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tricto de S. Domigos do Arassuahy, mu-
nicipio de Arassu-ahy ................ .....

N. 5 591..- Decreto de 25 de fevereiro de 1921.-Trans-
fereipara Vargem Bonita, municipio de

t- Sete Lagôas, a:' escola rural, mista, de
•Peripery, municipio de Santa Luzia

-

	

N. 5.592.	, Decreto de 26 de fevereiro de 1921.-Sup-
prime o ponto fiscal de S. Pedro de Al-

-	cantara....................................
N 5 • 59'i • - Decreto de 1.' de março de 1921.- CrOa

uma escola mista no logar denominado
Quebra Dentes, districto de Sant'Anna
do Jacaré, municipio de Oliveira, para
ser installada quando se doar o respe-
ctivo predio ao Estado ..................

N. 5 594. - Decreto de 1. 0 de março de 1921.- CrOa
uma escola rural, mista, nos legares de-
nominados Caixeta, Trezentos e Campi-
nho, municipio de Santo Antonio do Ma-
chado, para serem instaliadas quando se
doarem os predios ao Estado ............

N. 5.595. - Decreto de 1.0 de marco de 1921.-Trans-
fere para o logar denominado Fradique,
inunicipio de Oliveira, a escola rural,
mista, de Boa Vista, do mesmo muni-
cipio......................................

N. 5.596. - Decreto de 3 de março de 1921.-Declara
emancipada a colonia »Rio Doce», sita no
municipio de Ponte Nova. -... . . ..........

N.

N.

N.

N.
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N. 5.597, Decreto de 3 de março de 1921.-Declara
emancipada a colonia oConstançao, sita
no rnunicipio de Leopoldina............

N. 5.598. - Decreto de 3 de março de 1921.-Declara
emancipada a colonia «Barão de Ayu-
ruoca, sita no municipio de Mar de
Hespanha ................................

58 N. 5.599. - Decreto de 7 de março de 1921.- Abre o
credito de 30:000000, de accordo com o
art.10 da lei 799, do 25 de setembro de 1920

58 N. 5.600. - Decreto de 8 de n' o de 1921.-Declarasem effeito o dec n. b .Sb0,d.i4c1e fe-
vereiro ultimo .............................

N. 5.601. - Decreto de 8 de março de 1921.- Crêa o
logar de adjuncta á escola mista do dis-

59	 tricto de S. Sebastião da Pedra do Anta,
municipio de Viçosa....................

N. 5.602. - Decreto de 8 de março de 1921.- Crêa o
59 legar de adjunto á escola masculina do

districo de Cachoeira do Campo, muni-
cipio de Ouro Preto......................

N. 5.603. - Decreto de 8 de marco de 1921.- CrOa
60 uma escola mista no logar denominado

Carreiras, districto de Ouro Branco, mu-
nicipio de Ouro Preto, para ser instaila-
da quando se doar o respectivo predio

60	 ao Estado. .............................
. 5.601. - Decreto de 8 de março de 1921.- CrOa

uma escola masculina em S. Gonçalo do
-	Bramado, municipio de S. João d'El-ReioN. .605. - Decreto de 8 de março de 1921.- CrOa

uma escola mista no Jogar denominado
S. Benedicto, municipio de Águas Vir-

61	 .	-	tuosas ...................................
- - 0.606. - Decreto de 8 de março de 1921.- Crea

uma escola rural, mista, em S. Loureilço,
districto de Santa Anna do Livramenjo,

5.60. - municipio de tarbacena...................\. 	Decreto de 8 de março de 1921.,-Conver.
62 te em mista a escola rtual, masculina,

do bairro dos Pires, niunicipio de S.
Gonçalo do Sapucaliy ...... ............

- . 5603. - Decreto de 8 de março de 1921.-crOa o
Jogar de adjunclo;á • escola masculina do
distrjcto des; Sebastiao de Entre Rios,
municipio de Rio Casca...................62 -. 5.009 - Decreto de 8 de março de 1921.--Grêa o
logar de acijunclo áescola mista.do.djs-
'icto de S. José do 'Carahy, municipio.duaiiy..................................69-

63 N. 5.6l. - Decreto de	mdo,arçode 921.-ransfe-
. re para o logar,'denoininado Jacaré,, mu

nicipio de Bom- SuCcesso.a esuoldrurl,
mista, de ,-Tombaclouro, do mesmoi'njuni-
Cipio..	.,. ............................ 69
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N. 5.611. - Decreto de 15 de março do 1921— Crêa
urna escola mista no Jogar denominado
Antinha, districto da cidade de Araxá.

N. 5.612. – Decreto de 15 de março de 1921.— Crêa
mais um Jogar de adjuncto no grupo es-
colar de Pilanguy........................

N. 5.6,13. — Decreto de 15 de março de 1921.— Crêa
uma escola mista no Jogar denominado
Xavier, districto da cidade de Bom Sue-
cesso, para ser instailada dopota de doa-
do o respectivoprdlO ao Estado........

N 5 614. úe 15 de março de 1921.— Crêa
uma escola mista nos Jogares denomina-
dos S. José da Vargem Alegre e Peão,
município de Ponte Nova, para serem
instaliadas quando se doarem os respe-
ctivos predios ao Estado.................

N. 5.611. — Decreto de 15 de março de 1921.— Crêa
urna escola mista na Estação de S. Pe-
dro de Alcantara, districto do mesmo
nome, município de Araxá para ser ins-
tailada quando se doar o predio ao Es-
tado..................................

N. 5.616. — Decreto de 15 de março de 191.— Crêa
urna escola rural, mista, em Conceição
do Piracicaba, município Rio Piracicaba

N. 5.617. - Decreto de 15 de março de 1921.— Sup-
prime o Jogar de adjuncto á escola fe-
minina do Barro, na cidade de S. João
d'EI-Rei ...............................

N. 5.618. – Decreto de 16 de março de 1921 —Appro-
vã o regulamento da Commissão Geogra-
phica e Geoogica do Estado de Minas
Geraes ........... ...................... ..

N. 5.619. – Decreto de 18 de março de 1921.— Crêa
uma escola mista no Jogar denominado

- Pampulha, município de Belio Horizon-
te, para ser instaliada quando fôr doado
o respectivo predio ao Estado.............

N. 5.620. --- Decreto de 18 de março de 1921.— Crêa
- urna escola mista nos Jogares denomina-

dos Bastos, Barro Branco e Goiaba1
município de 8.-Domingos do Prata, para
serem instaliadas, quando se doarem os

•	. . respectivos prédios ao Estado .....
N. 5.621. – Decreto de 18 de rnarçd de 1921. - Crêa

maisnima escola mista na cidade de San-
to Antonio'do Machado.,. .'; . .......

N.' 5.62. - Decreto de-28' de março d6 '192L— 'Crêa
'tumaesco1a rural,' mista, no'-1ogar'denó-
-c'rninado iMác5cos, 4districto de Pirauba,

municipio do Pomba para ser insialiada
...quando se doar o' respectivo , predio' ao
.Estado....................................

N. 5.623. - Decreto de 31 de março de 1921.—Abre o
credito de 1 000;000000 para occorrer
ás despesas de installação de uma Es-
cola Superior de Agricultura e Veteri-
naria....................................

— Decreto de 1. o de abril de 1921.— Crêa
um iogar de adjuncta da segunda escola
feminina da cidade de Manhuassú.......

- Decreto de 1.0 de abril de 1921.— Crêa
um cse,ola rural, mista, na estação deJoaquim MUFtiub., n,ii nicipio de Queluz,- para ser instaliada quando se ioo't n res-
pectivo predio ao Estado................

- Decreto de 5 de abril de 1921,— Crêa
uma escola rural, mista, no Jogar deno-
minado Conceição da Boa Vista. distri-
cto de S João do Cairapicho, municipio
deQueluz.......... .....................

- Decreto de 5 de abril de 1921.— Crêa
uma escola rural, mista no Jogar deno-
minado Sant'Anna do Rio Preto, distri-
cto de Itarnbé, município de Conceição,
para ser installada quando se doar o
respectivo predio ao Estado............

- Decreto de 5 de abril de 1921.— Transfe-
re a escola rural, mista, de Fradique,
município de Oliveira, no legar denomi-
nado Campos, districto de S. Francisco
de Paula, do mesmo municipio........

- Decreto •de 19 de abril de 1921.-- Crêa
urna escola mista no districto de Herval,
município d Viçosa, e uma rural, mis-
ta, no povoado de Careço, do mesmo
diatrico...................................

- Decreto de 19 de abril de 191.— Crèa
mais uma escola mista no districto de
S. João de Matipóo, município de Abre
Campo, para ser instaliada quando se
doar o respectivo predio ao Estado......

N. 5 .631. – Decreto ri,' 10 rio oh,.1	1001- -------- -- '- ,'..-,-" w,- 1J4L - rea
uma escola rural, mista, no Jogar deno-
minado S. Bom Jesus da Pónte do'Sapu-
cahy, districto de Congonhas, municipio
de Dores de' Boa Esperança, para ser
instailada quando se doar o respectivo
predio ao Estado......................
Decreto de iq de abril de 1921 — Creauma	

o

escola rural, mista, ió Jogar 'deno-
min ado Vigario da , Vara, unictpio1 de
Santa Barbara, para sr'inrntalladaquan-
do se doar o'rcspec.tivo redió' aE_
lado..... ..............................	
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- DcratO de 21 de maio de 1921- C a
um 1oar de adunt0 aesool3 rural, mis-
ta, cio Santa Ma do Pt1'irnQfliO, muni-

*	cipio do Serro.	......'..................10
N. 5.G.,8.- Decreto de 21 de maio 'do 1Q1°Pra

''urn.Jb'gai' de,',	 irnCt5'V GSc9 1 ,,mauli-
na do lit	 ,, 	

o

cio S. ,loSo	a9tïSta'*' ..? .	.??....
N. » 65). -- DocrlO ,de 21 de. naio do 	Abre

Mil 	o cl raordmnarí p ' d '20:b00,5000 
pal . ,Ua manutflYO0» 0.	 Lncra1 de

valho, na hum'Õpa, aiim , do sperfei -
-	or' o'. snns' es,tudo mu,icaCS...........

N. 5.060.	DcrtO d	de maio dp'12l-, Con-'t
rcil eu» mm',ta a "éÇcoI,T masóiiina de
(ii pvcerna, municiiO dd°Rio BrInco. ..
DeGidIb 'dl 21 de'nvmlo de » 1921,-.Ç)
sideite doE slailo U Minas GIM ' re-

•	solve ón'cirlcr em. masculina 'a escola
rurâl, mista, d(, : Pai ro Preto, municipio
deq S. GonaIO do Sapucahy...............

N. 56 ...Hecrefo de 21 de mato de 1921.- con-
, verte din feminina a escola inista do dl,,-''
»OctO de Dore , do irmunicipio d Gua-
nhae................•.........

N. 5.663. Decreto de .241 de maio de 192l	Reco-
- nhece»O si'. O. It. 13e111 de » Sardq como
.vice-onsul italiano, intérino nu' deilo 1
Horizonte .................... .........

N. 5.661.- Decreto de 27'dufllaiõ de 1921 1.-» Trans-
fere para o grupo escolar. da cidade de

£ 'Passa Quatro a escola rural, mista, do
• 13airlo ProletariO da mesma cidade.....
N. 5.665. -'Decreto de 31 de maio de 1921.- crêa

uma escola irira1 1 mista, no logar deno-
minadb União » disti'ictO do S. João da
1,Tjga,' rnunicipio de Vilia Jequitinhonha
para ser instaliada,' quando ,sé,> doar o
re1pOti\'O prédio a listado ..............

N. 5 666. - Decreto d 31 de ri aio-de 192.1 •-Grea
uma .etco1a rural, mista,' no logar deno-

mnadp Morro, Ttscuro,.dilriCt0 de Santarn
Maria, rnnnicipiO de Itabira, parà ser
instaliada, quandd,e doarq,1respectivo

-. predio ao lcstado.. ... . .... ....' .........
N. 5.667. - DecreiÕ de 31 cio maio de 1921.-. Crêa

urda escola rural; mista, no logar. deno-
minado «Paus Slccoss distrmçto.de Arcos,
mirnicipiO de Formiga, para' ser, insta!
lada, quando c. doar' o respectivo pra-
dio ao. Estado ........... .................

N. .668. - Decreto de 31 de m'ciode 1921.- Crèa
urna escola nocturna na cidade deCaran-
gola.......................................

XIX
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N. 5.669. - Decreto de 31 de maio de '1921,-Crêa
urna escolà ri.irat, mista , no logar deno-
minado Gapelia de S. »Joé dc (Juro Fino,
disti Jcto de.. Appai-eeida doCorrego, mu-
nicipio de Coneiçfto paraser instailada
quando se doar o re.spec,tivo predio ao
Estado ...........................................105

N 5.610. .- Decne.t.o d--, ,31 domaio da l'J2l,,Ci-êa
nua cadeira rui-el, mista, no ,logar de-
iloudinado S. Josd, dos.	 nic&s, dis,Loptto -da cidade cio LiunaDuánte ..............106

N. 5.071. - Dimcrei.o de 14 de junho dc' 1021.— CrOauma escola rural, imsia, deno-minadono logar deno-
minado Quartel,do •ludayá, municipio .
cio Dlamanlmna,» .........................N. 5.672. - Decreto de li de junho de 1921 - Crca
uma escola ruh'sl, rni-,Ia, nos 'o3ames de
nominados Pà'dre GáspIr eydrto' » Real,
no mubicipio de Piradontes, ei.iíh logar I
de adjuncto »áesõolatadbetn rurãl,' . rnis-
ta, de VictOi»iaaõ'\Tbllosõ, nó mesmomu-
nicipio................................•	106

X. 5.613. - Decreto de 14 dè judho d6 » 3921i-Crêa,	1
urna escola rural,, mista, -no legar deno-
minadoPiedade, iiluniciiiio de Smírita»Rita
do Sapucahy,- pai-a acm instailóda quan-
do se doar o respectivo. predio ao Es-	-.,
tado.............................................107N. 5.671. - Decrotq de 14 cio juinh'o de l9?F.- CrOa
uma lota rural' mista'qo 'povoado de-
nominado Capivara, dilti-icto de SUMi- l ».	f
guel do Anta, municipiode Vi9osa;ipara
er installada quando se, dOar o rdspe- .

ctuvo predio ao Estado .... ....-», ..........107
N. -- - Decreto de 14 de junho de .1921.- CrIa

uma escola rural, mista, ria estação de
Reducto, no-distrjcto da cidade de Ma-

nlivassú, para ser instaliada quando se
doar o respectivo predio ao1Estado......,	» 107

?. 5.676. - Decreto de 14 de junho de '1921.-'.brêa
urna escola. nodisti'jctó dei-,Jequitahy,

6u-- .	rnunlcpIO.d Inconfidencia.........-.....108O .i. - Decreto de 14 dejun'ho»de 191.-rTrans-
fere para o grupo escolar de S.Dpinin-» -	gor do Prata as escolas masculinás e

ista e supprime a fem	dáinin	tom	 s da	. --	mesma cidade. ............,•..	....	- 308Dcçreto cio 11 de junho de 1921.- CrIa
uma escola rural, nuta, na citáçAo Pre-
sidente Penna, m uni bipio de Thdophilo
Ottoni, para ser 'instailadá 'quàido se
doar o respectivo predio ao Estado:.... ' - 108

5.79, - DecretO de 14 de junho de 192Ï .- CrIauma segun da- escola masculida no distri.
cto de Tacjuarassú, municipio de Caeté,.
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N. 5.680. - Decreto de 11 de junho de 1921.— Crêa o
logar de adjuncto á escola nocturna da
cidade de Januaria ............... .......

N. 5 681. --Decreto de 11 de junho de 1921.— Crêa
urna escola mista, no districto de Ay-
morés, municipio de Theophilo Ottoni,

• . para ser instailada quando se doar o res-
pectivo predio ao Estado................

N. 5.682. —,Decreto de 14 de junho de 1921.— Crêa
uma escola rural, mista, na estação Pre-
idente Buenó; município de Tlieophilo

Otioni, para ser installada quando se
doar o respectivo predio ao Estado......

N. 5.63. - Decreto de 17 de junho de 1921.— Crêa
2 ::omaescoia'rnrai; mista, em Vista Ae-

re, município de Leopoldina, com de-
nominação «Dr. Cristiano Rôças»........

N. 5.684. — . Decreto de 17 de junho .de 1921.— Crêa
• uma escola rural, mista, no bairro de

Mendanha, districto de Jequitahy, muni-
cipio de Inconfidencia...................

N. 5.685. - Decreto de 17 de junho de191,— Sup-
prime o iogar de adjuncto á escola femi-

	

-	ninado districto de Jequitahy, munici-
pio de Inconfidencia......................

N. 5.f86. = Decreto de 17 de junho de 1921.— Abre
0 , 1• o credito supplernentar de 295:3668323 á

verba do n. XVIII 5 1.°, at. 8.0 da lei
n.715, de 20 de setembro de 1919.........

N. 5.C87. —Decreto d. 28 de junho de l'fll.— Cra
um grupo escolar na cidade de Ahaeté..

N. 5.618. - Darot,o de 28 de junho de 1921.— Crêa
• uma escola mista no distrcto cio Jcç1uiti-

1):í, .dmunicipto de Sete Lgas ..... .....
N. 5.689. Dccret.o cio 28 cio junho de I9[. - ora

nia escola rural, mista, no estaão de
Iiuritys, municipio de Pirapõra...........

5.G'0. --- Dccretó de 28 de jnnhú de 1921.—Cr,a'o to-
.o gar.dáádjiíncto.l ecolamista do districto,,,..
,vdíi(1e,Tdrma. Branca,. mun icipio de — Boca-

.uva ... ................. ......................D

	

N. 5.611.	scrt' le 28 dejunho' do 1021.— Cra o-w m loar c1é adjuncl.o à']. , escola masculina
dai1ade de Carangola..................

Ní 5.612. L 1iretb de 28 de junho de 1921.—Conver-
táém feiO mina a 1° escola mista do dis-

• tricto, de Estreila, municipio cio Dores do
Tndayã, e em masculina a 2 lambem
mista do mcmo districte...............

	

N 5393.	.Decretn de S de junho de 1921.—Abre o
• credito. supjlemnentar de 107:569949, á

verhh do o. 19 b, § 1.°, art S.°, da lei
n. 715, de O de 'Set.enicro de, 1919......
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N. 5.694. - Decreto de 1.0 de julho de 19I.—Crêa
uma escola rural mista, em corrego do
Soldado, districto da cidade de 1taimna, e
outra tambem rural, mista, em Salgados,
districtode Carmo do Cajurd, do mesmo
mnuncipIo, para serem instaliadas' quan-
do se doarem os respectivos predios ao
Estado....................................

N. 5 695. - Decreto de L° de julho de 1921.— Crêa
unia escola rural, mista, no logar deno-
minado QuetO djstricl.o de S. Antonio do
Gorutuba, mufliCipiO dc Grão Mogol, para
ser insailada quando se doar o repeii-
vo predio ao Estado .......................

N. 5.696. - Decreto de 2 de julho de 1921. —Crê' em
terrenos devolutos do logar denominado
«Pedra das Vaccase, mnnicipio do Peça-
nha, uma colonia tígricola que terá a de-
nominação «JuIio	ueT0o»................

N. 5.697. - Decreto de 2 de julho de 1921.—Abre o
credito para pagamento ao engenheiro
agronorno Jose Soarás Gouveia para aper-
feiçoar estudos na Inglaterra.............

N. 5.698. - Decreto de. 5 de julho de 1921.— Distri-
bue creditos para as despesas da Secre-
taria da Agricultura, Terras, Viação e
Obras Publicas, flO semestre de julho a
dezembro de 1921........................

N. 5.699. - Decreto de 29 de julho de 1921.—CrOa um
grupo escolar na cidade de Estrelia do
Sul...............................

N. 5.700. - Decreto de 29 de julho	
.

o de 92.—Crêa
um segundo grupo escolar na cidade de
Catagua7.es...............................

N. 5.701. - Decreto de 29 de julho de 1921.—Craa
uma escola nocturna na cidade de Leo-
poldina .............................

N. 5.702. - Decreto de 29 de julho de 1921,— CrOa
mais uma cadeira no grupo escolar de
Passes...............................

N. 5.703. - Decreto de 29 de julho de 1921,— CrOa
uma escola rural, mista, em Ponte Nova,
municipio de Santa Quiteria, para ser
instaliada quando se doar o respectivo
predio ao Estado........................

N. 5.'104. - Decreto d 29 de julho de 1921.— CrOa
mais uma escola mista no districtO de
Santo Antonio dos Teixeiras, municipiO
de Viçosa.......................... .

N. 5.705. - Decreto de 21 de julho de 1921.— C.Oa
mais uma cadeira no grupo de S. Gothardo

N. 5.706. - Decreto de 29 de julho de 1921. — CrOa
uma escola rural, mista, nos logares de-
noininados CorregO dos Tiros e Espinha
de Peixe, districtO de Santo Antonio dos
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• Tiros, municipio de Abaëté, para serem
instailadas, quando se doarem os respe.
ctivos predios ao Estado.. ............

N. 5.707, - Decreto de 29 de julho de 1921.—Crêa
unia escola rural, mista: na Eslaçãõ de
Perdição, municipio de Bambuhy, e ou-
tra, tambem rural, mista, de Tres Bar-

..ras,, no mesmo município para sereia
instaliadas quando se doarem os respe-
ctivos predios ao Estado.................

N. 5.708. -- Decreto de 29 de julho de 1921.— Crêamais duas cadeiras no gupo escolar de
T .aopolGina............................

N.. a.rOi• - Decreto de 29 de julho de 1921.— Coa-
verte. em feniiaina .a escola mista do dis-
tricto de S. Sebastje,o da Serra do Sali-

.tre, municipio de Patroôinjo...........N. 5.710. — .Decreto de29 dejélho de l92l.—Cj'a o•	..legar dedjuncto,:í escola •febsih'in	doistricto de Piedade, .diunicipio'"de	-poldina ............................. L..eo..
N. 5.711. - Decreto de 29 de julho de 1921; Crêa

•	mais um Jogar de adjuncto no grupo es-
1	colar de Muriahé ....................

N. 5.712.— Decreto de 29 de julho de 1921._Conver_
te em mista a escola masculina, rural,
de Ilarro Preto, municipio de S. Gonçalo
do Sapucahy................N. 5.713.	Decreto de 29 de julho de

a	l921.—Con-verte em masculin a escola mista do
listriclo de S. Benedicto, m	iounicip	deAymorós .............................h...

N. 5.7.14. - Decreto de 29 de julho de 1921.— Trans-
fere para o 2.° grupo escolar de Cata-
guaze.s 2 Jogares de ndjuncto do 2. 1 gru-po da mesma cidade, . .. ..... —Abro5.715	Decreto de 29 de julho de 1921, 	ocredito supplernentar do 108:8154l0, á
veiba do a. 17-o	 a lei o1.0 art. 8.0, d.
745, de 1919..............................N. 3,716 - Decreto de 30 de julho de 1921.— Decla-
ra caduca a concessão feita de 9.997.740
metros quadrados de terrenos devolutos
situados nas .proximidaies do antigo nu-
cleo « Barreado,, municipio	 oheophde TilUltoni . ...............................N. 5.717.	Decreto de 80 de julho de 1921 —Disiri-
hue credites para as	 adespesas da Secret-ria das Fivanç	..........................

N. 5.718.' Deorelo de 5 de agosto de 1921.—Decla
ra que a escola crescia pelo dcc: o. 5,588,
de 17 de fevereiro deste sano, lenia
su Mdc no logar denominado Cachoeira
dos Antunes, dislrictos de Rio Manso, mu-
flcipio de Bonifini.....................
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N. 5.719. - Decreto de 5 de agosto 'de 1921.—Crêa

N. 5.720. - Decreto de 12 de agosto de 1921.--Crêa

N. 5.721. -' Decreto de 12 de agosto de 1921.—Crêa

unia escola mista no districto de Pias
Fortes, municipio de Barbacena ......

uma escola mista no logar denominado
Laranjeiras, distr.icto de DyoniSiO, muni-
cpio de S. Domingos do Prata .........

uma escola mista no Jogar denominado
Lagoa dos Patos, municipio de Ineonfi-
dencia .................. . .... .............

	

129
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N.-5.722. - Decreto de 12 de agosto do 1921.—CrOa
uma escola mista no Jogar denominado
Ribeirão de Santo António, districto de
N. S. do Porto de Güanhães, municipio	130dcConceiçãO	............................

N. 5.723.	Decreto de 12 de agosto de l02L—Çl.a
uma escola mista no legar denominado
rose, no múriicipO de Villa Maria da	131'Fá...............................,..	-C., -

N. 5.724.	Decreto de 12de agosto de 192l.-réa	131bma escolanista na VOta Maria da Fé,.
N. 5.725. —Decreto. .de. 12. de agosto de 1921;-Crêa

• uma lôsdola rural mista, em Creosota	131
• ijêm ,di5trictoda cidb,de de:Juiz de Fora

N. 5.726.	Decreto-de 12 , de . agosto de 192k—CrOa
. . o. Rico, .naida-1	.uma.escola.mista em Poç	 .132

de dE:Jhiz ide Fóra... ......
N. 5.727.	Decretode. 12 ddagosto de .1921!.-Crêa

, uréa áscola rural, mista, em Mocambo,
.distrilO. .de Mattosiflho$ munibipiO de	132
Santã.Lu7ia........... l..';'.......

N. 5.728. • Decreto de 12 de agosto de 19211--0rêa
mais urna e4colai ini1.a .n disiricto de
Santa Margarida, município-de Manhu-	132
àssú.	is... .............................

N. 5.720. — Décreto de 12 de gosto de 1921.—Orla
escolas ruraes,ifli5tás. nos legares dano-
niinados Carrego do Feijão e carrego das
Almas, diStrieto d Piedkde do Paradpe-	133ba, munícipiO de Vilia Nova de Lima

N. 5.730. - Decreto de 12 de agosto de 1921.—Orêa
urda escola rural, mista, no lagar dOno-
minado' Cadtaflo José, nsuniclPiø da Bom-	133
fim., ...................................

N. 5.731. - Decreto de 12 do agosto de 1921.—CrOa
escolas. rurac, mistas, nos legares de-
nominados Patrimoflio o Rio claro, am-

''boa no .rnuriicipib de , Volto Nova de,Re-	
131

- zeride...... s ...........................a 921.—CrOaN. 5.732. --- Decreto de 12. de agosto n .- uma escolarural, niista,-na estação Sirn

	

plicio, mnnicipio.de S. José de Além Pa-	13
rahyba. ....... .............................



N. 5.748. -, Decreto de Ri de agosto de 1021.—Crêa
urna escola rural, mista, no bairro de
Santa. Helena, municipio de Conceição do
Rio Verde...............................

N. 5.749. - Decreto de 16 de agosto de i921.—Crêa
unia escola rural, mista, no Jogar deno-
minado Alto Sem Peixe, municipio de
Alvinopolís.................. .... ........

N. 5.7s0. - Decreto de . 16 de agosto de 1921.—Crêa
unia escola rural, mista, no povoado de
S. Roque, districto de S. Sebastião dos
Correntes, n uniipio do Serro, e outra
larnhe6i rural, e mista., no •logar denomi-
ncdo Jacar,no mesmo municilio ........

N. 5.751. —'De'creto 'dè 16 de agosto de 1921.- De-
clra f.eriadd o dia 18 de agõsto de 1921.

N. 5.752, - Decreto de.1-9 de a gosto de 1921. —Trans-
fqre o ponto fiscal de Passa Vintd para
Falcão...................................

N. 5.753. Decreto de 19 de agosto de 921.—Crêa
urnh feita dê gado em ,Livrarnento, no
munbbpió, de Ayuruoca.... ..............

N. 5.754. - Decreto de 26 de agosto de 1921.-.Crêa
éh'iterrenoé da fazenda denominrda ' Mes-
tre de CampÕ»,'no municipio de Theo-
philo Oltoni urna colonia agrícola, que

a, denominação de' «Francisco Sã».
N. 5.755. -- Decréto de26 de ag6sto de 1921.—Decla-

ra caduca a concessão féitaao sr. enge-
nheiro Modesto de Faria Bello para a
cnnstrucção, goso e expLoração de una
oijmais estabelecimentos balneo-therapi-
cos nas aguasmíneraes do xiiünicrpio de
Patrocínio, dénominadas «Salitre» e »Ser-
ra Negra»...............................

N 5.756. - Decreto de 26 de agosto de 1921.—Transfe-
re para o povoado denominado «Costas»,
municipio de Itapecerica, a escola rural,
mista de Cafôfo, do mesmo município...

'N. 5.757, - Decreto de 12 de agosto de 1921.—Crêa
uni logar de adjuncto no grupo escolar
da Villa Resenae Costa..................

N. 5. 778, - Decreto do 2 de setembro de 1921.—Crêa
o legar de adjuneto á escola mista, do
bairro das Officinas da Leopoldina, na ci-
dade de S. José de Alem Parahyba.....

N. 5,759. - Decreto de 2 de setembro de 1921.—Crêa
o logar de adjüncto da escola masculina
do districto de Vermelho Novo, munici-
pio de Caratinga.........................

N. 5.760. - Decreto de 2 de setembro de 1921.—Abre
uni credito de 800:000000, para a exe-
cução da lei 709, de 1920.. .............

N. 5.761 Decreto de 2 de setembro de 1921.—Con-
verte em .mista a escola rural masculina,
de Rio Manso, municipio de Jacutinga..

PAGINAS

139

14

140

141

141

/
1 j2

142,

143

143

144

144

145

145

140

XXIV,	 XX.v,

N. 5.713. - Decreto de 12 de a gosto de 1921.—Cr6a
mais lima escola mista no districlo de S.
Roque, municipio de Piumhy ......... .

N. 5.734. Decreto de 12 de agosto de 1921.— Crêa
unia escola masculina no disiricto de tia-
maraty, municipjo de Cataguazes, e con-
verto ciii feminina a mista cia mesma loca-
lidade.................................

N. - ucereto de 12 de agosto de 1921—Cr6a
escotas 1uraes, atiRas, OOS bairros de-
nominados Capatinga o Rio Claro, distri-
cto da cidado de ItajuJ.r ..................

N. -. DccrdtO de 12 de agosto de 1921—Crêa
urna escola rural, mista, em Fundão, no
distiiclo cia Campo Alegre, ninuicipio de
BomÍim...................................

N. '.737, - Decreto de 12 de agosto de 1921.— Ci êa
uma escola rural, mista, em Curral Quei-
mado,disiricto de Riacho Fundo, mu-
nicipio de Santa Luzia...................

N. 5.38. -Decreto de 12 'de agosto de 192l;—Crêa
escolas ruraes, mistas, nos povoados .i
denorrijndos Itiafra, S. Bento, municipjo
de Tres Cora çdcs........................•,••

N 5.739. - Decreto de 12 de agosto se1921.—rCrêa
uma escdla rural mista, eia SantaiCruz,Â. R.n._, i	.	-:rIIraly, municipio de Cata- .e$ .'
guazes..........	...

de
......136N. 5.74	 de .0. - Decreto	12 de . agosto	1921.—Crêa

uma escola rural, mista, em Serra, dis-
Iricto de Ribeirão de Jaboticatubas, mu-
nicipio de Santa Luzia ........ ...........	137N. 5.741 - Decreto de 12 de agosto de 1921.—Crêa
unia escola rural, mista, no povoado de
Pouso Alegre, districto da cidade dc Pa-
racatú............... ............... ...137

N. 5.712. - Decreto de 12 de agosto de 1921.—Cr6a
mais uma cadeira de professor no grupo	-escolar de Lagoa Santa... ...................137

N. 5.743. - Decreto de 12 de agosto de 1921.—Crêa
mais uma cadeira no grupo escolar de
Recreio, municipio de Leopoldina........138

N. 5.744. - Decreto de 12 de agosto de 1921.—Crêa
mais uma cadeira no grupo escolar
de Rochedo, nrnn	Jicipio de S. João Nepo.
niuceno..................................138N. 5.745.	Decreto de 12 de agosto de 1921.—Crêa o
Jogar de adjunclo á escola mista do hair-ro da	 JTapéra; na cidade deJuiz deFára ......... ..... .........................	138L 5.746, - Decreto de 12 de agosto de 122I.—Crêa
mais uni logar de adjuncto no grupo es-
colar de S. João Nepomuceno ...........	. . 139 WN. 5.747. - Decreto de 12 de agosto de 1921.—Sup-
prime o legar de adjuncto do grupo es-
colar de Recreio, municipio de Leopoldina	139
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N. 5.762,	Decreto de 24 de setembro dé 1921.
Trabsfere para Japão Grande, municipio
de Oliveira j a escola rural, , mista; de
Beira do Pará, do mesmo .muniipiÕ....

N. 5 763. - Decreto de 6 de setembro de 1921,-Mar-
ca o dia 30 de setemlfl'ó corrente pala a
instailação da comarca de Boa Vista do

-	Tremedal...................................
N. 5.764. - Decreto de6 de setembrõ de 1921.-Marca

o dia 30 de setembro corrente para a
instaliação cia comarca de Sàlinas......

N. 5.765. - Decreto de 6de setémhro 'de 1921.-Marca
o dia 30 de setembro corrente para a
instaliação da comarca de Ferros........

N. 5.76o3.-,Decreto de 5 de'setemhró de 1921.-Marca
• 'o dia 30 'de eteiihoo-èõi'rénte para ame-
'taI1ação da do;marca de Moáte Alegre..

N. 5.767,	Decreto' dó 6 de letembrõ de 1	M921-arca
'O dia' 30 de, setembro corrente 'pàa a ins.
ta11çãô da'corharca de Piuflih...'2...

N. .5.768. - Deóreto de 6 de etdmbro de ML --Marca
• o'dia3o de-setelhbrõ dórrójite 'pai ajns-

,talla'ção dá óoíáa 'de' Peçanlia..'......
N. 5.769. -'Dedi'eto de 6 de setóiiibróde,192l.- .. Mar-

cã o dia 30 de set6mhro corrente para
installãção da comarca de Abete

N! 5.770. - Decreto de 6 dósóteiiibo de :192i.-Mar.
cã o dil. 30 , desétembiõ coi'rófite pàiã a

dmnstallaçáo a cófilarca' dó S; Fraucisco
N. 5 771. - Decreto de 9 de seõm1iro de 1921.-Crêa

o logar de 
kdjhnctó á 1.* ésáóia mascu-

lina dó districto de S.' Sebastião dè En-
Ire Rios,.munidipio de Rio Casca........

N. 5.772.	Decreto del6 de setembro de 1921.-Crêa
• o legar de. adjuncto áescóla nhist5. de

Sanatõi'io na cidade dó Bai'hacena.
N. 5.773. - Decreto de 16 de setembro dc 19')1.-Órêa

o Jogar de adjuncto a escola mista de
Rocinha, na cidade de Pahnyra .......

N. 5.774,	Decreto de 23 de setembro dó 192,1.-De-
clara emancipáda a colonia .(ndigena de
Itàmbacury, nó muuicipio de Theophilo

,Ottoni .................................
N. 5.775.	Decreto de 23 ciO setembro de 1921.-'

•	Transfere para o centro da cidade de
Condeuba o ponto uiscai delse nome...

N. 5.776. * Decreto de 23 de setembro de 1921.Crêa
o ponto fiscal de Icem no municipiõ de
.Barretos ) Estado doS. .. Paulo.......

N. 5.777. - Decreto de 28 de setembro de 1921.-Adia
'para 9 de outubro proximo Vindouro, a
.installação cia comarca de Peçanha....

N. 5.778. - Decreto de 29 dó. setembro dó 1921.-De-
clara sem effeito o dec, n. 5.777e reva-
lida ode a 5.768............. ..'......
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N. 5.779. '- Decreto do 1.0 de outubro de 1921.-Crês. o
logar de adjuncto. á escola mista da ci-

-	dade de Campos Geraes ................

	

146	 N. 5. iSO. - Decreto de 17 de outubro de 1921 -Sup-
prime o ponto fiscal de Conquista e -
transfere a séde do de Igarapavapara a
estação do Deita..........................

146 N. 5.781. - Decreto de 6 de outubro de 1921-Revo-
ga o doe. -o. 4,744, de 11 de abril de
1917 que cassou o reconhecimento da ju-

	

147	 risdicção no Estado, de consules alie-
mães......................................

