimento In terno. Quaesquer doações feitas ao
Eslado dependem do asscntiJllento da Assembléa ou des-
ta Commissão Permanente.

O exame dos requisitõs -necessarIos á
predio deverá obedecer a requisitos de
taremos tão sómenfc .ri opinar iobre a
rida.

Do processo nã/) 1'011sta a planta do prcdio destinado
ao funccionamento do fôro e de accordo com a lei, esse
pedido deverá obedpcer a requisitos de hygiene, con-
forto, etc. Enlretantó, ha um officio rIo juiz de paz, em
exe.rcicio do cargo de juiz municipal, 110 qu,al 'c sa au-
tondade declara que o t'ôro sÓ funcciolla no predio em
questão.

Quanto á l'enda exigida para installação da Comarca
ha informações contradictorius, em cujo exame não nos
Compete entrar.

Opino, pois, por que a Commissão de Representaçào
conceda, "ad-referendum" da Assembléa, e 110S termos
das leis ns. 879 e 912. de 1925, autorização ao '81'-:- Go-

Voto 'de pesar

O SR. CLOVIS PIo TO - Peço a palavra.
O SR. PRESIDE. TTE - Tem a palavra o nobre

deputado.
O SR. CLOVIS PI.. TTO - Tendo chegado a esla Ca-

pital a infausta noticia do faIJecÍmentodo mustre mi-
neiro ministro Arlhur Ribeiro, homem que durante sua
vida loboriosa inteiramente dedicada á justiça e á cathe-
dra viveu em nosso meio, iIlustr:ãndo o poder judiciario
mi~eiro e a nossa Faculdade de Direito, deíxando aos
cultores do direito varias obras e a sua profíCua colla-
bornçào no codigo do Processo Mineiro.

Homem que sempre palmilhou na estrada recla da
vida disfribuindo a justiça sem olhar a quem, brilhou ~n-
tre seus pares no Tribunal da Relação de ,Minas até que
seu saber e sua 'honestidade, transpondo as fronteiras mi-
neiras foi chamado a collaborar no mais alto Tribunal
de Ju~tiça do Palz.

Neste ponto onde a morte o foi encontrar soube hon-
rar o seu nome, o seu merito e elevar a cultura juridica
de Minas na Capital d'a Republica.

-.pelo seu fallecimento proponho seja inserido na acta
de nossos trahalhos um voto de pesar e officiado á sua
exma. familia e á Suprema Côrte, externando os nossos
sentimentos. -

O SR. NESTOR FOSCOLO - Peço '3 palavra.
O SR. PRESIDE. TTE - Tem a palavra o nobre

deputado.
O SR. NESTOR FOSCOLO (') - Pedi a palavra,

sr. Presidente, para requerer a v. excia. a inserção na
acta dos nossos trabalhos de hoje de um valo de profundo
pesar pelo faIJecimento, ha dias o.ccor~ido,_ ~o illu~tre
mineiro dI'. Caetano Marinho, que mesllmavels serVIços
prestou ao 'nosso Eslad'o, como agricultor e como me-
dico.

O extincto era pae do nosso collega, o nobre depu-
tado Sylvio-~Iarinho, a quem requeiro, egualmente, se-
jam envia.dos nossos sentidos pesames, dando-lhe, ao
mesmo passo, sciencia da homenagem que acabo de
propor.

O SR. PRESIDENTE - Antes de submetter á apre-
cia a!r'rlos-collegas as ,proposlas de votos de pesar q~e
lIcalYam de ser felta1l pelos senhores deputados ClOVIS
Pinto e Nestor Foscolo, devo dizer que me associo cor-
dialmente ás mesmas porquanto ellas visam homenagear
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vernadar da Estada paraacceitar a daaçãa da predia af.
ferecida pela Prefeitura de São. ~lanael da ~rutum para
a installaçãa daquella Camarca. .

O SR. CLOVIS PINTO, revisor, manifesta-se de ac-
cardo cam a parecei' do relator. .

Não havendo. mais quem peça a palavra é annun-
dada a seguinte' cancIusãõ;- que é unanimemente appro-va:

"A Cammissãa de Representação da Assembléa é de
parecer que seja acceita pela Estalla a daaçãa da predia
para a forum de São. Manael da Mutum, nas termas das
leIs ns. 87!J e 912,.de 1935."

O SR. NESTOR FOSCOLO - Peça a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra a nabre de-

putada.
O SR. TESTOR FOSCOLO - Sr. Presidente,

fai-me dis.tribuiua uma mens.agem identica á que acaba
de fazer referencia a nossa nabre callega sr. Ovidia An-
drade. ~ssa mensãgem, que me cabe agora relatar, diz
respeita á doação., ao. Estada, por parte da municipali.
dade de ~lonte Alegre, de Ulll predia destinada ao. fune.
cianamenta da Forum para a installaçãa daquella co-
marca.

'Cama bem disse o. nabre callega, campeteao poder
ex~cutiva verif~car si a daaçãa abedece, au não., pre-
celtas estabeleCIdas pelas leis os. 879 e 912, de 1925.

Da pr )cessa cansta uma informação. cantraria da
Secretaria da Interiar, alleganda que a daaçãa se refere
apenas ao. pavimenta 'superiar da respectiva pI'edia.
Cumpre ao. Gaverna julgar sobre a pracedencia au não
da referida infarmaçãa.

Meu parecer é favaravel á daaçãa de que se trata,
acccitar a mesma nas termas das leis ns. "879 e 912, de
1925. --

O SR. VALLADARES RIBEIRO manifesta-se de ac-
cardo. cam a parecer da relatar, que é, sem debate, una-
nimemente appravada.

O SR. PRESIDENTE annuncia! então, a seguinte
canclusãa:

"A Cammissãa de Representação. da Assembléa é de
parecer que será acceila pelo Estuda a daaçãa p.ara Fo-
rum de Mante Alegre, nas termos das leis ns. 879 e 912,
de 1925".

Nada mais havendo. que tratar, Cai após encerrada
a sessão.
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ACTA DA 6.' REUNIÃO OIQINARIA DA CmL\IISSÃO
DE REPRESEJ,'JTAÇÃO DA ASSEMBLE'A LEGIS-
LATIVA (")

Presidência da sr. Abilia ~lachada
A's 14 harªs dQ dia 30 de Março. de 1936, sab apre-

sidencia aO. sr. Abilil' Machado., acham-se presentes as
51'S. Sylvia Marinha, José Ferraz, Clavis Pinta e Ovidia
de Andrade, faltando. com causa justificada as srs. V.al-
ladares Hibeira, Nestor Foscala e José Banifada Filha.

Depais de lida foi appravada a acta da reunião. ano
tecedente. procedendo o Secretaria á leitura da seguin-
te expediente: - -- - -- - --

Ilensagem
Do sr. Gavernador da Estada, salicitanda autariza-

ção para receber daaçãa de predia necessario á" instaI.
laçãa da Camarca de Luz. - Ao sr. Clouis Pinto para
relalar, {unccionando camo revisar o Sr. Syluio Mari-
nho.

Telegramma

Da deputado Nestor Fascala, cammunicanda achar-
se impossibilitada de camparecer á presente reunião..
Inteirada.

Represenlaç{J.o
Da Commissão. Pró- Villa de Arcas e da povo. desse

districta, pedindo. a apaia da Commissãa ao estuda fei-
ta pela Commissãa Revisara sabre a creaçãa da l\lunici-
pia de Arcas. - Junte-se ao. pracessa.

Com'iles

Das Prefeitas de 'l\lanhumirim e Elay Mendes e da
Cammissãü de festejos pramov.das em hamenagem ao.
deputada Alfredo. Lima, em l\lanhumirim, para assistir
ás salennidades camemarativas da instaUaçãa das respe-
ctivas Comarcas. - Agradeça-se.

Agradectmento

O Sr. Sylvio Marinha, pedindo. a palavra, agrade-
ceu, penhorado, em seu name a no de sua famBia, as ha-
menagens prestadas pela Cammissãa á memaria de seu
saudasa pae, dI'. Caetano. Marinha, fallccida 11adias, em
Pante Nava.

(") Publicada na "Minas Geraes" de 31j3136.
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Parecer~1S
Passando-se á apresent~çào de pareceres, o sr. Clo-

vis Pinto, como relator da mensagem govern~mental lida
no expediente, apresentou o segUInte parecer:

"Sr. Presidente:
Dou o meu parecer sobre a mensagem protocollada

sob o n. 418 que- me foi distribuida.
Esta mensagem que me ca'be relatar, diz, respeito

á doação do preulO l.leslin.ado a funccionar o forum
de Luz, comarca creada péia lei n. 155, de 29 de julho
de 1935 e doação exigida pela lei n. 912 de 23 de se-tembro de 19:!5,

Compete ao poder executivo verificar se a doação
obedeceu. uu não, preceitos estabelecl(.ios pela lei !Jl~ e879.

Do processo não consta infol"Inação alguma sobre o
estado do predio. Cumpre ao poder executivo julgar se
o proprio está ou não em condições de neHe funccionaro (orurn.

Meu j)'ãrecer é [avoravel â doação de que se trata,
acceita a mesma nos termos das leis 87!J e 91:! de1925.

Sala das CommissOes, 30/3/936. _ (a.) Clovis deMagalhães Pinto" •
A. seguir, o Sr. Sylvio Marinho, corno revisor, mani,

(esta-se <1e aCI'lll'(10 .:om o parecer que acaba de ser
apresentado pelo Sr. Clovis Pinto.

SubmetlJdu á \'olos l) p.arecer em apreço, foi o mes-
mo unanimemente llpprovado, tendo o SI', Presidente an-
nunciado a seguinte conclusão;

"A COlIlIUissão de Representação da Assem-
bléa é de parecer que 'seja acceita pelo Estado a
doação de predio para o forum de Luz, nos ter-

mos das leis n. 879 e 912 de 1925."
O Sr. Presidente ..:ommunica ,que levará ao conheci-

mento do Sr. Governador a deliberação da Commissão,
officiando a S. Exclu. nesse sentido.

ACTA DA 7,' REUNEO DA COMl\IISSÃO DE REPRE-
S2NTACÃO DA ASSEl\1BLE'A LEGISLATIVA (')

Presidencia do sr. Abilio Machado _
A's 14 horas do dia 6 de abril de 1936, feita a cha-

mada comparecem os senhores Abilio Machado, V'al!a-üa-

(') Publicada no "Minas Geraes" de 7/4136
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Foscolo e Clovis.' S lvio Marinho, .~estor mais os senhores

res Ribeiro, Y causa justifIcada, 'd' de Andra-
Pinto, fal~an~o, FCcW: José Ferraz, e OVI 10José BomfaclO I o, _
de.

Acta
.. ada aacta da. d lid3.pelo SecretarIO e 'approvDepOIS e

reunião anterior,

EXPEDIENTE

do seguinte ex-Secretario dá contaEm seguida o
pediente. . _

Memagem, licitando autorIzaçao
Do Governador df, Es\~dâa s~orça publica

d
11mPW~

doar a Caixa Bene Icen llal para séde aque
pa:a E ta do sito nesta Cap l~'beiro para relatar,pno do s Val/adares ,I . hO
Instituição. - Ao s~~visor o sr. Sylvio Marzn .
funccionando como

Telegramma d communicando a
Do Juiz de D~reil~a~~/ndr;nt~~~ado. Agradeça-se.

installação daquella co

Officio . remettendo os traba-
D . Secrêlario do Interoé' mmissão Revisora,.da

o ~I itivos elaborados p~ a ? zona comprchendl~a
lho~ ~ehfd' 'nistrativa relalJvo~ a S" Francisco, Joao
DiVisa0 ,~~I. 'de São Romao, ao de'-se a remessapelos mUlllClPlOS P' apora - Aguar t d
Pinheiro, Paracatu'. e l~ dem~is zOnas do Es a o,
dos trabalhos relatIVOS as

Officio . "Partido Progressista". ~e
Do Directorio Pol.iticod:~ua reorgani:wção e elclçaoN commulllcanVenda oval Agradeça-se,da Directona. -

. l' ásConvite Quatr6 paraasslS' Ir
Prefeito de Passa Agradeça-D~ sr. d instaUação da comarca. -solenOldades a

se.
Radio municando a sua

Athayde Valladare.s, com _ Agradeça-Do CeI, fel'to de PI tanguy .• go de preposse no car
se.
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dos dispositivos dessas leis que deve-
pretenção que pleiteia o povo de Ouro

do exmo. sr. dI'. Benedicto ValIadares, fa~t.o esse au~-
picioso e de grata repercussão na vida pohl1c.a e admI-
nistrativa do Estado. Por esse motivo proponho que a
Commisão telegraphe a s. excia., co'ngr~tulando-se pelo
feliz transcurso-craquel1a data.

de-

Prefeitura de Ouro Preto
SYLVIO MAH.INHO - Peço a palavra.
PRESIDENTE - Tem a 'palavra o nobre

O SR.
O SR.

tado.
O SR. SYLVIO MARINHO - O processo que tenho

em mãos refere-se a varias representações dos corpos
politicos, administrativos e legislativos de 0l!r? Preto e
de grande parte <la população daquelle ~radlclonal m~l-
nicipio pedindo a decretação de uma leI pela qual seja
alli in~tituido o re"imen prefeitural, sob o fundamento
de que existe uma fonte de aguas mineraes nas visinhan-
ças d.a cidade.

Como sabem os nobres collegas, a nossa Constituição
estabelece um regimen municil?~l s!1i gene ris p.ar!! os 10-
gares onde existem ftfn~s hydro-mmeraes. Relal1vamen:
te a esses logares abre-se essa excepção em. nosso regI
men municipal podenúo o Governo fazer I1vremente a
nomeação dos ~espectivos prefeitos.

Por outro lado a Constimição estabelece que o re-
gimen administrati~Q de laes Prefeituras deverá.se~ r~-
guiado por lei or.dinaria. Ora, como a Assemblea l\1lDel-
ra não votou ainda disposição alguma que alterasse as
leis existentes com relação ao assumpto, é claro que de-
vemos nos regular pelas mesmas, ainda em pleno vi.
gol'.

E' através
mos julgar .a
Preto.

Submettida a votos, é unanimemente apP!,ovada a
proposta do deputado ~c:stor Fosc~lo, determman~o o
sr. Presidente, a expedlçao do segumte telegramrna.

"Governador Benedicto Valladares:
Pará de Minas.
A Commissão de Representação da Assembléa h?je

reunida tem a grata satisfação de felicitar a v. exclal,
pelo transcurso do 1. o anniyersario do seu fecundo go-
verno. - Cordiaes saudações."

,Submettido a volos, e unanimemente approv.ado ovo-
lo de pesar proposto pelo deputado Clovis Pinto.

Felicitações

O SR. NESTOR FOSCOLO - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem '3 palavra o nobre de-

putado.
00 SR. NESTOR FOSCOLO - Commemorou-se hon-

tem o primeiro .anniversario do -governo constitucional
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R epresentaçdo

Do sr. Antonio José Carvalho, sobre uma petição
que dirigiu á Assembléa. - Junte7se .ao processo.

Carta
Do prefeito de Bocayuva, convidando p'ara ,a inau-

guração dos novos edificios d" Forum e Cadeia. - Agra-
deça-se. - .

Volo de pezar

O SR. CLOVIS PL 1TO - Peço .a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tema palavra o nobre de-

putado.
O SR. CLOVIS PI, 'TO - Tendo falIecido ha dias,

nesta Capital, o dI'. ,Iario de Lima, mineiro illus.tre que
durante toda a existencia somente praticou o bem, Ci-
gura de gr:ande releyo nas lelras de .Minas, que occupou
com grande brilho o cargo de Director da Imprensa Of-
Cieial. tendo sido ainda Secretario da Presidencia. no
governo de .Iello Vianna, requeiro a v. excia., sr. Pre-
sidente, consultar a Ca. a si consente na inserção na
acta de nossos trabalhos de hoje, de um voto de pesar pelo
falIecimento desse no 'so querido conterraneo, dando-se
conhecimento da homenagem á famBia enluctada.

(Apoiados geraes). Muito bem!
O SR. PRESIDE. 'TE - O DI'. Mario de Lima foi

UIIl mineiro illustre, com serviços os mais assignalados
a toda a boas causas da cultura e do engrandecimento
do Estado. Foi grande pela imelligenci.a e mais <ainda
pelo coração. (Apoiados).

Com elle tive a mais longa e grata convivencia, po.
dendo admirar bem de perto os primores de sua excel-
lente formação moral.

E' por isso que eu, antes de consultar a Casa sobre
o voto de pesar proposto pelo illustrado colIega, sr.
Clovis Pinto, me associo cordialmente á homenagem.
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Devemo, portanto, nos reger pelo decreto numero
,11 , de 1917, que 'approva o Regulamento de Saude Pu-
fI a do Esta.do. .' •

Es e He"ulamen to, em seu artlgo 1.207, dIspoepue
fonles le aglla mineml só poderão ~el' !!xploradas,

de oi de concedida a respectIVa. autorl~açao .do Go-
rno". E, para que essa autorizaçao se de, o cItado Re-

n o exige varios requisitos, entre os {Juaes o se-
n~e, que interessa particularme~te á ~sp.ecie:

C rti[icados de anal!lse phYSlco-clllmzca da agua e
/la pureza, demonstrada por I'el'ificaç(zo bacteriolo-

et exigindo-se que esses e.l:umes se realIzem em labo-
'QS ofticiaes". . .

Do r cesso, porém, não consta nenhum ce.rtlfIc~"
q llWD"tre haver sido feita, em laboratono OrrI-

a Iy e da agua a que se referem as represen-
I apreço, ue sorte que deixou de ser pr~en-

s condições basicas para que seja devlda-
l"eciado o coas de que se trata

tel'! O', apesar de reconhecer justa a aspira-
"0 quelle tradicional município, opino por
e:t o lio "erno asalludidas representações,

alisfeita a falta notada, sendo feita
. s pelos orgãos technicos designados

nito bem!)
"TO - Como revisO!" do processo,

'0111 o parecer do relator.
mai' quem fome a palavra, encer-

nd'Ú approvado o parecer e adopta.

e epresentação da ,lssembléa é de
ia do o processo ao Governo, afim

rgãos technicos, mande proceder
u que o mesmo processo se refe-

é encerrada a ses-

O DA CO. IMISSÃO DE REPRESEN-
BLE'A LEGISL\TIVA (.)