N. 5.782.	Decreto de 6 de outubro de 921.-Trans-
147 fere para - Boa Vista, municipio de S.

Gobçalo do Sapucahy, a escola rui'al,
mista, do Bairro das Posses, do mesmo
municipíci...........................".......

148 N.'5.788. -'---Deereto'cle-6dc outubró de 1921.-'-Trans-
fere 1Daraó'grúpo 'esOolar do diltriOto de
Matheus Leme, municilio' do "Párál, as
duas escolas 9isigulés' d6 mesmo dis-
tricto ......................2........':......

N. 5.784. - Decreto de 8 de outubrO de. 192i .-Cra
escolas ruraes, mistas, nos povoados de-
nominados: « Porto 'Alegre » e « Ponte

	

149	 :- ,,	Alta», districto da cidade de Lavras.....
N. 5.785. .- Dócrétõ de 7 de outubro dl92L-Dóc1ara

caduca 'a éoiwessão de 'privilégio de tra-
150 fogo e subvençõ kilometrica para con-

sti'ucçao, uso e goso de esfrádss para
- ai.itomoveis feita alzidoro Ilonorio DOm,
100 sul do Estado.. .......................

150 N, 5.786. - Decreto de 8 de oótubro e • l21 -bre
um credito especial destinado ao paga-
mente das despesas cle,exercicios Oncer-

	

150	 rados ...................................
N. 5.787. - Decreto de 8 de outubro de 1921.-Faz

concessão á Camara Municipal de Pira-

	

151	 póra de terrenos de sua propriedade si-
tuados naqueile municipio . ...... .... ....

IN. 5.788.	Decreto de 14 de outubro de 1921-Mar.
ca, o. primeiro .domingo de fevereiro de

	

151	 1922 para se procederá eleição de uni, de-
putado pelo 7 O districto eleitoral federal

N. 5.78. Decreto de 25 de outubro de 1021,--crêa

	

• 152	 uma escola infantil na cidade de Juiz de
Fora................. ...............

N. 5.790. - Decreto de 8 de novembró de 1921 -Abre

	

152	 o credito óxlr&Ôrdinario de 850600S000
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LEI N. 801, DE 22 DE SETEMBRO DE 1921

Auctoriza a creação de leprosarias

-O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou, e eu, em seu nome

'
 sancciono a seguinte leiArt. 1.0 Fica o governo do Estado auctorizado

a) a crear uma ou mais leprósarias, nas zonas em que a
lepra grassar com maior intensidade;

b) a abrir para esse fim, creditos extraordinarias até a
quantia de anil e quinhentos contos de réis em quotas an-
nuaes de trezentos contos, distribuidas pelos cinco proximosexercidos financeiros

c) a expedir regulamento pelo qual se deverão regerestas instituições.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contraria.
Mando, portanto, a todas as audloridades a quem o conhe

cimento e execução desta lei- pertencerem, que a cumpram e
a façam cumprir to Inteiramente como nella se contém.'

Os Secretarjos de Estado dos Negocies do Interior e das
Finanças a façam imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacjo da Presidencja do Estado de Minas Ge-
raes, em BeIlo Horizonte, aos 22 dias de setembro de 4921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.
João Luiz Alves.

•	Seilada e Publicada nst-a Secreta-ria do Interior do Esta-
do de Minas Geraes,. em Relho Horizonte 1 2 dias de Setem-bro de 1921. — Servindo de direc9r,__Rayrnu,'o .Felicissfmõ:,de Paula Xavier.
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LEI N. 802, DE 22 DE SETEMBRO DE 1921

Approva os accordos celebrados entre o Estado de Minas Geraes
e os Estados da Bahia e do Rio de Janeiro.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representan-
tes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte lei.

Art. 1.0 Ficam approvados os accordos celebrados entre
o Estado de Minas Geraes e os Estados da Bahia e do Rio de
Janeiro, por seus respectivos representantes, em cinco e nove
de julho do anno de mil novecentos e vinte, na Capital Fe-
dera], para fixação definitiva dôs limites entre o primeiro e
os dois referidos Estados.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o corihe-

4mento e execuçã. desta lei pertencerem, que a cumpram e
a façam cumprir tão inteiramente como nel t a se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior a fdça
imprimir, publicar e correr.

Dada no I'alacio da Presidencia do Estado de Miúas Ge-
raes, cru Bello Horizonte,aos 22 dias de setembro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

AfJouso Penna Jiuzior.

ellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas Geraes, em Belio Horizonte, 22 de setembro de
1921.—Servindo de director, Raymundo Felicissimode PaulaXavier.

LEI N. 803, DE 22 DE SETEM LIDO DE 4 921

Contem disposições relativas a avaliação de bens situados ou
existentes no Estado, quando fóra se tenha de proceder a
inventario.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representan-
tes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte lei

Art. 1.0 Os bens situados ou exislent€s no Estado, quan-
do fóra se tenha de proceder a inventario, serão avaliados
para o effeito da cobrança dos impostos devidos á fazenda
publica estadual, mediante ordem ex-officio do juiz da situa-
ção dos mesmos ou requerimentos do promotor de justiça, e
dos agentes do fisco, si, decorrido o prazo de seis mezes de-
pois da abertura da succéssão, não houver chegado precato-
ria para sua avaliação.	 -
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1.0 Para proceder-se á louvação em avaliador, serão
citados o cabeça do casal ou quem legitimamente represente a
herança e demais interresados, sendo a citação feita pessoal-
mente ou si, residentes tora da comarca, comprehendidos os
ausentes, por edital que será tatnbern publicado no orgão ot
ficial dos poderes do Estado, com prazo de sessenta dias cia
data da publicação.

§ 2. 0 Não comparecendo os ciiudo, a avaliação se fará
pelos dois avaliadores do juizo ou, na sua falta ou impedimen-
to, por pessoas idoneas, indicadas pelo promoveiite e appro-
vadas pelo juiz; comparecendo, porém, será feita na fôrma
do art. 3.', do dec. n. 5.246, de u de outubro de 1919, fican-
do obrigados a trazer seu avaliador a juizo para prestar com-
promisso dentro do prazo que lhe seja em despacho assigna-
do, e fazer a avaliação, sob pena de ser' substituidos corno si
a parte fôra revel.

§ 3. No caso de divcrgencia entre os avaliadores, será
nomeado um desemptador, dentreos indicados pela maioria
dos interessados e pelo promovente, que se conformará com
um dos laudos divergentes.

§ 4. 1 Sendo impugnada a avalidação pelo representan-
te da fazenda publica e julgada procedente a referida impu-
gnação pelo juiz, se procederá á segunda, por outros avalia-
dores, nomeados dentre os oferecidos pelo promavente e
maioria dos interessados presentes.

§ 5.' Sobre o vdlor dos bens se cobrará a taxa mais ele-
vada da tabella, salvo si os interessados provarem, desde logo
que, pelo grau hereditario em que figuram, estão sujeitos a
outra taxa, pela qual se deva fazer a cobrança.

§ 6.' Fica assegurado aos herdeiros o direito á restitui-
ção da difYerença cobrada, si provarem, dentro do p.-azo de
cinco annos, que outra era a taxa devida.

7.' Calculado o imposto sobre o valor dos bens ava-
liados, aos interessados será assignado, sob pregão, prazo de
uma audiencia para pagamento da importancia devida, o que
não sendo -feito, deverá o promovente requerer separação de
bens que serão levados á praça tantos quantos sejam necessa-
rios para impostos, sellos e custas do processo, observando-se
o disposto nos capitules setimo e oitavo do de. n. 1.415 de
9 de outubro de 1900.

Art. 2.G Nenhuma precatoria será devolvida sem previo
pagamento do que for devido á fazenda publica estadual sob
pena de muita de 505000a 200000, imposta mediante exhi-
bição de certidões demonstrativas da falta, pelo presidente
do Tribunal, da Relação ao juiz ou pelo Secretario das Finan-
ças ao escrivão, ficando ainda o culpado rcsponsavel pela
divida.

Ai-t. 3.' Nas justificações dë dividas passivas, em proces-
so de inventario, é dispensado o termo de accordo, referido
no art. 5 da lei n. 757, de 27 de setembro de 4919.



ArI; 4? Esta lei entrará em vigor desde a data'de sua
publicação.

Art. 5.1 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento a execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
a façam cumprir tão inteiramente como nelia se Contém.

Os Secretarios de Estado dos Negocies do Interior, ë das
Finanças a façam imprimir, publicar e correr.

Dada no Paiacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, aos 22 dias de setembro de 4924.

ARTHtJR DA SILVA BEBNARDES•

Affonso Pernia Junior.

João Luiz Alves.

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Estado
de Minas Geraes, em BeIlo Horizonte, aos 22 de setembro de
4921.—Servindo de director, Raymundo Felicissirno de Paula
Xavier.

LEI N. 804, DE 22 DE SETEMBRO DE 1921

Proroga até 31 de dezembro de 1922 o mandato dos actuaes ve-
readores das Camaras Municipaes e respectivos presidentes,
dos membros dos Conselhos Deliberativos e dos juizes de paz.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representdn-
tes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte lei

Art. 1. 0 De accordo com o preceito do art. 6. 0 da lei n.
40, de 14 de setembro de 1920, que reformou a Constituição
do Estado de Minas Geraes, entende-se proragado até 31 de
dezeÍnbro de 1922 o mandato dos actuaes vereadores das Ca-
macas Municipaes e respectivos presideites, dos membros do
Conselhos Deliberativos e dos juizes de paz.

§ 1. 0 Ao primeiro juiz de paz, competé	 n-exercer as fu
cçí5es do cargo durante o quarto anno, regulando-se a sua
substituição de accordo com as leis e regulamentos em vigor.

§ 2. 1 Para as vagas de vereadores, membros dos Conse-
lhos Deliberativos e juizes de paz, existentes e que se verifica-
rem. na vigencia desta lei, serão chamados os respectivos
supplentes, na ordem da votação obtida, de conformidade
com as disposições em vigor.

§ 3. 0 Nos municipios onde pelas vagas existentes e por
falta de supplente, não houver numero para as sessões das
respectivas Camaras, proceder-se-é a eleições para o pre-
enchimento dessas vagas.

—7-
Art. 2. 0 As eleiçõespára renovação da. Camaras Muni-

cipaes e dos Conselhos Deliberativos e para juizes de paz,
deverão se realizar no dia 40 de novembro de 1922-

Art. 3•0 Revogam-se as disposições em cohtral'io.
Mando, pirtanto, a todas as auctoi idades a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencerem que a cumpram e
a façam cumprir tão inteiramente como nelta se contém.

O Secretario de Estado dos Ngocios do Interior a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palaco da Presjdencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio 1-lorizonte, aos 22 dias de setembro de 1921.

Awniva DA SILVA I3EHNA11i)IS.

.4Jfouso Peizna Junior.

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas Geraes, em Beijo Horizonte, aos 22 de setembro
de 19.1 1 .—Servindo de director, Raynzuudo Felicis'siiiio de
Paulo Xavier.

LEI N. 805, DÉ 22 DE SETEMIIRO í)E 1921

Trabsfere a séde de districtos dos murlicipios de Q9sluz e Grão
Mogoh e inhda a denominaçãO de um povoado no rnun:ci-
pio. de ArassuEhy.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represem
tantes, decreiou, e eu, emseu nome, sanccioflo a seguinte
lei:

Art j.° Ficam transferidas as sedes dos districtos de S.
Caetano do Paraopeba para o povoado de Casa Grande, 110
municipio de Queluz, e de Jtobá para o povoado de. S loa-
quim da Porteirinha no municipio, termo e comarca de Grão
Mogol.

Art. 9•0 Fica denominado Itaporé", o povoado de Boa
Vista de Jequitianhonha, do districto de Pontal, municipio,
termo e comarca de Arassuahy.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando; portanto, a todas as auctoridadbs a quem o cenho-

mento desta lei pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir tão inteiramente como nelia se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior a faça
imprimir; publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado deMinas Ge .
raes, em Belio Hcrizonte, aos 22 dias de setembro de 1921.

AIiTiIUR DA SlI.vA BERNABDES.

Afjonso Penna Junior.
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Sellada e publicaada nesta Secretaria do Iiiterior do Esta-

do de Minas Geraes, em Belio Horizntë, aos 22 de setembro
de 1921 . —Sevinçio de director, Rqyiizuaio Feliciss(azo dePaula Xavier.

LEI N. 806, DE 22 DE SETEMBRO DE 4921

Altera a denominação de dstrictos do municipio de Ouro Fino
e de Araguary, bem corno a do municipio do Pará

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes decretou, e eu, em seu nome, sancchjno a seguintelei:

Art. 1.° O districto creado no municipio de Ouro Fino,
pelo art. 2. 0 n.'44, da lei n. 556, de 30 de agosto de 1911,
com a denominação de 'Piedade,,, passa a denominar-se
Chrysolia e terá as seguintes divisas:

«Partindo das divisas do municipio de Jacutinga no Ri-
beirão de S. Paulo, approxima-se da povoação de Caneileiras
que flua ao lado directo, prosegue pelo referido ribeirão acima
até a barra . o Corrego quenasce proximo de Morro Redon-
do e segue pelo referido Corrego em direcção ao ponto
mais alt; do Morro Redondo, segue á esquerda, sempre pelo
espigão, dividindo com o Barro Preto até o alto do primeiro
morro em divisas com o Paiol Queimado, deste volta á es-
querda pelo espigão em direcção ao outro espigão que faz
divisa da fazenda do sr. Joaquim Domingos de Lima, deste
ponto volta á esquerda, sempre pelo espigão e pela divisa da
fazenda do mesmo sr. Joaquim de Lima, até o ponto em que
essa divisa volta á direita em busca da baixada banhada pelo
Ribeirão de S. Paulo, transpõe este, sempre pela divisa da
fazenda do mesmo sr. Lima até o alto, a encontrar as divi-
sas de Ouro Fino com Santa Rita de Caldas; deste volta á
esquerda até alcançar a divisa de Ouro Fino com o municipio
de Caracol, deste volta á esquerda, sempre pela divisa, até
alcançar as divisas de Jacutinga, segue por esta, á esquerda,
até alcançar o ponto onde começaram e terminam estas divisas.

Art. 2. 0 Fica denominado Piracahyba, a actual séde do
districto de Santa Rita dos Barreiros, no municipio de Ara-
guary, nos termos do art. 4.° da lei n. 765, de 10 de setem-
bro de 1920.

Art. 30 O mu:icipio, comarca, termo e cidade do Pará
passam a denominar-se: municipio, comarca, termo e cidade
de Pará de Minas.

Art. 4.1 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as àuctoridades a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
a façam cumprir trio inteiramente como neila se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior a faça
Imprimir, publicar e correr.

Dada no Palaco da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, aos 22 dias de setembro de 4921.

AP.TFIUR DA SILVA BEBNARDES.

Ajfonso Penna Junior.

Seliada e publicada nesta Secretaria do Interior do Estado
do Minas Geraes. em Beilo Horizonte, aos 22 dias de setem-
bro de 1021.—Servindo de director, Ray/nundo felicissimo de
Paula Xavier.

LEI N. 807, DE 22 DE SETEMBRO DE 1921

Fixa a Força Publica do Estado para o exercicio de 1922

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representan-
tes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte lei

Art. 4.° A Força Publica do Estado terá, no exercicio de
1922, um effectivo de 3.000 homens, sendo 403 officmaes e
2.897 praças de pret, distribuidas de conformidade com a ta-
belia annexa n. 2 B.

Art. 2. 0 Para a manutenção da Força Publica, fica o po-
der executivo auctorizado a despender no referido exercicio a
quantia de 4.929:88000 (quatro mil novecentos e vinte nove
contos oitocentos e oitenta e cinco mil réis), de conformida-
de com a ta4ella annexa n. 1 B.

Art. 3. 0 Fica o poder executivo auctorizado a crear o 5.0
batalhão na Força Publica, abrindo se-lhe, desde já, o credi-
to de 1 250:000O00, para o seu custeio o construcção do res-
pectivo quartel.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridadcs a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
a façam cumprir trio inteiramente como nella se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Patacio da Presidencia do Estado de Minas Ge.
raes, cm Beilo Horizonte, aos 22 dias de setembro de 1021.

ÀIITHIJTI DA SILVA BETINABDES.

A f/onso Penna Jiinior
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TAl EI4I.A. . 1 B

Fixação da Força Publica para o exercido de 1922

Vencimentos

1
ci

°	
Classificação	

Por anno 1	Total
01

a) Pessoal e gratificação addicional da lei 425
de 1906.

4 Tenentes-coroneis .................................. .......8:400$0005 Majores, sendo 1 assistente ......... ...................6:000$000
1 Major Chefe de Serviço de Saude e Director do

.Hospital Militar ......................................6:000$000
5 Capitães medicos.........................................5:00080001 Capitão auditor .................... ................ .......5:000$00023 Capitães, sendo 1 intendente geral e 1 secretario

da Secção Militar ............. ................. .......4:800$00024 Primeiros-tenentes, sendo 1 cirurgião dentista, 1
pharmaceutjco e 1 intendente do 1.- batalhão	 4:200800040 Segundos-ten entes, ... ......................... ... ......3:60080001 Director de musica ......................................3:600$000

4 Sargentos-ajudantes ................................2$000 2:920800040 1.05 Sargentos, sendo 4 intendentes, 16 amanuenses,
1 enfermeiro-mór do Hospital Militar e 1 mes-tre de musica	 1$900	27:740$000S7 2.°' Sargentos, sendo 16 amanuenses, 1 contra-
mestre de musica e 18 intendentes.............-	18800	57:159800060 3os Sargentos, sendo 4 corneteiros-móros e 1 ve

	

terinario ....................................... ..l$700	37:2308000

	

4 Musicos de classe distincta ................... .... ..1$700	2:482$00092 Cabos de esquadra,sendo 4 corneteiros, 4 tambores,

	

1 clarim e 1 ferrador ............................1$600	112:128$000

	

10 Musicos de 1.' classe ............................ ...1$700	6:2058000

	

10 Musicos de 2.' classe .................................l$500	5:475800010 Musicos de 3	classe ...............................iioo	5:1108000das

	

84 Anspessa, sendo E corrieiro e 1 ferrador ...... . 1 8400	94:0248000

	

24 Soldados, sendo 2 ferradores ......... ......... ...1200	074:112800070 Soldados signaleiros,sendo 34 corneteiros, 32 tani-

	

bores e 4 clsrins ........ .....................l$400	35:770$000Gratificação addicional da lei n. 425 de 1906, a of-
ficiaes com mais de 30 annos de serviço.....b) Etapa fixa de 1$800 diarios para 2.898 pra-

ças de pret, sendo dobrada para os infe-
riorOs.......................................c) Gratificação a

	

	 (..00reengajados a $200 réis
praças) .............................0 ..d) Fardamento e calçado ......................

e) Forragem, ferragem e medicamentos para
os animaes	forragem para os dos ofil
ciaes montados.............................

t) Ajuda de custosa officiaes em diligencia....
g) Remonta dos animaes do Esquadrão de Ca

vallaria e dos dos officiaes montados......
h) Compra e concertos de armamento, muni-

çãoe equipamento.......................
e) Aquartelamento, enterramento, expediente.

luz el:0O0000 para conservação da li- 90:000$000
j) Subvenão ao Hospital Militar	 7:000$000
k) Bombeiros. .... ............................_______ 	135:0008000Somma	 -	-	 4.929:885$000

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ceraes em Bello Horizonte 22 de setembro d1921.- ARTHTJR DA SIL\ A BT'RNARDES - Affonso l'enna Jun3oi



p

a'
9

o-a

o-
o

O
O
a'o

a

O

.0
O
o-o

aoo-o
o
ao-
O

Homens

Cavailos

Muares

- O
O <5

0

o

ao

,
o
o-

o--	o
o •	o-

O

•	o

O

-

o-a

O
o-	°
o
O

a

a

1'l
-	1	1	'1	 1	1i	Major assistente

o-	 i	1	 1	 1	1	1	 a

	

1	 1 Capitão Secretario	 o-	o
	1	 1	 1	1 Capitão auditor

—	1	1	 1	 J	.1	1	1	 Ctpitàoiiitendenie geral
-	 1	1	1	1	 - Segundo reueute auxiliar

	

1	 Major director do hospital

	

ii	1	 1	 1	Mijitar	 o-

	

1	1	1	1	i	1	 Capitães medicos
a1	 l-'rinteiro tenente cirurgião-den	O'

	ii	1	II'	1	 lista
- 1	1	 1	1	1	 1	- 1	1	Primeiro tenente pharmaceutico

1	1	Tenentes-coroneis com mandantes

	

_______	—	—1 1	II —	1	II	Majoi-esl1scaes

	

1	1	Capitães ajuilarites	 ,e-

	

-.-__	_	-	 _,)	-	I	1	1	 Pi iiiieiros tenentes secretario,
-.1	 1	- _j	 1	1	l.ienente intendente

---i
	E

	1 	Segundos tenentes intendentes o

_____	 1	1	 Capitães
O 

1	 I-'rimeiros tenentes

	

1	 11	 1 	Segundos tenenteso-- -----__________________ -

	

1 —	-	—	1	1	 1	______ Sargentos ajudantes

	

1	 1
oPrimeiros sargentos intendenu-s

	

1	 1	I	1	1	 1	Primeiros sargentosanlanuenses

—	.1	1	1	 1	1	1	'Primeiro sargento, mestre de
—	1	1	_____	 1	 musica	 o

	

— -	 ___ — ---- ---	 -,o	 -•	
-	1	1	1-	1	 -	1	-	Primeiro sargento tinfermeiro—Ii	1_ 1	1	1	1	1	1	1	1	mor do Hospital Militar

	

.1 .	l	1	1	 Segundos sargentos amanuenses	o- CDSegundo sargento contra-mes-
tre de musica

	

1	 I	1 Terceiros sargentos coinetelios-	°'l 
mores	 ,

1	 1	 •	<5

	

1	 1	1	1	 Muicos de classe distineta	 rjo
-	1	1	1	1	j	_l	1	1	I — 1erciio sargento veterinario	 o

	

- 1	— 1	-	- 1 1	— — (abos coi neteiros
Cabu-. tambores.,

-1	1	11	E	1	___________	1	1	1	1	Caboieu idoi	-'	 '	 <

	

1	 1	-	1	1	1	Cabo la,i <iii	 l'

	

1	1	 1	 1	1	1	1	Muc	de 1	cia
Mii i	de , 2	cla..

—1	1	1	1	1	_______ 1	ii	1	Musi(.,)s de< -1 cla'.,e

	

1	1	1	—	1	 1	Prinieiio s-ugenloslo -

	

	 o
segi ndo-. aigentos intendente-,

s	i'ls-I	 1	sel,unio-. sargentos

	

AK	 leiceito-. -.aie nto

	

1	Cabos de esquadra

1 1	1	Anspessadas	 O
o

	

1	I-11..	 1	Anspessadacori-ieiro	-

	

_____	 1	 1	Anspessadalerrador
to1	 1	 Soldados ferradores	-	'

NO

	

o- 1 e.	 -	e.	1	1	Soldados	 •no	•i	 no	o-o- 1 o--

	1 	1	1	1	Corneteitos

	

1 ______	______ 1	1	• 1	1 ______	1	1	1	Tambores
Clarins

to	— 1	_	1 	1	Sargent-s ajudantes (aggi-egados)

	

1	Officiaes

	

1	
f	
11	Praças

do	1
Q	-iIOl	 I_	o-li-O,	'.0	CO	wo-,
—	1	1	1	1	¶	1	1	i	I-	 1	i	1	i	1	l

-
o-	1 1	1 1 1

	

 1	l	1	1	j	1

	

III	II	Ii	1111j



- -

Seilada e publicada nesta Secretaria do Interior do Estado
do Minas Geraes, em Bello Horizonte, aos 22 de setembro de
1924.—Servindo de director, Raymundo Felicissimo de Paula
Xavier,

LEI N. 808, DE 22 DE SETEMBRO DE 1921

Auctoriza a concessão de favores á Companhia Electro-Metal-
lurgica Brasileira e a outras que tenham por objectivo a
fabricação de ferro e aço em qualquer Estado da União.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representan-
tes, decretou, e eu, em seu nome sancciono a seguinte lei

Art. 1.0 Fica o governo do Estado auctonado a conce-
der á Companhia Electro-Metailurgica Brasileira, e a outras
que tenham por objectivo a fabricação de ferro e o em
qualquer Estado da União, durante um prazo nunca exce-
dente de vinte annos, .a reducção a duzentos réis por tonelada
do imposto de exportação sobre os miner los de procédencia
mineira, applicados nas suas usinas, em territorio naciõnaI

Art. 2.° Fica egualmente o governo auclorizado a con
ceder ás empresas que se destinem ao mesmo fim dentro do
Estado, os seguintes favores

a) concessão gratuita e reversiva de lerrenôs devolutOs,
até dez mil hectares, no logar que for combinado, pata fObri-
cação de carvão de madeira necessario. ás suas usinas e para
outros misteres, obrigando-se essas empresas ao refloresta-
mento desses terrenos e a não destruir as madeiras de con-
5trucção nelies existentes

b concessão egual do direito de utilização das quedas
d'agua nos rios publicos situados dentro ou nos limites de
suas propriedades, nos termos do dec. 3735, de 26 de outu-
bro de 4912.

Art. 30 As concessões a que se referem os dois
artigos anteriores serão reduzidas a contracto no qual
flcãrãõ resalvados os direitos de terceiros e resguarda-
dos os interesses Estado, estipulando-se as clausúlas de
reversão e de serem feitas sem nenhum onus para o Estado;
além das demais, na fôrma dm leis e regulamentos em vigor.

Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o onhe-

cimento e execúão da referida lei pertencerem, que a cum-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nelia se contèm.
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Os Secretaries de Estados dos Negocios da Agricultura e
das Finanças afaçam imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, aos 22 de setembro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Clodcrniro Augusto (te Oliveira.

João Luiz Alves,

- 17

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem e conhe-

eimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
façam cumprir 10 inteiramente como netla se contém.

OSecretario de Estadodos Negocios da Agricultura, In-
dustria, Terras, Viação e Obras Fublicas, a faça imprimir,
publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes. em Betio Horizonte, 24 de setembro de 1921.

ArcrlIuR DA SILVA BERNARDES.

Selladae publicada na Directoria de Industria e Commer-
cio da Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes,
aos 22 de setembro de 1921.-0 director em exercicio, Faus-
to Alvjiu.

LEI N. 809, DE 24 DE SETEMBRO DE 1921

Auctoriza a codcessão de favores para desobsbstucção e regu-
larização do curso de rios inter-municipaes

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou, e.eu; em seu nome, sancciono a seguinte
lei:

Art. 1.0 Ficaogoverno do Estado auctorizado a conceder
favores a qualquer que, dispondo da necessaria idoneidade
por si ou por empresa que organizar, se proponha desobstruir
e aegularizar o curso de rios inter-municipaes para fins de
transporte, navegação ou saneamento.

Art. 2. 0 Os favores de que trata o artigo antecedente,
consistirão, a juizo do governo, no seguinte

a), direito de deapropriação dos terrenos, rnarginaes, es-
trictamente necessarias á regularização do curso do rio, á
construcção de dócas, portos, armazens ou quaesquer outras
installaçies

b) exclusividade do direito de explorar o transporte ou
navegação, mediante condições e tarifas previameine estabe-
lecidas pelo governo, nos trechos desobstruidos, regulariza-
dos ou beneficiados

c) isenção temperaria do imposto de exportação para os
productos que .o governo julgar que piossam gosar desse
favor.

Art. 3.° As concessões a que se refere esta lei, durarão
por tempo que não exceda do limite de 30 annos.

Paragrapho unico. Todas as obras e consLru,^çõeQ feitas
de?accordo com esta lei reverterão gratuitamente ao Estado,
no fim do prazo da concessão,

Clodorniro Augusto de Oliveira.

Seliada e publicada nesta Directoria de Viação e Obras
Publicas, a"s 24 de setembro de 4921. O director em exerci-
cio, Benediclo José, dcs San'os.

LEIS. 810, DE '2' DE SETEMBRO DE 1921

Auctõriza o Presidente do. Estado a entrar em accordo com o
governo da União e com a Companhia E. F Leopo1din,
para resolver a (riSO de transporte de producçSo mineira
nas linhas da referida Companhia

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representan-
tes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte lei:

Art. 4. Fica o Presidente po Estado auctorizado a entrar
em accordo com o gove rno da União e com a Companhia Es-
trada de Ferro Leopoldina, para resolver a crise de transpor-
te de producçrío mineira nas linhas da referida Companhia,
Podendo, para isso, usar das auctorízações constantes da lei n.
760, de 6 de setembro de 1920.

Art. 2.	Ilevogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
a façam cumprir tão inteiramento como neila se contém.

O Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, In-
dustria, Terras, Viação e Obras Publicas, a faça imprimir,
publicar e correr.

Dada no PaIn&o da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, aos 21 de setembro de .1921.

AKTHUR DA SILVA BERNARDES,

Clodoiniro Augusto de Oliveira.
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Seliada e publicada nesta Directoria de Viação e Obras
Publicas, aos 2i. de setembro de 1921.-0 director, em exer-
cicio, Benedicto José dos San/os.

LEI N. 811, DE 24 DE SETEMJIR0 DE 1921

Determina que será recebido sómente no effeito devolutivo ore-
curso interposto cio despacho de pronuncia ou improniincia.
nos crimes inafiançaveis, para a Camara Criminal da Rela-
ção dc Estado.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou, e eu, em seu nome sancciono a seguinte
lei:

Art. 1.0 Será recebidc, sómente no elTeito d&volutivo o re-
cu so interposto cio despacho de pronuncia ou impronuncia,
nos erimes inafiançaveis, para a Camara Criminal da Relação
do listado, revogado nesta parte o § 1. 1 do art. 3•0, da lei n;
797, de 25 de setembro de 1920.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario
Mando, portanio, a todas as auctoridades a quem o corihe-

mento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir, tão inteiramente como nelia se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios do Interior afaça im-
primir, publicar e correr.	 -

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, aos 2' dias de setembro de 4921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna júnior

Seliada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas Geraes, em Belio horizonte, aos 24 de setembro
de 1924—Servindo de director, Itaymundo, FeUcissimo de
Paula Xavier.

LEI N. 812, DE 24 DE SETEMBRO DE 1921

Auctoriza a abertura de ei-editos exti-aordinar los

O povo do Estado de Minas Geraes, por setis representan-
tes, decretou, e eu, em seu nome, sanccionoa seguinte lei

Art. 1. Fica o Podor Executivo auctorizado a abrir os
creditos de 350:000000. para concluir e apparelhar o Insti-
tuto de Radium, de 70:Q0O0O0 para melhoramento e am-
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pliação das clinicas da Faculdade de Medicina, de 80:000000
e 25:000$000, respectivamente, para obras dos hospitaes de S.
Geraldo e S Vicente de Paulo, todos desta Capital.

Art. 2.° Fica egualmente o governo do Estado auctoriza-
do a. elevar a trezentos contos de réis o auxilio de duzentos,
onedido pela lei 781,do anno passado, para a installação

do curso de chimica industrial, creado pela Escola de En-
genharia de Belio Horizonte.

Paragrapho unico. O augmeuto sé se concederá depois
de apresentado e approvado o orçamento detalhado de toda e.
construcção, instaliação e apparelhamento do curso e depois
de justificada a applicaçtío de quaesquer auxilios estaduaes e
federaes anteriormente destinados ao mesmo curso. -

Art 3.1 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
a façam cumprir tão inteiramente- como neila se contém.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças a façam imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Florizonte, aos 24 dias de setembro de 1921.

AnTuun DA SILVA BERNATIDES.

Affonso Peniza Juntar.

João Luiz Atues.

Seilada e publicada nesta Secretaria do interior do Esta-
do de Minas Geraes, em Belio Horizonte, aos 24 de setembro
de 1921.—Servindo de director, Raipnwuio Felicissimo de
Paula Xae ler.

LEI N. 813,—DE 24 DE SETEMBRO DE 1921

Auctoriza a abertura de creditos no corrente exercicio

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representan-
tes, decretou, e eu, em seu nome sancciono a seguinte lei

Art. t.° Fica o governo auctorizado- a abrir no corrente
exercicio os seguintes credi-tos: a) de 90865 para pagamen-
to a José Polycarpo de Eigueiredo o Silva, protessui- na (Ada-
de de Conceição, de gratificação, a partir de de 19 de maio
de 1946 até o fim de dezembro de 4020 a que tem direita nos
termos da lei ri. 42-ti, de 47 de agosto de 191i6 ; b) de 4:345247
para pagamento de addicionaes de 10 % até 31 de dezemb'ro
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do anno fluente, a que têm direito, nos termos do art. 256 da
lei n. 375, de 19 de setembro de 1903, a partir, respectivamen-
te de 31 de agosto de 1920, 9 de março de 1921, de outubrode 4920, 4 de maio de 4920 aos desembargadores drs. Arthur
Ribeiro de Oliveira e Raphae] de Almeida Magalhães,e aos jui-
zes de direito de Diamantina e S. Pedro de tJberabinha, bacha-
reis Bel isario da Cunha Mello.e Duarte Pimentel de Ulhôa, de
1:609000. 973332, 778$599 e 993316 ; c) de 4:207$000, a
Arthur Claudemiro Felicissimo, contador da Secretaria das
Finanças, em duas parcelias de 427:000 e840000, para pa-
gamento de gratificação addicional; d) 4:501264, para paga-.
mento aos directores e professores de grupos escolares, Jere-
mias Espiridião Jorge, (4:20í$500), Virgilio Caetano de Lacer-
da (713$200), Emjliario José Franco d Carvalho (297806),
Angelo de Sonsa Nogueira (1:0798630), d. Maria Angelica de
Noraes (462$-228, d Anua Augusta de Jesus (743$900) ; e) de
453$333, ao (Ir. Alberto Gemes Ribeiro da Luz, desembarga-
dor do Tribunal da Relação f) de 303$718, aos professorc
actualmente aposentados, Antonio Vaz da Rocha (116782) e
João Ferreira do Amaral (486$96).

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario
Mando, portanto a t---(Ias as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
a façam cumprir tão inteiramente como nella se contém.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças a façam imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencja do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horizonte, aos 24 dias de setembro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

A fJonso Penna Junior.
João Luiz Alves.

Sellada e publicada nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, aos 24 de setem-
bro de 1921.—Servindo de director, Raymuudo Felicissimode Paula Xavier.

LEI N. 814, DE 26 DE SETEMBRO DE 1921

Auctoriza o governo do Estado a despender annualmente, no
proseguimento da construcção do edificio do Congresso Le-
gislativo do Estado a quantia de 200:000001.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou, e eu, em seu nome, sanccionoa seguinte
lei:

Art. 4•0 Fica o . g)vernci do Estado auctorizdo a des-
pender anunalmente, no proseguimenb c'a construcção do edi-
ficio do Congresso Legislativo do Estado, a quantia de duzentos
contos de réis (200:003$000), abrindo para esse fim o necessario
credito e podendo fazer no respectivo projecto e orçamento as
modificações convenientes.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimerrto e execução desta lei pertencerem, que a com-
pram e façam cumprir tão inteiramente como nelta se
contém.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, In-
dustria, Terras, Viação e Obras Publicas a laça imprim r, pu-
blicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Bellõ Horizonte, aos 26 de setembro de 1921-

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Clodomzro Augusto de Oliveira.

Seliada e publicada nesta Secretaria da Agricultura, In-
dustria, Terras, Viação e Obras Publicas, aos 26 de setembro
de 1921.-0 Director da Viação e Obras Publicas, Benedic(o
José dos Santos.

LEI N. 815, nR 20 DE SRTE1I3R0 DE 4912

Approva as contas do exercicio de 1)0 e contém outras dispo-
sições

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes decretou, e eu, em seu nome, sancoiono a seguinte
lei

Art. 4.° São approvadas as despesas do exercicio de 1920
constantes das contas verificadas na Secretaria das Finanças
definitivamente fixadas em 1h.863:983$301 comprehendendo:

a) Os dispendios em razão das tabélias da lei D. 745, de
20 de setembro de 1919, e os credites supplenientareS, extra-
ordinarios e especiaes hertos, na importancia de........
52.848:2608582.

- b) A restituição dos deposites da divida fluctuante na im-
portancia de 7M69:473$440 a saber

L.-2
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do Cofre de orp hãos	 227:471567.
de bens de ausentes .........................	9:7458230
de emprestim os economicos ........ ......... 5.293:902498
de fianças e cauções ...... ................. .1.634:6388407
de Caixa Beneficente dos Funccionarios Pu-

	

hlicos ............... .....................	339:1888201
de Caixa Beneficente da Força Publica	 102:59.5$718
de Caixa Beneficente dos Funccionarios Pu-

	

blicos, c/ de emprestimo. ..............	61:93i913

	

Somnia ........................ .........	7.669:473640

c) A indemnização dos supprimentos recebidos do exer-
cicio de 1919, no total liquido de 124:153985.

d) O liquido dos supprimentos feitos ao exercicio de 1921
na importancia de 5.912:059$290.

e) As entregas aos Bancos durante o exercicio no valor
de	.095:484$755.

f) os sldos dê exercicio, no montante de 0.214:551g049,
sendo: Deposito em bancos 3.125:4M255, em poder de agen-
les-1.07:116$344., em poder de responsaveis e municipa1id-
des 2.012:95083.

Art. 2. 0 São approvados crdilos:
a) Supplementares abertos e Justificados nos decs. ns.

5.693, de 28 de junho de 1921, 5.715, de 2U de julho de 1921.
b) Especiaes Übertos e justificados nos decs. ns. 5.445, de

29 de outubro "d ' e 1920, 5.446, de 30 de outubro de 1920,5.450,
de 11 de novembro de 1920, 5,459, de 7 de dezembro dè 4920,
5.460, de 7 de dezembro de 4920, 5.463, de. 11 de deiembro
de 4920, 5.489, de 28 de dezembro de 1920 e 5.647, de 18 de
maio de 1921.

c) Extro'dinarios abertos de conformidade com os decs.
ns. 5.375, de 13 de julho de 1920, 5.397, de 11 de outubro de
1920, 5.436 e 5.437, de 25 de outubro de 4920, 5.442, de 28
de outubro de liPO, 5.448 e 5.440, de 5 de novembro de i920
5.451, de 43 de novembro de 4920, 5.s52 e 5.453, de 20 de
novembro de 1920, de 5.456, de 29 de novembro de 4920.
5.520, de 29 de janeiro de 4921, e 5.1.54 de 1? de fevereiro
de 4t,21.

cl) Os credites extraordinarios ab'ertospelos decs. ns.
5.499, de 4 de julho de 1919, 5.265, de 6 de dezembro de
4919, 5.274, de A. 3 de janeiro de 4920, e 5.295, de 7 de. fe-
vereiro de 1921.

Art. 3.° São reeonhçeidos e confirmados os recursos de
receita que teve o exercicio de .1920, fixados em 75.863:983301,
que comprehendern

a) A renda ordinaria arrecadada conforme os paragra-
phos da lei n. 745, de 20 de setembro de 4919, na importan-
eia de 49.798:030596 e a 

da 
arrecadada de ao-

cordo com os paragraphos da mesipa lei, na importancia de
G.391:026$355.
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P) Os depositos em dinheiro e recolhidos no cofre de or-
phãos-43:O43388; de fianças e cauções-2.673:767O77; de
Caixa Economica-7.244:983048; de bens de ausentes—
r28:593503; de Caixa Beneficente dos Funccionarios P11-

blicos-378:284$194; de Caixa Beneficente da Força Publica
—160:259$005; de Caixa Beneficente dos Funccionarlos P u-
qlioos, conta de em prestimos-68:818$495, .no total de....
I0:767:779S507.

e) ' Os recebimentos das municipalidades em resgate an-
tecipado de dividas e diferenças cambiaes, na impotanc1a
de 2.686:4 77833

d) Os saques em contas bancarias no valor de ........
6.20:969$040.

Art. 4. 0 Os saldos demonstrados no balanço em poder
dos bancos e a debito de exactores e diveisos responsaveis,
serão transportados para o exercicio de l9i, para o efeito
de serem aquelles movimentado's nas respectias contas cor-
rentes e estes, quando liquidados recolhidds e escripturados
sobre a epigraphe—Indemniz'içoe » 'da rendi evèntual

Art. 5•0 As rendas deste exercida, provenientes de im-
postos de lançamento, que não tenham sido arrecadadas,
farão parte da divida activa do Estado e como tal serão es•
cripturadas no exercicio em que se effectu ar a cobrança.

Art. 6.' Fica approvado o balanço do activo e passivo
que revela a 'estimação dos valores componentes do patri-
inonio do Estado e asresponsabilidacles ao mesmn'viiiculadas,
constantes do activo, as seguintes parcella

	

Proprios do Estado ................. . .........	220.411 :418496

	

Divida activa ................................
	

65.933:327$462

	

Valores do Estado.... ... ...................	4.80U:366$026

	

Amor1izaço da divida externa ..............	4.114:5u5$75()

	

Titulo da divida externa ........... .........	1 839:251199

	

Municipal idades. .. ....... .. ...................	l7.9u4:430$:S 1

	

Banco no paiz e no extrangeiro .............	3I.7l2:S8$S62

	

Exactores......... ........... ................	1.744: 6495277

	

Diversos responsaveis ........................	4.024 :994451
Exercicio de 1921.'..........................5.912:059590

	

no total de ............................	376.300:2915097

Do passivo

Divida extrnafundada. ............... ......116. 121:3105000
Divida interna fundada .....................60.141:2(05000

	

Divida fluctuante ................... . ........	21.016:0748923

	

Divida convertida............... .............	2.376:t$JOgOõt)

	

Bancos...... .... ........ .....................	3.949:6005355

	

Emprestimos municipaes ...................	469:787573

No total de ..........................204.074:õ62$831
coro a diffei'ença a favor do Patriinonio.....172.226:0625246
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Art. L o Ficam transferidos e revigoradas para o exer-
cino de 1921 as sobras das seguintes verbas do art. 90 da
lei n 745.

D o § 1.0 n. 25 a.. ......... ..... ........ ..3:888SS28Do § 30 ri.
	 . . . . . . . .	.. . ...	

439:230$895
8....................................

	
287:823$314

26 .......................................................19:1045157
28 .....................................

...................	27:4165212
2"..............................96:66355t)7
30...................................:........	42:4845900
31 .................................... ........... ..............4:71651C0
32 .................................. 2835o3

2:41456C0
30:5555483

	No total de .............................	957:1715199

Art. 8. 0 Fica o governo auctorizado a abrir no corrente
exercicio o credito de 100:000$000 para pagamento de des-
pesas de exercicios encerrados, de verbas que não hajam dei-
xado sobras, e que não possam ser satisfeitas pela de exerci-
cios findos do vigente orçamento.

Art. 9.1 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades, a quem o co-

nhecimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram
e façam cumprir tão inteiramente como neila se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças a faça
imprimir publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge•
raes, em Belio Horizonte, 26 de setembro de 19H.

AnTima DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

Seliada e publicada nesta Secretaria das Finanças, aos 26
de setembro de 1921.—Benrique Barbosa da Silva Gabral.

LEI N. 816, DE 26 DE SETEMBRO DE 1921

Approva o regulamento baixado com o dec, n. 5.268, de 20 de
dezembro de 1919

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen
tantes, decreto, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte
lei

Art. 1 . 0 Fica approvado o Regulamento baixado com o
dec. ii. 568 de 20 de dezembrode 1919, com as modifica
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ções de leis posteriores e instrucções que foram expedidas
pelo Sec:'etario das Finanças.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimento e execução desta lei pertencerem que a cumpram
e façam cumprir tão inteiramente como neila se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças a faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Ëstado de Minas Ge-
rões, em Beilo Horizonte, aos 26 de setembro de 1921.

ARTHuR DA SILVA -BEIIN&RDES,

Jodo Luiz Alces,

Seilada e publicada nesta Secretaria das Finanças, aos 26
de setembro de1921.—Henrique Barbosa da Silva Cabral,

LEI N. 817, DE 26 DE SETEMBRO DE 1921

Auctoriza o governo a entrar em aecoido com a ArchidipceSe
de Marianna para indemnizar o valor de terrenos e com a
Garoara Municipal de Ouro Preto, pelos bens municipses
cedidos.

• O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represefl-
tantes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte
lei

Art. 1.0 Fica o poder executivo auctorizado
1. A entrar em accordo com a Archidiocese de Marian-

napara indemnizar o valor de terrenos pertencentes é capei-
Ia de Sant'Anna, occupados pelo Estado na construcção da Ca-
pital, depois de verificada aprocedencia das representações
feitas, fundádas em titulos, abrindo o necessario credito até o
maximo de cento e cincoenta contos de réis.

11. A entrar em accrdo com a Camara Municipal de
Ouro Preto, para indemnizal-a pelos bens municipaeS cedidos
aos serviços do Estado, levando a credito do municipio o va-
lor das alludidax indemnizações.

Art. 2. 1 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida lei pertencerem, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se
contém.	 -
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d Sècretàrio de Estàdo dês Negocio6r das Finanças i faça
imprimir, publicar e correr.

Dada no •Paláco dá Presidencíado Estado de MinasGe-
rães, ém Bélio Horizênte; em 26 de setembro de 4921;

AIITHUÍI DA SIL'À BERNAJEDES.

Joào Luiz Alvas.

Seliada e ub1iada íesta Sd tiê d i'inaEas do Es-
tado de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, aos 26 de setem-
bro de 1921	Eëiiriqiiè Bárbdsa da Silva Cabral.

LEI N. 818, DE 26 E SETEMBRO DE 1921
AiidrjsÀ a r, ew1ffi 69 cDátarÇ do Egtdo e out	Fêpk-

tições

O povo do Estado de. Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decr&õü, ê eu; efxí 'eu if
lei	

omé; sancciono a seguinte
:
Art• 1. 0 Fica q goyerno de Minas Geram auctorizado are-

formdr s Secretarias do Estado a Directorid da Fiscalização
das Rendas e a ttecebedoria de Minas, no Rio de Janeiro, de
accordo com as necessidàdes dos serviços, ábrindõ para isso
os necessarics creditos.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
• Mando, portanto, a todas ás aiêtoridales a.quem o conhe-
cimento e execução da presente lei pertencerem, que a com-
pram e a faça cumprir tão inteiramente como neila se contém.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior, das
Finanças e dà Agrièultura a fáça iniprimir, publicar e
correi'.

Dada fio dlio daresideiiciã do Estado de Minas Ge-
ràes, din Bil HórIzoiii, 26 de setembro de 1921.

ÁE+nuR DA SiLvA BERJÁáiiES.
AffõIlso Penna Júnior.
João Ltiiz Alves.
bo'dónii'o Augusto de Oliveira.

Seilada e publica nesta Secretaria das Finanças, aos 26
de setembro de 1921.- Henrique Barbssa da Silva Cabral.
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LEI N. 819, DE 26 DE SETEMBRO DE 1921

Dipõe sobre sellos em contractos de sociedades commeraiaes

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus representan-
tes; dócretou, ê eu, em seu nome, sancciono a seguinte lei

Art. 1.° A lei n. 323, de 25 de setembro dê toot, que
mandou applicar as taxas do art. 41 do dec. n 1.230, de 23
de dõzeinbro de 4898, aos contractos de sociedades commer-
ciaes, se refere á sua constituição e dissoluã-o.

Art. 2. 1 Revogam-se as disposições em contrario.
Mandd; portanto a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento é execução da presente lei pertencerem, que a cum-
pram ó a façam cumprir tão inteiramente como neila se
contém.

O Secretário de Estado dos Negocios das Finanças a faça
imprimir publicar e drrer.

Dada no Palacio da Presidência do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Hoi'izonte, 26 de setembro de 4921.

ARTIIUR DA SELVA BERNARDES

João Luiz Alvas.

Seliada e publicada nesta secretaria das Finanças, aos 26
de setembro de 1921.—Henrique Barbosa da Silva Cabral.

LEI N. 820, DE 26 DE SETEMBRO DE 1921

Dispõe sobre emprestililo á Associação Cornmercial de Micas e
dá atili'ás providenbias

O povo do Estado de Minas Geram, por seus reqresentan-
tes decretou, e eu, em seu nome sancciono a seguinte lei:

Art. 1.? Fica o governo o Estado auctorizado a em-
prestar á Associação Commeróial de Mi0as a quantia de, cem
contos de réis (100:000000), a juros de oito por cento ao an-
no, de dõcõro com as condições 4úè forem estiu1das quar1
to ao prazo para a amortizãcão é garantia dó reSmbolso

Art. 2.° Fica egualmérité auctoi'izado, desde já, abrindo
os necessa rios crõdilos:

1. A pagar, com isenção de impostos, á Santa Casa de
Perdões e ao Hospital de S. Vicente de Paula, de Miraby, os
auxilios consignados nas leis de orçamento desde 1918 e-1917,
respectivamente, uma vez que provem estar installados e
funecionando.
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li. A organizar o serviço de estatistica geral do Estado,
podendo conjugar recursos e harmonizar a acção com a Di-
rec toria Geral de Estatistica, mediante aocordo com o gover-
no federal, cointanfo que não exceda de cento e vinte contos
de reis (120:900003) annuaes e despesas a que se obriga o
Estado.

III. A entrar em accordo com a União para a fundação
de um Campo Experimental de distillação de alcool indus-
trial de cereaes e fructas e de engorda de animaes, especial.
mente sumos, com os residuos da distiliação, em terrenos da
colonia emancipada «Francisco Saltes», ou em outras de sua
propriedade, nas proximidades do cidade de Pouso Alegre, de
maneira a gosar os faveros que para esse fim forem concedi'
d . s pelo governo federal.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente lei pertencerem que cumpram
e a façam cumprir tão inteiramente como neila se. contém.

Oa Secretarios de Estado dos Negocios do Interior, das Fi-
nanças e da Agricultura a faça fmprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-.
raes, em BeiJo Horizonte, 26 de setembro de 1921.

ARTIJUR DA SILVA BERNAROES.

A/7onro Penna Jvnior.

João Luiz Alves.

Clodomiro Augusto de Oliveira.

Seliada e publiccda nesta Secretaria das Finanças, aos 26
de setembro de 1921 .—Iienrique Barbasa da Silva Cabral.

LEI N. 81, DE 28 DE SETEMBRO DE 1921

D:i preferem ii aos bachareis formados em direito e aos advo-
gados provisionados para o provimento dos offlcios de justi-
ça, crêa o Jogar de consultar juridico do Estado, muda a de-
nomiação do Sub-Procurador do Estado para Advogado Ge-
ral do Estado e contém outras disposiões.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tai t a, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte
lei:

Art. 1. 0 Para o provimento dos officios de justiça só te-
rão prefereica os bachareis formados em direito e os avivo-
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gados provisionados, nos termos da lei n. 786, de 16 de s-
tembro de 1920, continuando, porém, dispensados de qualquer
exame os concorrentes mencionados no art. 429 do regula
mento a que se refere o dec. n. 4.561, de 24 de abril de
4916, cujo paragrapho unico se entende revogado.

Art. 2. 0 Na comarca de Belto Horizonte, quando fôr
creado e provido, nos termos do art. 2. 0 da lei n. 787, de
16 de setembro de 1920, o quarto oflicio de tabellião e
escrivão do judicial e notas, poderá o Presidente do Estado
designar esse serventuario para tambem exercer as funoções
de official de protestes de letras e outros tilulos.

Art. 30 Fica creado o Jogar de consultor juridico do
Estado, nomeado pelo Presidente dentre os doutores ou ba-
chareis em direito, que tiverem seis uRRos de pratica de
foro.

Paragrapho unico. O consultor juridico será livremente
demissivel pelo governo, e subordinado ao regulamento da
Secretaria das Finanças.

Art. 4•0 Ao consultor juridico compete
primeiro) exercer as attribuições dada a Procuradoria

Fiscal pela secção XII, do capitulo terceiro do deo. n 4.607,
de 8 de julho de 1917, excepçãõ' feita da representação judi-
cial da Fazenda e do Estado. '

segundo) emiltir parecer por escripto sobre todos os ne-
gocios pertencentes ás Secretarias do Estado, cujos papeis lhes
forem enviadosenviados para consulta ;	-

terceiro) preparar os regulamentos e nstrucções para a
execição das leis relativas-aos negocios subordinados ás re-
feridas Secretarias

quarto) exercer as funcções marcadas no dec. n. 5.129,
de 5 de dezembro 'e 4918, e as attinontes a propostas em
concorreucia publica para qualquer especie de forneci-
mentos

quinto',assignar escripturas de alienação de bens, e
quaesquer contractos do Estado, ee accordo com as instru-
cções escriptas, que tenha recebido do governo

sexto) prestar ao Procurador Geral, quando lh'o requi-
sitar, o auxilio necesssrio ao desempenho de suas funcções
de ordens administrativas

Art. 5. 0 Ao Sub-Procurador, que passa a ter a denomi-
nação de Advogado Geral do Estado, competem as attribui-
ções dos numeros 1, II, III, IV, V, VI, XI, XII e XIII, do art.
25, da lei n. 375, de 19 de setembro de 1933, do art. 4.,
da l& n. 738, de 12 de setembro de 1919, e o desempenho,
dentri ou fóra do Estado, de qualquer representação do go-
verno.

Art. 6. 1 Ao Consultor Juridico e Advogado Geral do Es-
tado applica-se a disposição do art. 212, letra c, de dcc. n
4.564, de 24 de aril de 1916.
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Art. 7. 0 O Consultor Juridico terá os vencimentos consi-
gnados na primeira parte do art. 1.0 da lein. 741; de 13 de
setembro de 1919, abrindo-se o necessario credito.

Art. 8.° O ConuItor Juridico substituirá ao Advogado
Geral do Estado, nos casos de ausencia, em serviço publico,
bem como em suas faltas e impedimento, e será, por sua
vez, substituido

a) pelos Auxiliarés Juridicos das Secretarias das Finanças
e Agricultura

b) pelo director;
') pelo sub-director da Fiscalização ou outro funcciona-

i'io designadd, sendo nos casos da letras b e c, apenas nos
actos de suas attribuições exclusivamente fiscaes.

Paragrapho unico. O governo, nos casos de falta ou im-
pedimento do AdvogadoGeral, poderá nomear, interinamefl
te; quem o substitua, si julgar conveniente.

Art. 9. h Qualquer das attribuições a cargo do Advogado
Geral ou do Consultor Juridico poderá ser dada a um ou oUti
a juizo do governo, mediante designação especial.

Art. 10. Fica supprimido, quando vagar, o logar de au-
xiliar juridico da Secretaria das Finanças.

Art. 11. Os colléctores ê avaliadores judiciaes, parentes
consanguineos até o terceiro grau, inclusivé, não poderão
servir cunjUnctmente no mesmo termo ou comarca.

Art. 12. Os contadores; paitidores e distribudores po-
derão ter até 2 (dois) escreventes juramentados, nomeados
pelo juiz de direito, sob proposta daquelies, verificadas as con-
dições de capacidade exigidas pela lei. Esses escreventes
servirão nus mesmas condições que os dos outros cartorios.

Art. 13. Os oscrivães dos pi ocessos e execuções crimi-
naes e os escrivães do Tribunal da Relação receberão men-
salmente, além dos vencimentos actuaes, uma quota mensal
de oitenta mil réis (80000), destinada a expediente, a partir
de 1? de janeiro de 1922.

Art. 1. Os amanuenses que já tiverem sido approva-
dos em concurso para o emprego de official da secretaria do
Tribunal da Relação, e que contarem mais de dez annos de
serviço, poderão ser nomeados para eflte emprego sem depen-
dencia de novos exames.

Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 46. Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o co

nhecimënto e execução desta lei pertencerem que a cumpram
e afaçam cumprir tão inteiramente como nelta sé contém.

Os Secretários de Estado dos Negocios do Interior, das
Finanças e da Agricultura a façam imprimir, publicàr e
correr.
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Dada no Palácio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Beilo Horiioritë, aos 28 dias de 'setembrd de 1921.

ARTHUR DA SILVA BÊRNARDES.

Affonso Peuna Júnior.

João Luiz Alves.

Clodomiro A uguslo de Oliveira.

Seiladã e pubicadá nesta Secretaria do Interior do Esta-
do de Minas Geraes, em Beilo Horizonte, aos 28 de setembro
de4921Servindb de director, Rayrnundo Feticiss'imo de
Paula Xávier.

LEI N. 82, DE 28 DE SETEMBRO DE 1921

Áuctoiiza ã acquisição de tractoresagricolas para serviços nos
municipios do Estado

O povo do Estado de Minas Ge'aes, poiseus represen-
tantes; decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte
lei:

Art; 1.0 Fica o governo do Estado auciorizado a adquirir
tres ou mais tractores agricolas, dos melhores fabricantes,
para serviços nos munitipios do Estado, á requisição das
respectivas Camaras Municipaes.

Art. 2 ° Revogam-se as disposições, em contrario.
Mando, portento; a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
façam cumprir tão inteiramente como nella se cdntém.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura In-
dustria, Terras, Viação e Obras Publicas a faça imprimir, pu-
blicar e dorrer.

Dada no Palácio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em BaIlo Hórizonte, em 23 de setembro de 1 921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES:

Qioclomiro Augusto de Oliveira.

Seliada e publicada hesta Directoria de Aricultiira, Ter-
ras e Cólonização, aos 28 dias de eternbro dê 1921.—O dire
ctor, Ernesto von Sperling.
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LEI N. 823, DE 28 DE SETEMBRO DE 1918

Auetoriza a concessão de favores de cada uma das cincs pri-
meiras empresas que se propuzerem a fundar no Estado es-
tabe1ecimento siderurgicos, com a producção effectiva de
sessenta mil toneladas de ferro e aço, annualmente.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen-
tantes, decretou, e eu, era seu nome, saneciono a segUiflie
lei

Art. 1? Fica o governo do Estado auctori.ado a conce-
der a cada uma das cinco primeira empresas que se pro-
puzerem a fundar no Estado de Minas estabelecimento sido-
rurgicos, com a producção effectiva de sessenta mil tonela-
das de ferro e aço, annualmente:

a) garantia de juros de seis porcento (6 oJ) sobre o ma-
ximo de cincoenta contos de réis (50:000) por kjlometro, atS
o capital de tres mil contos (3.000:000$000), para a constru-
cç3o da estrada de ferro destinada ao escoamento da sua pro-
ducçao, Dos termos do dec. n. 1.408, de 30 de março de-
4897;

b) garantia de juros de cinco por cento 5 o/a) durante
cinco (5) annos, sobre o capital maximo de dois mil contos
de réis (2.000:000$000), ás que tiverem immobilizado no esta-
belecimento siderurgico, no minimo, seis mil contos de réis
(6.000:000$000).

Paragrapho unico. No caso de inimplemento das con-
dições contractuaes, a garantia de cinco por cento (5 o/a ) será
restituida ao Estadocom os juros da lei durante o prazo em
que foi a mesma paga

Art. 2. 0 Revogam-se as dispoições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução da referida lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir tão inteiramente como nelia se
contém.

Os Secretaries de Estado dos Negocios da Agrcultura e
das Finanças a façam Imprimir, publicar e correr.

Dada rio Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Belio Horizonte, aos 28 de setembro de 1921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.
Clodorniro Augusto de Oliveira.
João Luiz Alves.

Seliada e publicada na Directoria de Industria e Commer
cio da Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Geraes,
em 28 de sutembro de 4921.-0 director, em exercicio, Faus-
b Alvim.

LEI N. 824, DE 28 DE SETEMBRO DE 1921

Auctoriza o governo do Estado a adoptar um plano de protecção
á producção mineira no que diz respeito aos generos de pri.
meira necessidade.

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus représen-
tantes, decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte
ei:

Art. 1.0 Fica o governo do Estado auctorizado a adoptar
o plano que mais conveniente lhe parecer para protegera pro-
ducção mineira, no que diz respeito aos generos de primeira
necessidade e de facil deterioração, por meio de matadouros
e avenagens, ou entrepostos frigorificos regíonaes, situados em
pontos convenientes das estradas de ferro, que cortam o ter-
ritorio do Estado, fazendo com as mesmas accordo para o
transporte dos aliudidos productos até o entreposto cential,
que supprirá os complementares estabelecidos na Capital Fe-
deral.

Paragrapho unico. Para a execução desta disposição, fi-
ca egualmente auctorizado a abrii- o credito necessario.
•	Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencerem, que a cumpram e
a façam cumprir tão inteiramente como nelia se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, In-
dustria, Terras. \n iaão e Obras Publicas a faça imprimir, pu-
blicar e correr.

Dada no Palacio Presidencial do Estado de Minas Geraes,
em Belio Horizonte, aos 28 de setembro de 1921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

Clodomiro Augusta de Oliveira.

Seilada e publicada nesta Directoria de Industria e Com-
mercio, aos 28 dias de setembro de 4021.-0 director em exer-
cicio, Fausto Alvim.

LEI N. 825; Dá 1, 0 DE OUTUBRO DE 1921

Estabelece as condições para equiparação de. estabelecimentos
de ensino no Estado á Escola Normal Modelo da Capital e
contém outras disposições,

O povo do Estado de Minas Geraes, por seus represen
tantes decretou, e eu, em seu nome, saneciono a seguinte
lei

5)

5)

o
.0

o

oo
o
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• Art. 1.0 Os estabelecimentos de ensino tio Estado que
pretenderem ser equiparados á Escola Normal Modelo da Ca-
pita!, requerel o-ao ao governo que designará um inspector
regional oü outro funccionario competente para verificar si o
mesmo está ou não nas condições de ser equiparado e si está
adoptando em tudo programmas, regulamentos, distribuição
de cadeiras no estabelecimento modelo da Capital, o qual apre-
sentará relatorio circumstanciado ao Secretario do Interior,
que examinando determinará

a) ser o mesmo inspeccionado por inspector regional do
Estado em commissão ou outro funecionario, a juizo do go-
ve. no, por espaço de um annd;

b) ser apresahtado pelo inspector commissionado, findo
esse prazo, relato rio mencionando o seguinte

4.0 Si o estabelecimento de ensino inspeccionado fun-
ccionou regularmente durante o anno

2.' Si foram feitas nos examos finaes ou parciaes a exi-
gencias necessarias a passagem para o anno superior, bem
como e houve o preciso criterio na distribuição de notas de
exames

3.° Si pelo menos ires quartas partes dos programmas
de cada cadeira foram explicadas pelos respectivos profos-
sores

4.' Si foi no estabelecimento inspeccionado applicado o
programma do ensino da Escola Normal Modelo-da Capital

.5. 0 Si os seilos, devidos ao Estado,, de inscripção, ma-
triculas, certidões, etc., foram devidamente cobrados

6? Si á admissão de alumnos que • frequentaram o esta-
belecmento precederam e foram satisfeitos os requisitos exi-
gidos para a admissão na Escola Normal Modelo da Capital.

§ 1.' Satisfeitas essas exigencias, a equiparação poaerá
ser concedida pelo governo do Estado, que designará inspe-
ctor para o estabecimento de ensino equiparado, subordina-
do á Secretaria do Interior, de que receberá instrucções, fa-
zendo observar em tudo nos estabelecimentos inspeccionados,
os programmas e regulamentos por que se rege a Escola Nor-
mal Modelo da- Capital, inclusivé urgencias de matricula e
admissão de alumnos nos referidos estabelecimentos de en-
sino.	 -.

§ 2.° O governo poderá crear logares de inspectores, em
commissão, do ensino normal, com os veucimentos de.....
4:800 annuaes, com uma diaria de 15000 quando em viagem
ou designar para o alludido fim inspectores regionaes ou ou-
tros funccionarios competentes, aos quaes serão abonadas
diarias eguses, quando em viegens de inspecção, determi-
nando-lhes zonas do Estado, que ficara a caigo dos mesmos
para o alludido fim.

Art. 2. 0 Poderá s'r cencedida a equiparaçãoa institutos
cujo curso tenha vatór cultural equivalente ou superior ao
curso official, o que se verificará pelo maior numero de-annos
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consagrados ao curso, pelas materias -ensinadas, respectivo
programma e numero de horas destinadas ao estudo de cada
materia.

§ 1. 0 Compete ao Conselho Superior de Instrucção o exa-
me da organização e dos programmas de taes institutos afim
de informar á Administração si o nivel dos estudos é nelles
egual ou superior ao modelo offlcial.

§ 2. 0 Uma vez tornados officiaes, não poderão esses in-
stitutos alterar ou modificar de qualquer fôrma seus cursos,
programmas e horarios, sem nova auctorização da Adminis-
tração, com audiencia do Conselho' Superior.

Art, 3•0 Os lentes e professores do Gymnasio Mineiro,
em suas faltas ou impedimentos, serão substituidos por pes-
soas idoneas, nomeadas livremente pelo Secretario do In-
terior.

Paragrapho unco Qando a falta ou impedimento for por
prazo menor de trinta (30) dias e não tenha sido feita a no-
meação pela maneira estabelecida neste artigo, o reitor no-
meará o substituto, devendo sujeitar immediatamente seu acto
á approvação do Secretario do Interior.

Art. 4•0 Fica extensivo ao Gyxrinasio do Sagrado Coração
de Jesus, de Varginha e á succursal ou filial do Instituto La-
fayette, da Capital da Republica, estabelecido em S. João
Nepomuceno, neste Estado, o favor constante do art. 40 da-lei
ii. 752, de 27 de setembro de 1919.

Art. 5.0 Esta lei entrará em vigor desde a data de sua
publicação.	-	 -

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

mento e execução desta lei pertencerem,que a cumpram e
façam cumprir tão inteiramente como nella se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios do Intorior a faça
imprimir publicar e crrer.

Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Ge-
raes, em Bello Horizonte, ao 1.0 dia de outubro de 1924.

ARTHUR DA SILVA BEPNARDES.

AjJonsoPe,zna Jun ior.

Sellada e publicada nesta Secret ria do Interior do Esta-
do de Minas Geraes, em Bello Horizonte, ao '4. 0  dia de outu-
bro de 1924.—Servindo de director, Raymundo F. de Pauta
Xavier.	-	 -
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LEI N. 826— DE 1. 0 DE OIYIU31k0 DE 4921

Orça a receita e fixa a despesa para o exercicio de 1922

O povo-do Estado de Minas Geraes, por seus representan-
tes decretou, e eu, em seu nome, sancciono a seguinte lei

CAPITULO 1

ORÇAMENTO DA RECEITA

Art, 1.0 A receita do Estado de Minas Geraes, para o exer-
cicio de 1922, fica orçada em 49.435:998$011 e se comporá dos
eguintes titulos

Renda ordinaria
a) Impostos

1 Exportação em geral e so-
bre-taxa de manganez...

2 Sobretaxa do café.......
3 Selio, custas judiciarias e

emolumentos............
4 Novos e Velhos Direitos.
5 Transmissão « in ter-vi-

vos»......................
6 Transmissão «causa-mor-

tis» .................. ....
7 Passagens em estradas de

ferro.....................
8 Imposto sobre exportação

de ouro e diamantes, re-
duzido a 3 0/0 o imposto
sobre o diamante .......

9 Taxa addicional de 10 0/
sobre Novos e. Velhos Di-
reitos, transmissão «cau-
sa-mortis», passagens em
estradas de ferro, indus-
trias e profissões, consu-
mo de bebidas alcoolicas
o transmissão «inter vivos»

10 Imposto sobre aguas mi-
neraes—sello ............

11 Renda de feiras de gadô
12 Taxa de estatistica.......
13 Industrias e profissões..
14 Imposto territorial.......

15 Imposto de consumo de
aguardente,, bebidas al 
coolicas, aguas mineraes
artificiaes................1 670:185880

16 Taxa de viação ...........	514:3575011
17 Taxa de diversões.......	250:145$158

b) Contribuições :
18 Matriculas, annnidades e

pensões em estabeleci-
mentosofficiacs ........... ...	..88:í36$741 -

19 Quotas de fiscalisação por
parte de empresas ou
institutos fiscalisados pelo
governo .......' ........68:4505000

20 Renda da Imprensa Offi-.
cial. ...................... ,- 246:685g74	42.99:1395690

Renda extraordjna- ............
ria:

a) Rendas:	 .	.....
1 Juros de dinheiros em	.	..

bancos, juros de apoli-
ce federaes e dividendo	. . .
de acções................ -968:467$205,96S:467201

2 Arrendamento d e p r o -	...... -
prios do Estado, venda
de productos das fazen-
das-modelo e dos institu-
tos ........................	137:886$4'13

3 Renda de terrenos dia-
mantinos.... , ............. 	15;194271

4 Juros de emprestirnos.ás
Camaras Municipae - é	,
empresas diversas ....... .1.636:1625809

5 Multas.......................271:198$578
b) Reposições

6 Reposições e restituições
de quotas , de orçamen-
tos anteriores ..... ....... ...61:0545152

7 Indemnisações (liquida-
ção de debites de respon- -.
saveis ) ...................... . . 124:'704290- -

8 Cobrança da divida -acti-
va orqamentaria............1.561:5625955

9 Amortisação de empres-....
timos..........-.-.........	-240:451$900

10 Venda de terras, proprios .....
do Estado e lotes colo- . .
niaes........................' 239:441$458

11 Venda de vaccina,' ma- ........
chinas agrícolas,- semen-- ........
tes e reproductores .........207:3985146

12 Receita de origens diver-
sas ....... ...................-	993:336081	6.456:858532[

49.435:998$011
L.-3	 .

21.559:534S545
3976: 109454

1. 654:897S006
1.325 :509292

3.348:368352

1.425:763$931

86075l624

304:970$838

1301:282$247

75:830$833
168:235$524
19:0S5165

2.352:9226$9,15
1.968:313$470
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Art. 2.° Fica o Governo auctorizado a reduzir o imposto
de exportação dos seguintes productos nas bases abaixo es-
tabelecidas

Café em grão .................... de	8 o/	para 7 01	1
Gado vaccum ..................... ..de- 4 O/ .	»	3 112 0/ok

suíno ........................	de	6 0/,,	»	50/

»	cabrum, lanigero, covallar	 -	-
e muar ..................	..de 4 01	»	3 112 0/

Manteiga ........... . ........... .... . de 4 0/	»	3 112 o/

Arroz pilado .... . .. .............	'de 3 O/a.	»	2 O/

Arroz com casca ..................-	de 8 0/	»	7
Toucinho ................ ......... . de 3 1/°/»	3 01
Assucar ................ .........	.de 2 0 /	para 1 /o
Leite. ...............' .- de 2	para 1 112 °Ió
Aves domesticas	............. de 1°i	.»	112 %
Carnes ........ ..... . —...... .T'	de 3 112 01	»	3 0/

Farinha de mandioca ............ de 4 o/o	- » '	3 O/

»	de milho. ... .... ...... .de 4 01	»	3 01

Polvilho, tapioca ................ .	de 4 01	»	. 3 112 01
Milho ...... ..... ............... ..de 3 0	»	2 112 °/»
Queijos e requeijões......... .. ..	de 3 112 °/	».	8 0/0

Feijão e favas ........... . ........	de- 3	»	2 00

Fumo em rolo .................... de 8 112 01e	»	71/2 01
Couros seccos .................. ..de 100»	9 0/,,

»	salgados ...... ..... ... ..de 10 0/	»	9 0/

Sóla ......... .....................	.de 3 112 0/, » 2 1/2 0/

Sebo, graxa ........ ... ...... ...... . de 4°/a	»	30/0

Paragrapho unico. Estas reducões tornar-se-ão effecit.
vas, uma vez deretada a arrecadação do imposto .. territo-
rial pelo novo lançamento, como bàse da respectiva reformà.

Art. 3. 1 Fica supprimido o imposto de éxportação, que re-
cáe sobre os seguiotes productos, clé ordo 'com ' as taxas infra
mencionadas, que. dcamábólidas:

Banha derretida ....................... ..... . 2 01
Ovos ...................., ......................' oh
Fumo em folha ............................ .8 e 1/20/
Aves silvestres ............................	1 9/»
Batatas e carás............................... . . 3 01
Cebolas ......................................	2 %
Fubá de arroz... ......- .............	. 4 /o
Fuljá de milho ...............................
Algodão com ou em croçG................ . 4 2/o
Algodão siriping. ...................... .........4 2/o
Linguiças, salames e presuntos.............. ..4 o/
Linguas secc, s&gad qseu eu conservas	4 °i
PeIles curtidas ou não....................,	4 21 11	í
Borracha em bruto ..........................8 O/
Chifres .............. ; ........ . •...................	fixa
Canna de assucar.......................	4.O/
?ibrasecualquer spscie.-................	•2 o/
Crina vegetal................	 4 »h
»	- animal ..............4 01
i1acella........ ..............................4 01

3Ç

Cera virgem............... .. :	.	#.