P're!>idewcia o sr. bilio" Iachado
A's 14 horas do -dia 20 do mez de Abril de 1036, fei-

ta a cha.mada, comp Tece os senhores:

(.) Publicada no ".linas Geraes" de 211413&.
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Abílío Machado - Sylvio ZlIarinho - Clovis Pnito
Ovidio de Andrade - Nestor FoS{;olo, faltando com

causa jus,tificada os senhores Valladares Ribeiro - JOlié
Bonlfacio Filho e José Rezende Ferraz.

Acia

Lida pelo Secretario, é sumbettida á discussão, e, sem
debate approvada, a acta da reunião antecedente.

EXPEDIENTE

Em seguida o Secretario dá conta do seguinte expe-
diente:

Mensagem do sr. Governador do Estado, solicitando
autorização para abertura de um credito de 12 :000$000
para pagamento ás primeiras installações do Secretario
do Interior e Chefe de Policia. - A' Commissão de Fi;
naIlças, opporiunamenie.

Telegrumma
Do presidente da Assembléa L~islativa do Espirito

Santo, pedindo informações 'attinentes aos impostos e
taxas que incidem sobre o café. Attemla-se. - do dI'.
João Velloso prefeito de Ouro Preto, sobre a decreta-
ção de um n~vo regimen de prefeitura 'par,a aquel!e mu-
nicipio. Junte-se ao processo"

- Do Secretario do Comite Pró- ViIla Conceição do
Araxá, solicitando o apoio da Lommissão ao parecer da
Commissão Revisora sobre a creação daqllclle munici-
pio - A{Juarde-se a elaboração do respectivo projecto.

- Do dI'. Agenor Faria, prefeitodc Tiros, convi-
dando para as solennidades ,de installação d" termo ju-
diciario. - Agradeça-se.

- Do dI'. Max )Iachado, presidente do Directorio do
Partido Libertador "Benedicto Valladarcs", de Santa Ri-
ta, communicando a fundação desse partido. - Agra-
deça-se. '

- Da Directoria da "Casa c.e ~Iinas Geraes", do Rio
de Janeiro, solicitando decretação d.a data ,de 21 do cor-
rente commemorativa da rep'atriação dos despojo~ dos
inconfidentes mortos em degredo"

Cartão da exma. sra. LrUllllermina .~Iarinho, ao SI".
Presidente, agradecendo os sentimentos de pesar envia.
do á ua família pelo fallecimento do seu saudoso chefe
dI'. Caetano ~Iarinho. - Inteirado"

Officio do sr. Raul Chaves de ZlIagalhães, tabellião
em Itapecerica, communicando sua 'posse e exerci cio na-
quelle cargo. - Agradeça-se.
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Voto de pesar

O SR. CLOVIS PINTO - Peço a palavra.
b SR. PRESIDETE - Tem a palavra o nobre depu-

tado.
O SR. CLOVIS PINTO - Sr. Presidente:
Occorreu ha dias a morte do grande engenheiro dr.

Aarão Reis, nome ligado a ~llnas Gel'aes por grandes
serviços entre os quaes se destacam os estudos, localiza.
ção e construcção ue nossa Capital. de cujos serviços
foi chefe.

Seria desnecessario vir eu relembrar, aos prezados
collegas, a figura intellectual e cultural de meu grande
collega Aarão Reis, nome muito mais conhecido que o
meu proprio.

Isto, posto, sr. Presidente, requeiro a V. Exia. con-
sultar os meus prezados collegas se concordam em lan-
çar na acta de nossos tr.abalhos um voto de 'pezar pelo
fallecimento do Engenheiro Aarão Reis. (Apoiados ge-
raes. Muito bem/).

O sr. Presidente: O dI'. Aarão Reis foi um grande
technico da engenharia nacional. Seus serviços não po-
dem ser esquecidos neste paiz, notadamente na bella, na
encantadora cid-ade, em que nos encontramos, Bello Ho-
rizante, que é hoje a atfirmação maior da capacidade
reahzadora da gente montanheza, cresce vel'tiginosamen-
te. Com ella crescerá sempre a gloria purissima e reful-
gente do saudoso engenheiro (apoiados geraes), já ex-
pressivamente cognominado pelo histori.ador Abilio Bar-
reto, o pae de nossa C-apital.

Por isso, antes de submelter a proposta do sr. Clo-
vis Pinto á apreciação dos nobres ocollegas, eu me asso-
cio cordialmente á mesma. (Muito bem! Muito bem!)

Submettida a votos é u!1animemente approvada a
proposta do sr. Clovis Pinto.

Nada mais havendo que tratar foi encerrada aSes-
'ião.

ACTA DA 9." REUNIAO DA CO~DnSSÀO DE REPRE-
SENTAÇÃO DA ASSE~1BLEA LEGISLATIVA (')

A's 14 horas, do dia 27 de abril de 1936, feita A
chamada comparecem os senhores Abilio Machado,
Valla.dares Ribeiro, Ovidio de Andrade, Sylvio )larinho,

( • ) Publicada no "~linas Geraes" de 28.4-36.

,
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Clovis Pinto e José Rezende 'Ferraz, faltando com causa
justificada os senhores José ,Bonifacio Filho e Nestor
Foscolo.

ACTA

Verificando haver numero legal, o sr. presidente de-
clara aberta a sessão, sendo, apos, lida e approvada a
acta da reunião antecedente.

EXPEDIENTE

O Secretario dá conta do seguin e expediente:
Mensagens - do sr. Governador do Estado, solici-

tando autorização para receber a doação de predio que
a municipalidade de Jacutinga faz ao Estado para nelle
funccionar o rorum de JacutlOga. - Ao sr. SyWLO )11a-
rirlho. para relator e como reVisor o sr. Clovis Pinto.

_ Do sr. Governador do Estado, solicitando identi-
ca medida quanto ao predio destmauo ao quartel do ues.
tacamento policial do termo .de Tombos. - .4.0 sr. José
Ferraz, para relator, funccionando como revisor o sr.
Ovidio de Andrade.

Radio - do sr. Antonio Orlando, director da Esco-
l~ "Lima Duarte", convidando para a;;~istir á inaugura-
çao dos retratos do deputado José Bonifacio Filho e Ce!.
Alvino Alvim de )lenezes. - Agradeça-se.

Convite - do dI'. Pereira 'Brasil, juiz municipal e
autori,dades judiciarias de Divinopolis, para assistir ás
solennidades de installação daquella comarca. - Agra-
deça-se.

Radio _ da l\lesa da Assembléa Legislativa de Malto
Grosso, communicando o encelTamentodos trabalhos da
presente sessão. - Agradeça-se.
. Circular - do ce!. Octavio Baptista Diniz, commu-
lllcando sua posse no cargo de commandante do Corpo
de Bombeiros. - Agradeça-se.

O sr. Presidente - Continua o expediente.

Voto de pesar

O SR. OVIDIO DE ANDRADE - Peço a palavra.
O SR. PRESIDE. 'TE - Tem a palavra o nobre de-

putado.
O SR. OVIDIO DE ANDRADE - Requeiro a V.

A. L. 4
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Excia., sr. Presidente, seja consignado na acta de nossos
trabalhos de hoje um voto de profundo }.lesar pelo fal-
lecimento de um mineiro illustre, que relevantes servi-
ços prestou ao nosso Estado e que foi insigne parlamen-
tal' . .Refiro-me ao sr. Francisco Sá, que no Senado da
Republica e no posto de ~linistro da Viação, que occu-
pou por duas vezes, prestou ao paiz e especialmente a
Minas os mais :assignalados serviços.

Eis, porque solicito .para a sua memoria esta home-
nagem, que é evidentemente justa e que por isso mes-
mo espero será unanimemente approvada pelos :meus
nobres collegas.

(Apoiados geraes. Muito bem/ Muito bem/)o
. O sr. Presidente - Grande engenheiro, estadista de

acção e de cultura, orador fascinante, individualidade,
em summa, de relevo excepcional na vida intellectual
e politica do Brasil, o dI'. Franci.sco Sá serviu ao paiz,
em .dilatados annos -de labor proflcuo, enaltecendo sem-
pre o nome mineiro.

Associo-me, por isso, á homenagem proposta á sua
memoria, antes de submettel-a ao voto dos collegas.
(Muito bem! Muito bem/)

Após, é unanimemente approvada a ,proposta do sr.
Ovidio An,drade.

Passa-se a apresentação de pareceres.

Doação de predio

o SR. SYLVIO ~IARINHO - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavrn o nobre de-

putado. . d'
O SR. SYLVIO MARINHO - Sr. Presl~ellte,.pe_ I a

palavra para submeter á consideração da COlllInlssao o
seguinte:

RELATORIO

"Examinando a mensagem em que o sr. Governad?r
solicita á Assembléa autorização para re~eber a d?açao
de predio que a municipalidade de Jacutlllga deseja fa-
zer ao Estado, para neIle ser instal~a_do o Forulll. daquel-
la Comarca, criada pelo Dec. n. ~O:J, ,de 2~ de. Julho do
anno passado, opino seja a refenda autonzaça.o con~e-
dida, compelindo, entretanto, ao. 90vern? verIfIcar SI .~
doação obedece ou não aos reqUIsItos eXigidos ,pelas leIs
ns. 879 e 912 de 1925.
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E' esse o meu parecer."
() revisor, sr. Clovis Pinto, manifesta-se de accordo

om o parecer adoptado, submetendo o sr. Presidente o
esmo, á discussão, sendo unanimemente approvado.

A' vista do delibera,do, é annunciada, pelo sr. Pre-
dente a seguinte:

Conclusão

"A Commissão de Representação da Assembléa Le-
lativa é de parecer que seja acceita, pelo Estado, a

d ação de predio para o Forum de Jaculinga, nos ter-
mt>s das leis ns. 879 e 912 de 1925".

O SR. JOSE' FERRAZ - Peço a palavl"a.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre de-putado.
O SR. JOSE' FERRAZ - Sr. Presidente, como rela-

tor de I1ma mensagem governamental, submetto á deli.
beração dos collegas o seguinte:

RELATORIO

"Em mensagem dirigida a esta Commissão o sr. Go-
verna,dor do Estado, allegan-do desejai' marcar data para
a_instaUação do termo de Tombos, criado pelo Dec. n.
105, de 29 de julho p. passado - pede autorização para
receber doação de predio que aqueUa municipalidade de-
seja fazer ao Estado para nelle funccionar o quartel do
des{acamento policial.

Sou favoravel a que se conceda a autorização' pedida,
C?mpelindo, entretanto, :ao Governo, examinar si a doa-
çao em apreço obedece ás exigencias das leis ns. 879 e
912, de 1925".

Com o relato rio declara-se de accordo o sr. Ovidio
de Andrade, revisor.

Submettido a votos é o mesmo approvado, annun.
ciando o sr. Presiqente a seguinte:

Conclusão
"A Commissão de Representação da Assembléa é de

parecer que seja :acceita, pelo Estado, a doação de pre-
dio destinado ao quartel ,do destacamento polic~al de
Tombos, nos termos das leis ns. 879 e 912 de 1925".

. A seguir, o sr. Presidente determina que se commu-
nl(JUe, immmediatamente, ao sr. Governador, por affi-
cios, as deliberações da Commissão .

Nada mais havendo que tratar foi li sessão encerra.da.
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ACTA DA 10.' REU. 'lÃ O DA Cü:\L\IISSÃO DE REPRE-
SENTACÃQ DA ASSEl\IBLE'A LEGISLATIVA (O)

Presidencia do sr, Abilio Machado.
A's 14 horas do ,dia 4 de maio de 1936, comparecem

os senhores Abilio :\Iachado, Valladares Ribeiro, Ovidio
de Andrade, Clovis Pinto, José Rezende FelTaz, Sylvio
l\larinho e Nestor Foscolo, faltando Com causa justifica-
da o sr, José Bonifacio Filho.

ACTA

Verificando haver numero legal, o S'f. Presidente
declara aberta ::J sessão, sendo lida e approvada a acta
da reunião anterior.

EXPEDIENTE
ü Secretario dá conta do seguinte:
Omcio do 1.0 Secretario da Assembléa Legislativa

do Estado do Rio, propondo permuta de orgãos offJCiaes
de publicidade dos actos dos poderes Executivo e eL-
gislatlvo, - Inteirado, Attenda-se,

Idem, do 1.0 Secretario da Assemhléa Legislativa do
Rio Grande do Sul, communicando a eleição ,da Mesa di-
rectora dos trabalhos da mesma Assembléa, _ Agrade-ça-se.

Idem, do 1.0 Secretario da Assembléa Legislativa do
Estado do Espirito Santo, fazendo identica communica-
ção. - Agradeça-se.

Idem, do Secretario do "Partido Popular Benedicto
Valladares", recentemente fun,dado na cidade de Christi-
na, communicando a orientação politica do Partido e sua
actuação no proximo pleito municipal _ Inteirado. _
Agradeça-se.

Radio, do Director do Hospital Colonia de Barbace-
na, convidando para assistir ás solennidades da inaugu-
ração do retrato do Governador Benedicto ValIa dares,
no salão nobre do estabelecimento. - Agl'Udeça-se.

Idem, do prefeito Amadeu de Andrade, convidando
para a: inauguração da L' Feira de Amostras de Barba-
cena. - Agradeça-se.

Passa-se li segunda parte dos trabalhos,

Doação de predio
O SR. JOSE' FERRAZ ~ Peço a palavra.
a SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre de-putado.

(') Publicada no "Minas Geraes" de 5-5-36,
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Sr Presidenle. - da

SR JOSE' FERRAZ -:- - . de Represen taçao
O. d' Comnussao "em do sr.Foi apresenta, ,a ad Estado uma men[sa:=, dum" da

. L "islatlva o ,- "ad re el en p
Assemblea eOl r citando aulorizaçao'r ente da Força u-
Governa~or, so I doar á Caixa Ben~ ICestadual, sit~ ne~t~
Assemblea, pad.a de linas o propno lle funcClOnal li

blica do Esta ;arah~ba, n, 576'bl~a~a ~~e aIli terá a sua
cid~de'Bá ~~ficcnte da ForçalPf~m I~~derá usal-o. . Go-
CaIxa e . te para ta I a"em do SI ,
séde e q~âe~~~Jg que na r~reri,d~ :rs~~~bléa que o dJ~~

Consl Estado faz SClcn e ab' muito por uma
verna~or .~o m 'sendo oce.up.ald~ a .
propno Ja. ve d Forç.a pubhca" is serviços presla
depende~clas :0 mais os inestJml,~vfdOS do Estado porconslderan oderes cons I u
dos á ordem e ~~:çfo ,de militares; doação de que .se
ssa di"na corp f lmente que a d um de cUJos

e co~siderando ~~: meritor~a. e ~evarr~~iaes e praças
lrala é para umacoorrer as famlhas e o

r s é soe - . nto In-nobres m a Revoluçao, 1 ° do RegIme _
que pereceramd ncom o art. 50, n" :io de Repres,entaçdo

de accor o cer que a Commlss e"uinle proJecto e
u de pare prove o s OI 'l ' ão Es-terno, so bl' . Legislativa, ~p d com a Consll UIÇ - ar-

da Assem ea de conformlda.e : primeira sessao
lei elaborado ual será submeltIdo a
tadual e o q bléa', . da Assem .
dmana "PROJECTO N.

di á Caixa Bene-proprio esta ua
Autoriza doação"de ~~lda Força publica

Icen d de :\Iinas Geraes.bléa Legislativa do Esta o •
A Assem , a

decreta: torizado a doar. á ~alx"
Art. 1.0 Fica o G~~~ri~~ d~Eslado o pre~~~ ~Itf\~

Beneficente g: ;0.rç~76, e,m BelIo ~~:lz~~~~el)3 Institui-
Rua ~arahy 'lIe funcClOnar ~ se Estado no caso de
exclusIvo de ne referido predlO ao

vertendo o . ão" , "ção, re, referida assocl~ç .. ões em contrano .
ser exlmcta aR vogam-se as dlSPOSIÇ ida approvado o

Ar\; 2';tido
e

á discussão é, em ~e~~bsd'ipto pelo re.
S~ me sr José Ferraz que e contra o mesmo o

relatonodo lvio :\larinbo, votandovisor, sr. S~
sr. Clovis Pll1'to. t

Declaraçl10 de vO o
Peço a palayra,:. b

O SR CLOVIS PINTO -T m a palavra o no re
. RESIDENTE - eO SR. P

deputado.
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voto~ SR. CLOVIS PINTO (
gnar e-; ~~i President~, peçop~r~ u~a, declaração de
puta do SI', ~oi~eFvotei contra o par~cc;:'d fazer -consi.
provado conclui derraz, parecer que acab o dnobre de.
tunamen'le será sn o p0.r um projecto de leia I e ser ap-
no sentido de ubme!hdo ao referendum d' 1ue

opp<;>r-
neficente da ~~s:utoFnzar o Governo a doara. Css~mblea,
Parahyb a orça Public . a aIxa Be-
le funccfbnna'r 5::~e~~ ~elIo HO~iZOa?t~,~~~~I~ f~~odá rut

A meu ver em fa enedmenta Instituição e ne -
art. 50 7' ce os term' :8.0, S l.~ ~. , do. n?s.so Regimento °InlllsoPhlsmaveis do
sentação ;O~~~is~lt~~f~~. Estadual, a CO~~~~~ã~ g~ Ra:

tigo
mente de Izar essa doaç'"' pre.bl' ser o caso submetUd . ,ao I!.I,dependente.

ea. o a approvaçao d •E' t a ."ssem.
es a a declUl'ação .O sr. Presidente .qu; tInha a fazer

claração de v, eXCÍa, - Sera consignada eu; acta a de.
Como Presidente cab .

~a~ a. d~vida venia, 'jul"oe-l~l~ ~Izer a~enas o seguinte'
d â:JU e a mais acertada ~ s?lu?ao. ~doptacta pel~
o I~POSto no art. 17 a maIS JundIca. Em f

na prImeira pal'te do 'p?' I~, da Constituição F~de acle
no art. 18 n 6 d ar agi apho unico d t ') ra ,
tendo que' á 'Co:Umaip~opria Constituição ,doo&~ad _.0 e
petencia para autorh:~ g:sd~eJ?;esentaçãO fal1ece o~o~:
~~t~ue a ,atdmitte o nobre e illu~~~aaddoaçlal-o,nos termos

, mUi o embora . o co ega SI' CIo"
Regimento Interno dao Aconslgbn~do no art. 50 n' 7 'd

ls
. ssem lea. ' . , o

_ ~m seguida, e dsao, e annuncI'ada e accordo com o t 'a seguinte vo o ,aa Commis-

"CONCLUSÃO
. A Commissão de Repr -

~~~~~a, examinando a .men~~~~~ç~o da Assembléa Legis-
á . o, em que sua excia s I' . SI''. Governador do

Çalxa Beneficente da F' o IpClt.'l~utorIzação para dO'
pno estadual _ é de' orça ublIca de Minas u arpr . , parecer q m pro-

oJecto de lei, que será submet~.ed se. adopte o seguinteI o a Assembléa:
PROJECTO N

Âtztoriza a doação de um r .'
neficente da Forta ?:b?- eSldaduaz á Caixa Be.

A A
lca e Mznas .

ssembléa Le . 1 tidecreta: gIS a va do Estado de 'f' G•' 1ll as eraes
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Art. 1.0 :Fica o Governo autorizado a doar á Caixa
Beneficente da Força publica do Estado, o predio sito
á rua Parahyba, n, 576, em Bello Horizonte, para o fim
exclusivo de nelle funccionar a séde daquella Instituição,
revertendo o referido predio ao Estado no caso ,de ser
extincla a referida associação,

Art. 2.° ,Revogam-se as disposições em contrario.
_ Nada mais havendo que tratar, é encerrada a

sessão.
A.CTA DA 11." REUNIÃO DA Cü:\E\IISSÃO DE REPRE-

SENTAÇÃO DA ASSE~1BLE'A LEGISLATIVA (')

Presidencia do sr. Abilio Machado.
A's 14 horas, do dia 11 de maio de 1936, na Sala

das Commissões da Assembléa Legislativa de Minas Ge-
raes, sob a presidencia do sr. Abilio Machado, acham-se
presentes mais os senhores José l'erraz, SylvlO :\Iarmho,
Ovidio de Andrade, Nestor Foscolo e Clovis Pinto, mem-
bros da Commissão de Representação da Assembléa, fal-
tando com causa justificada os srs. José Bonifacio Filho
e Valladares Ribeiro.

Acta

Feita a chamada e verificado haver numero legal
o senhor Presidente declara aberta a sessão, sendo, após,
lida e approvada a aeta Ida reunião antecedente.

Expediente

O Secretario dá contado seguinte:
Mensage",l do sr. Governador do Estado, solicitando

autorização para receber doação de predio destinado ao
funccionamento do Forum .de Sylvestre Ferraz. - Aos
51'S. José Ferraz e Sylvio Marinho, para relator e revisor,
respectivamente.

Mensagem do sr. Governador do Estado fazendo
identica solicitação quanto aos pred'ios ,destinados ás
audiencias e sessões de jury e ao quartel do destaca-
mento policial, do termo de Nova Lima. - Aos srs.
Clovis jJinto e José Ferraz,' respectivamente, para relator
e revisor.

J\1 eIlsagcm do sr. Governador do Estado, sobre doa-
ção de um predio estadual existente em Pedro Leopoldo
á respectiv.a municipalidade. - Aos srs. Nestor Fosco •

,(') publicada no "Minas !Geraes" de 1215136.
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lo e Valladares Ribeiro, para relator e revisor, respecli-
vamenle.

!ti ensagem ,do sr. Governador do Estado, submetten-
do â aprec.Iação da Commissão um decreto que dec1al'a
de u1tlHuaue publlca a aesapl'opnação de terrenos uesti ..
nados ao campo de aVIação, na cldadeáe Santos Du-
monto - A-os SI'S, Sy/vio Marinilo e Nestor Foscolo, pa-
ra relalor e revisor, respectivamente.

1'e/egramllías do SI', FlOrIano Saretti, preCeito de
Jacutinga, convidando para assistir á instal1ação da Co-
marca. - Agradeça-se.

Idem, do dI'. Pereira Brasil, juiz municipal de Di-
vinopolls, Cazendo uma communicação sobre as solen-
niáades da installação daqueUa comarca. - IIlletrado.

V/licio do sr. juiz de direito, interino, de ~lonte
Alegre, enviando copia d.a acta da instaUação tia mes-
ma Comarca. - IllLeirado - Agradeça-se.

Hequerimenlo do director da Secretal'.ia da "Facul-
dade de Commercio" de Conselheiro LaCayette" solicitan-
do uma subvenção para o mesmo estallelecimelllo. -
Aos srs. Sy/vio Marinilo e JOsé Ferraz, para relalor e
revisor respectivamente.

Passa-se á 2." parte da ordem do dia.
Doações de predios

O SR. JOSE' FERRAZ - Peço a palavra.
O SH. PHESlDE. 'TE - Tem a palavra o nobre de.

putado,
O SR, JOSE' FERRAZ - Sr. Presidente: DeSIgnado

para relatar a inclusa mensagem em que l) sr. uover-
nador do Estado soliicta autorização para r~ceber doa-
ção de predio destinado .ao CunccionamentQ do Forum
de Sylvestre Ferraz, cuja comarca Coi criada pelO ,de.
ereto numero 155, de ::!\I de julho .10 anno passauo, de-
pendendo a instal1ação da mesma comarca daqueHa pro-
videncia, sou de opinião que .a Commissão conceda,
"ad-reCerendum" da Assembléa, a aU1oflzação pedida, fi-
cando entretanto, o Governo incumbidO -de venflcar SI
o predio a ser doado preenche o~ requisitos legaes exi-
gidos para tal fim.

V sr. Sy/vio Marinho, revisor, manifesta-se de accor-
do com o parecer que acabav(l de ser apresentado.

Submettido a votos é o dito parecer unanimemente
aprovado, annunciando, o SI. Presidente a seguinte

"Conclusão
"A Commissão de Represen tação da Assembléa, "ad-

reCerendum" da mesma A:.sembléa, é de parecer que
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seja acceita, pelo Estado, nos termos d!ls leis numeros
879 e 912, de 1925, a doação do predlO dest~pado ao
funccionamento do Forum de Sylvestre Ferraz .

O SR. CLOVIS PINTO - Peço a palavra.
O SR .P.RESIDENTE - Tem a palavra o nobre de-

putado, P '0. t EO SR. CLOVIS PINTO - Sr. resl en e: . m men-
sagem dirigida a esta Commissão o senhor Governad?r
do Esatdo pede autorização legal para rece~er a ~o.açao
dos predios destina.dos ás audie~<:ias e se~s~es ~o Jury .e
ao quartel do destaca~ento pohc~al de No"a LIma, eXl-
gencias essas estabelecld.a!> em leiS, e que devem prece-
der á installação daquelle termo, c~lado pelo decreto
numero 155, de 29 de julho do anno fIndo. ._

Não vejo, inconveniente em ser dada a au~or!zaçao
pedida, deliberação essa já tomada .pela Comissa? em
pedidos semelhantes, uma vez 9ue o G?verno .v~rlflqu.e
si os predios a serem doados satisfazem as condlçoes eXI-
gidas nas leis numeros 879 e 912, de 1925.

O sr. José Ferraz, como revisor, .dec!ara-se de aecor-
do com o parecer lido pelo sr. ClOVIS~mto. .

O sr. Presidente submette o reCendo parecer â diS-
cussão e, encerrada esta, põe o mesmo a votos, sendo
unanimemente approvado.

De .accol'do com o deliberado, o sr. Presidente an-
nuncia, então, a seguinte -

"Conclusão
..A Commissão de Representação da Assembléa, "a~-

referendum" da mesma Assembléa, é de ~arecer que jf4g
acceita, pelo Estado, n_os termos ~as leis. numero.s _

912 de 1925 a doaçao dos predlOs destmados as au
~hencias e sessÕes do jury e. qu.~,rtel do destacamento po-
licial do termo de Nova Lima. .

Nada mais havendo que tratar e encerrada a sessão.

ACTA .0:\ 12 • REUNIÃO DACm.IMISSÃO DE REPRE-
SEl~iAÇÚ) DA ASSF1\IBLE'A 'LEGISLATIVA (')

Presidencia do sr. Abilio Machado
A's 14 horas do dia 18 de mai~ de ~936,reunido.s

na sala das Commissões, sob a pre~Idencla do SI': Abl-
lio Machado acham-se presentes mais os srs. SylvlO ~\a-
rinho Clovi~ Pinto Ovidio de Andrade, Nestor Fosco o,
Valladares Ribeiro' e José. Fe~az" faltando com causa
justifi.cada o sr. José .BomCaclO 'Fllho.

(') Publicado no "Minas Geraes" do dia 19.5-36.
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ACTA

O sr. Presidente ' .•.f'd01a:a ~berta a sessã;, e~~ll~~~n~ ha.ver nU?1ero legal,
I .~ a dIscussão e em se ' ' epols de hda, submeto

Ulllao antecedente. gUlda approvada a acta da re-

EXPEDIENTE

O secretario proced .expediente: e, a !segUIr, á leitura do seguinte
l\!ens.agem do sr. Governadautonzaçao para receber doa _ or do Est~do, solicitando

qua~tel e destacamento policJ;lo ddo predlO destinado ao
_ os srs. Valladares R'b . o termo. de Itanhomi
tor e revisor, respectiva~e~reo e José Ferraz, para rela~

- Idem, do sr Govern degualmente autorização ar a 01' d? Estado, pedindo
feda gratuitamente, ao I~sti~ut eXefedlr um oecreto que
er~eno~ pertencentes ao Est o o Assucar e do Akool
{aclO F!lho e Valladares R'baf}-o. - Aos srs. José Boni~
respectwamente. I elro, para relator e revisor
, - Agrar!.ccimentos d . . 'h'andsco Sá p"l h as faml1ws Arthur Ribe'd ' v as ' omenagens 11'0 e
e seus dois saudosos chefes res!adas ás memorias

- O{ficio da Assemblé . ---: ntelrado ..
m~njc~ndo a instaIlação dnas~eglslativa <!eAlagôas, com-t. IlleSlslatura e constituiç1io rnda ses~ao ordinaria. Qtl

a lOS. _ Agradeça.se. a mesa dlrectora dos tra-
. , - Idem, do presidente d P .Cllclpal ".\Iocidade de Chri<t' o•• arlldo Progressista Mu-

lro desse Partido no Trib~ mIa , c~mmunicando o reais.
toral, _ Inteirado A d na RegIOnal de Justiça E"'l 'Id . gra eça-se el.

- em, do prefeito de AI .' .
as solennidndes da coJloca - vànoPohs, convidando para
?en~dicto VaIladares e ini:~r o !etrato do governador
mtroduzidos no predio d 'p "'f !iça0 dos melhoramentos
deça-se. _ a re eltura, - Inteirado. Agra-

- Idem, do prefeito de S b' .sua posse. _ Agradeça-se a mopohs, communicando
~ Representação do . - J-recolhido á cadeia .de O ~re",o oao Baptista de Barr.os

que ~esuIte na co~mutaçã~ ~aPreto, solicita.ndo medid~
_ ti Secretaria do Interior, pena que esta cumprindo.

O SR. CLOViIS PINTO bnba ~o sr. Presidente u ,o te!1do a palavra, encami-
g~'esslsta de Dôres de Sa~t requ~nmento do Partido Pro-
çao nas divisas inter-di~tri~t;~~ID.!1' ,prodPondo modifica-ores e Santa Juliana.

Conceição do Araxá. - Aguarde-se a elaboraçl1o do pro-
jecto de divisão administrativa.

Passa-se á 2.' parte dos trabalhos.
Doação de predio

O SR. VALLo\DARES RIBEIRO - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre de.

putado.O SR. VALLADARES RIBEIRO - Foi creado pelo
décreto n, 155, de 29 de julho do anno passado, entre
outros, o lermo de Itanhomi.

Para que 'possa ser designado, pelO' Governo, o dia
da sua inslallação, o sr. Governador do Estado solicita,
na mensagem junta, autorização para receber doação de
predio destinado ao quartel e destacamento policial, de
accordo com o que determina a lei n. 912, de 1925,

A Commissão já tem deliberado favoravelmente em
dive/1S!os processos semelhantes, aconselhando, porém,
que a doação obedeça ás exigencias das leis 879 e 912,
de 1925.Sou, pois, de parecer seja a autorização concedida
tal como nos casos já examinados pela Commissão,

O revisor, sr. JOSE' FERRAZ, manifesta-se de ac.
cordo com o parecer apresentado pelo relator.

O sr. Presidente subme1te o 'referido parecer á dis-
cws15ão, e, encerrada esta, põe o mes.mo a valos, sendo
unanimemenle approvado.

A' vista da decisão da Commissão, o sr. Presidente
annuncia a seguinte

Conclusi1o

"A Commissão de Representação, "ad-referendum"
da Assembléa, é de parecer que seja acceita, pelo Esta-
do, nos termos das leis ns. 879 e 912, de 1925, a doação
do predio destinado ao quartel e des>tacamento. policial
do termo de ltanhomi" ,

Campo de aviação em Santos Dumont
O SR. SYLVIO MARI1'HO - Peço a palana.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre de.

putado.O SR. SYLVIO }'IARL 'RO - Em mensagem dirigi.
da a esta Commissão, o sr. Governador do Estado soli.
cita autorização para decretar, por utilidade publica, a
desapropriação dos terrenos necessarios á construcção
de um campo de aviação em Santos Dumont.

Parece-me que, em face do arl. 18, n. 7, da Cons-
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tituiçãü do Estado, e do art. 17, n. 6, da Constituição
Federal, fallece á Commissão competencia para autori.
zar a decretação de quaooquer aeis a não ser aquellas
que se achem enumeradas nos dispositivos que estabele-
cem asattribuições de nossa Commissão.

Assim, sou de parecer que, ao envez de conceder
desde logo a autorização a que se refere a mensagem do
sr . Governador, a CommiSlS;ãoelabore, sobre o assumpto,
um pl'o-jectode lei, que será oPPortuna:mente submetUdoá apreciação da Assembléa.

E' a minha conclusão, concretizada no projecto quepasso a ler (lé):

PROJECTO DE LEI N ...

Autoriza o governo a desapropriar terrenos destinados ao
campo de aviação de Santos Dumont

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraesdecreta:

Art. 1.o Fica o governo do Estado autorizado a
dooapropriar, para utilidade publica, os terrenos com-
prehen-didos, de uma parte pelo Rio do Pinho, e pelas
demais, pela Unha A L da planta respectiva já appro-
vada pela antiga Secretaria da Agricultura, Viação e
Obras Publicas, com área de 19 alqueires, de proprieda_
de de Jo\Sé Pantolfo de Arantes, José Custodio Oliveira
e Antonio Affonso Rodrigues, e sitos, parte na fazenda
"João Gomes", parte na fazenda do "Pinho Velho", amo
bas no districto da cidade de Santos Dumont, devendo
ser observado no processo de desapropriação o disposto
nos artigos 1.260 e 1.261, do Codigo do Processo Civildo Estado.

Art. 2. o Poderá o Governo dispor até a importan.
cia de 30 :000$000 (trinta contos de réis) com as despe-
sas decorrente's da desapropriação a que se refere o ar-tigo 1.o.

Art. 3. o Revogam-se as disposiçõl!lSi em contrario".
O revisor, sr. Nestor Foscolo, declara-se de accordocom o parecer do relator.

O sr. Presidente submette á discussão o parecer que
acaba de ser apresentado pelo sr. Sylvio Marinho, sendo
o mesmo a,pp'rovado, em seguida, contra o voto do 6r.Clovis Pinto.

A' vista do deliberado pela Commissão, {) sr. Pre-
sidente annuncia a respectiva conclusão, que termina
com a -adopção do projecto de lei proposto pelo relator.
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Declaraçlío de voto

O Peço a palavra.
O SR. -CLOVIS PINT - palavra I() nobre de-

PRESIDENTE - Tem a
O SR. Dando

putado. VIS PINTO - Sr. Preside~~~ de vis-
O ~: 'e~~~parado, de ~ccordo f~~: da pConstituição

meu vo , a questao em b o caso asta por que en-car,? nto Interno, faço 00- re
:\1' eira e do Regime _ .
~:g~intes considta~~~s: 8. o da Constitui~t.o ~~~:~~:' a~
noss;~~~~i~~ãO o"rv~es~fl~~~'~ ~~~s~ oe~exto do re.,ferias leglslatlvas. eço

ferido artigo: rdinaria, a Assem-
"No fim de cada set~s~os°ecreto e voto pro-

. r escru znlO b os quebléa elegera, po . ão de sete mem r '. _
porcional, um,a f.om'!:z':t~Uação da Soess~o••seguznte.
a representara a e 'da te o da Assemblea .' como presl en • ,
e t-era . .f' cação quer dIzer•• ela sua slgnl 1 ,Ora "representar , P t

' d alguem. s termos es a-fazer as vezes e - - Representar, noO José Ferraz -
. sr. I lei . nte Representarbelecldos Spela. lIiarinho - Perfeltam

l
e I .. á Commissão.

O sr. y VI!J • - onferidas, pe a el,
dentro das attnbUlçoes c resenta evidentemen-

. P' t Quem rep 't daO sr. ClOVIS zn o - ela pessoa represen. a. ~em-
te tem os poder~~oda~oêo~missão :rereSfl~:T~e~/traba.
bléa E~mn~s~nfca ~brigaçãOre1:~e~dU:;adOS actos prati-b tter a esta, o
lhos, su me , . e o paragrapho
cados. . d r PresIdente, qu . t .

-Accresce, aln a, s :m cl'tado diz o segum e.. 'â por ml ,
1.o, do artlgo J • • _ ue lhe forem cOIffe:i.

"Além das attrlb,!lçoesb
9 essa Commlssao,

. to zncum e a I' ."das no Reglmen 'd "da Assemb ea."ad-referen um
sempre mHtidos ou prre-

I' m dos aetos per d' 'to deQuer dizer que, a_e C missão tem o Irei R
' tos pela Constituiçao, a 'f~;::m estabelecidos pelo e-VIS d aquelles que

praticar lo os mbléa. inte: tratando-
gimento da A~S;lica facilmente, pelo s~~ommissão, taes

Isso se e de conferir poderes a ro ria Assem.
\Se de um, caso rão ser outorgados pela ~e ~mento e si
pO,dereOsso ~io~~ poderes são dados lfl~ado gpela Assem-bIea. ra, . de ser votado e mo Ieste sómente po
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bléa, é razoavel que os poderes conferidos á CommiSlsão
c aos quaes se refere o Regimento, em seu artigo 50, o
são dados pela mesma Assembléa.

De modo que, quando a Constituição, no paragrapho
1. ° do seu artigo 8 .•, declara que a Commissão terá,
além das funcçõe;sl que a mesma Constituição especifica,
aquellas que o Regimento lhe conferir.

O sr. Sylvio Marinho - Representar nos termog
da lei.

O sr. Clovis Pinto - Si o Regimento sómente pó de
ser feit,o e' reformado pela Assembléa, repito, é claro que
as funcçõe;sl que o mesmo attribue á Commissão o são
em nome da propria Assembléa.

Não tenho duvida alguma que pela primeira parte
do para.grapho unico do art. 2 .•, da Constituição, é ve-
dado a qualquer dos poderes delegar suas attribuições,
porém, não tenho a menor duvida que o art. 8.• que é pos'-
terior ao referido paragrapho, abriu para a Commissão
de Representação uma excepção em seu art. 8.°, para-
graphos 1. ° e 2.°.

No caso concreto de que nos occupamos, existe ain-
da, além do !Seu aspecto legal, o facto de, a prevalecer a
opinião do relator do parecer, haver para () Estado um
prejuizo de 25: 000$000. _

Nestas condições, respeitando a opinião da maioria.
cujos escrupulos considero razoaveis, declaro. entretan-
to, votar contra 'o parecer do HIustre collega sr. Sylvio
~Iarinho, por entender que se deveria conceder autori-
zação para a desapropriação immediata.

(Muito bem/ Muito bem/)

O SR. PRESIDENTE - Por um lado, segundo o
disposto no art.. 17, IV, da Constituiçã'Ü Federal, é ve-
dado á União, ao Districto Federal, aos Estados, e aos
l\Iunicipios, alienar ou adquirir immoveis, ou conceder
privilegio, sem lei especial que o autorize.

Por ()utro lado, o art. 18, dapropria Constituição
do Estado, prescreve que "compete privativamente ao
Poder Legislativo fazer as leis, modificai-as e revogaI-as,
nos limites conferidos ao Estado pela Constituição da
Republica, e especialmente:

"6 - RClSolver acerca da alienação ou da acquisi-
ção de bens immoveis pelo Estado, bem cOmo decretar
a desapropriação por necessidade ou utilidade publica".

Assim, apenas o poder integral, isto é,a Assembléa
Legislativa, poderá :esolver sobre o assumpto, isso não
obstante o dispOls,tono art. 50, VII, do Regimento, com-
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- h 1. da Cons-S ° seu paragrap o ., .binado com o art. . e o em face do estatuido na. pn-

tituição do Estado, porque, unico dia art. 2 .• , da Le~ ~Ia-
meira parte do paragrapho I r dos pode'res pohl1cos
gna Estadual, é vedado a a1~ri~~ões, ainda que a uma
do Estado delegar suas s proprios membros.
commissão formada de seu d ASlScmbléa pudesse c~n.

Si o Regi'!D~nt.o InternCo~missão de Representaça?,
ferir poderes llhmltados á d Clovis Pinto, deIJe ~e f~rla
como quer o nobre deput3; o t modificando-se mtelra-
Constituição para~lefla á ~lg~ra~~ante do seu art. 102. e
mentr. esta, com m racçao o

paragraphos, e art. 103 ... tive IÜccasião de accentuar
Pelo exposto, como ~ . ria é o que me parece

em caso identico, o voto. a maIO
mais juridico e -acertado.

(Muito b'em! Muito bem!)
Subvenção

SYLVIO 1I1ARINHO- Peço a pala:r:. d-~~=:PRESIDENTE - Tem a palavra o no re e
putado • RI THO Pedi a palavra, sr.

O 'SR. SYLVIO ilb.l' ;lderação do,,!prezados
Presidente, para apresent:r :St~'Os~bre um pedido .forrr,u-
collegas um outro ..pareceCommercio de Conse~e'l1:'o a-
lado pela Faculda~e de dirit1ido a esta Commlssao e a
fayette,. e~ r~quenmento ., _
mim dlstnbmdo. t' assim redidido (lê):

O parecer em apreço es a. de Conselheiro Lufayet-
"A Faculdade de Co.mm~rcIOrofessor Manoel Marti!ls

te por seu director-secl.etallf' Pdirit1idoa esta Commll'i"
d~ -Almeida, em re.querllne>~'d u~a subvenção annual,
são solicita lhe seJad~f~rc~~d~d~Scom que vem lutando,
afi:x'nde minorar as I . ecursos necessarÍ>os á manuten-
motivadas pela f~lta de r ue permitta, tlO mesmo pas-

o do estabeleCimento, e q
çao d nvolvimento" . ,
SO, o seu ese . _ lementoo compro\'alllcs, de algu-

Falta á Commlssao e d 1 re(werente sem os- . apresenta as pc o. t' Ademas das a;]legaço~ '. resolver sobre o assu~p o. -
quaes não poder a ella . I ni~ --ara leo-lslar sobre
mais a Commissão é ilIct~~~eclabl;:o;~r um "'projecto. de
a m~teria, podelndO't/~: á ~sembléa em sua proxlma
1 . para ser su )me 1
el mpr~reunião. derá fazer, logo venham os co

E' o que se p~ t s a saber:
"antes das allegaçodes eXP~:h~r' o estabelecimento no re-. 1 0) _ Prova e se
gi~en' de fiscalização federal.
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Do Secretario do Interior, enviando os estudos de-
finitivos elaborados pela Commissão de Revisão Admi-
nistrativa do Estado e relativos aos municípios de Man-
ga, Januaria, Brasília, Coração de Jesus, Espinosa, Tre-
medal, Rio Pardo, Montes Claros, Brejo das Almas e Grão
Mogo!. _ Aguarde-se a remessa das estudos das demais
zonas do Estado.

OFFICIOS

N. 242 _ Solicitando autorização para receher em
doação o patrimonio da Escola' Superior de Agronomia
e Medicina Veterinaria de BeBo Horizonte, que será alie.
nado á Escola Superior de Yeterinaria no Estado de Mi.
nas, destinado o producto arrecauado á construcçüo e
montagem desta uluma wstituiçao.

_ Aos sr,ç. Val/adares lúbe,ro e Ovidio de Andmde
pura relator e revisor, respectivamente.

N. 243 _ Solicitando autorização para fazer per-
muta de terrenos elll Araxá, afim de que possa ser exe-
cutado o plano de melhoramento daquella estanci..l hy-
t!,ro-mineral._ Aos srs. Ovidio Andrade e José Ferraz, para re-
lator e revisor, respectivamente.

N. ~44 _ Peuindo autorização para compra de um
terreno, em Pouso Alegre, destlOado ao campo de avia-
ção local._ Aos 51'S. José Ferraz e Nestor Foscolo, para re-
lator e revisor, respectivamente.

N. 245 _ Solicitando autorização para fazer doação
á Prefeitura de São Thomaz de Aquino, de um pl"t<1W
que será adaptado pela mUnlcipahdade para servir â
séde ao forum daquellc ternío, e que, uma vez feita a
adaptação necessaria, será novamente doado ao Estado
pela municipalidade, para cuja escriptura tambem soli-
cita permissão.

_ Aos srs. Sylvio Marinho e Ovidio de Andrade,
para relator e revisor, respectivamente.

Do sr. Cyro Carvalho, alumno da Escola de agro-
nomia e Ye erinana da Capital, sobre a encampa-
ção desse estabelecimento pelo Estado. - Junte-se ao
processo.

Convite do preCeito de tapecerica, para a inaugu-
ração do predio ,destinado ao forum da comarca.
Agradeça-se.

L.5

TELEGRAl\lM.A
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(Publicada no "Minas Geraes" de 30.5-36).(0)

S2. O) - Copia do relato .ao uperintendente do En . rIOCapresentado. pelo fiscRa
Uma vez a Gommissãosl3° ommerciaI. •

f~t~ad~aP'ardeceCorseja elaboradoP~~~ 1:rmtaesddocumentaIS,
, a nstituiçã' os o art 8 o

submoettid~ á deliberação °d~~s~roj~rto" de lei, que' se~â
revIsor, sr José F em ea .

S
C?dmo parecer li.d~ pelo re~~~g:, dbeclara-se de accordo
I ente, em ~egulda a' d' - ' su meltendo o sr Preé apo' ,. ISCUssao o 11 d'd' . ., s, approvado, ., a U I o parecer, que

O sr. Presidente determi .
parecer á interessada na se~a remeltida copia d

Nada mais havend para os devl90s fins. o
o que tratar, e encerrada -____ a sessao.

ACTA DA PRIMEIRA RE
COMMISSÃO DE R~~A~~E~XTRAORDINARIA DA
BLE'A LEGISLATIVA (") TAÇÃO DA ASSEM-

Presidencia do sr Ab'l' M. I lO achado
A's 14 horas, !do dia 29 d .. .ft~~~~~hda~oCaocmhmamiSssões,sobre ~ ;::~id~~c1i~33'oTserunAidb~s

M' , - e presentes . . 1-
R~bfl~ho, Ovidio de Andrade J ~alFs os senhores Sylvio

I elro, faltando com ! ?s.e erraz e Valladares
tor Foscolo, Clovis PinCt~u~aius,hfBlca~a os senhores Nes-

ose omfacio Filho.
ACTA

O sr. presidente declara d h
a sessão, sen,do, após: lida e n. o. aver numero legal abre
antecedente. approvada a acta da reunião

EXPEDIENTE
O Secretario pro d .te expediente: ce e, a seguIr, á leitura do seguin.

MENSAGENS
D G .o sr. overnador do Estado b
N. 241 _ Solicitando ..' a ~a er:

versos lotes de terreno d autOllz~Ç!10 para vender di-
urbana da ,Capital co~ o. quartelrao 12 da X secção
cHon~trucção e montagem â~Jins~:{~CadB~ção .será feita a

orlZonte. I u o 1OloglcO de Bello
- Aos srs. Nestor Foscolo e J é F

101' e revisor, respectivamente. os erraz, para rela-
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Permuta de terrenos
Passando-se á 2' pa t -

de Andrade, como ~elat~ e dos trabalhos o sr. Ovidi
cer sobre a. mensagem rIo r~r apresenta o seguinte pare~
(ue s. eXCla. pede autoriza' povernador ,do Estado em
errenos em Araxá. çao para fazer permuta de

"PARECER
Como relator de uma m

do Estado e, em obedienc' ensagel? do sr. Governador
~V, da Constituição Federaia ao dISposto no al'ti<1o 17
_o o ~eguinte projecto de l~tOU de p~recer sejo adoPta~
~emblea, dada a ulilidade -rr q~e sera 'iubmettido á As-
o da estancia hydro-:nineralanctl eS,ta d.o apparelhamen-o :\raxa'

/

PROJECTO DE LEI

Autoriza o Governo a p ermutar terrenos em .4rt.zxá
A Assembléa L . 1 .decreta' egls atIva do Estado de ~1' . {• n lnas,eraes

Art. unico. Fica o Gover
a permutar terrenos em Arax' no ~o EstadtJ autorizado
PITno de melhoramentos doq~ 1rtmados. á execução do
ra, revogadas as disposiç- e a estancla hydro-I:line.

O revisor sr Jose' Foes em contrario".d ,. erraz m ' fo com o parecer que acabav ',d am es~a-se de a(;cor-
_ O sr. presidente submett a e. ser lIdo.

sao, s~ndo, em seguida, unani;:;e~Itao, o mesmo á discus-
E, em consequencia ann ~ndte approvado., unCl3 a a seguinte

CONCLUSÃO
"A C •d ommlssão de -Repre t - .

~ optado o seguinte project s~n ara.0 e de parecer seja
o a As:>embtea: o e el que será submeili.

PROJECTO DE LEI N.

Autoriza o Governo

d
A Assembléa Legis'tutf:~l~~taE~ ltedrrenos em Araxá
ecreta: s a o de Minas Geraes

Artigo ,unico. Fica o Govern
a termutar terrenos em Araxá de~t elo lsta~o autorizado
p ano de melhoramentos da lna os a execução do
ral, revogadas as disposições ~ellla etstan.cia hydro-mine-con rarlO".
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Doações de predios

O SR. SYLVIO MARINHO - Peço a palavra.
O SR, PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre

deputa.do.O SR. SYLVIO MARINHO .- Em mensagem :i
Commissão de .Representação, o sr. Governador do Es-
tado solicita autorização para ser feita doação á Prefei-
tm:l de São Thomaz de Aquino de um predio que será
adàptado pela municipalidade e destinado ao forum.
Isto feito, o municipio doaria novamente ao Estado o
referido predio, para a installação do termo.

Assim, cabe á Commissão adoptar, na especie, uma
solução que não difficulle a providencia de ordem pu-
blica que pede a mensagem. E essa solução se enqua-
dra perfeitamente nos termos da legislação em vigor
desde que estabelecida de accordo com a conclusão que
proponho, isto é, apenas ser o Estado autorizado a re-
ceber em doação as bem feitorias de accrescimo e ada-
ptação a serem feitas no proprio que é objecto da men-
sagem que ora relato.

A lei, a meu ver, exige a doação quando no logar
não existe predio proprio, tanto assim que é facultado
ao Estado construir edificios destinados á installação de
forums. E' uma providencia destinada a facilitar a ins-
taUação de comarcas ou termos em face de difficuLda-
des tmanceiras emergentes.

A solução que suggiro parece-me, pois, logica e ca-
paz de resolver o caso em apreço.

Proponho, pois, seja adoptada a seguinte conclusão:
"A Commissão de Representação é de parecer seja

o Estado autorizado a receber, em doação, bemfeilorias
feilas em predio de sua propriedade, existente em São
Thomaz de Aquino e execuladas pela Prefeitura desse
Municip;'o. para llelle SeI' illslallado o forum do res-
pectivo lermo" .

(Muito bem! Muito bem!)
O revisor, sr. Ovidio de Andrade, concorda com o

parecer apresentado pelo relator, o qual é unanimemen-
te approvado. . - .O sr. Presi,dente annunCla, entao, a segumte

"CONCLUSÃO
A Commissão de Representação é de parecer seja o

Estado autorizado a receber, em doação, bemfeitorias fei-
tas em predio de. sua propriedade, exislente em São Tho-
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maz de A .ci ' qlllno e executadasm~~f' para nelle ser insLallad:~lf Prefeitura desse Muni-N' orum do respectivo Ler-

a'da maIs havend. o que tratar, é encerrada a sessão.

ACTA DA 2" REMISSÃO' 'UNUO EXTRAORDIAN
.LEGISLA ~Krf~:rESENTAÇÃO DARÀ1;S~~lBt~:~

Pr 'deSI encia do SI' AbT 1\Ao' ')4 (I' d ' 110 fachada.
. - las o me I 'reumdos na s I 7. (e JUnho de 1936 :.

sr. Abilio Mac~~d~a~c~~~missões sob a p~e~~d1e~c~~r:~s,
~~~ar~aSltRiJ)deirO,Syivio Ma;is:h~re~Tont~s pn~aisos srs, V'al~