	

.	
:	 2 oiMel de abelha ......... ...............................4 o!

Miudo de rezes... .............. ................4Paina de seda.!,, 	o/
do brejo ................................4 01Mangaritos,	............................	o/odacau ........................................	

..
..2 .°/

BCangica ........-...............................4 o/agas dã mamona.-...........................-	4Castanhas ..............................................4 
ColIa vegetal ...............................	1Colia anima
Alhos....

endoi	
l .............................. 1 .

....................................2	,
Amm.......................................
Baunilha............................................4:°/;	-Poaia...........................................4	,.Planias vivas...............................'	2 '-'Sementes	.............................. 	4 0Azeite ou Cleo de amendoim ..................20/o»	»	» 'o indsyassú ......... .........»	»D » , caroços de algodão .........20/»»	»	1>o palma ou côco... ... ......2 O/a'

	

» .Copahyba....... ..............2,010»	»	» » mamona ou ricino ...... . . - 2i °!h» » » » gergelim ...................2 °/oPlumas de garça ou aves diversas.........' Ir' 4. 0/
Resinas..........................................2 o/

Art. 4.' O imposto territorial, a que se refereín o art. 1.0 §
lettraa), da lei 746, de 20 de setembro de 1919 e - art. 40 §1.0 lettra b) do Regulamentõ mandado. .observar pelo dec. n.

5.268, de 20 de dezembro de 1919, obedecerá ã seguinte tabel]a
gradativa, comprovada a inferioridade dás tei°ra4 e que nãd'es-
tejam situadas em nuniCipiO atravessado por estrada de ferro.

100 réis por alqueiresobre área até 2.Q0O alqueires, sendo00
reis a fracção mínima do imposto: 80 r ,éis por, alqueire,que ex-ceder de 2000, até 4000 alqueires; - -	-,

GO réis por alqueire que exceder de 4000 lqaii'es' a/ 8000alqueires;
40 reis por alqueire que exceder de 8000 alqueires, até 12.000alqueires
30 réis por alqueire que exceder de 12.000 alqueires.Art. 5. » As propriedades urbanas em cõmmuj-n du indivisas

são sujeitas a um só lançamento, que poderá ser promovido por
qualquer dos condooninos, para os effeitos do pagáni

	

m	
ento do im-posto territorial sobre a totalidade das mesas.	(—-Art. 6 ° A disposição do art. 2.° 21,,da lei n. 746, de

20 de setembro de 1019, fica extensjvh ás resideicías dos Arce-
bispos, Bispos e Qutros representantes de confissões icligiosas.

Art. 7.° Ficam, desde já, isentos de,, in)pQsos os . titulos de
nomeação de substitutos de,professores & de substitutosJe adjun-
tos para funccionamento' até 2 e 4 m'e'zes, respctivarnee,. 1Art. 8. 0 O imposto dos titulos de . nonieação dos avaliadoresjudiciaes é fixado, .desde já em 100$000.	-.Art. 9•0 continúam dm vigor os arts. 3,0, 4 0 , 5 0 , 6.°,.7 0 q9. » , com exclusão dosns. VIII e X 'da lei n. , 745, de '0 de se-tenibro de 1919.



CAPITULO II

ORÇAMENTO DA DESPESA

Art. 10. Durante o exercicio de 1922, fica o Presidente do
Estado auctorizado a despender a quantia de 49.421 :2l4874 pelas
tr.es Secretarias do Estado, com os serviços especificados. nos se-
guintes paragraphos

§ 1.0 Secretariado lia-
tenor:

1 Presidencia do Estado

-40-	- 41 -

30:000$000
6:000$000

12:000$000
IS:000S(0
12:00O000
10:O0000O

a) Subsidio ao Presidente
do Estado...............

Li ) Ajuda de custo ao Pre-
sidente do Estado......

c) Representação ao Vi-
ce-Presidente do Estado.

2 Gabinete do Presidente do
Estado.................

a) Custeio do Palacio e
suas dependencias......

b) Guardado Palacio....
e) Mordomia, Portaria

do Palacio, Conservação
dos jardins da Praça da
Liberdade e do mesmo
Palacio.................

3 Secretaria do Interior

a) Pessoal...............
Li) Expediente............
e) Iliuminação do Pala--

cio da Presidencia, das
Secretarias do Interior
e da Policia e das re-
partições subordinadas.

d) Custeio de automoveis
do Palacio, das Secreta-
rias do Interior e da Po.
licia e das repartições
annexas e subordinadas
e do Presidente do Tri-
bunal da Relação......

e) Passes e telegramrnas
da Presidencia, da Se-
cretaria do Interior e
da Policia .............

4 Subsidio aos Senadores..
5 Pessoal e expediente da

Secretaria do Senado...
6 Subsidio aos Deputados..

7 Pessoal e expediente da.
Secretaria da Camara
dos Deputados e apa-
nhamento de debates,
sendo 1:500000 para
acquisição de publica-
ções destinadas à biblio-
theca...................

8 Aluda de custo a Senado-
res e Deputados........

9 Magistratura e Justiça do
Estado:

a)—Tribunal da Relação.
b)—Juizes de Direito......
c)—Auxilio aos 95 juizes

de direito de ciue trata
a lei n. Gil, de 1913...

d)—Juizes Municipaes....
e)—Promotores de Justiça.
1)—Juizes em disponibi-

lidade, gratificação de
10 '/ aos magistrados,
alugueis de casas para
forum, acquisição de
mobiliario e 1:S00000
para aluguel de casa ao
juiz de direito de Ube-
raba....................

10 Secretariada Policia, sen-
do 4:800000 ao medico
legista e 1 :000000 a um
servente, Gabinete de
Identificação e suas fi-
Iiaes

'
delegados auxilia-

res, ajuda de custo aos
mesmos, gratificação aos
collaboradoies e.......
6:000000 para o expe-
diente, e organização do
gab nete de investiga-
ções e capturas........

11 Pessoal da Penitenciaria
de Ouro Preto, expedi-
ente, pessoal contracta-
do, alimentação de re-
clusos e 60:0001000 para
pessoal e custeio da de
Uberaba...............

12 Carcereiros das cadeias
do Estado, dobrados os
vencimentos dos que
percebem actualmente
menos de 6tiO$000 por
anno ...................

100000$001)

20:660000
15:000S000

14:000$000

60:000$000

6O:0OQ00O
89:280000
93:620$000

178:560000

104:625$000

72:000,5000

274:540$000
681 ;600S001J

57:000$000
357:997$583
440:280$000

114:800$000

2i6:)0000

160:000S000

130:6400OO
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13 Sustento, vestuario e cu-
rativo de presos pobres,
iliuminação de cadeias,
reforma de mobiliario
e custsio das cocheiras
da Policia..........	548:000000

14 Diligencias policiaes e es
tatistica criminal	 120:000g000

15 Delegados de Policia	405:200$000
16 Guarda Civil da Capital

a) -Pessoal ...............402000$000
b)-Gratificação de 30$000

por mez a 9 ílscaes de
turmas e a 1 auxiliar
de escripturação expe-	 -
diente e reforma de ma-	 -
terial e armamento	 4:800$000

c)-Fardamento e calçado	66:000$000

11 Força Publica:

a)-Pessoal ...............	1.8l6:7615Ó0
b)-Etapa de 1$800 para

2.894 praças, sendo do-
brada para os inferio-
res ......................	2.0242l'7000

e) -Fardamento e calçado	600:00(4000
ã)-Gratificação a reen.ga-

jados, a $200............146:000$000
e)- Forragem, ferragem

e medicamentos para
os animaes e forragem
para os dos officiaes	 -
montados, ....... .......0:000$000

f)-Ajuda de custo a offi-
ciaes em diligencia	20:00i4003

g)-Remonta de animaes
do Esquadrão de Caval-
lana e dos dos officiaes
montados ............. .20:0014000

h)-Compra e concerto de
armamento, munições e
equipamento ............	10:0014000

1-Aquartelamento, enter-
ramento, expediente, luz
e 1:000$ para conserva-
ção da Linha de Tiro	90:0014000

j-Bombeiros, remonta do
material e gratificação
ao pessoal............	135:000$000

k)-Para creação de mais
um batalhão e constru-
cção do respectivo quar
te! ....................1 250:000$000

11-Subvenção ao Hospital
Militar ..................	.7:00(4000

43 -

18 Soccorros publicõs, Dire-
ctoria e Delegacias Re-	 - -
gionaes de Ilygiene,
pessoal titulado e contra
etado, expediente, ve-
hiculos, sendo 500.'0009.
para o saneamento ru-
ral, 18:600$000 para exe-
cução da lei nr 507-, de	. .
27 de setembro de 1909,
L2:000000 para o servi-
ço de fiscalização da ba-
nha, e 10:000$000 ao Ho-
tel de Convãlescetites
«Sanatorio', de Palmy-	 ..	-
ra.......................780:5014000

19-Assisencia a Alienados
de Minas Geraes

a)-Pessoal ...............	67:200$0Ó0
b)-Expediente e despesas

de alimentação e pesoal
contractado.............250:000000

20 Instrucção Publica
a)-Escolas singulares	3.124:800$000
b)-Grupos Escolares, Di-

rectoria da Instrucção
e cursos complementa-
res .......................3.592:3614000

c-Fornecimento de livros	.. -
e mobiliario escolar	400:000$000

cl- Construcção de pre-
dios escolares, inchusivé
3:00(4000 para aluguel
de predio para o Exter-
nato do Gymnasio Mi-
neiro de Barbacena	400:0014000

21 Inspecção Regional do
Ensino ..................	289:25(4000

22 Empregados em disponi-
bilidide .... ......... ..100:00(4000

23 Escola Normal da capital
-pessoal e expediente
e uma Escola Normal
Regional ................- 135:0$000

24 Externato do Gymnasio
Mineiro de Barbacena

a-Pessoal ................	130040$000
b-Expediente ............	2:0)0$000
c-Fiscalizaçã	 6:000$000

25 Externato do Gymnasio
Mineiro da.Capital :

a-Pessoal ................	133:44(4000
b.-Expedieflte.. ..........	5:0014000



c --Fiscalizaço.
d)—Gratificação aos len-

tes e professor3s por
desdo bramentode aulas
e 1508 para o instructor
militar...................

26 Escola d--harmacja
a—Pessoal;...............b--Expediente, custeio de

laboratorjos e 3:600$000
para Qfficin e remonta
do material technjco....

c- Fiscalização...........
27 Arch jvo-publico Mineiro:

a —Pessoal................
b—Acquisicão de copias

de documentos e expe-
diente e publicação da
Revista do Archivo

28 Expediente com eleições
estadoaes .............

29 Seilos postaes para cor-
respondencia official...

30 Custas em processos cri-
fies, inclusivé, venci-
mentos de escrivães do
crime e auxilio de ex-
pediente ........... ....

31 Expediente do jury......
32 Eventuaes...............
33 Auxilios

a—A' Faculdade Livre de
Direito..................

b—A' Faculdade de Medi-
cina da Capital........

c) Aos hospitaes de:
Abre Campo
Aguas Virtuosas (de S. Vi-

cente de Paulo)
Antonio Dias Abaixo
Abbadia, municipio de Pitan-

guy
Arassuahy (Hospital de Tu-

berculosos)
Abaeté
Araxá
Alfenas
Arassuahy
Araguary
Alto Rio Doce
Ayuruoca (Hospital de Cari-

dade de S. Vicente de
Paulo)
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Bãrbacena
Bomflm
Baependy
Bom Despacho
Bom Successo
Bocayuva (de S. Vicente de

Paulo)
Bambuhy
Carangola
Caldas
Curveilo (Casa de Caridade de

S. Antonio)
Campestre
Cataguazes
Caeté
Christina
Cabo Verde
Campo J3ello
Campanha
Claudio
Caratinga
Capeilinha
Caxambú
conquista (Casa de Caridade)
Diamantina
Diamantina (Santa Casa de Ca-

ridade)
Dores da Eôa Esperança
Dores do Indayá
Divinopolis
Entre Rios (de Cassiano cam-

polina)
Formiga
Fortaleza
Grão Mogol
Guaranesia
Guaxupé
Quarará
Guanhães
Itabira do Matto Dentro
itapecerica
Itajubá
Itaúna
Ituyutaba
Juiz de Fóra
Jacutinga
Janurria
Jaguary
Jequitinhonha
Lavras
Leopoldina
Marianna
Mar de Hespanha
Minas Novas
Montes Claros
Muzambinho
Machado
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6:0008000

29:000O00

62:460$000

15:0008000
6:0008000

22 :060$00o '

12:000$000
l0:000$000

30:000$000

423:5205C00
15:000t000
20:000$000

50:000$000

80:000$000



Monte Santo
Mirahy de S. Vicente de

Paula)
Oliveira
Ouro Preto
Ouro Fino
Passos
Pará
Ponte Nova
Poços de Caldas
Palmyra
Paraopeba
P iumhy
Pouso Alegre
Passa Quatro
Pitanguy
Pequy
Pedra Branca
Paracatú
P araguassú
Piranga
Paraisopolis
Prados (Santa Casa de Cari

dado)
Patos
Perdões
Pouso Alto
Queluz
Rio Casca
Rio Espera
Rio Preto
Rio Branco
Rio Novo
Rochedo (municipio de 5

João Nepomuceno)
Resende Costa (Hospital de

N. do Rosario)
Sabará
Santa Luzia do Ri o das Ve-

lhas
S. João d'El-Rey
S. João d'El-Rey (do Rosario)
Serro
Sete Lagoas
S. Gonçalo do Sapucahy
S. Sebastião do Paraizo
Santa Rita do Jacutinga (mu-

nicipio do Rio Preto)
São José dAlém Parahyba
Santa Rita do Sapucahy
Santa Quiteria
Santa Rita de cassia
São João Nepomuceno
São João Evangelista
Sacramento
Sacramento (Casa de Carida-

de)

t

1

264:000$000

1
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S. Caetano do Chopotó
S. João do Matipoó
S. João Baptista
Silvestre Ferraz
S. Paulo do Muriahé (Hospi-

tal de S. Paulo)
Tres Corações
Turvo
TheophilO Ottoni	-
TaquarasSú

•	 Ubá
Uberaba
Uberabinha
Varginha

•	 Viçosa
Villa Braz
Villa Nova de Lima .a 2:000,

para cada um............

4) Aos Asylos de

Aguas Virtuosas (S. Vicente
de Paulo)

Barbacena (de Orphans)
Carmo do Rio Claro (Orpha-

nato)
Conceição do Serro (de S.

Joaquim)
carangola (de Invalides)
Campanha (de Ofphans)
Campanha (Pavilhão de Tu-

berculosos)
Dia man tina ( Recolhimento

dos Pobres de Santo An-
tonio)

Estreila do Sul (S. Vicente
de Paulo)

Juiz de Fóra (de Mendigos)
Juiz de Fóra tJoâO Emilic)
Januaria (Sanatorio de Tu-

berculosos)
Jaboticatubas
Marianna (de Orphans)
Ouro Preto (de Santo Antonio

•	 e Santa Isabel
•	 Ponte Nova (da Velhice De-

samparada)
Passa Quatro (Orphanato de

•	 SantAnna)
Queluz (de N. S. de Nazareth)
S. João d'El-Rey (Materni-

dade)
S. João d'El-Rey (Maria The-

reza e de S. Francisco de
Assis)

S. Franc isco (de Caridade)
Serro (de N. S. da Conceição)

1•
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Pheophilo Ottonf ( Recolhi-

mento de Tuberculosos)
Uberaba (Santo Antonio) a

2:000$000 cada um........
e) 1°) Ao Asylo de S. Luiz de

Caethé................
2°;' Ao Asylo de Macahubas.
30) Ao Asylo de Itambacury.
49 Ao Asylo de Diamantina
50) A Santa Casa de Belio

Horizonte.................
6°) A Maternidade annexa a

Santa Casa de Belio Hori-
zonte.....................

70 ) Ao Asylo Affonso Penna
da Capital................

80) Ao Instituto Pasteur de
Juiz de Fora..............

90) Ao dispensario Bueno
Brandão, annexo á Liga
contra a tuberculose.....

10) Ao hospital de 5. Geral-
do da Capital.............

11) Ao Hospital dê 5. Vi-
cente de Paulo, da Ca-
pital, para a infancia (pa-
ra construcção) ......... ..

12) Ao Orphanato Santo An-
tonio da Capital.........

13) A Protectora da Infância,
de Diamantina...........

14) Ao Lyceu de Artes e Offi-
cios de Dianiantina......

15) Ao Lyceu de Artes e Offi-
cios de Ouro Preto, sen-
do 1 :80000Opara a regen-
cia da cadeira de instru-
cção primaria. ...........

16) Ao Lyceu de Artes e Offi-
elos, annexo a União Po-
pular de S. João d'El-Rey

17.) Ao Recolhimento de N.
Senhora Auxiliadora de
Cachoeira do Campo.....

1S) Ao Instituto Historico
de Minas...............

19.) A Academia Mineira de
Lettras ... ...............

20.) Ao Centro Mineiro da
Capital Federal, para
crear e manter um mos,
truario das riquezas do
Estado....................

21.) A Santa Casa de Saba-
rá, em virtude do contra-
cto de 4 dejulho de 1918

22.) Ao America Foot-Ball-
Club, para construcção
do estadio................

23.) A' Escola de Odontolo-
gia e Pharmacia da Capi-
tal........................

4.) Ao Orphanato de N. S.
de Lourdes de Pouso Ale-
gre.......................

25.) Ao Asylo S. José de
Alfenas ............... ....

26.) Ao Collegio do Caraça..
27.) Ao Albergue Santo An-

tonio da União Popular
de S. João d'El-Rey

28.) Ao Hospital de S. Vi-
cente de Paulo de Itinga

29.) Ao Asylo de Orphãos S.
José, dê Passa Quatro

30.) A Associação Benefi-
cente Typographica da
Capital...................

31.) A' Associação Amante
da Instrucção e Trabalho
da Capital..............

32.) Ao Orphanato S. Mi-
guel de Marianna ........

3.) A' Sociedade Auxiliado-
ra dos Funcionarios Pu-
blicos da Capital .......

34.) Ao Instituto de Prote-
cção e Assistencia a In-
fancia de Juiz de Fóra...

35.) A' Maternidade annexa
a Santa Casa de Miseri-
cordia de Juiz de Fóra...

36.) Ao Dispensario «Eduar-
do de Menezes» da Liga
Mineira contra tuberculo-
se de Juiz de Fóra........

37.) A' Escola Profissional
Feminina de BelIo Hori-
zonte ................ ......

38.) A' Santa Casa de Mise-
ricordia de Victoria, Es-
tado do Espirito Santo,
para auxilio ao tratamen-
to de enfermos do .Esta-
do de Minas que a pro-
curarem....................

f Auxilio, por uma só vez,
para continuação d a s

4:000000 obras de construcção e
ampliação dos respecti-
vos edificios, desde que

8:00,' s000	 provem estar em obras

10:000000

10:000$000

	

2:000$000	•
2:000$000
2:000000

2:00000O

1.00Õ$o

1:C00$000

1:003$000

2:000$000

2:000$000

110:000t5oo

2:000$000

5:000000

2:000$000

• 5:000$000

	

10:000$000	248:500000

0•,

52:000000

5:000$00
3:0008000
3:000S000
3:000$000

30 :C00000

6:000$000

15.000!000

15:000$000

3:000000

6:000S000

3:000$)00

10:000$000

2:000000

2:000$000

3:0000d3

1:000000

1;500S000

2:000$000

2:0000(?o
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na data desta lei, aos
hospitaes de . Carangola,
Ponte Nova, Viçosa, No-
vo Hospital, de Catagua-
zes, Hospital de S. Vicen-
te de Paulo, de Agtias

	

Virtuosas, Hospital de Pa-	-
raguassú, Instituto João
Emilio, de Juiz de Fóra;
Asylo S José de Alfenas,
Santa Casa ãe Guaxtipé,
de 5:0005000,' para cada
um Hospital de Nossa
Senhora do Carmo. de

	

Guanhães, 3:000$000: 1-los-	-
pita! de Si!vianopolis,

E

	

Hospital de S. João van-	.
gelista, Asylo de Orphans
e Pavilhão de Tubei'culo-
sos, da Santa Casa de
Campanha, a 2:000000

	

para cada um; Santa Casa	 .
de Misericordia de Cal-
das, 5:000$000; Santa Ca-
sa de Caridade, de Pra-
dos, 2:0005000; Asylo- San-

	

ta Isabel de Itajubá,	--
5:0tJ0000 ; Hospital de
Santa Rita do Sapucahy,

	

2:000i000 1 e Hospitãlde	.

	

Pouso Alto, 2:000000....	 .	72:000OÕ0
22.017:291083

§ 2. Secretaria das
Finança!:	 - -

1 a—Pessoal ................403:640$000.

	

b -Expediente, recolhi-	
--

-	r.--mento de saldos	 i00.000000

	

c—Passagens em Estra-	- -
das de Ferro e tele-
grammas.. ........ .....- 50;000000

	

2 -Recebedoria de Minas na	-
•	 Capital Federal

a—Pessoal ............216:440$000
b—Expediente ......... 	40:000000	.

& Serviço da Divida Fun-- -
dada:	 ,	,...	.

a—Juros da divida inter
na ..................... .3007:O6O000

b—Juros da divida exter- 
na, calculado-o franco a

	

700 réis ................	4.3lS:143375

c—Amortização da divida
exteTna...................l:188:07$00O

	

d—Despesas accessorias	36:101575
4 Porcentagem - a coliecto

res e escrivães ........1 .585:000000

5 Directoria; da Fiscaliza-
çao:

	

a—Pessoal ................	.25240000
b)—Expediente e sello	- J6;0OOÚO()

	

6 Pessoal de pontos fiscaes	577:430$000

	

7 Alugueis de casas para	-	-
pontos fiscaes........- 125:100000 -

	

8 Juros de emprestimos de	-

	

orphãos, sobre depositos	 -	-

	

na Caixa Econoniica e de	-	-
- - ,fianças ...... ...... ...... .400:000$000
9 Porcentagem a. estradas --	-

	

de ferro ..................	1.500:000g000

	

10 Juros e descontos ........	,.00:000O00
11 Custeio de automovel	. 6:000000.
12 Illuminação da Secretaria

e seguro de predios do
Estado .................48:000$000

13 Imprensa Official
a—Pessoal contractado e

titulado não compre-

	

hendendo os obreiros	340:000000

	

b—Quota para expediente	-	-
e publicações da Secre-
taria do Interior e re-
partições dependentes,
das Secretarias da Po-

	

licia, Senado e Camara	 .	.

	

dos Deputados .........	.300:0O000O

	

)—Quota para expedien-	...........
te e publicações da Se-

	

cretaria das Fininças	150:000000 .
d)—Quota para expedien-

te e publicações da Se-

	

cretaria da 'Agricultura	-60.000$0006000OSQ00 -

	

14 Restituições é reposições	-
das verbas de receita or-

	

çamentaria, saldo a favor	 L
de exactores 'é outros de-	..........

	

exercicios anteriores:.. -	-200.-000$000
15 Aposentados e reforma-

	

dos .......................	1323:906$811
16 Custas em causas da Fa-

	

zenda .....................	50:000$000

	

17 Eventuaes...............-20:000O00	-	-
18 Exercícios findos

a)---Da Secretaria do In-

	

tenor.....- . ...........-20:000SO€0	 tE



b)- Da Secretaria das Fi-
nartças...............

C) _Da Secretaria da Ag.i-
cultura..........o.......

19 Pessoal da Junta Cmmer-
cial, sendo 1:0000O0pa-
ra expediente..........

20 Juros de apol ices de exer-
cicios anteriores.......

1 Feiras de gado... ..; ....
22 Porcentagem (20 o/a) em

favor da Caixa Benefi-
cente dos Funccionarios
Publicos sobre a arreca-
dação de multas e di-
vida activa.............

23 Para attender a bonifica-
ção de vencimentos dos
funccionarios publicos.

§ 30 Secretaria da
Agricultura

Directoria de Viação e
Obras Publicas

1 Secretario e official de ga-
binete .......... ........

2 Gratificação ao auxiliar
da secção technica e Qf-
cial de gabinete........

3 Pessoal da Directoria (ti-
tulados e contractados)

4 Fiscalização de estradas
de ferro ( gratificação
aos engenheiros).......

5 Diarias e conducção dos
engenheiros............

6 Expediente e telegram-
mas....................

i Passes e transportes ....
8 Automovel, illuminação e

telephone...............
9 Estradas de rodagem....

10 Obras publicas, conser-
vação dos edificios pu-
blicos...................

11 Eventuaes................
Directoria de Agricultu-

ra, Terras e Coloniza-
ção.

2 Pessoal titulado e diarias
regulamentares........

13 Custeio de colonias e fun-
dação de nucleos.......

14 Catechese.................

20:ÔO000O

20:000000

14:240000

100:000$000
100:000$000 -

200:000$000

1.773:l11000	-18.70i:47791

31:200000

2:400000

328:064$000

1O:8O0000

gh:300$000

40:000000
30:000000

l2:000000
500: 000000

2 300:000000
30:000$000

1l7:50O000
U

428:562$000
lO:300$000
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Institutos «João Pinhei-
ro , «D. Boscoo e .Bue-
no Brandão» ........... ..2i2:Ú00000( •.,,

16 Aprendizados agri colas

	

«José Gonçalves», «Bor-	 . 1 -

	

ges Sampaio» e «Itam-	 ) -,
bacury» ................92:32ddQ0........

	

17 Escola Superior de Agri-	 ,.

	

cultura ...................	.5Ót:000O0Ú
18 Fazenda daGamel1eira.	38:600$OOtl .

	

19 Ensino ambulante agro-	-.	.	 .
pecuarlo e defesa agri-

	

cola....................220100S00()	h -

20 Subvenções
A' Escola de Engenharia na

Capital 50000$000, ao
Instituto Electro-Tech-
nico de ltajubá-..........

	

35:000S000, ao CuroAn-	. ..- ! - . j	i

nexo da EscoIã'de.Mi-
nas de Ouro Preto;.

	

20:000S000, as Escolas	mI
iDÕ6 Rosco, de Cachoed 

-i a-do-Campo-I500000O-, -
LáI:EcÓTa Agricolade

á Es-

	

cola Mineira de A gro	.	.

	

nomiék 7eteinâia .	 ) 1
•	10:0QO000,-,ao.mA.prend1:m

	

1 zm4clo 11Agticola, annexo	fi	LI)	•	 - -'- . 1
-	ao: GSm,nasio Leopoldm-	5

	nense,tE:000S000, .á Es- • if ..i -a.. ir,	fl
cola.. P /ofisional aaDek 1_a,i'

	

fim Moreira» 3:0 10000O,	 .	.
.á EscoladeOOm-lflerci0 .	.. .,. •	.	.	/

.da-'Capita! ,2:001)000_e

	

-FaouldadQ de-Mediei-	 T-n:

naVetetinaria d-e,louso ,	 i . . .	••

	

Alegre-, 2.OiJ0000......'.. ,..l52.000000,	.	/
21- Aquisição de machiflas - •	-,	•;i-

1 -. agricolas... .......:	400OOOOOOt-	-
22 HortoFlorestal ..........,	S0:000$000.

	

23 Acquisição de machinas	 -

	

• -- -para.benef.iciamento de	1..	-. »	. .
cereaes ...... ............	20:000$000

	

24 Defesa de i,eri-as e niattas	20:Q00$000,
25 .- Limites. do 	...............100:000S0Ç9 ,	•-t	-

	26- Medição e.divisão. de,te	-, 9 , 1 li h
ras publicas........l81:0Q00U0

27 Scr.vio,meteotO!Ogi'O ..-	- t lQ:000O0 -la- . t 1
5.ommissão.Geographlca 6-- • m	L i a.	011/ aicri0 aai-,,

	Geologica .... .. ..... ...»fc-c 100000 —i-ima	'.'	6
Directoria de Industria. e,1 

Com mercio

	

2t a P sôàl10da.1tli11etOiia	Cl 1aa9Q0000,i .	J	•,	--
36 Périeh	diâ1mnanfinb I'..

• (a./	m-.i'1ar ---iI	.-f	a	.....Ya)i.)-	Car
-.
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II. A despender a quantia que fôr necessaria para a re-

	

40:0003000	.	 presentação do Estado na Exposição Nacional a realizar-se na
50:0003000 . cidade do Rio de Janeiro e para a coa strucção do edificio des-

tinado a exposição dos productos dos Estados por occasião dos
festejos do Centenario da Independencia, abrindo os roecessarios

• -	 reditos.
140:000$000 •.	•--	 Art. 13. Fica o governo do Estado auctorizado a conceder-	.	 os seguintes auxilios

	

50:0003000	.	•.	.	 a) de 20:0003000 para a pianista Nair Medeiros, para aper-

	

20:0003006	 feiçoar-se nos seus estudos musicaes na Europa;

	

• 10:0003000	.	 b) de 20:000$00 ao pintor Genesco Alves Murta, para con-
cluir seus estudos na Europa.

Art. 14. Revogam-se as disposiçoes em contrario.
•	-	 Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente lei pertencerem que a cumpram

210:000$000
-. l0:000$00O.

36:0c05090.--
'10) vpu ue0 105ru-1)euaf1s	• 100:0003000	--
41 Expansão economica, Im-	i.

migração e Colonização.	1.800:0003000	8.699:446$000

	

-./	49.421:214$874
- .

Art. 11. Fica o Presidente do Etado auorizao
a) A abrir creditos supplementares i com as formalidades

prescriptas no art. 18, da lei n 2.314, de li de juChode 1876,
observando as disposições dos paragraphos do art. 30 da lei n.
19, de 26 de novembro de 1891, ás seguintes rubricas do art.
2.0 da presente lei, caso se verifique não terem sido sufficiente-
mente dotadas.	 .

Ao 8 1. 0 n. 13, sustento e vestuario de presos pobres ; n. 17,
e suas lettras—Força Publica; ri Publicos ; n. 20,
lettra a, b, c e d Instrucção Publica, pessoal, construcção de
predios); n. 19, b, Expediente e despesa de alimentação.

Ao § 2.' n. 3 e suas lettras, serviço da divida fundada.; n. 4,
Porcentagem a collectores; n. 8, Juros e restituições de em
prestimos de orphãos, etc. ; a. 10, Juros e descontos ; n. 15,
aposentados e reformados ; a. 18, lettra a, b e c—Exercicios
findos.

b) A realizar operações de credito para cobrir o «deficit»
que se verificar, caso a renda orçada não seja sufficiente para
as despesas ordinarias.	 -

cl A realizar operações de credito para occorrer ás despesas
com garantia de juros e subvenções a empresas que de taes fa-
vores gosarem.-

d) A realizar operações de credito, .liquidaveis, dentro do
exercicio financeiro, como antecipação da receita, não exceden
do a terça parte da receita orçada.

Art. 12. E' o governo auctorisado
1. A despender . até a quantia quinhentos d ontos de réis

(500:000$000), abrindo o-necessario credito, para á commemora-
ção do primeiro centenario da Independencia Nacional, de ac-
cordo com o programma que organizar, neste Estado.

31 Estancias	liydto-mirie-
iaes....................

32 Postos zootechnicos......
33 Importação e transporte

de reproductores e de-
fesa da industria pasto-
ril .....................

34 Selecção de gado nacio-
nal.....................

35 Sementes de forragem...
36 Serviço de minas e rios..
37 Vaccinas, sendo 10:0003

de auxilio ao Posto Ex-
perimental de Veterina-
ria da Capital para pro-
seguimento dos estudos
e combate á febre
aphtosa.................

38 Tanques insecticidas....
39 Serviço anti ophidico..... Dada no Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes,

m Bello Horizonte, ao 1 ° dia de outubro de 1921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDS.

João Luiz Alces.

Seliada e publicada na Secretaria das Finanças do Estado de
Minas &eraes, em Bello Horizonte, ao 1. 0 dia de outubro de 1921.
—O Inspector do Thesouro, Henrique Barbosa da Silva Cabral.
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Institutos a João Pinhei-
ro , «D. Bosco»,c -Bue-
no Brandão»	 212:0008)JJ'

16 Aprendizados agri colas
«José Gonçalves., «Bor-
ges Sampaio» O «Itam-	 .	-.
hacurv». .............	92;320000

17 Escola Superior de Agri-
cultura ................ ...50):000000.

18 Fazenda daGamêlielra:	33600$000.	 r

19 Ensino ambulante 'agro-	.	 . ;	'
pecuario e defesa agri- 	i '
cola ... .................	220:0O0$Oo(}	.

20 Subvenções	 ' '
A' Escola de Engenharia na

Capital 50:000$000, ao	1

Instituto Electro-Tech-	.
nico de lta,juhá........' .
35:000$000 , ao Curso n-	-
nexo da Escola de Mi-
nas de Ouro Preto......
20:000$(0, as Escolas

- Dom Hosco, de Cachoei-
ra do. Campo 15:0009000
á Escola Agricolade
Lavrasl0000$O00, á Es-
cola Mineira de Agro	..
nomia e Veterinaria...
I0:000$000, ao -Aprendi-

- zado-'Agricola, annexo
- ao• Gymnasio-Leopoldi-

nense '5:O00000l á Es-
cola Poflssional «Dcl-
fim Moreira» 3:OIJO$000,

• á Escola de' CormerÕio
(Ia Capital 2.000000 e'
á Faculdade dê- Medici .....'
na Vetetinaria de' l'ou8o -	-
Alegre, 2.000$000	 - 132:000000

21 Acquisição do machinas
agricolas . ... ..... .......	-	400:000000

22 Horto florestal	 30:000000
23 AcquisiàO de machinas

para beneficianiento de
cereaes .......	....	... ' 20:000000

24 Defesa de terras e rnatt,as	20:000$000'
2 Limites do Estado	 100:000$000-
-26- Medição e divisão de ter-

ras pnblicas.. ... ...	181:00090ú0
27 Serviço meteorologi'o	80:000$000
28 Commissão Geographica e

Geologica ..............l50000000
Directoria de Industria e

Commercio
29 Pestoal da Directoria...	. - , 93.000$000>
30 Tcrí-eno	diamaiïtinos...	8:400$00&

L.-4
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40:000$u00.
50.; ]00Q

140:.0000u0.,.

..5Õ:0Q0ooÕ.....
0;000S006

10:dOQO00;

31 Estancias	liydio-uiine-
raes	 .

32 Postos zootechnicos......
33 Importação e transporte

de reproductores e de-
fesa da jndusiria pasto-
ril.......................

34 Selecção de gado nacio-
nal ............. ..-

35 Sementes de forragem..
36 Serviço de minas e rios..
37 Vaccinas, sendo 10:000

de auxilio ao Posto Ex-
perimental de Veterina-
ria da Capital para pro-
seguimento dos estudos
e combate á f e h r e
aph tosa................

38 Tanques insecticidas....
39 Serviço anti ophidico .....
40 Exposições agro-pecuarias
41 ExoansSn economia Tm.

11. A despender a quantia que fôr necessaria para a re-
presentação do Estado na Exposição Nacional a realizar-se na
cidade do Rio de Janeiro e para a coo strucção do edificio des-
tinado a exposição dos productos dos Estados por occasião dos
festejos do Centenario da Independencia, abrindo os necessarioS
creditos.Art. 13. Fica o governo do Estado auctorizado a conceder
•os seguintes auziliosa) de 20:000$000 para a pianista Nair Medeiros, para aper-

- 	 feiçoar-se nos seus estudos musicaes na Europa
- -	 b) de 20:€XJ00O ao pintor Genesco Alves Murta, para con-

cluir seus estudos na Europa.Art. 14. Revogam-Se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as auctoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente lei pertencerem que a cumpram
e façam cumprir tão inteiramente como neila se contém.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças a faça
mprimir, publicar e correr.loa1.00$oÕo

W:000Quo
• 36;00O30l0
1tXJ:000000

migração e Colonização.	1.SQ0:000 000 ' - 8.699:446$000

49.421:214874

Art, 11. Fica o Presidente do Estado auctbrizado
a> A abrir creditos supplementares coi.i as formalidades

prescriptas no art. 18, da lei ri de li de junho de 1876,
observando as disposições dos paragraphos do art. 3,0 da lei n.
19, de 26 de novembro de 1891, ás seguintes rubricas do.art.
2.0 da presente lei, caso se verifique não terem sido sufficiente-
mente dotadas.