, an o com c ' • VIS mio e Jo . FAndrad N ausa Justificad se er-e, l estor Foscolo e José B' a'fos, srs: Ovidio de
0111 aCIo FIlho.

ACTA
Feita a chamada

~~r numero legal, 'de~l~r:r~b~~esidente _verificando ha-
a e approvada a acta da antecaedae:fes~ao, sendo, após,

EXPEDIENTE
Em seguida oS'expediente' ecretano procede á leitura do .'1 . segumte
, ensagem do Sautorizaçã r, Governador d E

193 ;400$000 para aLertura -de um c~ed ,:tado, pedindo
os arts, 43 ~ ~8rda custe~r as despesas a I o especiaf de
Estado o Codlgo Eleitoral que se referem
relaLor' e---;:e~~~srs. Sylv,io Marinho' e::IJ:I"~I}pagas pelo

Mensagem ~ respectwamente. se erraz, para
do á deliber - o SI', Governador do E
cesso sobre açpao da Commissão divers~~ado, submelten-
"S'l' ermuta de p 't peças do proI veno Mourão" ai e do cen'ad'l d f" -
da fazenda"P ,pertencente ao EsI'ld . a a"enda
bastião Carl onte d? Pará", de proprl d1, por lenenos
de Pitangu os da Silva, ambas situad:s a~e do s':'. Se-

rillhief:glaro'r -; ~~~s~~s~:S~~~1f::~I~~peiro ~ ~Y:i~clI~~
t' ramma do 10 S t' e.IVa_de Malto Grosso ~ome~re ~no -da Assembléa Le isl
~essado ordinaria da actuafmfa~dlo a inslaIlação la 2

a
;

gra eca-se, egls atura, - Inthl' d'Of!' . . ,ra o
ICIO do 2.• Secretario da Liga de 'Defesa NaCI'~-

(') ":Ir v-. Inas Geraes" do dia 25-6-936,
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nal, ao presidente Abilio },[achado, commul1icandn-lhe ier
sido o nome de s. excia .acclamado como membro effe-
ctivo do Directorio Regional da Liga de Defesa em Mi-
nas Geraes e enviando a relação nominal dos componen-
tes da actual Commissão Executiva e dos demais ele-
mentos do Directorio Regional. - In/eirado, Agradeça-

se. Exemplares da revista "Veritas" publicação da Es-
cola Complementar de Sete Lagôas" en\'Ía,dos pela Di-
recloria. - Agradeça-se.

Telegramma do Cel. Domingos de Rezende, commu.
nicando a victoria do Partido Progressista nas ultimas
eleições, em Vargina. - In/eirado. Agradeça-se.

'l'elegramma do Deputado Wal-demar Soares, partici-
pando que o Partido Progressista venceu nas ultimas elei-
ções no municipio de Carangola - Inleirado. ,\grade-

çu-se.Circular do Secretario Geral do "Comité Pró-Melho-
ramentos do Bairro Santo Antonio" participando a elei-
ção dos corpos admi nistrativos ._In/eirado. Agradeça-se.

Cartão do dI'. Rogerio Machado, enviando um exem-
plar do Relatorio do Serviço de Investigações, referente
ao anno de 1935, - Agradeça-se, •

Continuando o expediente, o SI', Clovis Pinto envia
ao sr. Presidente uma representação dos habitantes dos
dislrictos de Capetinga e Goyanazes, do municipio de
S. Sebastião do Paraizo, pleiteando a creação dc, mu-
nicipio de Capetinga, - Jun/e-se ao processo de divisão
administrativa, appor/unamen/e.

.Passa-se á 2." parte dos trabalhos,

Abertura de credito
O SR. SYLVIO MARINHO - Peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre
deputado.O SR. SYLVIO MARINHO - Sr, Presidente, O SI',
Governatdor do Estado pede, em mensagem, á Commissão
de Representação, autorização para a abertura de um
credito especial, na importancia de 193 :400$000 desti-
nado ao custeio das despesas com transporte e 'diarias
dos membros das juntas apuradoras de eleições muni-
cipaes, despesa a que é obriga-do o Estado, por força
do disposto nos arts. 43 a 48 do Codigo Eleitoral. In-
forma o sr. Governador que a verba n. 26, incluida no
orçamento do Estado para pagamento de pessoal e ma.
terial de expediente, até agora requisitada pelo Juizo
Eleitoral, se acha exgottada, tornantdo-se por tlste moti.
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vo indispensavel a abertura de um credito especial, para
reforço daquel1a verba.

Entendo que a Commissão de Representação não tem
competencia para autorizar abertura de creditos especiaes
desde que esta faculdade lhe não foi conferida nem pela
Constituição ,do Estado nem pelo Regimento Interno da
Assembléa, respectivamente nos arts. 8.° ~ 1.0 e 50, que
lhes prescreve as altribuições, taxativamente, e dasquaes
não se pôde afastar, sob pena de praticar' umacto ar.
bitrario e illegal, contra o qual teriJa de se pronunciar,
fatalmente, o Tribunal .de Contas, .por força do art. 81,
n. I da Constituição Estadual. E isso por dois motivos:
primeiro, porque, como alleguei, a Commissão não tem
competencia para autorizar abertura de creditos espe-
ciaes; segundo, porque, conforme dispõe o art. 26, ~~ 1.0
e 2.° da Constituição, "nenhum credito especial supple-
mental' se abrirá sem expressa autorização legislativa,
salvo em caso de calamidade publica, rebellião ou guer-
ra", nem, "salvo disposição expresSa em contrario, ne-
nhum credito decorrente de autorização orçamentaria se
abrirá sinão no segundo semestre do exercicio e median-
te demonstração de que o augmento da receita arrecada-
d asobre a orçada, verificado no primeiro semestre,
comporta esse credito".

Isto posto, nos estreitos limites de suas aHribuições,
a Comlllissão não pôde, a meu ver, autorizar a abertura
do credito especial de que trata o processo em apre-ço.

O que ella pôde fazer e eu o suggifõ" é elaborar um
projecto de lei sobre o asstIIIlp-1o, o qual ficaria preferen-
cialmente, sujeito á delibcraçâoposterior da Assembléa.
Atlender-se-ia, por essa forma, em parte, a solicitação do
governo, garantinao-se á medida solução mais r.apida, co-
mo se faz necessario.

E é o -meu parecer, salvo melhor juizo dos meus dou.
tos col1egas.

(Muito beml Mutio bem!)
O revisor, sr. José Ferraz, manifesta-se de accordo

com o parecer que acaoa de ser profer.ldo' pelo relator,
submettendo o sr. presidente, apôs, o mesmo á discus-
são. Ninguem mais se pronunciando a respeito é a discus-
são encerraúa e unanimemente approvado o parecer.

O Sr. Presidenle annuncia, então, a sMuinte conclu-
são:

"A Commissão de Representação da ,1ssembléa de ac-
cordo com o relalorio, já approvado, apresentado pelo
deputado Sylvio Marinho, sobre o pedido cmlante da

- 81 -

• 253 do SI' Governador do E,~tado, soliei.
me~.sa~~~rfz~ção 'para abertura de um crde~dito espe~ial.
t%~stinadoba cU~lesarl'~~t%:~e;~:d~~~~ Ld~~z:;%/ti~~a:el;i~õ~:
dos mem ro,s a dopte o seguinte pro.municipaes - é de parecer q,!-es~ a . .
jeclo de lei que será submellzdo a Assemblea.

PROJECTO N.

A t' Governo a abrir um credilo para custear das
u °d~s~~sas com lransporte e diarias dos membros as

juntas apuradoras.
Art. 1.° Fica o Goverl}o aútorizado a abrir um cre~:

to especial, na impor/ancza de 193 :4~0$g~0 (cenlo et
venla e tres cõn10s e quatrocentos mzl reIs) parg cus ~ar

des esas com transporte e diarias dos mem ros as
j~ntas ~puradoras de leíçõe.s muni.cipaes, de accordo com
os artigos 46 a 48 do Codlgo EleItoral. . "

Arl. 2. ° Revogam-se as disposições em conlrarl~
O SR. PRESIDENTE - Conitnua .a apresentaçao de

pareceres.
Campo de Aviação de mouso Alegre

O SR. JOSE' FERRAZ - Peço a palavra.
O SR. PRESIDTENTE - Tem a palavra ~ n~brf de.,

putado.
O SR. JOSE' FERRAZ - Como relator do processo,

venho apresentar o seguinte.

"PARECER

O Sr. Governador do Estado enviou á esta Commis-
são a seguinte mens.agem: . .

"Senirór Presidenle da Assembléa LeglslallVa.
3m l1í34, conlractou o Eslado a. compra á ~iuva Af-

fonso Ribeiro Costa, por inlermedlO da Prefellura ~e
Pouso Alegre, pelo preço de 10 :000$000 - dez co.nlos ~
réis - de um lerreno a eila peI'tencenle e des~l1lado a
construcção de um campo de aviação naquel/.a cldad.e.

Não fendo sido, enlão, recebida a respeclIVa escrlplu-
ra, deve sei-o' agora.

Enlrelanto de conformidade com o disposto nc: C~ns.
'tui ão do Esl~do. artigo 18, n, 6, compete pr!valIVa-
tz ~ Poder Legislativo resoiver acerca da alzenaçã'o
::~: :~qUisiçãO de imoveis pelo Estado, tornando-se, as-
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sim, necessaria autorização OQ Executivo para receber a
referida escriptura.

Remetiendo a Vassa l!.xcéllencia o processo relativo
ao assumplo, peço-lhe a [;neZa de submetiel-o ao exame
da Commissão de ilepresenlação, Je accordo com o esta-
belecido na ConstitUição, artigo H.", paragrapho 1.°, afim
de que fique o Governo habilitado a ultimar a acquisição
do alludido immovel. .

Valho-;ne da opportunidade para reiterar-lhe os meus
protestos de elavada estima e distincta consideração.

O Governador do Estado de Minas Geraes, (a) Bene-
dicto Valladares RiblerÔ". ,

De .accordo com o criterio já adoptado pela Commis-
são, á vista da incompetencia da mesma para resolver
sobre a alienação ou acqu,.,lção de immoveis pelo Estado,
sou de parecer, á vista do que dispõe o art. 17, IV, da
Constituição Federal, seja elaborado o seguinte projecto
de lei que será submeUido á Assembléa em sua proxi-
ma reunião:

PROJECTO N.
Autoriza o Governa a adquirir terrenos em Pouso Alegre

destinado a construcção de um campo de aviação.
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes de-

creta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo auctorizado a abrir

um credito' especial de dez contos de réis (10 :000$000)
para at1ender ás despesas com a compra de um terreno
pertencente á viuva Affonso Ribeiro Costa, situado na
cidade de Pouso Alegre e destinado á construcção de um
campo de aviação naquella CIdade, recebendo a respecti.
Va escriptura.

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario" .
(Muito ben";l Muito bem!)
O SI'. Sylvio ~larinho. designado revisor em substi-

tüfção ao sr. Nestor i'oscolo, pedindo a palavra, mani-
festa-se favoravelmente ao parecer do relator.

Submettido á dÍsôussão o alluddo parecer é o mes-
mo, em seguida approvado, contra o voto do sr. Clovis
Pinto.

O Sr. Presidente annun_cia, então. a se~inte. cqn-
clusão:

"CONCLUSÃO

A Cc.mmissão de Representação, á vista do que foi
deliberado sobre uma mensagem governamental, pedindo
autorização para assignar escriptura de compra de um
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terreno .situado em Pouso Alegre e desti!1ado'á c~nstruc-
ção de um campo de aviação naquel~a Cidade --: e de opa:
recer seja elaboradOl o seguinte pro}ecto de lei que sera
submetlido á Assembléa:

PROJECTO N.
Autoriza o Governo a adquirir terrenos em Pouso. AI~gre,

destinados á construcçao de um campo de aVlaçao.
A ASSEMBLE'A LEGISLATIVA DO ESTADO DE;},[J-'

NAS GERAES DECR~TA :
Art. L. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,

um credito especial de dez contos de réis (lO :000$000),
para aLiender ás ,despesas co~ a. compra de. um terren?
pertencente á viuva Affonso Ribeiro Costa, IHtuado na CI-
dade de Pouso Alegre e destinado á construcção de wl}
campo de aviãçào naquella cidade, recebendo a respecti-
va escriptura.

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario" ..

Declaração de voto
O SR. CLOVIS PINTO - Peço a palavra para fazer

uma declaração de voto.
O SR. pnESlDENTE - Tem a palavra o nobre de-

putado.
U SR. CLOVIS PINTO - Sr. Presidente. .
Tendo já emittido o meu ponto de vista sobre a com.

petencia da Commissãode Representaçâo; procurando de-
monstrai-o a v. excia. e a meus prezadoscollegas, volt.o
hoje a occupar ':l tribuna, para ampliar um pouco maIS
as minhas razões anteriores. .

Eu podertá aproveitar das differenças entr~ o artI.
go 10 e 18 da Constituição ~lineira, da c?mpetencla ~a. A.s-
sembléa e do Poder Le.!lisiativo, amphando a de!lmçao
do árrigo 3 .• á Comnllssão, fomando por bas~ o u:tlgo 8. o,
cheaando a um3 conclu"llab de qUI:: ha uma dlfferenç.a
ent;e a comp1!tencia privativa da As~em~léa c 'U ~o Po~
der LeaislatNo ê concluIr que o legIslativo em Mmas e
compo;to de uma Assembléa, durante 3 mezes no anno e'
pela Commissão de_~epresentação os .no_ve.J1Yezesr~sta~-
tes e assim eu COnClUIrIa,que li Commlssao .e um leg.lsl'ah-
vo com poderes limitados pela Assemble.a e terIa so-
mente os seus aetos posteriormen.te rcferendado~ na As-
sembléa Geral e com cunho de legalidade. SerIa _ uma
série de raciocinios que nos levaria a uma conclusao que

_ evidêntemente não está de accordo com o modo de pen~
sar de v. excia. e da maIorIa dos membros desta; Com-
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rfi1ssão, mas que muito bem' .to dos srs. Constituintes pode ter sIdo opensamen-

Acontece ao inici ,como vou demonstrar.
tal', cõífsriíucTonaI e ;1' a mmha expl~nação, facto singu-
ela da Co~misão ~ facf~ ~~nsequenc~a legal d.a existen.
bem a eXlstencia leGal e mats;s~mflea ter eleIto e tam-
presentação, q'ue poor vari e,n a C0r:'missão de Re-
r~solver casos' liGados . a~ ,.ez.es teI.? sIdo chamada a
slmpI~s ,facto de ~er um~ a mm~st~açao do Estado. O
Cons~ltulÇão Mineira no ~~r:'.;mssao legal, previsto pela
neuJlca! pelo espirit~ qll~ cr:~"a aCproc~ra! pela herma-

. ~: destmava. Ora, sr. Preside~i~ 0:nm.lssao( ao que e!Ja
n o os tres poderes harm .' nao e cablvel que de.

dentes em suas aHribui õe OIll~OS<:loEstado, indepen-
zen do o conjuncto das ti.e s e f~s~ahzações entre si fa-
do, fique o legislativo 314~a~~ml~lstração geral do Ésta-

Ora, sr. Yresidente de~en~s o anno, em férias.
estar reunida sómente 3 meze o a Assembléa LegislatiVlo
d:r executivo ficaria tolhido :mdura~te cada anno, o PC)'
çoes, mesmo impossibilitado d fmUltas d~ ~uas aHribui.
que para cada plano novo cad e aze.r ,admllllstração por.
go 18 e seus itens viriam' a servIço a ser feito, o arti.
e :progr~sso do Estado, de encontro ao desevolvimento

;\sslm teriam os casosP!esldente. que tão jurirticomo vou exemplificar e o sr
~oe.s~e pareceres contra oc~~~nte tem feito as conclu:
Jundlco dentro do qual d voto, me dará o remedio
sem exercer este poder !tiu ~~s~ o p,oder executivo agir

Supponhamo SCllClonanamente •
te s um caso de guer .rna. Como augmentar o . ra ou commoção in-
~~ara so~correr a collectivida~rectIvo da força publica
dO ,,-slauo para outro local m e, como mudar a Capital
e po~sa o Governo aNil' 'c esmo .temp~r~riamente, on.

tal' a mtervenção em ~m om .~al,s eff1clencia; decre.
mesmo se rebellado contramulllcl.plO, ou por haver o
occupado por bandoleiros'1 o reglmen ou por ter sido

Assim, sr. Presidente acopor. hypothese seria afflil':i ntece num exemplo que
cutIvo o f:arh, sem mai" .L vo e neste caso o Poder Exe.
defe.nder os dogmas de' naqn~lIn. porque é sua funcção
tegnAda~e e, bem assim ao~~~le~~t.~:Fadde .go,:erno, in-

. SSlm no artigo 18' te n I a e mmelra ~
legls~ativo funcções quasi m~s .re,serva,das para o podeI
posslvel entre os dia' 15 d m~lllstratIva~ e não seria
de cada anno, fornecer e a,"o~to [, 1;) de novembro
to~i~ações que pudessed:° e~ec~hvo leis, decretos e au'
mlI~lstrativas para tempo a~b;ranoir as necessidades ad-
serIa possivel fazer-se n~stes ::oa/ mesmo normal. Nãolas todas as previsões
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par.a os 360 totaes e tambem não será razoavel que ve-
nhamos a convocar extraordinariamente toda a Assem-
bléa, para resolver problemas diarios.

Para estes casos é que, no meu modo de pensar, foi
ô'rganizaüa a Commissão de Representação, formada por
elementos que por seu modo de eleição devem represen-
tar o pensamento das diversas correntes de opinião for-
madas pelos srs. Deputados.

Supponhamos agora que para aproveitar o tempo
de secca, sela urgente a construcção pe uma estrada,
de uma ponte, de um predio. de umaestancia hydro-
mineral, de uma escola, etc. Para todos estes casoS ou
o executivo tcna que aguardar U1Danno na execução ou
.agir discricionariamente:.

Assim •.por ner-es~idade momentanea, ja tesolevu esta
Commissão diversos casos de doação .ao Estado, em
antagonismo com a doutrina firmada pela maioria que
sómente admitte nossa competencia ás alíneas a, b e c,
do,. paragrapho primeiro do artigo 8 .•, não quero em
absoluto allegar um erro para que se commetta outro:
quero apenas mostrar a v. excia., sr. Presidente, e aoS
meu's dignos collegas que a noss.a furicção é de colla-
boração com a administração do Estaüo e que devemos
examinar cada caso que a nós fôr apresentado se o.seu
retardamento traz ou não malefícios á collectividade e
á administração. Nesta fórma de agir nós teriamos
muitas vezes~entro de casos analogos dois modos de
resolver, um autorizando a medida e outro negJ.ndo, 011
por outra, aguardando o pronunciamento da As:)embl~~a
Geral, por' não sel'- éaso urgen te.

Assim foi, segundo a hermeneutica, creada a Com-
missão de Representação. EUa não deve legislar. mas
resolver os caoss de caracter de urgencia que venham
a apparecer nas férias legislativ.as, facilitando com sua
negativa ou affirmativa os negocios do Estado.

A Commissão tomará resoluções que serão poste-
,riormenfe verificadas pela Assembléa se eram ou não
necess:n'1.as.Não accredito, sr. Presidente, que a douta Assem-
bléa Constituinte Mineira creasse dentro da Constitui-
ção, uma commissão cara eI:n remuneração, com o uni.
co objeclivo de enfeite. Não concordo que uma Assem-
bléa lucTila como o era a da Constituinte, organizasse
uma commissão sem funcções, temos que examinar cui.
dadosamente nossos' aetos para que possamos dar á As-
sembléa eao povo mineiro cabal satisfacção de no,;sa
acção; temos que arcar com a responsabilidade de nos-
sos actos e, dentro d& necessidade administr,ativa agir,
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Terminando as miiIhas considerações chamo espe-
cialattençáo para o n, 6, do artigo 18 da Contituição
Minelra - que pãrêcendo estar em contradicção com o n,
IV do artigo 17 da Constituição Federal no meu modo de
ver está inteiramente racional. Ora, si na Federal, é
vedado aI} Estado ahenar ou adquirir bens immoveis
sem .lei especial, esta lei é o proprio n. 6 do artigo 18,
que regulamentando no Estado a compr,a e venda de
bens immoveis, encarrega ao Legislativo a tarefa de
simplesmente a4,torizar sem necessidade de uma lei para
cada caso isolado.

Ora, jogando com os proprios argumentos de v.
excia. e dos ,relatores dos pareceres anteriores que te-
nho votado contra, sendo a nósprohibido legislar, não
nos é em dar permissão de executar uma lei que é a
propria ConsHtuição Estadl1al. ~e no artigo 18 compe-
te I privativamente ao legislativo fazer as leis, modifical-
as ,e revogaI-as, autorizar um acto permittido pel,! Cons-
tituição não é fazer lei, nem modificar e muitos menos
revogar e ,assim sendo, por intermedio do paragrapho
1.o do artigo 8. o pó de nos ser attribuido pelo Regimen-
lo como de facto foi, porque é unicamente a execução
~urn, facto Já resolvido pela propria Constituição.

Particularmenle o n. 6 diz bem o meu ponto çl.evisla
"resolver acerca da alineação ou da acquisição de ]Jens
immoveis pelo Estado", e terminando "bem como de-
cretar a desapropriação, etc:', ora a L" parte é apen~s
uma resolução e ao ,p,asso que para desapropriação é
necessario umnecreto para cada caso isoladamente.