Ao § 1. 0 n. 13, sustento e vestuario de presos pobres ; n. 17,
e suas lettras— Força Publica; n 18—Soccorros Publicos ; n. 20,
lettra a, b, e e cl Instrucção Publica, (pessoal,. construcção de
predios); n. 19, b, Expediente e despesa de alimentação.

Ao § 2. 1 n. 3 e suas lettras, serviço da divida fundada ; n. 4,
Porcentagem a collectores ; n. S. Juros e restituições de em
prestimos de orphãos, etc. ; n. 10, Juros e descontos ; n. 15,
aposentados e reformados; a. 18, lettra a, b e cExercicios
findos.

b) A realizar operações de credito para cobrir o «deficit
que se verificar, caso a renda orçada não seja suificiente para
as despesas ordinaris.

c) A realizar operações de credito, para occorrer ás despesas
com garantia de juros e subvenções a empresas que de taes fa-
vores gosarem.	.	 ..	-

d) A realizar operações de credito, liquidaveis, dentro do
exercicio financeiro, como antecipação da receita, não exceden-
do a terça parte da receita orçada.

Ari. 12. E' o governo auctorisado
I. A despender até a quantia quinhentos de contos de réis

(500:000$000), abrindo 'o necessario credito, para a commemora-
qão do primeiro Centenario da Independencia Nacional, de ac-
cordo com o programma que organi7ar, neste Estado.

Dada no Falado da Presidencia do Estado de Minas Geraes
em Bello Hor

i zonte, ao 1 o dia de outubro de 1921.

AETHUR DA SILVA BaRNARDES.

João Luiz Alves.

Seilada e publicada na Secretaria das Finanças do Estado de
Minas Oei'aes, em Belio Horizonte, ao 1. 0 dia de outubro de 1921.
—O Inspector do ThesourO, Henriqve Barbosa da Silva Cabral.



DECRETOS



'4	[1	1	 !'	i	•J,,

.,.	s	 -	 ...	- 0

	

•	4,	-•..•.	 IT,•_	•
-	 -	-	 ,li-! .	1 •,,.	C

4 P9144-4 . ;) •	 . ,---.	 .4 •--.	J"Li, tJ,qj't

	

.1.	1	•	•. .	 -.	)
DO

1 í 1 1

ESTADO.. J1E ,M [NAS GERA ES

DECRETO N. 5.500—DE 4 DE JANEIRO DE 1921
.1	.	-	.	-	•'	 •	í'•	 4.

•,.	14 • 4A	1	-	.	. -	• 1 .' 4.1
crêa uma escola mista no logar denominado Corrego do Lopes,

districto de S. José do Passabem, municipio de Conceição
*4	..	-,	.	 ¶4	

4_.,I

:O)Fésidéit d	 dáÓbõrdõ
o régíílaineiitd d&'éfisfflõ, ies6Iv riÜ	sbIa

no legar denominado Corrego do Lopes, districb déS6 Jõé
do Passabem, municipio de Conceição.

(11)	4,l,14j)	-- ti/	.1	 4 4•..	'u
Palacio da Presidenciado Estado de--Mulas Gerães, em.

Beilo horizonte, aos 4 de janeiro de 1921.

ARTIIIJE DA SILVA I3ERNARDES

	

.....).44'	.	•4 -.
Affonso Fentia Junior,
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DECRETO N. .501—DE 4 DE JANEIRO DE 1921

Cra unia escola mista no logar denominado Barão de Camar-
gos, municipio de Cataguazes

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com
o regulamento do ensino, resolve crear uma escola mista no
logar denominado Barão de Camargos, districto da cidade de
Cataguazes.

2Ç)TW flflPalacio da Presidencia do Estado'deMiflas Geraes, em
Belio Horizonte, 4 de janeiro de 4921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

d J	O 4WY penn Uuflicí o ,: T8

DECRETO N. 5.50—DE 4 DE JANEIRO DE 1921

I i1h_/i	 .,, ) , I	íj

Crêa uma escola mista no bairro do Ronca, districto de Retiro,
municipio de S. Gonçalo do Sapucahy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com
o regulamento do ensino, resolve crear uma escola mista no

,do.Ronca, districto de. Retiro, municipio . de S. Gona-
lo doapucáhy...,

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizon1e,i4 Idè .janeiro:de.402L	.	1

tiJl i	 iTIIt o!hí.l

AarIIuR DA SILVA I3ERNARDES.
- -. lj / •i1 1 _ae I r ! â O,

A /Tonso Penn! Junior.
•lI %• '\_	i , i	r\\h

—5--
DECRETO N. .503--DE 4 DE ANIRO	1921

Crêa, uma escola rural, mista, na estação de S. Miguel, muni-
cipio de Formiga

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com
o regulamento do ensino, resolve crar uma escola - rural,
m ista, na estação de S Miguel, municipio de 1 ormiga

Paleio da Presideniia db Estado de Minas Geraes, em
Beilo horizonte, 4 de janeiro de 1921.

ARTIIUR DA S1LV. BEIINARDES.

	

-	-L

• Affonso PennaJunOr.

DECRETO N. iL04—DE 4 DE JANEIRO DE 1921

Converte em mista a escoh., feminina do districto de .Jubaby,
''munidipio de Conquista

O Presidente do Estado de Minas Geraes
'

de accordo com
o regulamento do ensino, resolve converter em mista a es-
cola feminina do districto de Juhahy, município de Conquista.

•	-
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geiaes, em

Belio Horizonte, 4 de janeiro de 1921.

	

C	 •	 g•i	•i
-	• . -	•-ARTIIUR DA SILVA BERNARDES

A[fonso Penna Junior.

•	, .'i • l	 •..-•r:l

DECRETO N. 5.505—tE 4DE JANEIRODE 4921'
-	_,_	1	 .)1 • ii	•	•	k.	''' (

Crêauniii èscola -niaséulina, urbana, •no bairro denominado
Barra, na cidade de Ayrnorés	. '

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com
o regulamento dojensitlo,.resOlve crear .uma escola mascu-
una, urbana, no legar denominado Barra; ,na.,.ciçladedei
Aymorés.

Palacio daPresdecia doEstadçde Minas Geraes, em Beilo
Horizonte, 4 de janeiro de 191.

ARTilURDA SILVA BERNABDES.

AJfonso PennaJnn k'.

H
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DFCRETO N. 5.506—DE 4 DE JANEIRO DE 4921

	Convert em mita a escola D3ascuÏi	do dÏstrictó dó Agua'
Vermelha, municipio '&e Salinas

o	1'	.'•ll	 •	 ,

O Rresideni do Estado de Minas Geraes d aó6rdo com
o regulamento do ensin6, resol 'i3dnvertr eih mista 'a esco
Ia masculina do districto de Agua . Vermelha, municipio de

	

Salinas.	 .	'

Palacio da Ps j fencia doEstado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, aos4 lejaneiro de 4921.

ARTHUR DA ,SILVA BERNARDES.

	

-	•	
•-	• '.t	r'	.'í';i 'ï -

Affonso JUflÔr.
i-	1.	 •,-	,-	,•-I...

:	 •

DECRETO N. 5.507 - DE 4 DE JANEIRO DE 49213f	.	'	 •j- ; t•	1"	:1 tj'r, s

	

-o.	•.	'-fI
Transfere para ogrupo escolar de Turvo o logar de adjuneto

do grupóéscolar de Prados, õreádo pelo dec. n. 3.816, de
11 de fevereiro de 1913.

-'.	•,-'•.•

O Presidente do EstaddMjffãs Geraes, de conformi-
dade com: o regujamentoda instrucção,-reo1ve transferir
para o grupo escolar do Turvoo logar de adjuncto do grupo
escolar de Prados, creado pelo dec. n. .3.816, 1,de 11 de'feve;
reiro de 4913.	 b 1 ! . .

•	'	ftl	.' '3j.° .	'O	1 •I.t.	01	•. ',l,!	':..'I
Palacio t da Presidencia doEstadoude Minas Geraes;' em

BelloHorjzoite, 4de jàneirode- 1924. tt :il on
f

•	
ARhÍR'IjA

b.

/	
Af)onsõ' P/nng Junto,.

DECRETO N. 5.508—DE 11 DE JANEIRO DE 1921

Crêa mais-uma escola mistano districto de Fórtuna'municipio
de Sete Lagoas

O Presidente do. Estado de Minas Geraes, de accordo
com o regulamento do ensino resolve crear mais uma escola
mista no districto de Fortuna, municipio de Sete Lagoas.

Palacio da Presiden ja do Estado de Mihs 'GM'as, em
Beilo Horizonte; 11 de janeiro de,1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO. '5.509 -DE li DE JANEIRO DE l92

Cra mais uma escola mista no , districto de Estrelia, municipio
dó Dbres do Indayá

O Presidentè do Estàdo de Minas Geraes, de accordo com
o regulamento do ensino, resolve crear uma escola mista no
districto de Estreila, municjpio de Dores do Indayá.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, lide janeiro de 491.	 1

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

(	 1'	Affonrõ Penna Juntar.
-	t

DECRETO N. 5.540-DE 41 DE JANEIRO DE 1921

Ciêa o logar de adjuncto á escola masculina da cidade, de Cam-
pos Geraes

•	 :''

• O Presidente do Estado dó Minas Geraes, da accordo com
o regulamento do ensino, resolve cre'ar o logar de adjuncto á
escola masculina da cidade de Campos Geyaes.	•.,

- ,	 oL' O•	'	• 1
II

Palacio da Presidéncia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 11 de janeiro de 1921.

ARTIIUR nk SILVA BERNARDES,

4Lfonso Penna Junior.
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DECRETO N. 511 pe41 DE JANEIRO DE 191

Crêa urna escola mista-no districto deSJo	da Õacliôeira,municipio de S Joao I\epomuceno

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo
com o regulannto do ensino, resolve crear uma escola mista
no districlo de S. José da Cachoeira, municipio de S. João
Nepomuceno.	 .

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 11 de janeiro de, de 1911.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior,

-9-
DECRETO N. 5.513 —DE 11 DE JANEIRO DE 4021

ii	-	..	 •'
Crêalirna escola mista no distridtd1e N. S. da Luz do Aterra-

do,' municipio de Dores do Indyá

O'Piesjdente do Estado de Mirias deraes, de accordo com
ó reu1àmento dó ensino, resolve crear uma escola mista no
districto de Nossa Senhora da Lu do Aterradõ, municipio de
Dores` do Indavá»

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizôntè, 11 djàneiro dê 1921.

ARTFIUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penua Junior.

DECRETO N. t.512—DE 14 DE JANEIRO DE 1921

Crêa tres escolas ruraes, rnistas,no municipio de S. João Ne-
pornuceno nos logarés denominados Intendencia, Pouso
Alegre, e Aracy.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com
o regulatdiit db ensino, resolve crear uma escola rural,
mista, em cada um dos logares denominados Intendencia,
Pouso Alegre e Aracy, municipio de S. João .Nepomuceno.

Palacio da Presjdenciã do Estadode Minas Geraes,
Bello Horizonte, 41 de janeiro de 1921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

Affono' Penna Junjor.

DECRETO 'N. 5.514 bE 14 D JANEiO DE 4021'

crêa mais urna cadeira e um logar de adjuncto no grupo esco-
lar da cidade de Piumliy

O Presidente do Estado de Minas Geraes de conformida-
de óoma Legislação Escolar, eris' vigor, resolve creár mais.
uma cadeira e um logai de adjuncto no grupo escolar da
cidade de Piumhy.

- Palacio da Preside'sicia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 41 de janeiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Peniza júnior.



1

lo -

DECRETO N. 5.515—DE 11 DE JANEIRO DE 1921

Transfere para o grupo escolar de Conceição do Rio Verde o
lpgar de adjiico do gripo escolar da cidade de Patos,
creado pelo dec n; 5.4O0 de 10 de outibró'de I920.

O Presidente do Estado de Minas .Geraes,,de conformi-
dade com Legislação' Escolar, em vigor, resol ye transferir
para o grupo escolar de Conceição do RIO Verde o loãr de
adjunctodo grupo escolar da cidade	 crde Patos,	eado pelo
dec. n. .400, de 19 de outubro de 4920.

Palacio da Présidencia do Estado de 'Minas Geraès pip
Beilo Horizonte, 11 de janeiro de 1921.

ARTI-ÍUR DA SILVA BERNARDES.

Junior.

DECRETO ri., 5.516 DE 41 DE • JANEIRO DE 4921

Crêa mais unia cadeira, no grupo escolar 'da cidade de Patos

• O Presidente do Estado de Minas Geraes,e conformida-
de com a Legislaç'io Escolar eir' vigor resolve' ertar mais
urna t cadeira no grupd'escolár da cidáde dePatos.;	_'	,(.	 '•	 '	 $i,i	.OI

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
1ello Horizonte, 41 de janeiro de 4921.i	.•q

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
I . // • i' I	1 '	'

Affonso Penna Jun For.
\	''i'\

DECRETO N. 5.517—DE 11 DE JANEIRO DE 1921

Transfere para a povoação da Grupiara do Pinto, municipio
de Diamantina, a escola masculina do districto e pousoAlto, do ''me'smo' 'iriizhíeipi'o.

O Prpsidente do Estado de Minas Gemes, de accordo com
o regulamejto do ensino, resolve transferii para a po\oaç 10da Grupiara do Pinto, munleipio de Diamantina, a, escola

	

macuIjna do' districto dp ' Pouso"AIto,	mesmo rnunicipio:

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte,' 11 de jan'eiro de 1921.

11,1 1	 - ARTIJJJR IA SILVA BERNARDES.

•	 •.
Affonso Penna Jwzior.

DECRETO N
•. 5.518—DE 11 DE JANEIRO DE 4921•	•'	•;	1,	•.,,	

•,i'il

Transfere para o Jogar denominado Braunas, districto de La-
ranjal, municipio de Cataguazes, a escola rural., mista, de
StJoãod'a'Sapucaia, -dó !:meshio Inu:icipiõ.t'

Lii	ii,	•

.0 Presidente do Estado de Minas- Geraes, de" accordocom o regilamento do ensino,, resolve transferir 1-paIà '11dgar• denominado Braunas, - distrjçto de Laranjal, munici1iio -dë
Cataguazes, a escola rural,. m

'	ista, 'de S João 'daSapüaia/"do mesmo . mudicipio.i	[	-' 1 1	 II
i'	 ''	'.	/	'-	- - i•	iL.

• ,	'.	 ..	Li III
Palacio _da Pr.sidencja do Estado de Minas Geraes, em

	

Beilo Horizonte, 41 de janeiro de 1921	e	1
: i

, ARTIJUR DA SILVA BERNARDES.

1	'	
" Afj6nso /eana funior.

'J	••'\,')\.
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DECRETO N. 5.519—DE 11 DE JANEIRO DE 4921

Marca o-dia 21 de abril proxirno futuro para a instaflação do
districto de Quintinos, municipio de Patos

- O Presidente do Estado de Ninas Geraes, usando da at-
tribuiço que lhe confere o art. 57 da Constituição, resolve
designar o dia 21 de abril proximo futuro para a installaçïio
da districto de Quintinos, rninicipio de Patos.

Palãêio da Prêsidencia do Estado de Mihas Géraes, em
IleUo Horizonte, 11 de janeiro de '191.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Peana Juuior.

DECRETO N. 5.520—DE 21 DE JANEIRO DE 4921

-,,_	1.1•
Abre o credito extraordinario de 2.680:000$000 para o serviço de

construcção da E. F. Paracatú

Õ Presidente do Estado de Minas, Geraes,sando da at-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição e de ac-
cordo coiu a auctorização constante do art. 2.°, Iettra a, da
lei n. 74t1 A, de 13 de setembro de 4919, -resolve abrir o
coedto extraordinario de dois mil seiscentos oitenta contos
deris (2.€8Q:Q00O00) para occorrer a despesas . com a con-.,
strucção . da Estrada, de Ferro Paracatú.,

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Agricultura,
Industria, Terras, Viação e Obras Publicas e das Finanças
assim o tenham entendido e façam executar.

1
palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerae', 'eh

Belio Horizonte, 28 de dezembro de 1920.

-"' , 1 1 T. AdTIÜj t D&SILVA BERNAROES.

ClQdomiro,AugustO de Oliveira.

Rão Lu iz Alves.

-)3-

lrnportancianecessariaparao prapara, do -leito

	

entre Bom'Despac.ho eDores do lndayá, da-	.

	

rante o couente armo	 1 960 O0O00O

	

Idem" paraacqúiiçó de trilhos Para Õtreclío	:- •

	

de Bom Despacho ao Rio São Francisco.....	720.
Credito preciso...........2.6S0:0005000

Secção de Viação, janeiro de 1921.—Miranda Moreira, 2.0
offlcial. Visto 20-1-921.—Carlos Pinto, chefe de secção.
Vist 20'de janeiro de 1921.--Benedicto dos Santos,, direc/or
em exercicio.	 .

E	5	..

DECRETO N. 5.521 — DE 21 DE JANEIRO JE 191

Disl.rihue credito, para as , despesasda Secetaria da Agricultu-
ra, Industria, Terras, Viação e Obras Publicas,- no semestre
de janeiro a junho de, 1921. .

O Preidente do Estado de .Mioas Geraes, usando da
attribuição que lhe confere o n: 14- do art. 57 da Contituição
do Estado, resolve approvar o quadro que a éste acompanha,
organizado de accordo' com a lei 'n: -. 798, de 25 de setembro
de 19-20, relativo á distribuição de credito para .occorrer ás
despesas da Secretaria da Agricultura,. lndustria,"i'erras;
Viação e.Obras Publicas, no semestre. de janeiro::a junho do
corrente anuo, determinando que, pela Secretaria das Finan-
ças, sejam effectuados osrespeetivos pàgamentos,ávisla das
requisições expedidas'. s

Os Se'c'etarios de Estudo d Negcss da Agricultura;
Industria, Terras, Viação e Obras Publicas e .das Finanças
assim o tenham entendido e façam executar.

—-

' Pladio da Presidícia do Esta'dd ' de' Minas Graes, em
Bello.Horizonte, aos,21 de janeiro de I91 . ......

.5'

ARTIIUR DA SILVA flERNkRDES.

- Ctodornlro -Augusto 'de Oliveira.
5..	 -.	 i(	..	 •_ .	 , ___J	 -.. 1.

M' O: João Luiz, Alre.s. ..,
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DECRETO N. .522-DE 21 DE JANEIRO DE 91

Distribue credito para as despesas da Secretaria ds Finanças
O Presidente do Estado de Minas Geraes, usado de at-

tribuições que lhe são por lei c6nfida's, rsõIve aprovar o
quadro que a este acompanha organl7ado de accordo com a
lei n. 708, de 2 de setembro de 920, relativo á distribuição
de credito para occorrer is despesas.da Secretaria das Finan-
ças, no semestre de janeiro a junho de 1991.

O Secretario de Estado dos Negocios das, Finanças assim
o tenha entendido & faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado 1e Minas 'Geras, em
Beilo Horizonte, 21 de janeiro de'1921.

ABTIIUR DA SILVA , BERNARDES.

-, João Luiz Alces.

Quadro de distribUiçãO pira aS t deSPesaS da Se-
cretaria das Fiim.uçaS, noserneStre, de janeiro
a junho de 1921.

Credito para o Orça ento.

	

Ns	Natuieri da despesa	1 sem	L nestre	ei	798

	

§ 2° Secretaria das F- .	• i	II

nanas :	 ".•
1.a Pessoal ..... ............ .,2O1:S19994 .. 403:630)9S8

b) Expediente, rccolhimen-	.
to de saldo ..............40:000$000 ..'• 80:W_0,0000

c) Passagens em estradas
ferro e lelegram mas......20:000$000	40:000,000

	

2.	Recebedoria de Minas na	 .
Capil ai Federal .1 Ir.........

a) Pessoal...................:U12:12OOOO	. '224:240$000
h) Expediente................2O:OOO$0'O	40:0005000

3.	Serviço da Divida Fim-	 .
dada:.

a) Juros da divida interna	.1.503 530$000 3.087:o&)S000
.h) Juros da divida exierna. .. 2.O7O:569I8 .. 4..141:189S696
c) Amortiza90 da divida

externa .........	,4O1:9790OO.	$O9:95SOOO
d) Despes a accessolias.......	19:200S000' . ,3S1oO04jO

	

4.	Porcentagem a coliecto- ..............
-	res o escrivães .......69l:675OOO	1.329:350$000

	

5. 	Directoria da' Fisc1iza-
ção	t,	tul 	) •	e1,.I	, ( 1

a) Pessoal ..............	146:6208000.' t,,2OB;21O$QQ°l
b) Expediente e sello....	- 8:000$009	16:0008900

	

6.	pësoà1 d	otôsfisas	'-	.•	l	t

	eporcentagem 1aofis-	.	 , 7
S..	300	U	0OPih
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Credito para o Orçamento.

	

Ns.	. Natureza da despeza	1.° semestre Lei n. 798
7. .Alugueis de casa para

pontos fiscaes ......... .
8. Juros de emprestimos de

orphão, sobre deposito
na Caixa Economica e
e de finanças.........

9. . Poncentagem a estrada
de ferro................

	

LO.	Juros e descontos.......
11. Custeio de automovel
12. . Iliuminação da Secretaria

	

-	- e seguro de predios dó

	

2.	• Estado...................
13. imprensa Oficial:
• Pessoal tituladoe contra-

ctado não comprehen-
dendo os obreiros.....

b) Quota para expediente e
publicações da Secre-
taria do Interior e re-
partições dependentes,
da Secretarias da Po-
licia, Senado e Camara
dos Deputados........

e) Quota para expediente e
publicações da Secre-
taria da Finanças.....

d) Quota para expediente e
publicações da Secre-
taria da, Agricultura..

14. Restituições e reposições
das verbas de receita
orçamentaria, saldo a
favor de exactores e
outros 'de exercicios
anteriores............

Aposentados e reforma-

	

16.	Custas em causas da
Fazenda...............

	

17.	Eventuaes .............

	

18.	Exercicios findos
a) Da Secretaria do Inte-

rior .......... ...... ..
b) Da Secretaria das Fi-

nane,as ........... .....
e) Da Secretaria da Agri-

cultura........-... ..
19. Pessoal e expediente da

Junta Comrnercial, sen-
do 1:000$ 'parã expe-
diente................

	

20.	Juros de apolices de exer-
cícios anteriores..... . -,

D. M.-2

60:000$000	120:0008000

100:000$000	200:0008000

600:0008000 1.200:000$000
150:0008000	300:000$000

3:000t000	6:000$000

-14:0005000	28:0008000

170:000$000	840:000000

130:000000	260:000$000

55:000$000	110:000$000

25:00000()	50:000 000

50:0008000	100:000$000

544:027$119 1.088:054$239

25:000$000	50:000$000
7:500$000	15:0005000

10:000$000	20:000$000

10:0008000	20:0005000

5:000000	10:000$000

7:370000	14:740$000

50:000000	100:0008000



-

Cedito para o Orçamento.
Na. Natureza dadespeza	,10. semestre .Lei'n. 7981
21	Feiras de gado....... . '.,	69:000000'	138:06O00

'22.

	

	'Porcentagen '(20°/o) em-	 .
favor da Caixa Benefi- 
cente dos Funccio'na,-
rios Publicos sobre a
arrecadaçãb de multas
e divida activa	 98:000$000	096:0O0$0O0

23.	-Pera attdnder á bonifica-- -- .........
qão de viicimantos	1''' k

dos 'func'diõnarios pu-	''	*
blico,	 886 8i55OO i 1 773 71'l0O

• Total .......... ........ .:.• S.581:2646Í, J7.162:532923

1. secção, 12 de janeiro de- 1921.—José A- Soares 'd&Senna.

	

Tito Novaes, chefe da 1. 1 secção.	-
•	.•	..	-''

	

Visto,—H. Cabral.	.	.	.. .
	Visto.—João Leal.	•.	--	1-

'"4	
.

	

-	.	 1
4.

DECRETO N. 5.5-23 --DE 21 DE
(
 JANEIRO DE 1921

41'4 m-	(h
Approva o accordo celebrado entre 'o Estado de Minas Geraes e

Estrada de' Ferro Goyaz,' para a acdaãõpela mesma
Estrada dos impostos mineiós. ' "	•• . i	.•

e
O Presidente do Estado de Il1ina Geras, usando da ai-

, tribuiç.ão, que llie,confere o art, 5, da. Constituição, resolve
approvar o termo do convenin,celebradoentre oziEstadóide
Minas -Geraes e a Estrada de Ferro-Goyazí em . 23- fde dezem-

	

bro de 1920, para arrecadação pela	 Férro

	

'dos impostos m4neiros.	....... .......",	.
O Secretaiio de Estado dos Negoõios'das 'Finanças a'sim

o tenha entendido e o taça executar.

Palacio da' Presidencia do Estado. de. Minas- Gera,es, em
Bello Horizonte, 21 de janeiro -de 19211 su

'	ILI
ARTHUR DA SLLVÀ BERNARDES.

- '--	t	-- João -Luiz, -A1ve&............................. '1

-

-DECRETO N - 5.524—DE 21 DE JANEIRO DE 4921 -'

Arova'o i'egulamentopara. execução&da' lei n 797, -de . 25 de
-	.	 setembro de 1920

'O Presidente ; do- Estado de Minas Gera-s, usando da at-
tribuição que lhe confere o, n. 1, do-art. 57 da Constituição
resolve approvar o regulamento' que com, este baixa, para
exebuçãodaIei'n.797,,de 25de setembro de 1920, assignado
pelo Secretario de Estada dos Negocios do-Interior, que o fará
exe cutar.

.Palaciõ d Presidëncia, dó, Estado de: Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 21 de janeiro de, 1921.-	.•	 - .

4' '	' 1	-	=' 'a ' -	- -	•'	- ,	
4 

11'.

ARTHUR DA SILVA BERNAEDES.

Jl,jI_ 4 ( :	 1	_.---	-	.
,	. - ....Affonso -Peirna Junjor.

Regulamento a-que se refere o dec. n.'5.524,
desta (Lata

'Art° Fic'ànsuprimidos, á nedidá,'ue se vagarem,
os-cargos de juies müniéipaes nas sédes das comarcas.

'J 'Art. 2° -As fuiicções `dos 'cargossiipprirnjdos serão exer-
cidas 'pelos juizes direito.' "	' '	- '
- - .4o Exceptuain-sé dàcompetaiidia dos juizes de direi-,
to: a) a formação da culpa doa processos communs b)opré-
paro dos processos 'de ' contravenções, infracõe de post uras,
termos de bem viver e de segurança e, em geral, dos crimes'
cuja pena não exceder, no maximo, de seis mezes de prisão
ceilulur, com ou sem militas, e) as execuções criffiinaes.
' ' 2 ° . Essas attribui6es passam 'a pertencer aos deiega-,

dos de 'policia instituidos pela lei n 852 de 18 de agosto
de 4911, que as t exercerao mesmo quando-haja,

i no municipio
delegado especial,.' em-" iSõmmissão;'  .' ' , ' -	- 	( 4

o Art 3 ° Aos juizes de direito, nas sédes das comarcas,
e' aos juizes muizes 1 municipaes, nos termos annexos, comp_
te o recebimento,, das dénuncias -"e queixas 'e a" decretaçaô'
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da prisão preventiva, sendo, porém, da exclusiva competen-
cia do juiz de direito os despachõs de pronuncia ou im-
pronuncia.

Art. 4•0 Concluidas as investigações policiaes, o delega-
do remetterá. o processo- ao juiz competente, podendo nessa
occasião representar sobre a conveniencia da prisão preven-
tiva do indiciado, o que poderá fazer lambem no correr
dessas investigações e da formação da culpa, sempre que se
tratar de crime inafiançavel e resultarem da prova produzida
indicios vehementes de culpabilidade.	 *

§ 4•0 Recebido o processo pelo juiz, mandará este dar,
vista -ao promotor para denuncia ou para dizer o que fôr a
bem da justiça Offerecida a 1 denuncia e si fór recebida,
mandará o juiz de direito que os autos baixem ao delegado
de policia competente, para a formação da culpa, a qual se
fará de accordo com as prescripções legaes em vigor.

§ 2.0 Quando sobre a conveniencia da prisão preventiva
lhe lôr representado pelo delegado de policia, poderá o juiz
antes de despachar, mandar que seja ouvido o promotor de
justiça.

§ 30 A prisão -preventiva, nos casos deste artigo, po-
derá ser requerida pelo representante do Ministerio Publi-
co, e, decretada antes da pronuncia, não está subordinada
ao effeito suspensivo do rei3urso interposto dessa decisão.

/s.° Encerrada a formação da culpa, subirão os autos
á conclusão do juiz de direito para o despacho de pronun-
cia ou impronuncia, correndo, dessa phase em deante, pe-
rante ele, todos os demais actos até final julgamento,
excepto

.1) os processos vindos dos termos annexos, quelserão
dévlvidos aos respectivos juizes municipaes, para os ulterio-
res termos;

2) as execuções criminaes, que competem aos delegados
de policia, na fôrma da lettra c do § 1. 0 do  art, 2.Õ deste decreto.

Art. 5.° O juiz dedireito, antesde -decretara pronun-
cia ou imprimuncia, poderá ordenàr «ex-offlcio», ou areque-
rimerito do denunciado ou querelado, que sejam reinqueri-
das as testemunhas, sob sua presidencia, e outros diligen-
cias que julgar necessarias.	-

Art. 6.- Do despacho de pronuncia ou impron - uncia cabe
rõcurso voluntario para a Camara Criminal do Tribunal da
Mação.	 -

§ 4•0 Este rócsii'so; que será recebido em ambos os effei-
tos, deverá ser interposto no prazo de cinco dias, contados
da data da intimação do despacho de pronuncia ou impro
rídncia, seguindo para a superior instancia nos proprios au-
tos' do processo, independente -de traslado.	- .,-.

§ 2. 1 A . interposição deste recurso se fará péranteo juiz
de direito daséde da .comãrca ou o juiz municipal4o termo
aunexo, conforme. o fôro onde tiver corrido o processo.

- 21 -

§ 3,0 Dentro decinco dias- da data da interposição do
recurso deverão as a-llegações do recorrente ser entregues em
cartorio, onde terá vista dos autos.	-

4.! Os autos serão remettidos dentro de dez dias, para
o Tribunal da Relação, onde o recurso será julgado, obser-
vando-se, odisposto no art. 21 e seguintes dodeo. n. 1.636,
de 1903.- •	 - -	-	 --

§ 5. E' mantida a appellação ex-officio para a Camara
Criininal:do Tribunal da Relação, nos casos mencionados no
art. 46 da lei n. 72, de 27 de julho de 1893.	.. -

Art. 7. Nas faltas e impedimentos dos delegados for-
mados, as attribuições que lhes competem serão exercidas
porseus substitutos ilegaes,- que perceberão metade dõs ven-
ciiiientos que couberem aos substituidos, quando asubstitui
ção fôr por motivo de vaga do cargo -ou de licença dos èf-.
feetivos.

Art. 8. As causas de cobrança , de divida até 500000
serão preparadas e julgadas pelos juizes de paz, nas sádes das
comarcas e por estes e pelos juizes municlpaes, nos termos
annexos, com competencia cumulativa para esse fim,

1. 0 Todas as oütras "usas, ,nos termos annexos, se-
rão -, preparadas e julgadas pelo juiz de direito da comarca.

§ 2.° Nas. sedés das comarcas as causas de cobrança de
dividas de valor. excedento' de hOOOOO- e as de- qualquer valor
que não forem de cobrança de divida, serão preparadas e
julgadas pelo juiz de direito.	 . -

§ 30 -Das decisões do juiz de direito, proferidas em
primeira instancia, nos casos dos § 1. 0 e '2. 0 dêstè artigo'
cabem os recursos admittidos em lei para a Camara Civil do
Tribunal da Relação do Estado...

Art. 9? Na falta ou impedimento do juiz municipal, a
substituição do juiz de direito se fará na fôrma prescripta
pelo art. 485 do dec., !k.564, de 24 de , abril' dê 1916; com as
restricções constantes aos arts. 18, lettrac, e 26, do mesmo
decreto.

Art. io: Na comarca da Capital, as funcções conferida
pelo presente decreto aos delegados de policia serãb eiercidas
por aquelie que o governo designar.

Art. fl. Nos. termos annexos, as attrihuições conferidas
pelo art.. 2. 0 e § 2.°, ultima alinea, deste decreto, aos dele
gados depohicia das sédes das comarcas, continuam, a per
tenceiaoS juizes municipaes, na forma da legislação em.vigor.

Art. 42. Logo que em cada comarca se verifique a sup-
ressão do cargo de juiz municipal, os juizes de d reito e os

delegados de policia terão uma gratificação especial; 1 pelo
auginento de serviço * de 600000 e 800000 por-' anho; res-
pectivamente.

Art. 43.-,. Os-venuimentos dos juizes municipaes dos ter-
mos e dos promotores de justiça ficam elevados de accordo
com a tabelia annexa.ç"tr-
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• 'Art. 14. 'Os actu&es jüizes muniipes,dujo cargos são

.supprimidos; terão preferencia, si o 'requererem, pára opre-
enchimento das vagas dos-legares de promotores Íde justia e
delegad6s'dè policia, se assim convier aos serviço publico.

Art. 15.' Continúaem pleno vigor todaa legislação 'ãn-
tenor que não tiver sido expressamente rèvogada'pela lei=
797, de 25 de setembro do anno proximo passado, e.orest'e
decreto. : w , ,í 	• i	,	Ii	,
ou Art.t46. Este regulamento ntrará 'em vigor na'dãta'de
sua publicação.'	-'.

,, 1	1	 -	 '''	 ,
Secretaria de Estado dos Negoci'os 1 uo mIe-nor de Minas

Geraes em Belio ,Horizont, aos r21dejaneiro -de 4921.-
Ájfoaso Penua junior,.	J	 b t-

ij	1 •iC'
TABELLA ANNXA.	-	-1

Juizes municlpaes dos termos annexos	 ' 4 4OOXl
Promotores de justiça de coiïircas de' 3a entran-

eia............................................."	5:520900
Promotorès de justiça de comarcas de 1 -e2.a

.entrancia ................................ ..........	3:960$000

(Lei . n. 797 de 25 de setembro de 1920, art 9 ) —A
fonso Pentia Junior

1

_____	 -	•','.l1I"

1	 1	-,
DECRETO'N.-5.525-DE 21 DE 'JANEIRO DE 1921

Crêa urna escola mista, nocturna, no logar denominado »Fabrica
do Cedi o, disti icto da cidade de Montes Claros

O Presidentedo Estado de Minas Geràes, de acord6 com
oregulãmetito do ensino, resolve crear uma escola mista,
'nocturna, no lugar. dçnominado Fabrica do Cedro, districto
da cidade de l\luntes Claros.	 'L

•	Pala'cio 'da Presi'dencia do Estado 'de Minas Geraes; em
Ájello Horizonte, 4.14 de janeiro , de 1921.

-. ARTUR DA SILVA BEENAÊS:'
1 1	''	•	•'	, '	1''	 '	'1	•'•'.	•'	'1

Affonso Penna 7unior.'--'

— 23" -.

DECRETO N. 5I 526—E 21 DEiAEÍRO DE 1921

Ci-êa uma escola rural', mista, em S. Geraldo, municiio de
Inconfidencia

:o O ilPreside'nte doEslado'de Minas iGeaes, de' 'ac'cordo :com
oe'gulámenlodo ensino,' resolve renr dma1bscol rural',
mista, em .S t Gera ldo'unuriici pio: de Iucônfidencid.1119

-' Palacio da .Fesidencia'db Esfadó ide Minas Gerae em
Belio Horizonte, 21 de jàrfeiro det92l: 1' L • '"	t. ", .1

'1 1	ARTIÚIR DA SILVA BERNARDES.
'l S

Affonso -Penna Junior.
•	4,1	t'

-t .DECRETO N. 5.527--DE 21 DE JANEIRO !DE 4924
',hoI1•v_.-'	ilt'	i-f	'.-'	 '1	 l'
CêauiJfã ésÕla 1 ruial mistana esta'çãb -de Sóbral Pinto, 1 dis-

q	fricto de Rodeiro, município de Ubá`iI

	

,	li

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com
o Àregularnent d 1 "énsino' iesolve'-rear uma escola rural,
hrI'stanarestaçao 'de Sóbial-Pitifõm'iiniicipiod  Ubá -.'

1	 'l ' •	1	 •'' . ,.-'	)	.-	,- p t-
-'al'io 'da Présidéncia do- Es'tãdo de MinasGa' em'

	

Bellà Horioiitê, 21 d-jàrieir'o dê 492l.''	•. • '1	511!'

	

:	,,	()	•

A•RTHURDÂ- SILVA BERNARDES.Ii',

A /Tenso Penna Jun ior.

	

- (11 /iiJl'I / , •r	•	1	- '
ur xvi'

DECRETO N. 5.528E21 -DE JANEIRO DE 1920
I '	i'	1	- '	- '	1	' •	. / I!	1 1 01

Crêa uma escola mista no legar denominado Ouro Fino, muni-
cipio "de 'Rio Casca

0191 1	'	1'. '--	-	 ,	t
Presidente d Estado de Minas Geraes, de accordQ com-11o'fegulainentd'	nin

	

doeso resole crear uma 1 escola 	mista no
id lõKar'ddieofrnddõ Ouro Finb; múBiôipió de'Ri'ó Cascà,.11'-) 1	•-i'	1»'	1	'II,	•	1-,	-

Palacio da Presidendb Ë d	Midi"Giké1s 1ein
Bello Horizonte, 12lydejaneiro de l92l. , it i, o

'li 1	-)ilI ' )vo,lI •-,., 1
ARTHUR DA SILVA BERNARDaS.

•a'i1, 'eT A/ 1v' t fl •	11.

A/Jcnsoenna Junicir.
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DECRETO N. 5.29 -DE 21 iu JANEIRO DE 4921

Crêa uma escola rural, mista, em Santo Estevam, municipiode
Caratinga

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com
o regulamento do ensine, resolve crear uma escola rural,
mista, em Santo Estevam, municipio de Caratinga.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 21 de janeiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.530 -DE 21. DE JANEIRO DE 1921

Crêa uma escola rural, mista, ns logares denominados S. José
do Oriente, districto de Tarú-mirim , Queiroga, districto de
Cuiethé ; e Itaúba, todos do municipio de Caratinga, fican-
do a insta1lao de taes escolas na dependencia dos predios
que deverão ser doados ao Estado.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve - 'crear
uma escola rural, mista, em cada um dos logares denomina-
dos S. José do Oriente, districto de Tarú-mirim; Queiroga,
districto de Cuiethé; e ltaúba, todos do município de Cara-
tinga, para ser feita a respectiva installação, quando se doa-
rem ao Estado os necessarios predios.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 21 de janeiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Pe,rna Junior.

DECRETO N. 5.531—DE 21 DE JANEIRO DE 1921

Crêa urna escola mista no logar denominado S. José do Gouveia
districto de Cachoeira do Campo, municipio de Ouro Preto:
O Presid"nte do Estado de Minas Geraes, de accordo com

o regulamento do ensino, resolve crear uma escola mista no
logar denominado S. José do Gouveia districto de Cachoeira
do Campo, municipio de Ouro Preto.

Palacio da Presidencia do Estado de' Miüas Geráes, em
Bello Horizonte, 21 de janeiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Aj/onso Penua Junior.

- 25 -

DECRETO N. 5. 53 -DE 21 DE JANEIRO DE 4921

Créa uma escola masculina no districto de Bhrreiros, municipio
de Bocayuva, e converte em feminina a mista existente na
mesma localidade.

• 0 Presidente do Estado de Minas Geraes, 'de accordo com
o regulamento do ensino, resolve crear uma escola masculi-
na no districto de Barreiros, municipio de Bocayuva, e con-
verter em feminina a mista existente na mesma localidade.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 21 de janeiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNABDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5533—DE 21 DE JANEIRO DE 1921

Crêa uma escola rural, mista, em Guaxima, municipio de Con-
quista, ficando a instailação da mesma na depèndencia do
respectivo predio, que deverá ser doado ao Estado.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, em Guaxima, município de Con-
quista, ficando a installação da mesma na dependencia do
predio que se deverá doar ao Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 21 de janeiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

A ijonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.534—DE 21 DE JANEIRO DE 4921

Crêauma escola rural, mista, em S. Antonio do Itahym, mu-
nicipio de Paraisopolis

O'Presidente do Estado de Minas.Geraes resolve creãi
uma escola rural, mista, em S. Antonio do Itahym, munici-
pio de Paraisopolis.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 21 de janeiro de 1921.	1 ír

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.



tECRETO N 5.535 L iiE 21 .riEJAsEfRbiEf921''

Gonverte emfminiáa'escó1a mista dodistricto do •BómJesu
li	da OáchÓeiraAlegro, muflióipiodc• Miiriehóu 'b

tiL. o zll'2fl
O Presidente do Estado de Minas Geraes resolvepnver.

igr er' 'escola- 'dõdistrictbde Bõm tJ'esus
ddhoéiraAlëë iiiioMdeMi1riàhé.
-flOr)o ,•f '	P	íi'..J	ai,.,i';.l	'!	i'- .
°Palàcjb dáPiésidénbià doEstddó1e MiÍiãsGei'aèsT'efn

Beilo Horizonte, 21, do janeiro de 1921,.
1i9	.i'h	 V	 J 1 "b at-'t	'1 j,	«

.fAitTihjR 1:DÁ SIA BERNARDES.'1

A'ffonsoBenna Janior.
"lo"l. I	Üte

DECRETO N. 5.536— DE 21 DE JANEIRO DE 1921

Crêa ollg'arde' adjiincto áè lcóla	 Porto
das Flores, municipio de Juiz de Fora

.....	,	,	j	-	•,,;.,
oh rOPresidõMe do zEStado deMinàs' Gctas;lde'accordo'com
o regulamént& db óhho TeSõlve 'crêar ' o 'logàr de adjuricto
á escola mista do districto de Porto, das Flores, municipio de
úidé Fófa..	''	'"	-	-
DOJ -	t J-!uI;ii	 ii	.4	_	..

(M) 'Pali daPróÍde'hciá10 Estàdude4linas 1 Geres	ii
Beilo Horizonte, 21 de ianeiro' de 1991.	 -....

.	'i '1ARIJUi DA.SILA BxnNÃRDIi5:
AL I A E,	..........

Affonso Penna Junior.
dk:Rl./'[ dl	vi:	,	--

DECRETO N. 5.537 - DE .21 DE JANEIRO DE 1921

Reconhecendo a jurisdicç5ontSPEstadO, do sr. H. F. Faim
Consu1Geral, 11 dp Paizçs Baixosçno Districtp'ederaI

.. O.,Presidente do Estado de Minas,Geraes, usando da at
trihuioque lhe confere. o art. 57..da Donstituiç5o, e, tendo
em vista o aviso do Mifiisterio das Relações Exteriores, de
314e de7em.brode-1920,oh n. 21,.reso1v'e recónhecen r ju-
risdicção,one$1e Estado, dosenhorH,;: F.'Palm, Consul.Geral
dos Faizes Baixos no Districto Federal....,	1

Palacio da Presidencia do .Estado de Minas G-eraes em
Beilo Horizonte, 21 de janeiro de 1921.',t	•-. -	11

-ju4 , gj v	ARTHURTDA, SILVA BERNARDES.

4.ffonso.f?enna Junior.

-	 -
-DECRETO N. 5.538—. ÕE;21 DE JANIDRe DE 1924Cica o logar de adjuncto a 1 _escola ,feminina- _,,dai,cidade de

de. Catangora
Du VLIi1WC3f0

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, de accordo co
o regulamento do ensino, resolve crear o logar de adjunct,á
1.a escola feminina da cidade de Carangola.

Palacio dá Prideni do Etado,de Minas.LGerae eiBelloHorizonte, 21 de:- janeiro.- de 1921.
goCí^--	-. ARIfTJIÏDA SILVA BERNARDES.

oAfjonso Penna Junior.	.
-

DECRETO N 5.539--ni 25 DE JANEIRO DE 1921
i

Distribue creditos pira as: despesas da Secretaria do Interior,
-	no semestre de janeiro a junho

O Presidente doEstado de Minas Geraes, de conformi-
dade com disposto no õrt. .55 do Decreto n. 587, det189,

ãrt. to; § 3.° n.-jl d011ègulamento a .ue se reere
Decieto	2.492, de 3O .de março de 1909resolve appro-
vai' o quadr6 que este aconfpanha, de disti'ibuiço de cre-
ditõs para -as despezasda Seiretaria co lntrior, no semes-
trd de-janeiro a junho de 1924 e deteimiijar que pela Se-
retaria da Fidnçassejamèffetuados os respectivos aga-

mentos de' accordo ëOW as-ordens expedidas.	,
oz OsSëcretos a'Esiado aosNgocios ddInterior eo d'

tinancas assim_o tenham entendido e façam exeLutar

Palai6 daPresjdencià do Estado de Minas Geraes, em
BeBo Bori6nte,:25,de janeiro de 4921.-	.-_.	--

ARTHUR; DIA SILVA BERNARDES.

Affanso Penna/un/or.

João Luli Aires.
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fl Ajudadê'cijsto	qõfticiaej" emdiligencia.
g) Remonta dos animàes	 dê "cavallariá

edos'dos dfficiães montadô:::::::.
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i5amento 'oi	 Il.(Ifl
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doresectiVo L qojarte1! . ..
18 SdcbdriosU PubliOõ, inclusivé a Directoria de Hy-

giene, pessoal titulado e contractado, expediente
e vehiculos e mais 18:600$000 para execução da
lei n, 507, de 22 de setembro de 1909, sendo,
400:000$000 para o saneamento rural e 12:000$000
para o serviç'o d&.fiscaliaçao tdaibanha.........

19	Assistencia a alienados de Minas Geraes:
a) Pessoal...........................................
b) Expediente e despesa de alimentaçãoe pessoal con-

tractado........................................
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•instrucção Publica:
a) Escolas singulares, grupos escolares, escolas in-

fantis, gratificação ao secretario do Conselho Su-
perior, diarias aos membros do Conselho Supe-
rior, premios a professores publicos e particula-
res, nos termos dos arts. 140, n. 4 eSgo do de-
creto n. 3.191, de 1911, auxilio a cursos tecbnicos
e gratificação aprofessores e directores, portei-
ros e serventes de grupos escolares, que traba-
lharem em dois turnos..........................

b) Fornecimento de livros e mobiliario escolar....
c) Construcção de prcdios escolares, inclusivé...

3:O00000 para • aluguel de predio para 'o Exter-
nato do Gymnasio Mineiro de Barbacena.

•	1 Inspecção Regional do Ensino.....................
Empregados em disponibilidade...................
Escola Normal da Capital - pessoal eexpediente e
• uma Escola Normal Regional......................

• Externato do Gymnasio Mineiro deBarbacefia
a)	Pessoal.............................................

24
22
23

4

bIExpediente ........................................
c) Fiscalisação.......... .............................

	

o 25	Externato do Gymnasio Mineiro da Cpita1.:
a)Pessoal .......... ................................ ...
b) Expediente...........................................
c) Fiscalisação .............................. .............

	

26	Escola de Pharmacia
a) Pessoal ............................. ..........o...............
b) Expediente, custeio de laboratoris e 30000OO

para officina e remonta do material technico...
cFíscalisação ................ ............................

	

27	Archivo. Publico Mineiro
a) Pessoal ................. .'.:. ......................
b) Acquisio de copias de documentos e 'expediente.

	

28	Expediente com eleições estadues................

	

9	Sellos postaes para correspoidenciá oflicial .........

	

30	Custas cm processos crimes. ,.. . .. .................

	

31	Expediente do jury ................................

	

32	Eventuaes:.. ............ ........................... ....

	

33	Auxilios : .	•
a) A' Faculdade Livre de Direito.	.....
b) A' Faculdade de Medicina da Capital..............
C) Aos l-lospit;ies de:

Abre Campo, Aguas Virtuosas, Antonio Dias Abai-
xo. Ábhadia, municipio de Pitanguy, Barbaceua,
Bom fim, Baependy, Bom Despacho, Bom Succes-
so, Carangola. Caldas, Curvello, Campestre, Caeté,
Catagua7es, Christina, Cabo Verde, Campo Beilo,
Campanha, Claudio, Caratinga, Capellinha, Ca-a-
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xambú, Cassiano(.,ampõ1jna(de Entrê Rios), Dia-
'niantina, .')ores da Boa Esperança, Dores do In-

dayó, Divinopolis, Formiga; Grão Mogol, Guara-
nesia, Guaxup(í, itabira do Matto Dentro, ltape-
cerica, ltajubá, ltiiyuaba. Juiz de Fóra.' 'Jácu-
tinga, :Januaria, Jaguary,' Lavras, Leopoldina,

•Marianna, Mar deHespanha»Minas Novas, Mon-
'Les Claros, , Muzamhjnho;Mãchado, MóteUSn_
to,'Oliveira; Ouro Preto, Ouro Fino, Passos, Pará,
PonteiNova, Poçosid'e Cildas, Palmyra, Parao-

. peba, Piumhy, Pouso Alegre Passa Quatro, Pi-
tanguy, Pequ y,Pedra •Branca, k Paracatú; ,Pa'ra-

' . guassú, Piranga; Paraisooli;Qne1uz,Rjopto,
Rio Branco; 'Rio Nov; Rochedo (municipio de
S. JoâoNepomuceno), Saba y á, Santa Luzia do

•»Riodas Velhas; S:João ã' El-'Re Serrb; Sete
• Lagôa; S. Gor.çaló do Sapucahy; São Seb'astião

do Paraiso, São José dê Além Farahyba, Santa
Rita do Sapucah SantãVQuiteria, Santa1 Rita de
Cassia, S João Nepomuceno, S. João Evangelis-

5'

ta, Sacramento, S. Caetano do Chopotó. , :furvo,
b Thophilo Ottoni 'I'aquarasí,Ubá,'Uberab'a,

1 tjberabinha; Varinh Vilia' Novade Lima,Villa
Braz, Viçosa, Santa Ca sa de Caridade de Diaman-

atina e hospital d -tuberculosos ,de Arsah,
• Abaek. Araxá, S. Vicente d Pablo, de Boa'uva,

Prados, Sylvestre Ferraz, S. Vicente de 1 Paulo,
de Mirah y , S.!Domihgos d Prt.á, Santa 'Cãa
da Vilia de	 uaPerdões, Arasshy, Alfeii

,
s," S.

JoâoBaptista. Itaina, Guaiarà,' Jequitinhonha,
Patos, Bam uliy,Araguar,Tres Corações, Pouso

• Alio e Alto Rio Doce. Gnanhães, Vilhi'Rio .Espeta
• eS. João do Matipóo, a 2:O00O00. cada.um....

1.d Aos as\Ios de: Maria Thereza, á de S. Frahcisco
de Assis (de S: •lcão, ,d'El'Re.y);. . S. Vicente ,,de
Paulb de Aguás Virtuosas;, S. Vicente de Paulo,
de EstreMa do Sul; de Caridade,' deS. Fri-
cisco; de .Jahoticatuhas, de prphâos de.M.rian-

•na,de Barhacena, de Juizde FÓra'(Joãó EiiIio);
•de N. S.da Conceicão,' do Sérro; de Santo An-
tonio e Santazaibel, de Ouro Preto; de Nossa
Senhora de Nazareth, de Queluz ; da Velhice
Desamparada, de Ponte Nova; de S. Joaquim,
de Conceição do Serro; de invalidos (Carangola);
de Orphãos (Campanha); , Qrphanato Sant' Anna
(Passa QuaLro);'Hospitald Rosário (5. João d'EI-
Rey); Instiluto dos Surdos-Mudos (itajubá); Pa-
vilhão de Tuberculosos (Campanha); Sanatorio
de Tuberculosos (Januaria); Maternidade de S.

1•.'
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3:5008000
1:0008000
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4:0008000
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3:0008000

1:000$000
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8:0008000 ?.
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6:0008000

22:000$000

5:O00O00

b:0008000

Natureza da despesa

Z
João d'El-Rev; Asylo de Mêndigos, de Juiz de
Fóra; Hospital de Santa Rita dó Jacutinga; Reco-
lhimento dos Pobres de. Santo Antonio (Diaman-
tina); Asylo de SantoAntonjo (Uberaba), eRe-
colhimento de Tuberculosos, de Tbeophilo Otto
ni, a2:000$000 cada um .....................

e) ito Asylo de S. Luiz, de Caté, 4:0008000; aos asy-
los de Macahubas, de Diamantina e ltambacury,
a 3:000$000 cada um .......................

f) A' Santa casa de Beilo horizonte, séndo 'G:OOO$OOO
para a Maternidade annexa ................. .....

g) Ao Asylo Affonso Penna, da capital, 15:000$000;
ao instituto Psteur de Ji'iz de F'óra, 13:0008000
ao Dispensario Bueno Brandão, annexo á Liga
contra a Tuberculose. 3:000$000; aoHospitalS..
Geraldo, da Capttal, 3:0008000 e ao Hospitade
S. Vicente de Paulo para a inlancia, dá Capital
(auxilio para construcção), 3:000$000 ............

k) Ao Orphanato Santo Antonio, da Capital, 0:000$000
e á Protectora• da infancia: em Diãmantina......

C)	,

E	 Cd
	1:-

o

L)

E
	28:000$000

	
56:0008000	.

	

6:500$000
	

43:000$000

	

48:000$000
	

36:000$000

	

18:500$000
	

37:000$000

'4:500$000........................................-.
i) Ao Lyceu de Artes e Officios de Ouro Preto,., .....

3:000$000, sendo 1:800$0o0 para a regencia da
cadeira de :instrucção primaria;-ao de Diamanti-
na 2:000$000; ao Lyceu de Artes e Olficios an-

• nexo á União Popular, em S. João d'El-Rey,
1000$000 e Recolhimento do Coliegio N. S. Au-

.xiliadorá de Cachoeira do Campo. 1:000$000.....
-j) Ao instituto Historico de Minas .....................
k) Auxilio ao Centro Mineiro, na Capital Federal,

para crear e manter um mostruario das rique-
zas do Estado..................................-.

) Auxilio á Santa Casa de Saba'á, em v 	do con-
.tracto firmado entre o Estado e essa pia institui-
ção, em 4 de junho de 1918 .....................

m) Auxilio •k Associação Commercial de Bello Hori-
zonte, para sua installação ................. .....

n) Auxilio ao America Foot Bali Cltib para construcção
do Stadium ......................................

o) Auxilio para ampliação dos edilicios e por unia só
vez, aos hospitaes de Carangola, Ponte Nova,
Viçosa e Catagnazes, a 5:000$000 cada um, e aos
de Silvestre Ferraz, para o mesmo um, a
2:000$000 .......................................

• p) Auxilio á Sociedade Mineira de Agricultura para
reparos no edificio de sua séde ................

q) Subvenção á Escola de Odontologia e Pharmacia
da Capital ......................................) Subvenção á Caixa de Caridade de Sacramento;
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j11ospitaldeS Paulo, de S Pati!o de MW'iahé;
AssociaçãoiAman1e da instrucção e Tràbãlliõ da

•

	

	Capitl; Orphanatodet S. Miguel; de'Mrianni;
Hospitali rde Caridade S. Vicente de Pãulo, de

• yuruoca; ,Hospital N ».de S. do Rosario da Villá
Rezende Costa; Casa de Caridadade de Conquista;
Hosiialde' Fortaleza; Orphnato de N.S. , de
iLourdes ,;^ de . Pouso Alegre; Asylo de S.'Joé,'de
AIlenas;Collegiodo Caraça e Albergüe S.Anto
nici. sobla administração'da União Popular, de S:

• ;Joãod'E1-Rey; a 2:O00000 cada um.............
s)l Ao p Hospital de-S.-Vicente de Paulo, deitinga; Asy-

lo ide Orphaos; S. José, de Passa Quatro ,e Asso-
ciactioBeneficente Tvnorailiica. comi sé de na

12:000S000
	

24: OOOOOO

	

Capital;-a!i:OOOOOO ãea' Jaum ...................1:OOOOO	 3:000$000

	

Somma............... •. ...................... 9.9Oi:35l?50	19 802:702$500

í3. ecçãodaSecretaria. doilnterior, ein'BelloFlorizonte, 2 de janeiro de 1921. — Paulo
Andrade, 2! o  offtoial	Visto— Octavian Sirnon riU	Visto —Arthur EugenióFurtado.
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DECRETO N. 5.542—DE 25 DE JANEIRO DE 1921

Ciêa unia escola mista em cada um dos logares denominados
Gameileira, Varzea e Condado, municipio de Vilia Brazilia,
ficando a instal1aço na dependencia dos predios que de-
verão ser doados ao Estado.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve crear
tres escolas mistas, sendo uma em Gameileira, uma em
Varzea e uma em Condado, povoados do municipio de Vilia
Brazilia, para serem instailadas depois de feita ao Estado a
doação dos respectivos predios.

PaJacio da Pre idencia do Estado de Minas Geraes, em Belio
Horizonte, 25 de janeiro de 1924.	 -

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

A fTonso Penna Junior.	-.

DECRETO N. 5.543 - DE 25 DE JANEIRO DE 1921

Crêa o logar de adjuncto á escola rural, mista de General Car-
neiro, municipio de Beilo Horizonte
,	-

O Presidente doEstado de Minas Geraes, resolve crear o
logar de adjuncto á escola rural, mista, de General Carnei-
ro, municipio de Bello Horizonte.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 25 de janeiro de 1921.

AnTnuR DA SILVA BERNARDES."
Af/onso Penna Junior.

DECRETO N. 5. 1 44 —DE 1.0 DE FEVEREIRODE 1921

Ciba uma escola rural, mista, em S. José do Itacolomy, muni-
cipio de Conceição

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, em S. José do Itacolomy, municipio
de Conceição.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bel!o Hrizonte, 1.0 de fevereiro de 1921.

ARTIIUR DA SILVA BERNAPDES.
Affonso Perna Junior.

J1 -

DECRETO N. 5.545—DE 1.0 DE FEVEREIRO DE 1921

Crêa uma escola rural, mista,,' naEstaQão de Retiro, municiplo
de Juiz de Fóra

/ O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, na Estação de Retiro, municipio de
Juii de Fõra.	 -

Palacio da Presidencia do Estadode Minas Geraés, em
Beilo Horizonte, 1. 0 de fevereiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES
Affonso Peana Junior.

DECRETO N. 5.546—D 4? DE FEVEREIRO DE 1921

Crêa uma escola rural, mista em Botafogo, districto de Tabo
leiro (Iom Jesus da Canna Verde), municipio do Pomba

O Presidente d? Estdcí de Minas Grae'sresolv4e crear
urna escola rural, mista, em Botafogo, districto de Taboleiro
(Bom Jesus da Canna Verde), municipio de Pomba.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 1. de fevereiro de 4921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.
A /Tonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.547—DE 1. o DE FEVEREIRO DE 1921

Crêa uma escola mista em cada uni dos logares denominados
Tuyuty,'districto de Monte Belio Mohte Christo, districto
da cidade de Muzambinho Matt.a do Sino, districto de
Barra Mansa, todos do mesmo inunicipio de Muzambinho.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve. crear
uma escola mista em cada um-dos •logares denominados
Tuyuty, districto de Monte Beilo Monte Christo, districto da
cidade de Muzambinho; Matta do Sino, districto de Barra Man-
sa, todos do municipio de Muzambinho.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeIlo Horizonte, 1. 0 de fevereiro de 491.

- --	
ÀRTHUR DA SILVA BERNABDES.

-	AlfoniPenna Junior



DECRETO N. 5.548--DE 4. 0 DE FEVEREIRO DE 1921

;Crêa nma' escola .mista em . Barrdada;diStriCtO de N: S. do Am-
paro deBaraunas,mUnicipi0de Guanhaes, e outra tambem
mista, em Jacú, districto de N. S. das Dôres de Gu1anhães,
do mesmo municipio, para serem instaliadas depois de
doados os predios ao Estado.

O Presidente, do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escolá -mista, 'emBarroãda, 'districto de N. S. do Ampa-
ro de Baraunas, rnuniipio deGuanhães, e outra, lambem
mista, em Jacú, districto •de_N. S. das Dõres de GuanhRes,
do mesmo municipio, para serem instailadas depois de doa-
dos ao' Etadô Ó' predioshi1ecesários

	

F'.	 1	
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•	l .	<'	 1.	 '1	--	.	0

Palacio• •ldaPresidencla 0 do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 4.9 de fevereiro de . 1921.

ATHR í)A'SILVÁ BEBNiRDS.

	

IU 1	...-
Affonso Penni fün wr.

DECRETO N. 5.549—DE 1. 0 DE FEVEREIRO DE 4921

	

1'	1
Crêa uma escola rural, mista, em S. Sebastião, districto de Ba-

bylonia, municipio de S. Domingos dó Prata -

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural,-- mista,eni S. Sebastiào, distriõto de Baby-
-iotiia; municipio'de S. Domingos' do Prata.

	

-	,.	1	 .	 •	 .,	.	. 1.
Palacio da Presidencia l doEstado deMinas Geraés, em

Belio Horizonte, 10 de fevereiro de 1921.

,••	11-

-	
ARTBUR DA SILVA BERNARDES.

ITo10 enna .TuniOr.

-

.. DECRETO N. 5.550—DE 1.0 DE FVEREIRODE .1921

Crêa uma escola masculina no districto de Caranahyia, muni-
cipio de Queluz

•	 . I1i1liL'	•	.	.	1l1 -b..	gcj

O Presidente do Estado de.Minas Gemes, resot'ecrear
uma escola masculina no districto de Caranahyba, municlpio
de Queluz.
1E1.. • .	.i j '	•i	 :_;,:t	¶j.	1-.I 0TL	 . -oi'-1	1)

£jPalacio..da'-Presidenciã: do1Estado,deMitiãS1 Geraes,i em
..BeIlo Horizonte, .4.°de fevereiio;de:4921.	

••1	
- 1

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

•,	••	-, ..í	Affonso Penna Junior.	, .1

DECRETO IN; 5M—DEl 0 iE FEVEREIRO DE 1921

Crêa uma escól	ist'S9BrVt districto de Carmo da ca-
choeira, municipio de Varginha

O:Presidente-do Estado. de' Mina,Geràes1ièsõ,l'e crear
uma escola mista em S. Bento, districto de Carmo da Ca-
choeira, municipio de \ Targinha.	 -

-	.1 .•	o-.	 1,1	 .	 .

Palacio da Presidendiado-Estado-de: Miiias Geraes em
Bello Horizonte, 4. 0 de fevereiro de 1921

ARTHIJR DA SILVA BERNA RDES.

Affotso Pen -/unior 
•	.	•t._1	1	 1	\.	-.

1	-,•l	 1	-.. -•-'.-'.	O 1	-

DECRETO N. 5.552—DE 4. 0 DE FEVRElRÓ-DE 1921
'1	1

	
11 1, f	1	.	-_-•	 Lo	. .	• o-	 1	•	1	.

Crê um escola; mista' no loar denoíhinado Pantano, districtô
de N.l So.da Estiva, munieipio.de Pouso Alegre, para sei'
instailada quando se doar ao Estado o predio necessario.

O Psidnte d! . Êstado de Mina	es	hGera	resoe rear
uma eoIa mista no loar denomindo Pântano, district d
N. S. da Estiva, municipio de Pouo Alegre, para ser instalia-
U quando se doar ao Estado o predio necessario,

Palacio da Presidencia -o Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizõúte 40 de fevereiro de 1921.

\ L.'- P	0o-r%
ARTIIuR DA SILVA BERNARDES.

ÃJfo'nso °eirna Junior.



DECRETO N. S. 553 —DE 1.0 DE FEVEREIRO DE' 4921

Crês, uma escola mista no logar denominado Medeiros, distri-
cto da cidade de Bambuhy, pala ser instailada depois de
doado o predio ao Estado.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve 'crear
uma escola mista no logar denominado Medeiros, districto da
cidade de Bambuhy, para ser insallada depois de doado o pre_
dio ao Estado.

Palacjo da Prsidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte,. 1. 0 de fevereiro de 4924.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Ajfonso -Penna Jiuzior.

DECRETO N. 5.554	E 1.0 DE FEVEREIRO DE 1921

Abre o credito extraordinario de 480$000 pari pagar a d. Au-
rora da cunha Britto os vencimentos aque tinha direito o
seu finado marido. -

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com a attribuição que lhe confere o art. 57 da Consti-
tuição, e, usando da auctorizaç5o constante do art. 4. 0 da
lei n. 779, de 16 de setembro de 1920, resolve abrir o cre-
dito extra rdinario de quatrocentos e oitenta mil réis (480S000)
para pagar a d. Aurora da Cunha Britto, os vencimentos que
seu failecido marido, Augusto Carlos de Britto, oficial da
Secretaria do Senado, deixou de receber no periodo de 1.0
de outubro a 6 d novembro do anno passado.

- Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças assim o tenham eutendido e o façam executar. -.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, ÈéIló
Horizonte, 1.? de fevereiro de 1921.

ARTHURDA SILVA BERNARDES.	
1

4/fonso Peniza Juntar.

João Luiz Alves.

-	-

DECRETO  N.'t5555 --DE 1.?. DEFJyEREiRb ; r u92i
Crêa uma escola rui-ai, mista, em Passagem districto de Sucu

Ir af- rriú, mun .icipio-de Minas Novas

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crearuma 1escola rural, mista, em Passagem, districto de Sucuriú,
municipio de Minas Novas. ,	 ••

Palacio da PreSidencia r do Estado de 1\liiias Gerâes emBeilo iHorizonte, 4•0 de fevereiro de 492t

ARTIIUI iÁ SILVA BiuAUDES

AjJonso Penníi Juntar.
•	-	 -

DECRETO N. 5.556—DE 1.° DE FEVEREIRO DE11924

Crêa mais um logar de adjuncta no grupo escolar de Pedro
Leopoldo-	-	--.

O Presidente do listado de Minas Geraes, de conformida-
de com o regulamento de instrucção em vigor, resolve créar
mais um logar de adjuncta no' grupo escolar de Pedro Leo-
poldo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 1.° de fevereiro de 1921.

ARTIIIJR DA ! SILVA BERNARDES.-I	•,.	l..........
Affonso Penna júnior.

DECRETO N: 5.557DE 4•0 IiE'FEVERE1RO DE 1924

Crèa o logar de adjnncta á escola masculina da cidade de Cam-
pos Geracs

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
o logar de adjuncta-á escola masculina da cidade de Campos
Geraes.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, cm
Belio Horizonte, 1.0 de fevereiro de 4921.

. r \	 -
ARTIIUR DA SILVA BERNARDES,

Affoaso Petznc, Junior.
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DECRETO N. 5.558—DE 2 DE FEVEBEIBODE 1921 "1

Approva a tabelia de vencimentos da Guarda Civil

•	'	.	 1,

O Presidente do Estado de' MinasGeraes, usando da at'
tribuição que lhe confere o art. 57 da 'Constituição , do mesmo1
Estado, e de accordo com o n. 46 do 1. 0 do art. 5•0 da lei
798 de 25 de setembro do anno passado, resolve approvar a
tabelia que a este acompanha de ,veuimentos •da Guardai
Civil no corrente exercicio, devidamente assignada pelo Se-
cretario de. Estado, dos Negocios 1 do Interior, que a fará
executár.	"">	.	.......

Palacio da Presidencia doËt6Es1adO de Minas Geraes,
em Beil	dfiit '2' 1 de fe4erirõ'dO	' i tJ1J 't 1

ARTHUR"DA SILVA BERNAROES.

,,•'	i .	.,'I'	 ,	,	'	-

, A ffonsoPen?W1ufli9!' . .

Tabefla a'cjúeso'refere o Léc 5.8, desta data
•	.'.-,fN,	.

Vencimentos mensaes

Guardas de 1. classe .. ............... 160Ç000
Ditos de 2..classe ..... ..............14OOOO
Ditos de 3: a classe' ....................i2OO
Reservas (gratificação' .................	50$000

Secretaria do' interior. em Belio Horizonte,2de feverei-
ro de 1921.-0 secretario, Affonso Penna ./unior.

o

- 47 -

DECRETO N. 5.559—DF II DE FEVRE!RO DE 1921
-

Crêa um grupo escolar na cidade de Tres Pontas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com a lei vigente, resolve crear um grupo escolar na ci-
dade de Tres Pontas.

'
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em

Beilo Horizonte, 5 de fevereiro de 1921.

' ÀRThJR iSÍLVA BERNARbijS.

1	 .'AfJõnoPinna Junior.

DECRETO N. 5.560 - DE 5 DE FEVEREIRO DE 1921

Crêa um'nucleo colonial em terras, da fazenda 14'Cachoeira do
Picã, município de Bom Despacho, sob a denominação de
«David Campista».

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da fa-
culdade que lhe confere a Constituição Mineira e de confor-
midade com o que dispõe o,—'art. — 7 O, doregulamento que
baixou mco odec n..'3.390., de 30 de dezembro de 1941,re,
sol've-créar -no'mundipío de BdÍh D pa'cho,'êin terrãs"dá
fazenda denominada «Cachoeira do Picão», uma colo'i'iia agri'1
cola, que tomara a denominação ., de «David Campista» '

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 5 'de fevereiro ne 1921. ..

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Ctodomiro Augusto de Oliveira.



à
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DECRETO N. 5.56'l—DE 5 DE FEVEREIRO DE 1921
J

Crê  uma escola mista no districto de Pontalete, muiicipi de
Tres Pontas

-.	 1	 1

O Presidente do Estado de Minas Geràes resolv'e ' crár
uma escola mista no districto de Pontalete, munici pio de Tres
Pontas.

Falacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
Beilo Horizonte, ,5 de feererç de 1921.

s	'. ARTHU-R DAI SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

'1'	-	-	-	-'	-'	ld,	"	t.

- 4 -

DECRETO N. 5.563—DE 8 DE FEVEREIRO DE 1921

Crêa uma escola rural mista no povoado denominado «Corvinas»
districto de Barra Longa, municipio de Marianna

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da aL-
tribuiçEo que lhe confere o § 1.0 do art. 57 da Constituição, re-
solve crear uma escola rural mista no povoado denominado
«Corvinas», districto de Barra Longa, municipio de Marianna.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 8 de fevereiro de 4921.

ARTHUR DA SILVA BERNARÜES.

Afjonso Peana Junior.

• DECRETO-N. 5.h62 ---DE 5 DE--FEVEREIRO DE 1921

Supprime o ponto fiscal de Theophilo Ottoni

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiçAo que lhe confere o art. 57 da Constiluiçao do mesmo
Estado,resolve suppr	 climir o ponto fiscal de 4a asse de Theo-
philo Ofloni.	 •

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido le o faça executar.

'Palacio da Presidencia ' do Estado de Minas Gemes, 'em
Beilo Horizonte, 5 de fevereiro de 4921.

DECRETO N. 5.564	DE 40 DE JANEIRO DE 4924

Cra mais uma escola mista no districto de Itabira do Campo*
inunlciio de Ouro Preto

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
mais uma escolas no districto de Itabira do Campo, municipio
de Ouro Preto.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 10 de janeiro de 4921.

ARTHIJR DA SILVA BERNARDPS.

ARTEUR DA SILVA BERNARDES.

•	 ''i Ç	1	1

João Luiz Alves. b, M-4	Alfonso PenrtaJunior.
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DECRETO N. 5.565—DE ii DE FEVEREIRO DE 4921

Auctorizao pagamento de bonificação sobre veacinientos de
funccionarios do Estado

O Presidente do Estado dó Minas Geraes, no exercipio
da attribuiçao que lhe e conferida pelo art b7 lia ContUuiçã
do Estado : eusaúdo da auctoriabo &dtida no'a'rt. .° de lei
n. 798, de 25 de setembro de 1920, resolve determinar que
aos funccionarios constantes da referidauçtor-ização fique
concedida; -a partir de 1 ° de Janeiro deãteanno a bonifica-
ção dó'209/,y 450/, e10°/, sobre seus vnbirritbs, 'observa-
das as instrucções que com 'este baixam, assignadas pelo,Se
cretario das)Fii1ançabt0 .!

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 4,1 de fevereiro- de 4921-.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
João Luiz Alves.

Instrucções

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças manda
que, para execução dodec. n. 5.565, desta data, sejam obser-
vadas as seguintes instrucções,:

4•0

A bonificação sobre vencimentos, de que trata o referido
decreto; será concedida a partir de 10 de janeiro deste anno
aos desembargadores, procurador geral do Estado, juizes de
direito, juizes muncipaes das sédes de comarca, membros
do magisterio superior secúhdario normal o primarlo e dOS

funccionarios adidatidtivb' ectivõ & contractados, com
assentamento em folha, exercendo funcções permanentes.