Lastiffiõ lffimenso que eu não lenha a necessa.
ria facilidade de expressão para com clareza expor a
v. excia. ,_sr., Presidente, e meus caros e prezados col-
legas as minhas razões par,a que pudessem ver_que_tudo
nos conduz a que. a Commissão tenha os poderes a eila
conferidos pela Constituição do Eslado e pelo Regimen-
lo. 'Porque em caso contrario ella deveria desappare.cer.

Assim sendo, sou pela autorização ,ia compra de
a'ccordo com a mensagem porque, assim, tem a Comis-
são poder em fa~e do artigo 8 .• da ConstitUição, par,a-
grapho 1.•, combinado' com o artigo 50 do Regulamento
InternO'. '(Muito beill, Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - Conslará da acta a decla-ração' do nobre Deputado.

Nada mais havendo que tratar é encerrada a ses-são.
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3' REUNIÃO ORDINARIA DACO?nUSsÃo
ACTA .DtE lREPRESENTACÃO DA ;\SSE.\lBLE A

LEGISLA TIVA ( )

Presidencia do sr. Abilio Machado.

. d' h de 1936 reunidos l1,a
)!s 14 hor3:s, 90 dia 15 ~~~i~e~cia do s~. Abilio ~la-

Sala das Commlssoes, sob a p . s senhore.'i: Vallada.
chado, a~ham-se p.rese~r:inr::~ls OVidio :ie .Andrade . e
res Ribeiro, SylvlO I a m'rnissão de _Representaçao,
Clovis Pinto, memb~QSt.~!1~doaos senhores Nestor Fosco-faltando com causa JUS~ lC
lo, José BonHacio e Jose Ferraz,

Acta

I d haver numero legal,O sr. Presiden te, ~ec ~:J~eO approvada -a acta daabre a sessão, sendo, apos, I
reunião antecedente.

Expediente

. á leitura do seguin eO secrelJarÍo procede, a segUIr,

expediente: . le da Assembléa Legislativa
Telegramma do. pre~ldean inst~llação dos trabalhos da

do Piau_hy, co~m1.!l1lcan FnteiradD. Agradeça-se.
2.&sessao ordmana. '. Amazonas participando ',a

Officio da Asse::~~ea ~o 2" sessão 'ordinaria e 'ele]-
inauguração d?s tra a os J;teimdo Agradeça-se.
ção da M~sa dlre:tora: t-'o da Ass~mbléa Legislativa d.o

, Off.iclO do 1.. secdIe an. stallação da 2." sessão ordl-Piauhy commUIllDan o a m
, J t . do Agradeça-se. d' .naria. - n elr~. R' rdo Fonseca.sobre as, IV!-

'Representaçao dCosr .. ~ca do Araxá _. Junte-se aosas do districto de oncelçao .
opportunamente.

processo, . 2" parte dos trabalhos,Passa-se a .
O patrimonio da Escola de AgI'onomill

Valladares Ribeiro, declarou'-quc
Com a p,alavr~fd~r de autorização,coIlstante da men.

- vinha 't ela~~I2°d~eGovernador do Estado,
sagem n. : t teor deste documento (lê):

E' o segul~ e o T h honra de solicitar a au-
"Sr. Presl,dente. en .0 ~ Permanente da Assem-. - da illustre Commlssaotonzaçao

(.) 'Publicada no "')Iinas Geraes" de 16161.36.
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bléa Legislativa de ~tinas Geraes para que o Governo re.
ceba em doação o patrimonio da Escola Superior de
Agronomia e .Medicina Veterinaria de BeIJo Horizonte,
alienando-o e destinando o producto arrecadado á con-
strucção e montagem da Escola Superior de Veterinar.ia
do Estado de Minas Geraes. Sirvo-me do ensejo, et~."

Tem para si, continuou, que o artigo 17 n. 4 .da Con.
stituição Federal não é tão geral, como á primeira vista
parece, ou que admitle distincçõcs. Ninguem dirá, por
exemplo, que para acquisição dos bens vagos ou do even-
to, das terras devoluLas ou das heranças a clIe deixados,
seja necessario ao Estado alguma lei especial.

Ora, as doações puras assemelham-se muitissimo ás
!heranças. Será que para eIJas se deva exigir lei especial?
Não acredita, isto diante dos argumentos que passa a
adduzir.

Mens legis. Que fim teve em vista o legislador con-
stituinte, formulando o preceito do artigo 17, n. 4 ? Evi.
,dentemente o de tutelar a fortuna public'3 e evitar os
abusos de acquisiçQcs impensadas, euphemismo de ne-
goci.atas. Ora, nas doações isto é impossivel. Donde
na especie, a applicação da regra: "cessante ratione legis.
cessat lex ipsa" .

Outro argumento, ainda mais forte, é o que emerge
do artigo 1.170 do Codigo Civil. Em se tratando de
doações, dispõe o Codigo, cessam as incapacidades. Nem
para a acceitação de doações se exige a intervenção de
representantes legaes.

Considera, portanto, inulil, a medida solicitada.
Os bens adquiridos, "ut supra", só poderão ser alie.

nados, com observancia do preceito do artigo 17, n. "
da Constituição Federal, salvo si o contrario res tal' da
propria escriptuI'la de doação - pôrque neste caso a von-
tade do doador será lei.

A seguir o sr. Ovidio Andrade opina pela autoriza-
ção, no sentido de que o Po,der. Executivo receba a
doação.

O sr. ValIa dares Ribeiro, relator, declara que está
de accordo com o addendo do revisor, de que o govern,)
receba 'a doação, só podendo fazer livremente a venda d2
coisa doada si isso fôr taxativamente estipulado em clau.
sula da respectiva escriptura.

Encerrada a .discussão, o sr. Presidente submette a
votos o parecer do relator, com o addendo do revisor.
sendo un,animemente approvados.

E' annunciada a seguir a seguinte
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Conclusão
. . -, opina que o Poder"A Commissão de Represelllaça.o . da Escola Su-

E t. ceba a doação do palrwlOnlO li•xecu IVO re . M dicina Velerinaria de Be o
perior de flgl'onoITIw e • e l alienar a coisa doada,
Horizonle, só podendo, enlrlel~a::' em clausula da escr;-si a isso expressamenle au Ol'lN o .,
p/ura de doação". foi encerrada ::.Nada mais havendo que tratar,
iessão.

ACTA D~ 14: REUNIÃü ORDI. 'ARIA DA CO~Il\IISSÃO
DE REP,RESENTAÇÃO DA ~SSIDlBLEA

LEGISLA TIVA ()

Presidencia do sr. Abilio Machado. .
. d' Ih de 1936 reullldos naA's 14 horas do dIa 1.0 e JU o '. Abilio. - cham se presentes os SIs.

Sala das Coml~dlss~es,va Iladm:es Ribeiro Syl vio l\'larinho,
Machado, prcsI e!l~, a d com 'causa justificada
Clovis Pin!o,. Jose AFedrra~ f~I~~êBonifacio Filho e Nestor.
os srs. OVldlO de !lora e, r '&\ ,!
Foscolo. .',_._- ,

Acta
. t d ntecedente é ames-Aberta a sessão e lIda a ac a a a , .

toJa approvada.
Expediente

d 'I I'tura do seguinte ex-Após, o Secretario proce e a e
pediente: ' d ~ lolpho ~raujo communicando

Telegramma o sr. - s ... 0 do Prata -Inteirado,a victoria do P. P. no mumclpl .
agradeça-se. d J é Bonifacio Filho, comlllunicando a
. I~em dOp rp' dO:Barbacen.a. _ In/eil'Udo. Agradeça-vlctona do . . ,
se. I el José Gonçalves t!.u . lllar~nle, prcsi-

Idem do ~oron bl" no ~Iunicipal Fornllgucnse, de
dente do PartIdo ~epu dIca re;ultado do pleito naquclle
Formiga commnmcan o o

.. ! _ In/eirado .. 4gradeça-se. . .
mUIllCIPIO. 13 .,. u P"ü';"cssista PlUm-

Idem dos direclorcs d~ a.lI d :n;;mo lnleimdo.
hiense, communicando :a Ylctona o . .
Agradeça-se. . t . do Centro Nortista, da ~apit~.

Idem da dlrec orla. dos novos corpos adrnmstratl-convidando para a posse
vos. _ Inteirado. Agradeça-se.

---(-') Publicada no ""'Unas Geraes", de 2-7-36.
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Convite do Centro de P . - ..

Reserva, .para a sessão solen~ep,ad:ç.ao de _OffIclaes de
rado. Agradeça-se. e mstallaçao. - Intei-

I
. Qfficio ido Prefeito de Viçosae elçao e posse. -Idem. Idem ,communicando sua

Representação do Par f d P C1 •
do :\raxá, sobre divisas do~ g. t r?treSslsta ~e Conceição
Jullana e Conceição d A ~s flC os de Dores de Santa
Opportunamente. o raxa. - Junte-se ao processo,

A seguir, o SI' presidenl .ao sr. Nestor Foscolo reviso e dnomela, em substituição
põe sobre doa - d ' r? processo n. 12, que dis-
de Pedro LeopÇoicto ~ d~puP;aodPnoSels!adual .ao municipio, ,o YVlO ~Iarmho.

Doação de predio

O sr. Sylvio ~l)arinho obte d Iseguinte relatorio: .' n. o a pa avra, apresenta o

tado "g:sf~a aa dPre~eitura de ~edro Leopoldo que o Es-

iba:J~~~a.r çdaq~:Ü~o cfdaa:e:lgu~u~e :cl:~c~~n~~t~d~r3;.

. . O predio em questão foi doad I .
ClplO ao Estado em 1906 e dell - o tpe o povo .•d!? mU!!l-
estadual mais necessidad e ~ao em a admmlstraçao
namento de I e! ,por na!? prestar-se ao funccio-
. qua quer sernço publlco.

_ O Sr. Governador pediu á Commissão d R
:i;~ore~~~r~zoasç~~r£~~a d~o:~t ~toel~a ~r1eiW~:" ~P::t;r~:
terno da Assembléll. . , o e",lmento m-

A Commissão tem entend' dque lhe fallece <:ompetenci 1 o, e a mel! ver muito bem,
qualquer acto de com ra ae para autorIzar ao Estado
como no caso se trata ~e I v,:nda, mesmo tratando-se,
blicos, no caso _ est~duareeaçao ~n.treldois poderes pu-
vo sou de parecer de mUlllclpa . Por esse moU ..
1.0 letra "a" da éonsti~~o~do com o art. 8.°, paragrapho
seguinte projecto de lei: çao Estadual, que se elabole o

Projecto n .
Autoriza o Governo d .. . a oar um propno estadual ao muni-

<:lPIOde Pedro Leopoldo.

A Assembléa Legislativa de Minas Geraes deereta'
Art 1 ° F' ' .cipio de' P;dro1ca o Governo a.utorizado a doar ao muni-

reno em que fU;ce~~~~~o 00 garnllgo pre?io e respectivo ter.
Art. 2.° Revogam.se as. di~;o:f;ge:r e~a~~~~:a~~~~C .
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O revisor, sr. Valladares Hibeiro, concorda com o
parecer, subscrevendo-o.

Submettido á discussão e encerI'lada esta é approva-
do o relatorio, contra o voto do sr. Clovis Pinto, annun-
ciando, o sr. presidente, a seguinte conclusão:

"A Commissão de Representação, examinando a
mensagem n. 229, do sr. Governador do Estado e tendo
em vista o relatorio apresentado pelo sr. Sylvio Marinho,
approvado pela mesma Commissão, é de parecer seja ado-
potado o seguinte projecto de lei, que será submellido á
Assembléa:

Projecio de lei n. 0 •••

Autoriza o Governo a doar um proprio estadual ao mu-
nicipio de Pedro Leop'oldo

A Assembléa.,Legislaliva de Minas Geraes, decreta:
Art. 1.0 Fica o Governo autorizado a doar ao muni.

cipio de Pedro Leopoldo o antigo predio e respectivo
terreno em que funcci'onou o grupo escolar daquella ci-
dade.

Arl. 2.° Revogam-se as disposições em contrario."
A seguir, o sr. Clovis Pinto declara que votou con-

tra o parecer do deputado Sylvio l\larinho pelas razões
que .já teve opportunidade de apresentar em .processo da
mesma natureza, trazidos anteriormente ao eX'lme da
Commissão. '.

O sr. presidente diz que constará da acta a decla-
ração do nobre deputado.

Nada mais havendo que tratar, foi encerrada a sessão.

ACTA DA 15." REUNIÃO ORDINA'RIA DA cmnUSSA.O
DE REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLE'A

LEGISLATIVA

Presidencia do sr. Abilio Machado.
A's 14 horas do dia 6 de julho de 1936, reunidos na

sala das Commil'sões sob a presidencia do sr. Abilio
Machado, acham-se presentes mais os srs. Clovis Pinto,
Ovidio de Andrade, José Ferraz, Nestor Foscolo e SyIvio
Marinho, faltando com causa justificada os srs. Valla.da.
res Ribeiro e José Bonifacio Filho.

(.) (Publicada no "Minas Geraes" de 7.7.36).

A. L. 6
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ACTA
Verificando numero legal, o sr. Presidente declara

aberta a sessão, sendo, após, lida e approvada a aeta da
antecedente. _r, ')£J

EXPEDIENTE

. o Secretario procede á leitura do se"'uinte expe-
dIente: "
. Telegrarr:ma do 1." ~ecretario ,da Assembléa Legisla-

t1~a da ~ahI~, commuUlcando a instaUação da 2." Reu-
nlao Ordmana e reeleição da Mesa Directora dos Tra-
balhos. - Inteirado. Agradeça-se.

Convite da Commissão para os festejos commemora-
tivos do 4.• an.nivcrsario ~o 8.• Batalhão de Caçadores
.da Força Pubhca, com sede em Lavras. - Inteirado.
Agradeça-se.

. Offi~io do 1.. secretario do' Club dos Feninanos do
RIO, ped~n.do a transcripção nos Annaes de um dis~ur-
so cio ~hUlstro da Justiça, proferido no Instituto dos
Advogados. - Aos srs. José Ferm;; e Clovi,s Pinto para
relator e revisor, respectivamente. '

Passa-se á apresen tação de pareceres.

Vend,a de lotes de terreno na Capital

O SR. SYLVIO MAR!. 'HO - Peço a palavra.
O SR. PRESIDE. TE - Tem a palavra o nobre

deputado.
O SR. SYLVIO MARINHO - Sr. Presidente, o sr.

Governador do Estado remette á Commissão a seguinte
mensagem (lê):

"N. 241. - Senhor Presidente.
T~n~o a honra de solicitar a autorização da illustre

CommIssao Permanente da Assembléa Legislativa de Mi-
nas ')Geraes para a venda dos l~tt:s ns. lO, 12, 14, 16,
18. _O, 21, 22, 23 e 24, do quarteIrao 12 da X sessão ur-
bana, pertencentes ao Estado e actualmente aproveitados
pe I I ";tllutO "Ezequiel Dias", empregando o producto
arrecadado na construcção e montagem do Instituto Bio-
10gH':o aesta Capital.

Valho-me do ensejo 'para reiterar a Vossa Excellen-
cia os protestos de minha elevada estima e mui ,destincta
consideração. - (a.) Benedicto Valladares, governador
do Estado".
. A Commissão tem entendido, sr. Presidente 'que lhe
fallece competencia para autorizar qualquer tr~nsacção
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de compra e venda, em que figure o Esl~do. Ev~del1le-
mente a. Commissão, assim proceden~o, nao tem. tIdo ou-
tro inluito senão o de defender deVIdamente o mteresse
publico, que esleja em jogo, procurando acautelar o ~a-
trimonio estadual, contra más compras ou vendas preJu-
diciaes.No caso presente, segundou estou informado, valen-
do-me do que affirma o sr. Secretario da Agricultura,
o governo quer servir-se da autorização que lhe viesse-
mos a dar para preencher em Minas uma das grandes la-
cunas que lodos nós notamos aqui, qu3;l o da. falta de
um institulo biologico, que tanto podena serVIr a pes-
quisas scientificas, como especialmente, viria beneficiar
tambem á lavoura .

O sr. Presidente - Preparando innumeras vaccinas,
etc.

O sr. Sylvio Marinho - Sem duvida.
Acho que a~ leis quando são votadas no sentido de

restringir a acção do Estado para alienar seus bens, tem
exactamente o inluito de evitar que estes sejam aliena-
,dos de maneira desvantajosa, mas acho tambem que lei
nenhuma possa ser votada com o intuito de restringir o
progresso, de qualquer maneira que seja. Desde que, com
as devidas precauções, já estabelecidas em normas de
administração, e até em leis, essas vendas se possam
fazer, em beneficio publico, não vejo motivo algum P:I-
ra que qualquer corpo adminbtrativo ou legislativo po-
nha uma pedra no caminho do interelise collectivo, ne-
gando-lhe meios de acção. .

Assim, embora tenha sido eu exactamente quem mais
processos tem relatado no seio da Commissão neste sen-
tido, não vejo motivo para negarmos agora ao Estado
autorização para effectivar uma transacção que visa o
interesse publico, desde que se fixem peremptoria e ta-
xativamente, duas condições:

L" _ que a venda se faça em hasta publica. que
é o processo normal da venda de bens publicas e cons-
tante de lei:2.• _' que o producto da venda feila nestas <'ondi-
ções se destine, d~ manei.:a expressa~enle decla~ada
nesta conclusão, á 1l1stallaçao nesta CapItal do Insll1uto
Biologico.Tenho para mim que, a lei suprem.a, a que d~.••.~ ser
suieita a administração, e a da morahdade adm1l1lstra-
tiva, e desele que esta seja respeitada, acho que nenhum
inc.onvenienle advirá para concedermos ao Governo es-
ta autorização, tanto mais quanto sómente nesta oppor-
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tunidade poderiam' ser aproveitados certos elementos que
de outro mod.() seriam perdidos, porquanto se trata de
uma verba federal a ser applicada ainda no presente
exercicio.

E' este o meu parecer.
(Muito bem! Muito bem/)
- O revisor, SI', José Ferraz, manifesta-se de acC'or-

do com o parecer do deputado Sylvio Marinho.
O sr. Presidente submette o relatorio á discussão e,

em seguida, á votação.
O SR, OVIDIO DE ANDRADE - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre de.

putado.
O SR. OVIDIO DE ANDRADE _ Voto contra (l pa-

recer do nobre relator, não obstante as rJZÕC$ aprellcn-
ta~as por S. Excia. Assim procedendo, nada mais faço
que procurar manter a jurisprudencia que a Conlluissiio
vem seguindo em casos similares, anteriormcnte resol.
vidos.