•	 -	2.°
.1	1

Essa bonificação será calculada na razão de 20 010 sobre
os vencimentos até 2:000000; na de 15 0/ sobre os de mais
de 2:000000 até 4:000000, e na de 40 °/ sobre os de mais de

•	
"3•0	 -.

Para o respectivo calculo não se computarão quaesquer
gratificações extraordinarias, corno a de 10 0/, addicionaes, a
de représ'erítaçãd, d6 exdiente'de presidencia ou serviço do
jury e outras semelhantes, diarias e porcentagens que perce-
bem os vigias fiscaes.

Da bonificação não gosarão os funccionarios que tiveram
augrdentbde'encimentos em 1919 e 1920, como sejam os
officieda Fora'Puhlica 6 sub-prociorãdor geral do Estado,
os de gado, os juizes Inunicipaes dos
termos annexos, os promotores de justiça e outros.

A bonificação poderá ser revogada cm qualquer tempo,
não se incorporará aos vencimentos, não será computada para
a aposentadoria, gratificações addicionaes e formação do pe
culio da Caixa Beneficénte e será descontada, nos casos de li-
cença, falia ou disponibilidade. A perda de bonificação que
soffrerem- os professores, por motivo de licença ou falia, não
reverterá em beneficio das caixas escolares.

Os exactores do Estado, a cujo cargo estiver o pagamento
de vencjn-ientos ficam auctorizados a efrectuar tambem o da
bonificaçãd de que tiatam estas instrucções, incluido o mez
de janeiro.

-	 7•0

As quantias assim pagas aos diversos funccionarios erão
reunidas em um só total, que será escripturadc, no balan-
cete mensal, como despesa, sob o titulo: cbonificação a .fun-
ccionarios publicos».

Secretaria das Finanças, 11 de fevereiro de 1921.-0 se-
cretario das Finanças, Joio Luiz Alves.

DECRETO N. 5.566—DE 14 DE FEVEREIRO DE 1924

Crêa uma escola mista em Beira do Pará, districto do Japão,
municipio de Oliveira, e, outra, tambem mista em Bom
Járdim da Pedra, do mesmo districto.
Oresidente do Estado de Minas Geraes resolve crear

urna escola' mista em Beira do Pará, districlo do Japão, mu-
nuëipio d Olfeeira, e outra	m m, tabe mista, em Bom Jardim
da Pedra, do mesmo distriõto.

Palacio , da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 44 ,de fevereiro de 4921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

- A /Tonso Penna Junkr
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DECRETO N. 5.567 DE 14 DE FEVEREIRO DE 1921

Cr€a mais uma cadeira no grupo escolar da cidade de Turvo
O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com

o vigente regulamento do ensino, resolve crear mais uma ca-
deira no grupo escolar da cidade do Turvo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 14 de fevereiro de 1921.

AIiTIIUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna júnior.

DECRETO N. 5.568—DE lIDE FEVEREIRO DE 1921

Siipprirne o logar de adjuncto do grupo escolar da cidade do
Turvo

(1 Presidente do Estado de Minas (ieraes, de accordo
com o Nigenle regulamento do ensino, resolve suppriinir o
logar de adjuncto do grupo escolar da cidade do Turvo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bailo Horizonte, 14 de fevereiro cio 1921.

ATITHUR DA SILVA BERNÂRDES.

.A/fonso Penna /un'or.

DECRETO N. 5.570—DE 14 DE FEVEREIRO 1)6 1921

Crêa urna escola mista na Colonia «Vaz de MeIlc», districto da
cidale de Viçosa

O Presidente do Estado de Itjinas Geraes, resolve crear
uma escola mista na Colonia «Vaz de Mello», dlstriclo da ci-
dade de Viçosa.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas GerRes em
Bello Horizonte, 1 4 de fevereiro de 1921.

ARTUUR PÁ SILVA BERN4RDIiS.

41/Q'flSQ Pçiiia Junlor,

DECRETO N. 5.571—DE 14 DE FEVEREiRO DE 1921

DECRETO N. 5.569 —DE 14 DE FEVEREIRO DE 1921

Chama a exercicio a Camara cio municipio de Paracatú, do
trienflio findo

() Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
lrbuiçRo que lhe confere o art. 57, da Constituição, e sciun
te da renuncia que de seus cargos fizeram todos os verea-
dores da Camara Municipal de Paracatú, resolve, de coistor-
midade com o disposto no art. 18, da lei n. 708, de 19 de se-
tembro de 1917, chamar a exercicio a Camara do referido
municipio, do triennio findo, a qual funccionará até á posse
da que fôr novamente eleita.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geral, em
BaIlo 1-Inrizonte, em 14 de fevereiro de 1921.

ARTilha DA SILVA BERNAIIDES.

Af/onso Penna junior.

Crêa urna escola mista no logar denominado «Freitas», districto
a cidade de Viçosa, e outra lambem mista, em Pouso Ate--

gre, districto de S. Vicente do Oramrna, do mesmo mil.
nicipio.

ti Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola mista no iogar denominado «Freitas» dstrIcto
da cidade da Viçosa, e outra, lambem mista, em Pouso Alegre
districto de S. Vicente do Gramma, do mesmo muriieipio.

Palacio da Presjdencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 14 de fevereiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BEI1rARDES

Alfonso Penna Juiop,



- -

DECRETO N. 5.572—DE I4DE FEVEREIRO DE 1921

Declara chamar-se «Conceição de Curralinho», o povoado do
municipio da Vilia Resende Costa, onde foi creada uma es-
cola mista pelo dec. n 5480, de 21 de dezembro de 1920.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, rectificando o
dec. n. 5.480, de 21 de dezembro de 1920, declara chamar-se
«Conceição do Curralinho», o povoado do municipio da Vilia
Resende Costa, onde, pelo mesmo 'decreto, foi creada uma
escola mista.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 14 de fevereiro de 1024.

ARTUUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.573—DE 14 DE FEVEREIRO DE 1021

Crêa uma escola masculina no districto de S. Antonio do Rio
S. João Acima, municipio do Pará

O Presidente do Estado de Minas Gerses resolve crear
uma escola masculina no districto de S. Antonio do Rio S.
João Acima, municipio do Pará.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 44 de fevereiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.574—DE 14 DE FEVEREIRO DE 1921

£rêa o logar de adjunclo á escola rural, mista, de Bicas, mu
nicipio da Vilia Rio Piracicaba

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear o
logar de adjuncto á escola rural, mista, de Bicas, municipio
da Viila RIO Piracicaba.

Palacio da Presjdencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 14 de fevereiro de 1924.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

A/Tonso Penna Junior.
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DECRETO N. 5.57s DE l DE FEVEREIRO DE 1921

Converte 'em mac'eJina a escola rural mista de abyloni, mu-
nicipio de Muriahé

O Presidedte do Fstado de Minas Ge'aes 1 rcolve conver-
terT'emrnasc'ulina, a es'c'ola iiiral, mista, de Bahylonia, mu-
nicípio d'e Múri0hé.

	

.4	 .	 4	 ,,

PaIcio da Presidenci do Està'do de M
4
inas Geraes em

Belio Horizonte, 14 'd'e fevereir 'o de 1924.

AtTHJ1 DÁ SILVA BERARDES

Affoio Penna Junior.

	

4 . ,	5	..	-	.	4	 ,

DECRETO N. 5.576-	14 DE FE,TÉRIO DE 1921

Crê 'á díi 'a escolaiiit. no lar denomindo . enedic, rdi-
nicipio de Caldas, para ser instailada quando se doar o
predio ao Estado.

d d Etád de, Miki fo1ï rll
uma escola rural, mista, no logar denominado S. Benedict;
mu1ic,ipio de Caldas, para ser installada quando se doar ao
Etad'o o	3etivõ prediB.

Palacjo da Presjdencia (lo Estado de Minas Geraes, em
Belio Horint, 14 do fr'efrd dê 1921.

MRTHU Bi SILVA BERNARDES.

Alfonso Penna Junior.

bEC1IETO N. D;577—IE 14 DE FEVEREIRO DÈ 1921

	CrCa uma escola	scii 'na so disti'icto d'e Sant. t 4 zi. do Rio
Manso, municipio de Bomfim

4	 4	 .' -
	 4,!	 1.lt	 CL,	!

,,Q ,Presiaente do Estado,de\iinas Geraes reSolve crar
umã escola rnasculiha 'úo districto de Santa Luzia dó lifo
Manso, municipio do Bomfim.

Palâ'ei' da P 'redexicia do Etada'e Mulas	em
Belio Horizonte, 14 de fevereiro de 4921.

ARTUTi Di SILVA BERNARDES.

À ffons'ô ehna Junior.



- 56 -

DECRETO N. 5.578 -DE 14 DE FEVEREIRO DE 4921

Crêa uma escola mista no logar deiominado Ribeirão da Areia
districto de S. ebastião de Correntes, municipio do Serro

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve .crear
uma escola mista no logar denominado Ribeirão da Araia,
districto de S. Sebastião de Correntes, municipio do Serro.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 14 de fevereiro de 1921.

ÀRTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.579—DE 14 DE FEVEREIRO DE 4921

Cr uma escola mista no districto de Bom Jardim, municipio
do Turvo

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola mista no districto de Bom Jardim, municipio do
Turvo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes,em Beilo
Horizonte, 14 de fevereiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.580 - DE 14 DE FEVEREIRO DE 1921

Crêa uma escola mista no logar denominado Sinimbú, distri-
cto de Calaguarino, municipio de Cataguazes; para ser ins-
tailada quando se doar o predio ao Estado.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola mista no logar denominado Siniinbú, districto de
Cataguarino, municipio de Cataguazes, para ser instaliada
quando se doar o predio ao Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 44 de fevereiro de 1921.

ARTHIJR DA SILVA BERNARDES.

4ffonso perpia Junjor.
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DECRETO N. 5.581—DE 14 DE FEVEREIRO DE 192L

Crêa uma escola nocturna na cidade de Curveilo

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola nocturna na cidade de Curveilo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 14 de fevereiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

A ffonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.582— DE 44 DE FEVEREIRO DE 1921

Crêa uma escola mista no logar denominado Cava de Fóra, dis-
tricto de Pimenta, municipio de Piumhy, para ser instalia-
da quando se doar o predio ao Estado.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola mista no logar denominado Cava de Fôra, distri-
cio de Pimenta, municipio de Piumhy, para ser installada
quando se doar o predio ao Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 44 de fevereiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Afl'onso Penna Junior.

DECRETO N. 5.583—DE 41 DE FEVEREIRO DE 1921

Crêa uma escola masculina no districto de Divino, municipio
dc Ubá

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola masculina no districto ie. Divino, municipio de
Ubá.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 14 de fevereiro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

,4ffonsç Pçnna Ju,iior.
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ETÕ N. .584--oE 4 DE hVEREIRO DE 101

Crêa uma escola mistá em Táqúarássú, districto de S. Caetano
da Moeda. municipio de Ouro Preto, para ser instailada

- uando se doar 5 prediO ao Estado.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escóla mist elti Taquaassú, districto de S. Caetaú'o da
Moeda, municipio de Ohro Preto; para ser instailada uan!dó
se doar o predio ao Estado.

Palacio da Presidencia do Estado 'de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte; 14 de fevereiro de 1921.

ARTIIEJIt DÁ SILVA BERNARDES.

Afonso Éen Juio'r.

DCPETÚ N.	85 —DE 14 DE FEVEREIRO Ar 1921

Crêa o logar, de aqjwicto á d escola ,mau1ipa, de S. José do
Oram 'ma, inunkipi de S. Domiógós do Prata

6 P id'êt10 Eád6 deIin Geaes reo'lye ci'ea' O

legar de adjuncto á rural inascu1iia de S. Tose do
Gramma, municipio de S. Domingos do Prata.

Palacio da Presidenei'd do Éstad6 dê Mhias Gêrae, eT1
Beilo Horizonte, 14 de fevereiro de 1921.

ARTHDR DA SILVA BERNARDES.

Afjonso Penna Junior.

DECRETO N 5.586—i 15 DE 'FEVEREIO	1921

Crêa mais um logar de adjuncto no gr.upo escolar de Vilia
•	 Rio Espera

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com
o dispõe o vigente regulamento geral do ensino, resolve
crear lais  m lêgat de adjunót3 no grúpo escilar de V1l1â
Rio Espera.

Páláciú da Pr'eidëncia doEstado de Min deí'esêhi iel10
Horizonte, 15 de fevereiro dó 921.

AET 'H13'd liA SILVA BERNARDES.

À ,'Totso Pehna júnior.
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DEGRETO N. -5.587—DE 16 DE FEVEREIRO DE 1921

Proroga por noventa dias oprazo para assignatura do contra-
cto parÁ coOstrucção dè àÉna , estradà de ferro 7 de Sete 'La-
goas a Inhauma.

O Presidente Estado de Minas:Geraes,usandq da
aut-oriao hontidà;nas 'leis ,ns. 148, de'26 dê. júlho de 1895
e 53, de 22 de agosto de 4911 e attendendo ao que Ihe'e
quereu o coronel Americo Teixeira Guimarães, ónêes'sionariõ
do privilegio para construcção,uso e goso de uma estrada de
ferro que, partindo de Sete Lagoas, na Estrada de Ferro
Central do Brasil, va ao districto de Inhamii,resohe ro-
rogar por n'venta (90) dias, a contar de 15 de 4nneiio ulti-
mo, o prazo para assignatura do respectivo contracto e ou-
torgar ao mesmo concessionarjo os favores do art. 2.0 da lei
n. 760, de 6 de setembro de 490.

Palacio da Presidencia do Estadode Minas Geraes, em
Belio Horizonte, aos 16 e fevereli'ó de 1921.

ARTHTJR DÁ SILVA BEEINARDES,

Clodo,niro Augusto de Oliveira.

DECRETO N. 5.88—DE 17 DE FEVEREIRO DE 1921

Crêa uma escola mista no povoado de Cachoeira, municipio de
Bomfim

O Fsiente do Estado dó MlhãlGëraes éblve ,óeá'
uma escola mista no p6VO- ac115 de CàchbóíM rhóhicipio de
Bomfim.

Palacio da Pre sidê'ncjã do Estãdb de Min	era6, íh
Beilo Horizonte, '17 de fevereiro de 1921.

ARTIITJR DA SILVA BERNARDES.

Á fIõnèo Pénna Junior.



DECRETO N. 5.589—DE 25 DE FEVEREIRO DE 1921

Cra uma escola masculina no districto de Pouca Massa, mu-
nicipio de Paraguassú

O Presidente dó Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola masculina no districto de Pouca Massa, municipio
de Paraguassi,

Pa]acio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 25 de fevereiro de 4924.
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DECRETO N. 5.594—DE 25 DE FEVEREIRO DE 4921

Transfere para Vargem Bonita, iirnnicipio de Sete Lagôas, a es-
cola rural, mista, de Peripery, inunicipio de Santa Luzia

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve transfe-
rir para Vargem Bonita, municipio de Sete Lagoas, a escola
rural, mista, de Peripery, municipio de Santa Luzia.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 25 de fevereiro de 1924.

ARTHIJR DA SILVA BERNARDES.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junlor.
Af/onso Pena Jznir.

DECRETO N. S. 592 -DE 26 DE FEVEREIRO DE 1921

DECRETO N. 5.590—DE 2,5 DE FEVEREIRO DE 1921
Supprime o ponto fiscal de S. Pedro de Alcantara

Con ' rte em feminina a escola mista do districto de S. Domi
gos do Arassuahy, municipio de Arassua5y

O Presidente do Estado de Minas Geraer resolve conver-
ter em feminina a escola mista do districto de S. Domingos
de Arassuahy, municipio de Arassuahy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 25 de fevereiro de 4921.

ART11UII DA SILVA BERNAJIDES.

Alfonso Ppnna Jnnor.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando attribul
çiio que lhe confere o art. 57 da Constituição ao mesmo Es-
tado, resolve supprimir o ponto fiscal de 1. 11 classe em São
Pedro de Alcantara, na Estrada de Ferro Goyaz.

Os Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e o faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes; em
Beilo Horizonte, 26 de levereiro de 1924.

AR'riltfli DA SILVA BERNARDES

João Luiz Alves.

1
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DECRETO N. 5.93—DE 1.° DE MARCO DE 191'	4

Crêa uma escola mista no logar denominado Quebra Dentes,
districto de Sant'Anna do Jacaré, municipio de Oiiveiraç
para ser. justallo.da quando, se doar o respectivo predio ao
Estado.

O Presidente do Estadõ de Minas Graes resolve crear
uma escola no loai denominado Quebra Dentes distriuto
de Sant'Anna do Jacaré, iiunicipib de Oliveira, para ser 'in-1
stallada quando se doar o respectivo predio ao Estado.

Palacio da Presidencia do Estado. de Minas Gerais, em
Beilo Horizonte, 1. 0 de março de 4921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

A/fonso Penna Junior

DECRETO N. 3.594—DE 1.0 DE MARÇO DE 1921

Crêa uma escola rural, mista, nos logares denominados Caixeta,
Trezentos e Campinho, municipio de Santo Antonio do Ma-
chado' para sercn'inetalladas'quando só doarem os predios
ao Estado.

• O Presidente do Estado de Minas Geraes; resolve crear
urna escola rural, mista, nos logares denominados Caixeta,
Trezentos e Campinho, municipio de Santo Antonio do Macha-
do, para seremT intalladas quando, se doarem sa predios ao
Estado.

Palaco da Piesidencia do Estado, de 'Minas Geraes; em
Belo Horizonte, 1. 1 de março de 1921	'

AR'1'uuRDA SILVA BERNARDES.

1 Aflonso Penna Junwr.

-63-..

DECRETO N. 5.595— DE 4. 0 DE SÍÂRÇO DE 4921

Transfere para o logar denominado Fradique, municipio de
Oliveira, t escola rural," mista de Boa Vista, do mesmo
municipio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolvç. trans-
ferir paia o logar	indeiiornado Fradique, mumcipio de Oh-
veira, a escola rural; iita, d Boa Vista, dô. mesmo mii-
niciio."""' ''

Palacio da Presidencia do Estado de Minas (ieraes, em
Bellõ Horizonte, 1? de março , de 1921.

&IT. UR DA SILVA ERNARDS.

Afl'onso Penna Junior.

DECRETO N. 5.596 —DE 3 DE MARÇO DE 1921

Declara emancipada a colonia «Rio Doce., sita no municipio de
Ponte Nova

O Presidente do Estado de Minas Geraes Consideran-
do que a coloma denominada '<Rio Dote» foi fundada por
dec. n. 3.279, de !9de' aosto do 1941

considerando que essa colonia composta de 21 lotes in-
clusivé o da séde os tem todos occupados

considera-ndó, flnalmente, , que nos' termos do regula-
mento colonial não de\era continuar mais sob a jurisdição do
E.4tado, resbive de 'accordo com o -art. 413, ii. 2.0 do deo. n.
3390"de 1914, declarala emancipada.

• Palacio da Presidencia. do Estado de , MiiiasGerae's, •emBellotflorionte, 3 < dë ma'çõ 0de 92i.

Amaiun DA SLYÁ'1E,RNARDES,.

Clodorniro Angus/o 'de Oliveira.','rj	.0.'i	"<_u<,',	•,,
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DECRETO N. 5.597—DE 3 DE MARÇO DE 1921

Declara emancipada a colonia cConstança ' , sita no municipiO
de Leopoldina

O Presidente do Estado de Minas Geraes
considerando que a colonia «Constança» foi fundada por

dec. n. 2.801, de 12 de abril de 1910
considerando que os 75 lotes de que se compõe estão todos

occupados;
considerando, finalmente, que nos termos do regulamen-

to colonial não deverá continuar sob a jurisdicção do Estado.
resolve de accordo com o art. 115 n. 2.° do dec. n.

3.390 de 1911, declaral-a emancipada.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Horizonte, 3 de março de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNAIIDES,

Codomiro Augusto de Oliveira.

1)ËCRET0 N. 5.598—DE 3 DE MARÇO DE 1921

IJéciara ctaancipada a colonia ckBarão de Ayuri1oca, sita no
niuiiicipio de Mar de Hespaulia

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da ft-
culdade que lhe confere a Constituição do Estado e conside-
rando que a colonia «Barão de Ayuiruocab, sita no Inunicipio
de Mar de Hespanha, foi fundada em virtude do dcc, n.
2.988, do 12 de novembro de 4910;

considerando que esse nucleo é dividido em 64 lotes,
dos quaes 62 são destinados á localização de familias de co-
lonos e 2 reservados á séde do nucleo e ao Instituto «Bueno
Brandão», ao qual é a colonia annexada

considerando que, dos 62 lotes destinados á localização de
famílias de colonos, 20 estão occupados por titulo definitivo e
42 por titulo provisorio

considerando que nos primeiros mezs de anuo de 1911
já se achavam localizadas nesse nucled 22 familias de colonos
e o mesmo, por conseguinte, em condições de ser declarado
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installado, nos termos cio art. 18 do regulamento n. 3.390,
de 30 de dezembro de 1911.

considerando que no corrente anno serão completados
dez annos da data em que devia o rucleo ser installado e onze
da data de sua fundação;

considerando, finalmente, que, de accordo com o actual
regulamento, nenhum nucleo colonial deve continuar sob a
jurisdicção do Estado uma vez decorrido dez annos de sua
fundação (art. 415 e paragraphos do dec. 3.390, de 4911):

resolve, de accordo com o § 1.° do citado art. 415 do re-
gulamento colonial vigente, declarar emancipado o alludido
nucleo colonial «Barão de Ayuruoca».

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello.Horizonte, 3 de março de 1921.

ARTHUR DA SILVA I3ERNARDES.

Clodorniro Augusto de Olivjra.

DECRETO N. 5.599 —DE 7 DE MAEÇ0 DE 1921

Abre . credito de 30:000$000, de accordo com e art. 10 da lei
799, de 25 de setembro de 1920

O Presidente do Estado de Miúas Geraes, no exercio da
attribuição que lhe e conferida pelo art. 57 da Constituição do
Estado, e usando da auctorização contida no art. 10, da lei n
799, de 25 de setembro de 4920, resolvé abrir um credito de
30:000$000 para auxiliar, até o maximo de cinco, os profis-
sionaes que tenham cursado escolas techinas e industriaes do
Estado, para irem aperfeiçoar os seus estudos no extrangeiro,
principalmente em relação ás industrias commerciaes, textis

siderurgica.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 7 de março de 1921.

ARTIRJR DA SILVA BERNAEOES.

Clodoniro Augusto de Oliveira.
/olo Luiz Alces.
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DECRETO N. 5.600 - DE 8 DE MARÇO DE

Declara sem effeito o dec. n. 5.569, de 14 de fevereiro. ultimo

O Presidente do Estado de Minas Geqes, usando la at
tribuiçilo. que lhe confere o art. 57 da Constituição resolve
deôlarar sem effeito o doe, n. 5.569, de 14 de ,fevereim,ultiflio
que chamou a exercido a Cainara do municipio d Paracatú,
do, triennio findo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 8 de março de 191.

ARTHTJR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junor..-

DECRETON. 5.601—DF 8 DE MARÇO DE 1921

Crêa o logar de adjuncta á escola mista do districto de S. Se-
hastiãç daPedra , do , , municipio de Viçosa

O Presidente doEstado de Mas Geraes resolve crear o
logar de adjuncta á escola mista do districto de S. Sebastião
da Pedra do Anta, murlicipio de yiços.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo, Horizonte, 8 . de março de 4921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affon3o Penna Junior.

DECRETO N 5602—DE 8 DE MARCO DE 1924
li	5,

Gra o logar de adjunto á- escola masculina 'do districto de Ca-
choeira cio Campo,. municipiQ deOuro Pi'eto

O- Presidente do Estado de Minas Geraes reohe, crear- o
logar de adjuncto á escola masculina do districto de Cachoei-
ra do Campo, municipio de Ouro Preto.

Palacio da Presidercia' do 'Estado de Minas Geres, diir'
Belio Horizonte, 8 de março de 1921.

- '3	 !''•	-	.

ARTHIJR DA SILVA BERNARDES
-\

Affonso Penna Junior.
....\,	\
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DECRETO N. 5.603—DE 8 DE MARÇO DE .1921

Crêa urna escola mista no logar denominado Carreiras, disti'icto
-de Ouro Branco, mtflici•pio de Ouro P teto, rara ser ihstal-
lada 'quando' se-doar o respectivo -pre'dio ao Estado.

'0 Presidente dó Estado' de Minãs Gerab 'resolve õrear
utnaëcoIá mista no 1ogardenoinindo Carreiias distNcto de
Ouro Branco, munici.pio de Ouro lreto, para' ser instaliada
quando se doar o respectivo pr€-dio ao Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerads 'em
Beilo Horizonte, 8 de março de 4921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

AfTonso'P'enna Junior.

DECRETO N. 5.604---DE 8 DE MARÇO DE 1924

Cr" urna escola masculina em S. Gonçalo do Bramado, muni-
níc'ipio de S. João d'El-Rei

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear41 .uma dcola ruraI,masculinã em S. Gonçalo rio Bramado mu-
nicipio de S	ReiJoão d El-, paca ser lnstdllada quando se doalt
o respectivo predio ao' 'Estado.'"

"Palacio da Pis1dencIa do Estado' de Minas Geraes', em
Beilo Horizonte, 8 de março de 1921.

.4W!tf'.1 '	A-RTIÍiJR DA SILVA BERNARDES.

" ' A	'Affonso Penna Junior.

DECRETO N.,5.6O5DE, 8 DE, MARÇO .DE 119211

Crêa -urna escola mista no logar denominado S. Benedicto, mu-
nicipióde 'Aguas 'Virtuosas

O Presidente do Estado e Minas Graes resolve,, crear
uiàs'Óblulistá'iTo'Iog	deridmiriado'S. Befiedicto,' múni-
cipIo 'de Aguas VirRiÓs	'	 -

Pa1aco da Presidencia do Estado de Minas-Geraes, em
Bello Hori,orte u 8 'de	arço de

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna .Tunior.''	- '	'3	1
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tECRETO N. 5.6t6—DE 8 DE MARCO DE 1921

Cra uma escola rural, mista, em S. Lourenço, districto da San-
ta Anua do Livramenio, uiunicipid de Darbacena

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, em S. Lourenço, districto de Sant'An-
na do Livramento, município de Barhacea.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
11ello Horizonte, 8 de março de 4921.

AI5'II-IUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.607—DE 8 DE MARÇO DE 1921

Converte em mista • a escola rural, masculina, do bairro dos
Pires, municipio de S. Gonçalo do Sapucahy

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve coiiei-
ter em mistà a escola rural, masculina, do bairro dos Pires,
municipio de S. Gonçalo do Sapucahy.

- Palacio da Pesidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 8 de março de 1921.

-	 ARTHIJR DA SILVA BnNARDES.

Affonso Penna Jun:or.

DECRETO N. 5.008—DE 8 6E MA'RCb u 1921

croa. o logar d adjuncto á escola masculina do districto de S•
Sebastião de Entrd Rios, municipio de Rio Casca

O Presidente do Estado de Minas*ina Gerae resolve rear
o logar de adjuncto á escola masculina do districto de S. Se
bastião de Entre Rios, municipio de Rio Casca.

Palaci Ia Presidencia do Estadode Minas Geraes, 1em
Belio Horizonte, 8 de março de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

ÁfJonso Pnna Junior.

e.

DECRETO N. S.609—DE 8 DE MARÇO DE 1921

Croa o lgar de adjuncto á escola mista do districto de S. -José
do Carahy, municipio de Arassuahy

O Presidente do Estado de Minas Geram resolve crear
o logar de adjuncto á escola mista do dfstricto de S. José do
Carahy, niunicipio 4e Arassuahy,

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 8 de março de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNA1IDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.610—DE 8 DE MARCO DE 1921

Transfere para o logar denominado Jacaré, municipio de Bom
Successo, a escola rural, mista, de Tonibadou p o, do mesmomunicipio.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve transfe-
rir para o logar denominado Jacaré, niunicipio de Bom Sue-
cesso, a escola rural, mista,de Tembadoiiro, do mesmomu-
nicipio.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, $ de março de 1921.

ARTIIUn DA SILVA BERNARUES.

Alfonso Penna júnior.

DECRETO N. 5.611—na 15 DE MARÇO DE 1921

Crêa uma escola mista no legar denominado Antinha, ditricto
da cidade de Araxá

O Presidente cio Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola mista no logar denominado Aritinha, districto da
eidade de Araxú.

Palacio da Pr.sidencia do Estado de Minas Geram, em
Beilo Horizonte, 15 de março de 1921.

ARTUUR DA SILVA BERNARDES.

Afjonso Penna Jiuzior.
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DECRETO N. 5.612 —DE 15 DE MARÇO DE 1921,

Crêa mais um logar de adjuicto no grujio ústo1ã í de ?itnguy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o ' Igente regulamento do ensino resolve crear
mais um logar de adjuhcto no6ip6 escolar ile Pitdnúy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, (ii de ïfiarço de 1921.

AiSTJIUR DÁ SILVA BERARDE.

Afonso Penna ./unior.

DECRETO N. 5.613—DE 15 DE MARÇO DE 1921

Cra uma escota mista h6 legar denominado Xavier, districto da
cidade de Bom Successo, para ser installada depois de doado
o respectivo prédio ao Estado.

O Presidente do Estado de Minas Graes crear
uma escola mista no logar denominado Xavier, districto da
cidade dê Bom Sd'êêdd para ser inêtaliada depois de oadd
o respectivo predio ao Emtado.

Palacio 1a Preidencia do Estado de Minas Geraes,ern
BelIo Horizonte, 15 de março de 1921.

_r1

Ani'ÍIUR DA SILVA BERNARDES.

'AfJoniõ Penna junior.
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DECRETO N. 5.614—DE 15 DE MARÇO DE 1921

Crêauma escola mista nos lgre denominados $,Joé dá Var-
gernAJegre e Peão, muni.cipiode Ponte Nova, para serem
installadãs qudndo se dom.rern ii respectivos predios ao Es-
tado.

O Presidente do Estado de IÇlins Geres eolv ce&ii
uma escola mista no ,logares denominados S. José da Vargem
Alegre e Peão iiiuríiêipio da Poïite Nova, para serem instal-
ladas quando se doarem os respectivos predios ao Estado.

Palaci9 da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizoite, 15 de março dë 1921.

Aistitud JÂ' SíLTÁ BERNARDES.

Àffónsd rennaJuniõr.

DECRETO N. 5.615DE 15 DE MARÇO DE 1921

Crêa uma escola mista na EstaçãodeS. Pedro de Alcantara,
districto do mesmo nome, municipio de Araxá para ser ins-
lallada quando s& doar o jiredio	Estado

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
urna escola mista na Estação de S. Pedro de Alcantara, mu-
nibiio do Araxá. parã sex instàllãda quando se dodr o
did ao Estado.

Pdlcid da Presidendiao Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horiiontê, 15 dê iarço de 1921.

À'ir1-- HU 'R DA SILVA BERNAirDES.

Affoo Penna Junior.
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DECRETO N. 5.616—DE 15 DE MARÇO DE 1921

Crêa urna escola rural, mista, em Conceição do Piracicaba,
municipio Rio Piracicaba

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, em Conceição de Piracicaba, muni-
cipio de Rio Piracicaba.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 15 de março de 4921.

ARTJIJR DA SILVA BÉRNÁRDES.

Affonso Penca Junior

DECRETO N. 5.617—DE 45 DE MARÇO DE 1921

Supprime o lagar de adjuncto a escola feminina do Barro, na
cidade de S. João d'El-Rei

O Presidente do Estado de Minas Goraes, 4 vista do dis-
posto no art. 474, n. 1, do regulamento do ensino, resolve
supprimir o lagar de adjunctb á escola feminina do Barro,
na cidade de S. João d'El-Rei.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 15 de março de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDaS.

Affonso PsnnaJunior.

DECRETO N. 5.618—DE 16 DE MARÇO RE 1924

Approva o regulamento da Comniissão Geographica e Geologica
do Estado de Minas Geraes

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando das at.
tribuições que lhe confere o art. 57, da Constituição e para
cumprimento do disposto na lei n. 789, de 18 de setembro
de 1920, resolve approvar o regulamento que com este bai-
xa, assignado pelo Secretario de Estado dos Negocios da Agri-
cultura, Industria, Terras, Viação e Obras Publicas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerae, em
Peito Horizonte, 10 de março de 4924.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
G1dofl'q Augiisfp de Qlil'çirq,
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Regulamento da Gominiso Geographlca e Geo-
1oica do Estado de Minas Gemes

CAPITULO 1

DO LEVANTAMENTO GEOCRAPIIICO

Art. 40 A Commissão Geographica e Geologica do Es-
tado de Minas Geraes tem por fim o levantamento da carta
geographica e geologica do Estado.

Art. 2.' A carta geographica será levantada por trian-
gulação e caminhamentos por processos expeditos, devendo
ser desenhada na escala ':le 1.100.000, segundo omethodo de
desenvolvimento polyconico.

Art. 3." Nos trabalhos de triangulação será observado o
seguinte

a) As bases serão medidas com fita de aço ou com fio
invar, tomando-se todas as precauções afim de que se obtenha
o maximo rigor que qualquer desses basimetros pode offe-
recer nos resultados firiaes.

b) Os angulos da rêde primaria serão medidos com theo-
dolitos que dêm no limbo horizontal a approximação de 40 a
20 segundos, não podendo cada angulo de um triangulo de
primeira ordem ser superior a 420 graus nem inferior a 30
graus.

e) O processo seguido na medição dos angulos será o da
reiteração, fazendo-se pelo menos, tres reiterações a partir
de zero, 30 e 60 graus.

d) Os lados dos triangulos ficam limitados a 30 kilome-
tros de comprimento, salvo casos excepcionaes em que po-
derão ter comprimento pouco maior, a juizo do chefeda
Commissão.

e) O balizamento dos verteces dos triangulos será feito
por signaes geodesicos, que poderão ser pyramides de 4 a 6
metros de altura, forradas de panno e de ramos, tendo na
parte superior um mastro com uma bandeira.

Art. 4." Os camninhamentos expeditos serão feitos á bus-
sola de mão e podometros, e deverão apoiar-se nos vertices
dos triangulos de 1." e 2." ordens e bem assim maior nume-
ro possivel de estações de tres visadas.

Paragrapho urlico. Será de 45 kilometros a distancia
maxima entre dois desses pontos de apoio em um caminha-
mento.

Art. 5.0 O levantamento expedito consistirá em deter-
minar, de um e outro lado do eixo do caminhamento, a di-
recção dos rios, ribeirões e coregos, a vegetação natural, fa-
zendas, casas isolada, ou em grupos, varg6ns, brejos, lagóas,
lagos, grutas, emfim, tudo o que, tendo um caracter perma
flente possa figurar lia carta,
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t s.	'• -ii.)	 ' '':.carta , serão representados os,limites com os
Estados viinhos e os do ihunieipios, os rios, ribeirões e cor-
regos, as fazendas, sitios, fabricas, engenhos, cidades, villas,
povoados, casas isoladas; hapéJtas, estradas de rodagem e de
ferro, estações teiegraliicas, altitudes dos picos notaveis, o
relevo do solo por meio de curvas d0 nivél espaçadas de 50
metros, os lagos, pantanaes e tudo o que possa utilmente ahi
figurar.

Art. 7 ° &s altitudgs dos sertices dos triangnlo serão
determinadas por nivelamnlo barometrico, devendo ser fei-
tas pai a esse fim observações snchromca de dois barome
ros, de cuba &calculad.a a cd'itude pela formula de Laplace

Paragraphc único Nos caminhamentos expeditos pode..
rão ser, para o fim da determindção dá àltittide utihdo
aneroides convenientemente comparados, , cujas pressfles eu-
trarão, com as synchrdnicas de barometros de cuba, no cal-
culo da altitude pela formula de Laplace.

Art 8 0 A cii ta sera publicada em folha de 40 por 60
centilfietros.

Art. 9. b aminhamentos nas cadêrnelas de câmpo
serão desenhados na escala approximada, de l para 20M0 
nesta mesma escala serão desenhados definitivamente, no es-
criptorio, afim de soifrerem a reducção para a de 4 para
400.000.

Art. 10. As observações astronomicas riecessarias ao tra-
balho de .triangulaçã.o poderão sereffectuadas por pessoal
daCommissfio ou ,pnr pessoal estranho, conform'e, na oc-
casião, resolver o chefe da Commissab.