A ~eu_ ver, ~allece-nos competencia pars fOI'ceder
a autonzaçao ~lelteada. O que podemo,> é, apenas for-
~lUlar, um prOjecto que s~rá Opoprtunamente 'Ilbmefti-
o ao exame, da Assemblea, que deliberara defiJlitiva-

mente a respeIto, concedendo, ou não, a autorização llnra
a ve!lda que se tem em vista realizar, e da qual advirão
lna~Ifestas vantagens para o Estado, confor'me 'iOll o pri-meIro a reconhecer.

D~ste .modo, nego o meu voto ao parecer, apenas,
como já d~sse, por entender que a Commk;iin não iem
co~~etencla ~ara. resolver sobre o caso, a vista de :lis-
POSItIvo constItucIOnal.

(Muito bem! Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE - Constará de aeta a decla.

ração do nobre deputado.
O rel~t?rio é approvado, em seguida, c(lntra o voto

do sr. OVldIO de Andrade.
. O SR. SYLVIO MARINHO - Pela ordem sr. Pre-sIdente. '

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o ~obre de-putado.
O SR. SYLVIO MARINHO - (Pela ordem) _ Duas

palavras, sr. Presidente, apenas com o objectivo de
procurar esclarecer o meu nobre collega, Eu estaria
de pleno accordo com S. Excia., si se tratasse de uma
transacção entre o Estad.o e u~ l?articular, de modo que
'pudesse, de futuro, surgIr em JUIZOqualquer opposição,

que seria baseada na falta de competencia da Commis-
são, Desde, porém, que a transacção é feita por uma
só entidade, que é o Estado, pois é o Estado que vae ven-
der e empregar o producto arrecadado na construcção
,e montagem de um estabelecimento de manifesta uti-
lidade publica, corno diz textualmente a mensagem, ne-,
nhuma opposição se poderá verificar em qualquer tem-
po.

No caso de venda de terrenos para a installação de
ttm campo de aviação em Santos Dumont, procedi, de
facto de forma differente, mas prevenindo o caso de
terceiros se apresentarem em juizo, com possivel alle-
gação de incompetencia do' poder que houvesse auto-
rizado o acto. No caso actual isso seria impossivel, por.
que o Estado não iria pleitear contra si mesmo. (Muito
bem/)

A' vista do deliberado pela Commissão, o sr, Pre-
sidente annunciada a seguinte:

"CONCLUSÃO

A Commissão de Representação, de accordo com o
relatorio de deputado Sylvio Marinho, já approvado, é
de parecer que se conceda a autorização solicitada pelo
SI', Governador do Esta.co, em mensagem n. 211, para
a venda de diversos lotes de terreno, situados na X

,secção urbana da Capital, observadas, porém, as seguin-
tes condições:

1.0 - Que a venda se faça em hasta publica, sob
as normas usuaes;

2.• - Que o producto da venda se destine, especial-
mente. á installação, nesta Capital, do Instituto Biolo-
gico" .

Nada- mais havendo que tratar, é encerrada a sessão.

ACTA DA 16.' REUNIÃO DA COMMISSÃO DE REPRE.
SENTAÇÃO DA ASSEMBLÉA (')

Presidencia do sr, Abilio Machado

A's 14 horas do dia 13 de julho de 1936, reunidos na
sala das Commissões da Assembléa, sob a presidencia do
sr. Abilio Machado, acham-se presentes mais os srs,
Valladares Ribeiro, Sylvio Marinho, Ovidio de Andrade,
Clovis Pinto e José Ferraz, faltando com causa justifi.
cada os srs, José Bonifacio Filho e Nestor Foscolo.

(') Publicada no ":'\Iinas Geraes" de 14-7-36.
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ACTA
Depois de lida é approvada a ácúa da reunião ano

terior.

Fallecimenlo. do depulado Padre Agostinho de Souza

O SR. PRESIDENTE - Meu caros collegas. An~es
de passar á ordem do dia, cumpro o doloroso dever de
trazer ao conhecimento da Commissão a noticia do fui-
lecimento do nosso estimado e prezadissimo companhei-
ro na Assembléa Legislativa, padre Agostinho de Souza,
communicando, ao mesmo tempo, que a Assembléa, pelo
seu presidente, tomou todas as providencias para que
fossem prestadas á memoria do saudoso parlamentar aS
homenagens que lhe eram devidas.

Continua o expediente.
Tem a palavra o sr. deputado Ovidio de Andrade.
O sr. Ovidio de Andrade - Sr. Presidente. Venho

subrp.etter á aI?reciação de 'nossos collegas um requeri-
.mento no sentIdo de ser suspensa a sessão de hoje em
homenagem á memoria do saudoso deputa,do padre Agos-
tinho de Souza.

V. excia. já prestou, com notavel solicitude, justas
homenagens á memoria desse col1ega, e ella é bem digna
de mereceI-as, porquanto trata-se de um mineiro que
prestou á no'ssas terras seniços relevantes,

E' assim, que elle fez parte do antigo Congresso
Mineiro e tambem agora, nesta segunda phase da nossa
vida republicana illustrou a Assembléa Legislativa, onde
deixou um traço marcante de sua mentalidade de homem
publico, operoso e portador de um espirito ponderado
e conciliador que lhe fazia graugear a estima de lodos os
companheiros. (Apoiados geraes).

Foi um mineiro notavel em diversos ramos de ach-
vidade a que se entregou. Vigario em diversas parochias,
elle prestou inestimaveis serviços á população das mes-
mas. Vere ar á Camara Municipal .de Juiz de Fóra, dei.
xou alli exemplos frizanles de operosidade, patriotismo
e honradez.

São estes os motivos por que eu, ainda com movido
- pelo inesperado do transe que tanto nos maguou, requei-

ro a v. excia. .a suspensão da sessão de hoje como ho-
menagem á memoria do nosso inesquecivel companhei-
ro. (Muito bem! Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - Toda a Assembléa Legis:I1:-
tiva, pela voz de seu Presidente, se associa á nova ho-
menagem que é pedida parn a memoria do padre Agos-
tinho de Souza.
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Homem de bôas maneiras, aprimorado na educação
e na cordura, sacerdote sereno e justo, parlamentar bri-
lhante,que, em .plano alto, acima de interesses pessoaes
e de compf'tições p.artidarias, sómente sepreoccupava de
nobres idéas e elevados principios, o deputado cujo des-
apparecimenlo ora deploramos, foi figura de que se or-
gulhava a sociedade mineirn. r

A sua palavra, faci] e eloquente, illuminada sempre
de bôas letras e ,de meditadas leituras, do mesmo m(){1,o'
que a sua capacIdade de acção, bem Ql'ientada e effici-
ente, esteve sempre a serviço da coUe.ctividade mineira
a cujos louvores e applau60s j,ustificadamente se impoz:
(Apoiados geraes).

Ao, d~putado padre A~ostinho de Souza, que, por ti-
tulas va:l1os, tanto merecIa de'. nossa estima e apreço,
bem cabIa a homenagem especIal que ora tributamos ó.
memoria desse compatricio illustre, que hoje desceu ao
tumulo, acompanhado da veneração e da saudade de to.
dos nós.
, Minas Geraes guardará delle a lembrança agrade-

CIda com que exalta i~empre o esforço proficuo e a vida,
bem vivida de seus filhos mms dilectos,

Assim, julgando interpretar <> sentimento unanime
do,s collegas desta Commissão (apoiados geraes) eu sus.
pendo a sessão de hoje em honra da memoria luminosa
e bôa do nosso saudoso e prezadissimo companheiro de
lides parlamentares.

(Muito bem! Muito bem/)
- Levanta-se a sessão.

ACTA DA 17 .• REUNIÃO ORDINARIA DA CO~rMISSÃO
DE .REPRESENTAÇÃO DA ASSE:\fBLÉA (')

Presidencia do sr. Abilio Machado

A's 14 horas do dia 20 de julho de 1936, reunidos
na Sala das Commj,~tSões, sob n presiJcncia do S;', Abi.
lio Machado, acham-se presenles os s1's. Sylvio ~~,jnho
José Ferraz, Clovis Pinto, Ovidio de A:h:rade, Vàllada~
res Ribeiro e Ne~lo[' i'o,colo, falt~mJ:) .. \'m causa jus-
tificada, o sr. Ja~é D~)1lifacio Filho, .

ACTA

Lida e submetlida a discuss'ão, é' approvada a acl~
da se,são antecedente.

A seguir, o secretario procede á leitura do seguinte

(') Publicada no "Minas Geraes" de 21.7.36.
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EXPEDIENTE

Telegral11l11as dos srs, A. Aleixo, J. Furtad,o e COIU-
II!andante Torres, apresentando conuolencias pelo faIle-
cI;nento do deputado padre Agostinho de Souza,- In-
tel rado . Agradeça-se.

. - ~dem, do s.r. ZOI'oastro ~Iarques, communicando
a vlcLona do Parhdo Progressista de Candeias.- Intei-
rado. Agradeça-se.

- Idem, do .sr . .José da Costa Pinto, convidando
para as solennidades de pos.~e da Camara de Hezende
Costa.- Agradeça-se.

- Idem, dos deputados Nelson ,Ionteiro e Aluizio
de Araujo, e do sr. Octavio Moraes, s,olicitando a re-
messa de publicações diversas.- Attenda-se.

- Officios dos primeiro., secretarios da Assembléa
Legislativa do Pará, do Amazonas, de S. Paulo, Espiritr.
Santo e Goyaz, communicando a instailação da 2.' Se:;
são Ordinaria dn 1.' Legislatura.- IIJleirado. \gra.
deça-se. I

- Officio do Commandante Geral da Força Publi.
ca, enviando um exemplar do Almannck de 1936.- Agra-
deça-se.

- Idem, do Prefeito e do Presidente- da Camara de
Salinas, communicando Sua posse.- Agradeça-se.

- Idem, do Partido Progressista do Bairro de San-
to An!onio, conlll;unicando a pOSl>ede sua Directoria c
Conse.ho.- InteIrado. Agradeça-se

- çonvite do presidente do Directorio do Partido
Progres~lsta dl? Prata, yara assistir ás solennidades pre-
paratonas de JIlstallaçao da Camara Municipal.- Anra-
deça-se. '"

- Idem, do deputado Jefferson de Oliveira e ou-
tr.o~, para as solennidades de indaIlação da Camara Mu-
mClpal de Campanha.- Agradeça-se.
. - Telegramma do Presidente da AssembléJ. Legis-

lahva u,o Estado do Amazonas, apresentando felicitações
pela .p~ssagem da .data da proillldgação da Constituição
BrasJ1elra.- IntClrado. Agradeça- e.

- Idem, do 1. o sec!'etario dr CumUl'a ~runicipa1 de
Pedra Branca, commUIllcando a instaIlação da mesma
Camara e pOl',se de sua M~sa Directora.- Inteirado.
Agradeça-se.

---: Offici<? do _sr. A. Pa?lieIlo, cO'lllmunicando ter
assumIdo a dlrecça,o do SerVIço de Febre AmareIla no
Estado de ';\linas Gera~s. - In teira.do . Agradeça-se.

O SR. PRESIDE TE - Contlllua o expediente.

99'-
Permuta de terrenos

O SR. VALLADARES RIBEIRO - Peço a palavra.
O SR. PRESIDEPTE - Tem a palavra o nobre de-

putudo.
O SR. VALLADARES RIBEIRO - Pedi a palavra,

sr. Presidente, para apresentar o seguinte parecer:
"O Governador do Estado pede autorização para

permutar telTenos (cerrados) da fazenda "Silverio :\[ou-
rã:o" 001' terras (culturas) de Ponte do Pará, os primei-
ros de propriedade .do Estado e as ultimoo de Sebastião
Carlos da Silva; todas no municipio de Pitanguy.

O Conselho De;iberativo já tratou do assumpto.
Adoptando seu relatorio e fazendo minhas as respecti-
vas Donc!usõe., formulo o seguinte

PHOJECTO
Autoriza a permuta de terras no municipio de Pitanguy

A Assembléa Legislativa do Estado de :\Iina& Geraes
decreta: '

Art. 1. o Fica o Governo do Estado autorizado a
permutar os cerrados da fazenila "SiIverio Mourão", de
propriedade do Estado, n:o município de PHanguy, por
terras de cultura, da fazenda de Ponte do Pal'á, pro-
pl'iedade de Sebastião Carlos da Silva, no mesmo muni-
cipio.

Paragrapho unico. ;-~a escriptura a ser lanada, ob-
servar-se-â o ajuste pactuado entre a Secretaria da Agri-
cultura e o aIludido proprietario.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario".
_ O revisor, sr. Sylvio I1Iarinho, manifesta-se de ac-
cordo com o relator.

O sr. Presidente submelte, a seguir, o parecer a
discussão, sendo o mesmu approvado, annunciando s.
excia. a seguinte conclusão, na conformidade do parecer:

CONCLUSÃO

"A Commissão de Repreesntação, de accordo com o
relatorio do sr. TaIladares Ribeiro. já approvado, é de
parecer seja adoptad,o o seguinte 'projecto de lei, dis-
pondo sobre a permuta de terrenos no mun icipio de Pi-
tanguy:

PRO.JECTO
Autoriza a permuta de terras no municipio de Pitanguy

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta:
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Art. 1.. Fica o governo do Estado autorizado a
permutar os cerrados da fazenda "Silverio )'Iourão", de
propriedade do Estado, no municipio de Pitanguy, por
terras de cultura da fazenda de Ponte do Pará, de p:-o-
priedade de Sebastião Carlos da Silva, no mesmo mu-
nicípio.

Paragrapho unico. 1'a escriptura a se'r lavrada, ob-
servar-5e-á o ajuste pactuado entre a Secretaria da Agfj-
cultura e 'o alludido proprietario.

Art. 2.. Revogam-se as disposições em contrario".

Posse de terras devolutas
O SR. SYLVlO ),[ARlNHO - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre de-

putado.
O SR. SYLVlO dARINHO - Sr. Presidente. In-

num,eros fa~endeirosdo districto de lihéos, município
de S. Dommgos do Prata, pedem-me enviar á Secreta-
ria da Agr~cuHura um a~aixo-assignado em que expen-
dem as 'razoes de um pleIto que Ihe.51parece muito justo
e com o qual estou de inteiro accordo.

O abaixo-assignado é o seguinte:-
"Exmo. sr. deputado Sylvio Marinho.
Os abaixo-assignados, residentes no dislricto de

Il~éos, deste municipio, \'êm expor a v. excia. o se-
gUInte:

Ha mais de cem annos vêm possuindo 31" terras do
Ioga!, de.nominado "S .. José", baseados em justos titulos
e boa fe, por intermedio de seus antecessores nellas
constituind? bemfeilorias de toda a especie e o'nde têm
suas mora~H1lSJ.. Releva ponderar a v. excia. que, mar-
g~m do ~1O Doce, onde as doenças proprias da Região
tcm serVido de verdadeiro flagello para os seus c pnra
os s~us antepassa.dos, .a posição que têm >occupado nas
alludI das terras tem SIdo de verdadeiro sacrificio

.Acreditando-l.se donos das terras por eaes habÚadas
á vIsta dos documen.tos que possuem, receberam com
dol?rosa surpre~a a Vinda do cngenheirl() do Estado com
o fun de remedl1-as, sob a allegação de tratar-se de ter-
ras devolutas.
•• Confiados, no sentimento de justiça de v. excia., es-

p:ram que seja d~do um paradeiro nas alludidas medi-
ÇOClS" para garantIa da tranquiJIidade de suas famiJias,

Deus guarde v. excia.
Ilhéos, 8171936.

•
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(Seguem-se mais de cem assi~natl!l'Ias).
Sr. Presidente, quando se dIscutm a nos~a Carta

Constitucional, apresentei ao pl'ojecto resp~ctIvo un:n
emenda em que procurnva resolver essa antI¥a quest~o
entre posseiroo e o Esta.do, na grande baCia do RIO
Dôce. - .Trata-se, effectivamente, de uma questao mllJenaT,
que tem originado attrietos perm~nelltes entre. o poder
publico e os particu,lares que se julgam p,ossUIdo'res de
terras naquella rcgião, os quaes. são. os successores. d<xs
desbravadores das maltas do RIO Doce e que. por justo
titulo retêm até l!oje, de hôa fé, essas terras, nas quaes
estabeleceram lseu trabalho.

Penso, sr. Prcsiednte, que o Estado faria justiça a
esses nos5'OS patricios que ali i estão cultivando aquelln
zona quasi que vcrdadeiramente inhabitada, emquanto
os poderes publicos não resolver~m sa!:,eal-a. I?es.sc
modo estão os L:Jbitnntes da referIda regwo nntecIpan--
do es;a obra de progresso, que deverá ser ultimada pelo
Estado. .E', pois, aeto de justiç.a, conferir-se aos ~osseJr(?!>
o tittrlo definitivo de proprIedade, mas .de maneIra mal~
rapida, scm os incommodos e embaraços com .'lue ate
Mora têm lutado.,. Eis porque resolvi apresentar o seguinte projecto,
para o qual peço a attençã,o dos meus bobres collegas:

"PROJECTO

Confere ao possuidor de terras devolutas, por justo
titulo, dominio definitivo

A Asscmbléa Legislntiva do Es~a:do de ~[inas Geraes
decreta: 'Ar!. 1.. O Estado conferirá, de plano, titulo de
dominio ao possuidor de terras cadastradas como dev?-
lutás, desde que, por justo iitulo e. bôa fé, as venha utl:
lizando ininter,ruptamente ha mais de 20 annos, por SI
ou al1te~es.sores e nellas possua bemfeitorias.

Ar!. 2. o R~v{)gam-se as disposições em contrario" .
(.Uuilo bem! Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - Tratando-se da apresenta-
ção de um project,o, cuja justificação acaba de ser feita
pelo autor que, desse modo, relatou a medida que o
mesmo projecto propugna, limito-me a nomear o revisor
que no caso, será o sr. deputado Nestor 1"oscolo.

'Inclua-se o projecto na ordem do dia da proxima
sC60são. Nada mais havendo que tratar, é encerrada,.!l
sessão.

,
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ACTA DA 18." REU:\'IAO DA CmL\nSSAO DE REPRE-
SENTAÇÃO DA ASSE~IBLÉA (.)

Presidencia do SI', Abilio Machado

A's 14 horas do dia 10 de agoslo de 1936, reunidos
na SaJa das Commissões os srs. Abilio .Machado, presi-
dente; SyJvio Marinho, José Ferraz, Ovidio de Andrade,
Clovis Pinto e Nestor Foscolo, membros <la Commissão
de Representação da Assembléa, o ~t'. Presidente, verifi-
cando haver numero legal, declara aberta a sessão.

Com causa justificada, faltaram os srs. José Boni-
facio Filho e VaIJadares Ribeiro.

ACTA

Depois de lida, é approvada a acta da reuniã.o an-
tecedente.

E.X.PEDlENTE

o secretario apresenta o seguinte expediente:
Mensagem do sr. Governador do Estado, solicitando

a decretação de uma lei autorizando o Governo a COll-
traclar com a "Panair do Bnh,>il, S. A. ", uma linha aerea
entre Beno Horizonte e Rio de Janeiro.- Aos srs. Clo-
vis Pinto e 1 Testar FoscoJo, para relator e revisor, res-
pectivamente. .

- Mensagem do sr. Govel'llador do Estado, 'io'lici-
tando autorizaçã,) para receber doação de p. edio nC';c1;-
sario á instalLtcào do termo de S. Tho.llaz de Aquino.
- Aos srs. Cl')vis Pinto e Sylvio .Marinho, p~ra retilor
e revisor, re~IJccti vpmen te.

- Communicaçõ~ de posse dos prefeitos e presi-
dentes de Camara eleitos pelos seguintes municipios: S.
João d'El-Rey, Maria da Fé, Santa Luzia, Sabará, Sete
Lagôas, Rezende Costa, Paracaíú, Ouro Preto, Nova Lima,
Itanhandú, Itauna, Extrema, Entre Rios, Conselheiro La-
fayelte, Campanha, Bom Successo, Borda da Malta, An.
dradas, Uberlandia, Santo Antonio do Monte, Camandu-
caia, Theophilo Ottoni, Varginha, Jacuhy, Grão l\logol,
Lagôa Dourada, l\Ianhuassú, Formiga, Guarany, Bambuhy
e Contagem.

- Radios e telegrammas de congratulações pela pas-
sagem do 1.• anniversario da Com"tituição, enviados pe-.
los srs. dI'. Francisco SaBes de Oliveira, de Juiz de
Fora' dI'. Eloy Reis, 1.. secretario do Partido Progres-
sista ' de S. João d'El-Rey; José Suretti, prefeito e Emy-

C) Publicada no ")Iinas Geraes de 12-8.36.
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gdio Lima, presidente do Partido Progressista de Rio Pi-
racicaba; commandante Lemos, do 3 .• Batalhão, de Dia-
mantina; deputado Bueno Brandão e Francisco Bueno
Brandão, de Ouro Fino.

- Radio do deputado Augusto Viégas, do dI'. Lu-
dgero Ferreira LOPCi"e do cel. Domingos Rezende, com-
municando a instaIJação das Camaras l\funicipaes de S.

~ João d'El-Rey, Lagôa da Praia e Varginha, respectiva-
mente.- Inteirado. Agradeça-se.

- Radio do sr. Joaquim Lopes Cançado, enviando
felicitações ao Presidente pelas homenagens que lhe fo-
ram tributadas em Piumhy.- Inteit'ado. Agradeça-se.

- Radio do sr. Fonseca Sobrinho, prefeito de Pa-
tos, -agradecendo a participação do Presidente na inau-
guração da herrÍ1a do dI'. OIegario~[aciel.- Inteirado.

- Telegramma do S1'. José GonçalvCl> Amarante, ve-
reador mais votado no municipio de Formiga, commu-
nicando designação de dia para a instaIlação da Cama-
ra.- Inteirado. Agradeça-se.

- Telegramma do vice-presidente da Assembléa elo
Amazonas, communicando ter assumido a presidencia da
Assembléa durante o impedimento do Presidente.- In-
teirado. Agradeça-se.

- Telegramma dos sr~. depntados Antonio Jun-
queira e :\Ianoel Peixoto. enviandopezamCis. pelo falle-
cimento do deputado padre Agostinho de Souza.- Intei-
rado. Agradeça-se.

- Telegramma do sr. Custodio Furtado de Mendon-
ça, presidente da Camara de Manhuassú, communicando
ter dado posse ao prefeito eleito, sr. Alves Costa.- In-
teirado. Agradeça-se.

- Officio do escrivão do Termo de Itabirito, en-
viando copia de audiencia do dia 17 de julho p. passa-
do, na qual foi requerido um voto de pezar pelo faEe-
cimento do deputado padre Agostinho de Souza.- Intei-
rado. Agradeça-se.

- Offieios dos Secretarias da.>.Assembléas Legisla-
tivas de Santa Catharina e Ceará, communicando a ins-
taIlação dos t1'àbalhos da 2." Sessão Ordinaria da actual
legislatura e constituição das respectivas ';\lesas.- Intei-
rado. Agradeça-se.

- Telegramma do Presidente da Assembléa Legis-
lativa de Sergipe, fazendo identica communicação.- In-
teirado. Agradeça~e. '

-;- Representação de João Ernesto Corrêa Jun~o:.
professor interino da Escola Nocturna de Passos, SOlICI-
L:mdo pagamento.- Ao sr. Secretario da Educação, com
pedido de esclarecimento que habilite resposta.

•
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- Convites para as solennidades de installação da!>
Camaras ~Iunicipaes de S. Gonçalo do Sapucahy !tau
na, Comselheiro Lafayetle, Arassuahy, Pomba, F~rmig:.
e Manga.- Inteirado. Agradeçll-se.

Requerimento

O sr. Sylvio Marinho, pedindo a palavra, solicita a
retirada da pc.ça n. 24, de sua autoria, protestando re-
novar a materia de que a mesma trata, na proxima ses-
são legislativa.

O pedido é deferido pelo sr. Presidente.

Agradecimento e communicações

_ O SR. PRESIDENTE - Sendo a presente a nossa
ultima sessão deste anno, eu cumpro o dever de duas
affirmativas, meu,,>caros coIlegas: a primeira é a do meu
mais vivo agradecimento ás gentilezas e á cordialidade
com que os prezados e bondosos collegas sempre me dis-
tinguiram; a segunda é a de que, gr.aças á cooperação
rliligente do nosso operoso e inteIligente secretario, sr.
CasUdo Quintino dos Santos, já lenho prompto o rela-
torio de nOl'>Sastrabalhos a ser apresentado á Assem-
bléa Legislativa em sua proxima reunião, conCorme o
dispositivo regimental - peça essa em que aprecio a
nossa actividade, apontando us cuusas de não ter podido
u mesma ser maior. (Muito bem! Muito bem!)

Pussa-se, em seguidu, á segundu parte dos trubalhos.
O SR. CLOVIS PIl"TO - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palawa o nobre de-

pUlado.

Linha aerea Bello Horizonte-Rio

O SR. CLOVIS PL 'TO - Tenho em mãos uma men-
sagem do sr. Governador do Estado, concebida nos se-
guintes termos:

"Senhores membros da Assembléa Legislativa de ~fi- .
nas Geraes:

. Tenho a honra de trnnsmitlir a essa egre.gia Assem-
bléa o processo da concurrencia administrativa manda-
da proceder pelo Governo para estabelecimento .de um
serviço de communicações aereas entre BeIlo Horizonte
e Rio de Janeiro.

A eiS.saconcurrencia compareceram a "Penair do
Brasil S.A.", a "Syndicato Condor Ltda.", sendo mais
convenientes aos interesses do Estado as condições pro-
postas peja primeira companhia.
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Venho por isso, de accordo com o art. 18, n. 12,
da Constit~ição do Estado, solicitar a essa Assembléa
uma lei especial, que autorize o Governo a assignar con-
tracto com a "Panair do Brasil S.A.", dentro das ba-
ses de sua proposta concedendo-lhe a exclusividade da
subvenção de 500 :000$000 para a linha Bello Horizonte-
Rio.

Sirvo-me do ensejo para apresentar a VOSSU5excel-
lendas a segurança da minha elavada consideração e
mui distincto apreço.

(a.) Benedicto Valladares, governador do Estado".
Minas Geraes, Estado montanhoso, grande, com .sua

população muito disseminada, tem .tido como imp~cli~o
inicial a seu progresso a Calta de vIas de commUlllcaçao
entre seus centros commerciaes, sociaes e politicos. Te-
mos loc.alidades de grande importancia na vida do Esta-
do, como, por exemplo, Theophilo Otloni, .Poços de Cal-
das e muitas outras que, para se commulllcarem com a
Capital, têm que passar as Cronteiras e retornar ao Es-
tado. .

Outras locaHdades, como as do Sul de ~Imas e do
Trian"ulo têm sua vida commercial e social ligadas
mais ~ S.' Paulo do que a Bello Horizonte, por facilida-
de de transporte.

Querer construir todas a~ vias ~erreas.e de ro~ag~m
de que o Estado tem necessIdade Illlllledlata, ser~a Im-
:praticavel, dado o seu custo em teml?o e numerarIa: .

A navegação fluvial, que em mUIto pvderla aUXIliar
o prO!ITesso do Estado, em vista dos numerosos cursos
d'agua" que temos só é .praticavel no S. Francisco e,
em outros em pequeno percurso, devido ao numero de
corredeira~, eachoeiras e accidentes; a irregularidade to-
pographica reman ,e, em uma palavra.. . .

Com o advento da aviação em 1\1Inas, mtroduZlda
pelos valentes rapazes da aviação mi.litar, comprehendeu
o Poder Executivo que, com este meIo de trans~o~te, po-
deria o Estado resolver em grande ~arte a.s dICf~culda-
des anteriormente expostas, e com dlspend~o rUUlto pe-
queno para o Thesouro, em relação aos e>ervlços a serem
prestados á collectividade.

A aviação commercial tem tomado! em .todo o. mun-
do, um desenvolvimento tal, que não e maIS c~)llsldera-
da como luxo ou esporte, e sim como necessIdade na
vida dos povos. _..' .

A necessidade humana nao tem limIte, e hOJe t~d.o
deve ser rapido, praticado com presteza; não nos sUJe.l-
lamos mais ~ antigas viagens a cavallo. ou, ~omo maIs
modernamente, em diligencias de lracçao alllmal; que-
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remos e temos necessidade de vias rapidas, praticas e
conwrtave!s, e aSSJJll temos os trens a vapor e os cal'-
'1"OS a 1'1::'1"0>1::0 em esirauas tefreStres, can,s e cUl>tosas
em sua construcção e conservaçao, e fmalmente chega-
mos ao momenLO em que estas Já se tornarllnl 'LCnlas,
pouco praucas e desconlOnaVe!S para nOSsa .era, Cal'llS
e uemo,auas em sua construcçao e comservaçao; chegou
o momentO no qual a !lumanlUaue, lançanuo mao aa at-
mosphe!"a, por clla transporta rapIuamClltC, praucamen-
te e conlOnavel111clltc, sem granue onus, sua mefcauona
e a SI projJf1a.

As vantagens e a segurança que existem na aviação
commerCla1, nao é nece:>sano que eu as exponha neste
parecer, pOIS sao patelltewente uemonsLraaas no mundo
touo e em no>sso palz, por excel!ellcla, nas lInhas que
eSLao em tra,ego em outros Estaaos.

Na Nova liuiné montanhosa como Minas Geraes, to-
dos os transpones ~e lUzem jJor aVIaçao; macu,nas, ga-
dos, jJessoas, !Uuo, eml1m, SObe aos ai es em Vel"UaUeu'os
lDOU".llos uo ar, como nos aqUI entramos nas eSlrauas oe
feITO nos omlubus ou aUIU-transportes. Us resultauos
que t'em tIdo seus habItantes sao uemonstrados nas ulti-
lUas reVIstas eurojJl::as, vem como o custo ae transpone
por .'tonelada jGlOme,rO, que fica no meSIUO preço que em
pellÜ"as VIagens com tropas. 'lcnllo conllança em que
exelllplos uesta ordem dIspensam novos argumentos.

Verificadas como se acham, sr. Presidente, as gran-
des vanta"ens que traz ao Estauo a aVlaçao acre a, eu me
ufano, cOI~gratU1ando.me com os nobres col,egas ue Com-
mlssao, por darmos hOje parecer sobre o pnmeIro con-
tracto que :se faz em unas com uma empresa de trans-
porte aereo.

Não podendo a Commissão de Representação ..•de RC-
cordo com a Constituição, autorizar directamente o Po-
der Executivo a lavrar o contmcto com a empresa de
que se trata, eu formulci o seguint~ projecto de lei! que _
ueverá ser apresentauo á Assemblea, e que autOrIza o
Governo a levar a effeito essa sua bella iniciativa.

O SI". Ovidio Andrade - Qual a duração do priVi-
legio?

O sr. Clovis Pinto - Será de 5 annos, conforme a
proposta da Empresa.

O projecto está redigido nos seo intes termos:
"Art. 1.o Fica o Governo do Estado autor~zado a

contractar com a "Panair do Brasil S. A." uma llllha de
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communicações aereas entre Be!lo Horizonte-Rio de Ja-
!Deiro.

Arl. 2. o No contracto que deverá ser qavrado, de
accordo com a proposta ,acceita, além de observadas as
exigencias do art. 18, n. 12, da Constituição Mineira,
constará uma subvenção exclusiva de 500 :000$000 por
anno, pago mensalmente o duodecimo.

Art. 3. o No contracto deverá ser prevista a amplia-
ção das linhas constant~ da proposta da concurrenle e,
bem assim, as tarifas para transportes e preços de pas-
sagens.

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario".
Terminando sr. Presidente, quero congratular-me

tambem com o Poder Executivo pela lisura com que li-QU-
be levar a effeito a concorrencia administrativa que deu
origem ao presente processo. Verifiquei da mesma que
a proposta da outra Companhia, a "Syndicato Condor
Ltda. ", pedia uma subvenção kilometrica de 8$000, que
sommaria a 873 :600$000 por anno, emquanto que na pro-
posta que foi acceita pelo Poder Executivo essa subven-
ção é de quasi metade, isto é, apenas 500 contos par<a o
mesmo numero de viagens.

Do processo verifiquei tambem que toda:s as condi-
ções necessarias aos' Serviços Publicos estabelecidas
pelo art. 104, da Constituição, foram observadas! ten.do,
portanto, o Governo agido dentro de nossa leglslaçao.
(Muito bem! Muito bem/) .

O revisor, sr. Nestor Foscolo, "Com a palavra, mam-
fe"ta-se de accordo Com o relatorio apresentado :pelo sr.
Clovis Pinto.

Submeltido a volos, é -approvado o relatorio, annun.
ciando o sr. Presidente a seguinte conclusão, pela qual
é ,adoptado o projeclo de lei proposto pelo relator:

Conclusão

"A Commissão de Representação da Assembléa, ten-
do em vista o relatorio apresentado pelo sr. Clovis Pin-
to, já approvado, sobre a mensagem do sr. Governador
do Estado, em que s. excia. solicita a decretação de
uma 'lei que autorize o Governo a_contractar com a "Pa.
,nair do Brasil, S. A . ", uma linha de communicações en-
trc BeBo Horizonte e o Rio de Janeiro - é de parecer
seja adoptado o se%uinte projecto de lei, que será sub-
meltido á Assemblea:
L. A. 7
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"PROJECTO DE LEI N.

Autoriza o Governo a contractar com a "Panair do Brasil.
S. A .••• uma linha de commllnicações aereas en-
tre Bello liorizonte e Rio de Janeiro

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes
decreta:

Art. 1. o Fica o Governo do Estadoautol"izado a
contractar com a "Panair do Brasil, S. A .••, uma linha
de cornmunicações aereas entre BelIo Horizonte-Rio de
Janeiro.

Art. 2. o No contracto que deverá ser 'lavrado de ac-
cordo com a proposta acceita, além de observadus as exi-
gencias do art. 18, n. 12, da Constituição :\Iineira, cons-
tará urna subvenção exclusivn de 500 :000$000, POl' anno,
pago rnensalrnen te o duodecimo.

Art. 3 .• No contracto deverá ser pl'evista a umplia-
ção das linhas constantes da proposta da concorrencia,
e, bem assim, a~; tarifas para transportes e preços de
passagens.

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario".

Doação de predio

Após, o sr. Clovis Pinto, como relator da mensagem
em que o sr. Governador do Estado solicita autorização
para receber doação de outro predio necessario á instalIa-
do termo de S. Thomaz de Aquino, apresenta ••eu relato-
Tio, opinando pela concessão da autorização, observados,
porém, os dispositivos das leis ns. 879 e 912, de 1925.

Com esse pnrecer declara-se de accordo o revisor,
sr. Sylvio Marinho.

Submettido a votos, é approvado o parecer, annun-
ciando o sr. Presidente a seguinte

Conclusão

"A Commissão de Representação da Assembléa é de
parecer seja acceita, pelo Estado, nos termos das leis
IlS. 879 e 912, de 1925, a doação de predio para o fun-
ccionamento da cadeia e quartel policial de S. Thomaz
de Aquino, necessario á installação d respectivo termo
judiciario" .

«
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Afarão de applausos ao Presidente

O SR. SYLVIO ~IARI1':HO .- Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra a nobre de-

putado. .
O SR. SYLVro MARINHO - Interpretando o sen-

timento de todos os collegas, apresento a seguinte

Moção

"A Commissão de Representação, considerando a
fórma elevada e sabia por que se conduziu na sua di-
recção, como presidente nato, o preclaro deputado Abi.
lio !\Iachado, resolve manifestar-lhe seus mais calorosos
applausos" .

O SR. PRESIDENTE, fazendo ver que se trata de
moção em que está envolvido o seu nome, passa a presi-
dencia ao autor da mesma.

O SR. SYLVIO ~IARINHO, 'assumindo a presiden-
cia, submette a votos a moção, que é, em seguida, una-
nimernen te approvada.

Reassumindo a presidencia, o sr. Abilio Machado
a~radece, vivar.lCnte emocionado, mais esse gesto de bon-
dade de seus prezados collegas.

Encerramento

Não havendo mais nada a tratar, o sr. Presidente
declara encelTados os trabalhos da Commissão, fazendo
votos para que a proxima sessão legislativa da Assem-
bléa se assignale por um trabalho fecundo em beneficio
de Minas Geraes.

Secretaria da Commissão, 10 de agosto de 1936.
Casildo Quintino dos Santos, secretario.
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