- Art. ,11. O serviçode.!evantamento será conduzido de
modo a figar-se conve.riientemente qoin 1 0 trabalho, já exe-
cutadc 'pela antiga cornmissão geographica, exctincta em
4898.	 1

Art. 12. Todas as cadernetas de campo ficarão archiva-
das no escript'drioda Commis90 e devem ser catalogadas de
modo que a sua piocura se torne .facil.

Art. U. Os trabalhos de levantamento serão feitos dii-
rante 6 mezes no campo e 6. mezes p0 pscriptorio, podendo
esta distrihuiço ser modificada pelo chefe da Commissão,
segundo convenha d marchado serviço.

'Art. 44.' No nappa de campo serão desenhados •diaria-.
mqnteos camin imamentos feitos, ligando abi q tppographo os
cursos d'agua, esboçando as serras e lançando os detalhes
que frem de maior irnportancia para a carta.
- Art. 15. No fim de cada mnez, o esboço da triangulação,

ãs cadernetás e- 6  rtiapás de campo s&rão apresantddos ao
chefe da Commissão, afim de que os exarnide e indique
qualquer modmflca io que julgou conveniente.

Art. 1h Os cammhomentos deiem tra7er claramente es
boçáda na pagini destinada a este fim,fi, a to rahia da
parte levantada, consignar a data em que foi féito cadam u,
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delies e indicar, o maispo gsivel, nomes de cursos d'água,
serras, fazendas, sitios e outros que devam figurar na carta.

Art. 47. Caso convadh'á o serviço, os encarregados de
trabalhos de campo poderão vir, no fim de cada mez, ao
esc4ptorio, onde prmbtiecéraó, no mimno, 5 dias

Art. 18. Cada caderneta trará quadros apropríados
onde serão lançados pelo topographo o numero de kilometros
de caminharnentos feitos cada dia.

Art. 49. Os podometros devem ser, o aïeihor possivel,
regulados pelo passo do animal, e os anerid aípri4o pelo
menos uma vez por mez, por um baromelro de diaba.

Art, 20. A carta será impressa a õitico cót'e

d:PiTuLo ii

DOS ESTUDOS GEOLOGÍCÓS

Art. 21. O levantamento da carta geologica, sei, fito
por nieio dd õxplordçfis 'gediogicas domo fim de' se obterem
os dados sobre

a) A direcção e a inclinação das camadas, d relação en-
tre as rochas eruptivas e as sedimentariascircUm"iZihhas,
as - jazidas existentes, ernfim, tudo o que fôr de interesse
para a geologia.	.- -

b) O modó por que poderão ser aproveitados os mine-
raes.ou mirterios encontrados.	.	-	..

Art. 22. - Serão colhidas ámostrasda.roehas e mineraes
da região estudada, afim de serem opportunameflte classi-
ficadas.	 ,	i

Art. 23 As amostras colhidas odo catalogadas e mdi-
dàdas por un'i uumeró db ordem: sendo este lãtiçado0np
mappa de campo no logar onde foi encontrada a mocha ou
mineral 'de que , se retirou a.auiiosti'a.'

Art	A24.	í?otas de dàiho serão lafiçadas em cadèmr.
netas que ficarão archivadas no escmiptod da Commisão.

Art 25 O e-	mtudo icroscopico das rochas e mmnerdes
será feito ho dscriptoçio -daConmiiStã'o,e o etimico 6 será

rino laboratoo do Estado mantido nesta Capital
Ari. 26. As exploraçõégeblOgiCaS seãofeitas n6rmdl

mente durante a estação .e6cd, nada impedindó; entretanto,
que tarnbemn o sejam em outras épocas do anho, caso seja
i-,to julgado coneniente pelo chefeda Commissão

MI. 27. As notas de que trata oarÇ 24, serão tdmadas
diariadntb'diui'aflte o'trabãllmo dii daifipo e dêvem 'sei' arem
sentadas, bem cctmdds maplas de campo, ao , chefe da Com-
missão no fim de cadd rnez

Art. 28. Serão puhlicada's tela Cpmmissão memórias
sobre assumplos geologicos, de intereSse econommco ou sim-,
plesrfiente' sciintifico.
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CAPITULO III

Do PESSOAL

Art. 29. O pessoal technico da Commissão se compo-
rá.de:

4 chefe,
4 triangulador,
1 geologo,
3 topographos,
4 desenhista,
1 escripturario.
Art. 30. Ao chefe incumbe
1. Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Commissão;
II. Expor ao Secretario da Agricultura a marcha dos

trabalhos e propor as medidas que julgar convenientes
III. Dirigir ao Secretario da Agricultura no fim de cada

anno um relatorio completo sobre os ngocios da Com-
missão

IV. Admittir e dispensar o pessôal jornaleiro de cam-
po e o empregado no escriptorio

V. Propôr ao Secretario da Agricultura as penas em
que incorrer o pessoal techuico

VI. Apresentar no fim de cada mez ao Secretario da
Agricultura as contas das despesas feitas durante o mez,
acompanhadas de todos os documentos comprobatori-os dás
mesmas

VII. Pagar o pessoal jornaleiro, devendo para este fim
requisitar o adeantainento sufficiente para fazer face a essa
despesa.

Art. 31. Ao triangulador compete;
1. Executar os trabalhos technicos relativos á rêde de

triangulos.
II. Ligar por meio de caminhamentos expeditos os

sigoaes de primeira ordem a pontos de estrada de rodagem,
facilmente reconhecíveis.

III. Executar outros trabalhos de campo ou de escripto-
rio que lhe forem indicados pelo engenheiro chefe da com-
missão e observar, na parte que lhe competir as disposições
do capitulo 1 deste regulamento.

IV. Apresentar no fim de cada anno um relatorio de
seus trabalhos.

Art. 32. Ao geologo incumbe executar o serviço de que
trata o capitulo II deste regulamento, redigir as memorias
referidas no art. 28, apresentar rio fim de cada anno um re-
latorio dos serviços a seu cargo e executar os trabalhos que lhe
sejam distribuidos pelo chefe da Cominissão.

Art. 33. Aos topographos compete fazer o serviço de
levantamento de accordo com as disposições do capitulo pri-
meiro, desenhar no esoriptorio os cartiinharentos feitos,
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apresentar no fim de cada anho um relatorio detalhado de
todo o seu trabalho executado e cumprir as ordens que sobre
o serviço lhe sejam dadas pelo engenheiro chefe da Com-
IfliS5u.

Art. 34. Ao desenhista compete desenhar as folhas da
carta, •ter sob sua guarda as cadernetas de campo, mappas
e quaesquer desenhos, catalogando-os de accordo com o art.
12 deste regulamento e fazer quaesquer trabalhos de desenho
e outros na alçada de sua competencia, que lhe sejam dis-
tribuidos pelo chefe da Commissão.

Art. 35. Ao escripturario compete fazer toda a escri-
pturação e a cat'respondencia da Cornmissão, extrahir copias
de documentos, desenharcaminhamentos e executar outros
serviços que, relativos á Commissüo, lhe sejam . indicados
pelo engenheiro , chefe.	 ..	. .

ArL 36. O pessoal .da Conimissão fica sujeito ás penas
do regulamento da Secretariada Agricultura, podendo 'ser
impostas pelo engenheiro chefe as que estiverem ria alçada
do director da Agricultura.

Art. 37. O chefe da Commissão será nomeado pelo Pre-
sidente do Estado e os demais funccionarios o serão pelo
Secretario da Agriculturá.

CAPITULO IV

DisPosiçõEs GERAES

Art. 3. Além das memorias sobre os trabalhos gcolci-
gicos, publicará a Commissão ainda outras relativas a, as-
sllmptos geographicos, botanicos e elimatologicos referentes
ao Estado de Minas. .

'Art. 39. As substituições, no caso de afastamento de fun-
ccionarios temporariamente, se farão de accordo com o que
for deliberado pelo Secretario da Agricultura.

Art. 40. O serviço meteorõlogico de que carece a Com-
missão será executado pela secção de Meteorologia da Se-
cretaria da Agricultura, que- fornecerá além disso, á Com-
missão os dados meteorologicos de que dispuzer e que sejam
pedidos pelo engenheiro chefe por intermedio do Director
de Agricultura. -

Art. 41. As economiasporventura realizadas annua-1-
mente na verba destinada á Commissão, poderão ser empre
gadas na compra de instrumentos e em publicações de me
monas. ,	 .	 •	-	"	-

Art. 42. Os vencimentos- do pessoal technico 'serão os
mencionados na tabelia annexa aeste regulamento.

Art. 43. Nos casos omissos deste regulamento, será
observado, no que for, appiicavel, o regulamento em vigor da
Secretaria da Agricultura.
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Art. 44. O escriptorio da Commissão funcconarú, todos

os dias uteis, das 8 horas ás 40 da manhã e das 13 ás 17
horas.,

Paragrapho unicõ. Quando 6 escriptorio funccioflar êiti
Bello Horizonte, o horario a observar será o que vigorâr tia
Secretariada Agricultura.

Art. 45. Este regulamento entrará em vigor desde a
data da sua publicação, revogadas as disposições aifl Cofl
trario.

Secretaria da Agricultura, industria; Terras, .Via.ão
Obras Publicas, em Beijo .Horizonte, 46 de março de 4921.—
Clodorniro Augusto 

dê Oliveira.

TabeHa dos vencimentos do .pesSdftl techDio dti
Commtsso Geographica e Geoiogióa, a que
se refere o art. 42 do regfl1aiIititÔ da mesma
Cõminisso	-	 -

Cargos	 .	Vencimentos
annüaes

Engenheiro chefe.........................-, I8:000$000
Triangulador............................	8:400$0i)O
Geologo ...................................	8:4008000
Topographo ................. ........... 6:0005000
Desenhista.................I.'t..+. .I .í.	5:000$000
Escripturario .............................	3600$000

Quando em serviçopdh1ico'fa dó escriptorio da Com-
missão, os funccionarios technicos terão as seguintes diarias
—o engenheiro chefe, 45000; e os demàis 40000 • '

ecretax'ra da Agricultura Industriar, Terras, Viação e
ObrasPublicás cic Ëtã'cIõ d Midds`Geiaéq eiíi RelIo Horizon-
te, 16 de março de 1921.—Clodomiro Augrstd de Oliveird-

	

-	.

DECRETO N..6l -í1 nÊ MRddDE
-	e	•	-	 . ,

Crõa urha emola misW no 1ogar denõiftad&PampulM, muni-
cipio de BeBo Horizonte para ser, instailada quando for
doado	iespecttvo predieç-EstMo. -: -..	.,

.-. .,	-	.	l-	.
O residonte do Estado do Minas Geraes resolve; creat,

uma escola mista no logar denominads Pampulha, muiici-
do Beilo Iiorionte, paPa 'sef msta11aaddpois de doado

1	LO.'	&•	 •11

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerae' éffl-I

Bello,-Ho-rizenteí t +8 dei março de192'l
-	'ÁR	,iu.)	

ZATn1 DA' SILLBERNARDE,
e	 -	3Ii.!	O- 

1	 ..AffonsoPennaJUtdOf. ,b	4J

— —

DECRETO N. 5.620 — DE 18 ie ilARco DE 1921
-	'	f .	9

Crêa uma escola mista nos logares denominados Bastos, Barro
Branco e Goiabal, municipio de S.. Domingos cio prata, pata
serem inslaliadas quando se doarem os respectivos piedios
aoEstado. ..

O Presidente do Estado de, Minas. Geraes resolve crear
uma escola mista nos logares denominados Bastes, Barro
Branco e Grnabal, munuipi.o de S Domingos do Prta,-pãra
serem installadas quando q.Ioarem os 'respectivos,!, , predios
ao Estado.	 -

Palacio daPiesidenciaido tEstado de.Minas Geiae, ein
Belio Horizonte, 18 de março de 1921.

.1	.	•	 Ir
ARTHUR DA SILVA BERNAIIDES.

4	-	.........

Afjonso Penna Junior.

	

ço N .61--pE 8 DMRÇ3 DE 4.	-
Crêa mais uma escola mista na cidade de Santo Antonio do

1 
Machado

	

.	41 -	-,	 .	,,	
• ei -	.

-	. 	U,	 •,le ,- flI
O PresideritdoEst-adq de Minas .Geraes. resolve crear:

	

mais uma escóla	nacidaded.e Santo 'Antonio do

¶ ler'.'	1

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes em
Be-ilo Ho-rinte, 1 de març de 11J2i' - rii	. 1

ARTHUR DA SILVA BERNARDaS.U 'i-JJf1i/' -

d- rii-wu Alt onna .ïunior.

d
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DECRETO N. 5.622—DE 28 DE MARCO DE 1921

Crêa uma escola rural, mista, no legar denominado Macacos, dis-
tricto de Pirauba, municipio do Pomba, para ser jnstallada
quando se doar o respectivo predio ao Estado.

O Presidente doEstado de Minas Geraes resolve crear uma
escola rural, mista, no logar denominado Macacos, djtricto
de Pirauba, municipio do Pomba,

	

	 -para ser instailada quan
do se doar o respectivo predio ao Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 28 de março de 1921.	-

ARTIIIJR DA SILVA BERNÁRDES.

AI/ouso Peirna Junior.

DECRETO N. 5.623—DE 31 DE MARÇO DE 1921

Abre o credito de 1. 000:000000 para occorrer. ás despesas de
iustallação de urna Esola Superior de Agricultura e Vete-
rinaria.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiçto que lhe confere o art. 57 da Constituição Mineira e
de conformidade com o disposto no n. 5 do art. 1.0 da lei j,
799, de 25 de setembro de 1920, resolve abrir o crèditô de
mil contos •de'rêis (1 -000:0008000), afim de occorrer ás, des-
pesas de installação de uma Escola Superior de Agricultura
e Veterinaria.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 31 de março de 1921.

ARTHiTR bÁ SILVA BERNARDES.

^^10domiro Augusto de Oliveira,

João Luiz Alves.
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DECRETOiN: L€2i—DE DE l.:Õ Aí3 ILtE 4921

; Crâa uni lagar de adjuncti daiseguoda e. cola enini-ia.
'da cida1e de Manhuissú	./

•	O Presidente do Estado. de Minas 1 Geraes resolva crear,
um logar de ajuncta na segunda escola feminina da cldd
de de Manhuassu	

,.
;t

Patacio da Presidencia do Estado de Minas G:raes, em
J3ellollorizonte,1.. o de abril de 191,

'II
AnTIIUR DA SILVA BERNARDES.

Affo,tso Pena Junior.

DECRETO N. 5.625 --- DE 1.0 DE ALRIL LE 1921

Crêa urna ecela rural, mista, na estação de Joaqurn Muitj-
'"nhicipio de QOeIu; pra:I sr inta11ada quando se

doàro respectiva predioâo Estdq'
r	L,f J '1	 ..,	...	 .•	

.,. ,

O Presidente do Estado de Minas eraes resolve crear
uma escola rural, mista,,na estação de 'Joaquim Murlinho.
municipio de Queluz,,para ser,, instaiJada quando:;sé doar o
orespectivo predio aoEstado ..:, •i	1 '	..

lo	jl,	,IÍ	o	-	oolij,j.	•..	,.-.

Palacio da Presidencia do Estadode Mnis Gr.ies, em
'Belio HõPizonte1'.o de ábiU de 4921 ,— , -	•.

,In 01)

DA SILVA [ERNABDE.

D. M.— 6"°	
L 
.JfosoPeana Junior.
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DECRETO iIN. 5.626—DE 5, ^ DE ABRIL DE, 492'I

crêa uma escola rnral mista-.no :logordenominado.kCncnição
da Boa Vista, distot de S Jo.o do carrapicho, mnaici-
pio de Queluz.

1 'tseiri Fíd Mj : b a"oI rear
uma ésoo  iktraI mi s tâ no'iogai dcnominad6 C6nceiçaoda
Boa Vista, districto de S. Joio do Carrapicho, iiniíipi dé
Queluz.
ni	q &i . iuiV	b .bi.d o	)f119'1'I tj

Palacio da Presidend Esïib 'de
Beilo Horizonte, 5 de abril de 4921.

iii' ,ialI AI I" ID R i , , 1 3i

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

o
Affonso Penna Junior.

--8----

DECRETO N -- ,h.628 — 1 DE ('kIPE ,11REL.IDE:d1l[

Transfere a- escola rural, 1 rnista -dc ,Fradique, iïniipio dej,.iO1iveira,	 S.Francisco de Paula, r do: mesmo U&iPiO.jr.r o' 2Ob

-;O P residente 44oE8t4do,de l 'Minas Geraes reso1vetransfe-.
rir aescolatriiraI; mista, deFraliqu, municipio.deQliveiia,1
para .o 1 logar idenmnjadoíarnpos,districto 1.de S. Francmo.
de Paula do mesmo muni cipio.-j	níbq 0111 -j', o

,.,PaIacio- ,daPridenjiadu Estado ( G -M'I nas tG aey em
Belio Sorizonte, 5 de jabril 8de 192I. b j.,j ,I1OÍ-)Ófl of

/tI .'J ruJ ?ARTH JJRPÀ;SILVA BERNARDES.

Affo sojJçnna Junior.

1	ri	 1'! -	-	.	. / 0 Tlil i:iil
DECRETO N. 5.627 - DE 5 DE ABRIL DE 4924

Çrêim eo1a.!.I'u1sI.i mista, no logar denonioaoS,ariAnna
do Rio Preto, districto dp Itan é,rnuuicipio derConcelQãO,
para ser instailada quando se doar o respectivo predio ao
Estado.

EB'YrJ o'	''vh)	ãtii	ei ,,li;l ali Jht ri9 i 1
tMina i G krsrresolve crer

ina t scol'tirã1y â,'Jnd lõgar.dénoífit%ado Sànt'hnaido
Rio Preto, districto de ltambô, munipio dConceiçioepara
ser installada quando se doar o respectivo predio ao Estado.

i' p h	 .i ei. k,rlti
Palacio da PresideITeia do E$a do eoM i nas j Ge raes , ITem

Belio Horizonte, 5 de abril de 1021.

«I 1 1	'Ii, P
U91 SILVA BERNABDES.UTHUR DA

lO Rut un
Affinso
 C1A \j)enna Junior. . 

M . 1

	

tu u rjW	11 lI t • 1Lt. ./. uT;L;:-rl
DECRETO N. 5.629—DE 19 DE ABRIL DE 19 2 1

.L t41 .? o	ltt1In-.b iau, on ,Ck,iiI ,lsin -i	aoru t-j'

	

jn} '-h	t-i-t-ih	,Irtlç'-'- oh . nn'I .	rjC'e& una. eco 0mia.	dstrict,	1eryl ,n in1cpig, de
e uma rural mista, no J1po oadq de1 Carço 0do ides-mo districto.

`, Ls ado1de

	

,	irI	o	.1 i f ' Mi oiírot,i..-, q 1 ti
,., O Presidente do	,Minas Geraes resolve crear1.

urna scoIa',rnlsta°n6 distriçtodeHerválrnuh1cIp1ode \'iço
sa, e"im.rural: fiità nó pb'oadõ 'de	rçb,	'inesmo
d e	'ii 110*4'	*31.11,,.................o'&t... ..- .t R

'do 
is rir o.	 - ..- oá	 t)

a,., PRlacip ,da1sideflcja,d (Estado - deMinasGeraes 4'j cm
Belld Horizont

.
e, 49 de abri1íe921.'r, )h jjj ,o1íi-ioI1 níl

,i tu. 'tifl ,, ij ARTllUR1pA/SILVA BERNABDES.

.'\tu\ R -4ffoizso ,J enna Junior.



-

DEGliETON-. 5:63o-DE 4 )DL ÁBRIL Dj3::I91!

Ciêa mais unia esco1mista no districto de	'João de Mati
póo' rnuhcipiode' Abre Campo, para' ser intal1ada quando
se doar o respetiVÕ pFédWao Estad	°

-O PrésidentedõEstado de MiriàGei'acs Trolve crear
mais úffià, escola mita. no districlo de' S. Jõão' de Matip66,"
ini1nidiiõ de' Abre Campo," para- er ínstatiáda quando'se
doar o respectivo predio ao Estad	'	 -' '

'Pã1-éio da Prsid'ncfa'd Estàddé Miíias' Geraes, em
BeBo HoriZonte,	19 deibrii de 4921.- '

'l ld 1.i 'A4liijJR DA' SILVA BEtNARDES.

AfõoV5enna junio

DECRETO N. .631—iw 19 SE ABRIL

Ciêa uma escola rural, mista, no legar denominado 5-; Bom Je-
sus da. Ponte do Sapucahy,.districto de Congonhas, munlci;
pio de ores da Boa Esperança para ser instaliada quandoD 

- se doar o respecti\o predio'ao Estado

,O Presidente do.Es[ado.dc Minas Geraes,resolve, crear
uma estola rural; nista no Ingi.r denominado Bom leus da
Ponte do SpnealI\ disti i to de CononIias, mumeipio do
Di"ãs"da Boa Esperana tara ser installada quando se doar,
o respectivc predio ao Estado;

•' Palácio?daPridn í '-o, 'Estado de MiiIá Gras', em
Bélto Horizonte, 19 de ah'ilae19L'	!'

,i II	AIÍIJR DÃILVA 131ARDES

'AJffÕ ó"iana Juuior.

- -85

f:t
--DECRETO N. 5.03í — DE 49 DE ABRL DE 4921

Ciêa uma ,escola rural, mista, no logar denominado Vigario da
Vara,municipio de Santa Barbara, para ser instaliada quando

- se doar o respectivo predie ao Estado..:..

-0,-Presidente, do Estado de, Minas Geraes resolve, crear
uma escola rural, mista, lno logar denominado Yigarioi.da
Vara, municipio de Santa Barbara, para ser installada quan-
do se doar.,o i'espectivopredio ao Estado.

-Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeIlo Horizonte, 19 de abril de 1921.	'	1

-	
"	 ARURDAS1LVA' BERNRDES.

-	......-	 ...l	-	-

	

.-.i	, ..,Affonso-Penna •funior.

'DECRETO ' N..633—DE 49 DE ABRIL DE 1921

-Crêa uma escola rural, mista, no -logar denominado Caquente,
districto de - N. S. de Nazare-th;lmunicipio 'de São João
d'El-Rei. -

O Presidente do Estado de Minas Geraes '-resolve crear
uma escola rural, mista, no logar denominado Caquente,
districto de N. S. de Nazareth, munic, ipio de S. -João d'Ei-.
Rei."	- -	•'	.-'	 -,

U -Palaio da Pi'ësidenci do Estado de IHàs .Geiae, ii'i
Belio Horizonte, 19 de abril de 191.

ÁRTIJuR DA SILv'k BE11NAL'IiF,. 
1 -"1

-1	 , , A ffonsoI enna Jualor.
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DECRETO N. 5.634—DE 19 DE ABRIL DE 1921
.Lt1 .ti	fli	•Ifl Ql u	-Lt. • 1'.. ul .ni:.a'i

Crêa um legar de adjuncto á escola feminina do bairro da Ma-
lhada, na cidade de Montes Claros

'ji 1	1, (Uib j	vn , -,-u '1.i' £O .)'" BUi .
,níOPr.esiden,teidoEslad.o derMinas eGeraes resolvcicrear

um logar de adi tine toíánola fefriinina do 3be.irro dalMalha
-da, na cidade de Montes Claros.

	

dõtEstádõ deb Mina	em
Uelloloiontefi9cdelabl'iLdé 192l.cJsi1k	hiLÍi bloeO tittr
1t1Ii1p etll.ilarl! 195 aiaq	c"el1 ehIb 01) OtjI'3'UfJU1 ,e

oh

A itonso Penna Junior.
1110	961'J ,J41il	b L'	.1131q ali

DECRETO N.	 j'tjçÈ 'Ã!L	4joU olk1

Crêa um loear de adjuncto á escola feminina de Alto Gorutu-
'í1	'tritW1l11fli1asilia

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma logar deaj to a'c'olRMninina de Alto Gorutuba,
em Villa Brasilia.

Palacio da Presidenciado.Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 19 de abril de 4921.

3" J1BIJ ,ARTHUR DA.SiLYA, BEBNARpm.

Aflbnso Penna Junior.

',3 
j wililu 1 obroi,iionb jí .	,, • n

49 DEAÍ3RIL'. DEi 1921 tit1j
,i'M "1 b

Converte em feminina a escola mista de Buenopolis, muncipio
de Diamantifla, e transfere para esta localidade, convertida

ipc1114n,a1 .rcol rUTaL. mista,: dp Sôpa;dotlmesmo
alIlilIolIob i3,Ul	,3 , etin	• 1IiI oto.o SDII

• 1:1 LA tot. .'	1l)	 1i,tI'JUu 'III ' 011	/1 01) ,,1Iii3 li
O 1 :'CSIdPhte do rtado cie Minas Geraes resolve conver

ter em feminina a escola rural, mista, de Buenopolis, muni-
cípio de Diamantina, e transferir para esta localidade, con-
vertida a escola	 doà.
mesmo riiunicip'io	e t	l	'[-1,1 ,jncxri'll (A iI

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte,W de, abril de 1921.

	

11D1,?.. iI	1	. J

AuTuou DA SILVA BERNARDES.

[/'5n$o\Penna Jznior.
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DECRETO N. 5.637—DE 19 bÊ: ARDIL I DÈ 11921

Convertetlim' rnasculiha a escola mis ta, rural, do'liairro L	aRonc
u-MuaiCipio deS' Gena1odo Sapuahy

a	oi,	'1	-	.tXi,	1
'O Presidente do Estado dMinas' Geraereole óbïver-

ter em masculina a escola rural, mista, do bairro do . Ronca,
iuhioipió'dd SGnalo dSapucàh'y."
J,IOYI ,O.)IJlIJ'uu	'. 3.'	,&, U '3 I)31U0	) 31	33 Í3I')IJJd'II
• » Plid'	Piedendi dó 1ElidódeMihãui Gaé em

llp , 	Ue1ab"rjlde19í].	 1	O
41e?etJ6nu1	elnq • í5LI1I, J ,flYI 3(9 O .i3.L, jIi t 313 7 II
o aiIlclI OTI'	oL nb!lTJjj1ft DAS,IVA°BIRNARI)E5 (• SAI

!1'13 'OOLIOI! 1	"OI AjfõnõPiih?z jLinii'°°'"
1)I (	 cWi t

310 •°'DEàR1i' N5638DÈ 1 19 uiffiiL1 di > 4921
OD :17'u I3 C • $1110jO3I1 011911

Converte em escola mista a masculina do districto de Guiryce-
d'Rio Branco

O Presidente do Estado de ,kMinas Geraes resolve con -
verter em mista a escola masculina do districto de Guiryce-
ma, municipio de Rio Brancó.
,#JuuPu1anih dafI'r1Qnuia1 do	 eGeraez,1feifi

Li ,
-flt)8)91ils *1Cq JIuith»)aU i.1.:I'l b
nhirtfrJ •ajs Rn oiLkjr,iiun DA SIt1AI$ BERNDE

9 IIIIIVIII or'?1!

o II3v o o1I1J9'3 i çi 11111 aIAJJuzsó Pennri .Junto.	., -ii
&II"3L1 ,t.1S '3 »10'31aIJI) ouonu ,03•IWÍII mil IibIÍI3YB
-91 ,Íui III	n'3 .l	L'.'O Ol . iori d, oi olE o!, ibail':
BÍ O 1 DECRE•TON. -,h_639 —DE 49 DIIuRIL1921ObiIL'
,ttit j ' i)l ,l 1 o!, i:s,'uoto' 1 'l ,h • n1).uol .s	:)'rl.s(juIoj

frovi iiii'edt o	Goi F'iâ ! Girkbcté donib'gë-
l$(1 (jnto)itejfl doDiice.con gtulado nllemio;-em Jui deiFóra ti

)11b 3105 t3311(>3 ,eIilileq'u	1 ai lriIi3qfJ	r>ljq CIII!
311'3as'0	 tIlt-
utr1buRoque'qh eonferbabiartr57dàtGonstituiço,' oresdl've
ciecoruheeer provisouiamente' o sroGeórg 4 FraT1z'Grande como
-erente 4iitbrifib 3doviI1e cou sn1adoua4lemo erii;rJui'de . Fóra,
-com tnisdiuçãofem ÍudmoEstado!'d19 o soe aici

Palacio da Presidencia do' Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 19 de abril de 1921.
-:l! ¶7!	IUj.	 •3j) 0103!	v") J1P31' J' ,3 1
9 .)3)'3ci'7 'CII? 3 sj,,:rARTI1UR DA SLVAfBERNARDESt,"'Ol

j'	 b O3'1li . '-) l o o1,,t Iii 3 .a,71504	4	9,.
1 '" 1' - t'	 '44JJon5o Rçflfla Junior. id'; 'rIle
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DECRETO Nï 5640 -DE 26 DE ABRIL SE i11921

Apprua o contrácto celebrado entre o Estado de Minas Ge-
raes e a Compagnie dos Cliemins de For Fedoraux de l'Est
Bresiiien para arrecadação dos impostos mineiros na sua
Estrada de Ferro Bahia e Minas.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando dat-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição; resolve
approvar o contracto celebrado entre o Estado de, Ce-
raes e a Compagnie desChemins de ,Fer Federaixicde,,lEst
Bresilien em 2 de abril do corrente anno, para arrecadaçã
dos impostos, minei ros,na, sua. Estrada de Ferro Bahia e
Minas.

O Secretaripde Estado 1 dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e o faça executar.

Palacio da, Presidenciado Estado de, Minas Geraos, em
Ileilo Horizonte, 26 de abril de 1921. -

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

1».	 r- João Luiz 'Alves.	,'J,'-i't 1.

- fl	

.,:;

Contracto eelebrado entre,.oiEstado. de Minas
Gemes e a CompaniedesCheminsde.Fer
Federaux de I'Est Bresilien para arrecada-
çoi-dos: impostos mineiros na sua Estrada
de Ferro Bahia e Minas.
Aos dois dias do 'mez de abril de mil novecentos e vinte

e um, á avenida Rio Branco, numero quarenta e seis, nesta
cidade do Rio do Janeirõ, no escriptorio da Companhia, re-
unidosos'representantes do Estudo de. Minas  Gerars e o da
Compagnie des Chemins de Fer Federaux de l'Est Bresilien,
o di..'11heophulo. Ribeiro, director da Fiscalização das Rendas
Mineiras, pelo Estado de Minas, -e o dr... Franciscõ Manoel
Chagas Dona, pela supracitada Companhia, como seu dire-
ctor delegado,accordam i 

em)
 que ' d'ora em dëunte fossem

pela referida Companhia arrecadados os iirpostos. mineiros
sobre os generosexportados por suas linhas -e de.accordo
com as elausulas quese seguem, as quaes estipulam e accei-
tam para todos os effeitd na execução do preséntô con-
tracto.

•	 '.	.	1	_'	 ''	'1
1	'-

A Compagnie dos Chemins de Fer Federaux de l'Est
Bresilien, por intermedio dos agentes de suas estações e
seus prepostos, m lodo o percurso de suas linhas, fisclisará
e arrecadará os impostos mineiros de exportação sobre mer-

- 89

cadorias de todo o genero, bagagens, encommendas, ani-
maes e vehiculos, procedentes do Estado de Minas, e que
deite sahirem pelas suas linhas, bem como o imposto de 31)0
réis, 'sobre o metro,Lubico de lenha' para seu consumo e as
taxas de Impostos de passagens,de estatisticas e do seilo já
creado pelo3 decs. ns.' 342, de 25 dejullio de'1895, e 1;672,
de 28 de janeiro de 1904, e leis vigentes, ou 'que vierem a ser
creadas futuramente

Paragrapho unico Na execuçia desse serviço a Compa
gnie dea Chemins de I'er ['ederaux ue 1 Est Bresilien reger-
se-á pelas leis, instrucções e regúiàméiitos'expedidos pelo-go-
verno do Estado de Minas, que não forem contrarios ao seu
contracto com o governo federal e ás leis e regulamentos por
este governo expedidos, devendo a mencionada Companhia
levar ao conhecimentodogoverno daqueile :Estad, para que

- seja esclarecido ou removido,qualquer embaraço que acuso
traga ao seu ,serviço,.a execução dessas leis, regulamentos e
-instrucções.	,	- 1'	. . .	,,	. •,.	.

A arrecadação será feita á vita do que cntar1 dos 'do-
cumentos de despachos..,.. /

- .	 •".:	'«	III'	''--'

---"A' Çompagnie dos -Chemins 'de FerFederaux'd lEst
Brésilien compete exclusivamente a'arrecadaçao das taxas rde
impostos, de que trata o presente:àccordo e é dia a unica
responsavel pelas faltas,'eni'os, caleulos d'omissões' quese

-derem na respectiva cobrança, salvõ quando se , provar que
taes faltas, erros ou 'omissões provierem , de factosr, extranhos
ao pessoal da Estrada.	......, :

Paragrapho unico. O governo do Estado de Minas po-
derá alterar, modificar ou mesmo supprimir a cobrança de
um ou mais desses impostõs, dando, porém, conhecimento
dos seus actos á Companhia com antecedencia nunca menor
de trinta dias para a sua exeouçao

J\T

'De todo -pagamento de impostos os agente de estao da-
rão ao contribuinte um conhecimento extraliido , do livro de
talões, mencionando no mesmd, em algarismo, o numero da
nota de expedição, e, em numeração escripta por extenso, a
quantidade ou peso da .,mercadoria, ou numero de /rezer,
etc.,-,e a -iinportancia .do imposto cobrado.	,- .. ,,

Paragrapho unico. Os talões a que esta clausula se re-
- fere serão fornecidos pela Secretaria' das Finanças do Estado
- de Minas, devidamente auhenticados, à qual adoptará o typo

que mais lhe convenha, sem -prejuizo,	 faentretanto, da	cili-
dade e promptidão do servLõ.	,



-

—90
;I1L	'cltiiiii11iI i	a\r e	 *1	.LI()I á.

-cii ti/	1. , -	oh	iti.ti.iu'i	O i il •
ti''	-.''ja,A pompanhia obriga-se a rdmetter, Secretaria as Fi-

ns  aças 'en Bel1o'il{rbnte, t até 'o di30' de 'õaaa 'meziirh
balancete da re i ita e despesí do rnez , anteri(,rdrgarnzado
de lãtetii. conforintda1e com o'mndWadoptado pé la mesma
Seci'eiaria' acorhanha'db di gundLis iâs 'd6sonhecimcn
josde 1imppsto.,a que se refere, a clausjjla: IV,e' e õdos os
dQcukheuti'comprobatori'4	 Uê"Se tiver . jn-

-de 	'F	tõriçb	 1âè.'
'

It'* 00 'Oi'i01I11tY) uj'yiol Oãti '0[ ,tiiiV. 'ib ti.I o!, uvnv
t j iJ	s tv13b91 00i9v0,., ii I'ik	oJ ;itno

ciiliieqwoi	110j)(18ffl £ obii 'il*	obÍbiqI' osi
'"1' ACoi a'dÍ{i& 1 íbi9- & a'i'eColhdt t aBanbujotre5taço

lhè fãibdiadap.hTi-
20diã7! 'hdiit da J'latá ffiada

para a apresentação do balancete mensal, sob p1A'ddb-
mmcia do contracto, a importancia do saldo respectivo, de-
duzidas as porcentagens estipuladas na clausula XI e o de-
b'4o 'dt Efsfi6 pàaihts dè oi'dthS} i'dê t hpbrtes de
viajantes, fretes, taxas, tc1egrammas;lioTé"ithpreshSie
houver adquirido, mediante 1 auctorização da Secretaria das
Finanças.

§4'.° z iiifràcçãóldetaclausiIla sujeitaaCoinpanhia ao
jagamênto de;'juitosfde tnovot.porucntoi(9 /s(annuaes. pelo

Ltempoiquedeixe de írealizas'o paamenio sern prejuizo 1 po-
rém datcommissãoque:1he ,é.devida:tl -cl'o Iici-qt'i't

oc. -2.q Ogoverno; de seu ,lado;-.liquidaf'á .o ) mesmo .) pr-
zÕi e: p6la4ármaue,foriindicad0.pe]aJCornpauhiia cc(ttalquer
saldo que se verifique a seu favor.	ctii,'I Li lo si'aj oï

-oq tssitt( oL obnt.'l o	 .o'
íiini'tqqu	ni1 1i :.	't_ 'licei	"i'li-	'oh

-' ,i: ioq ,.ibti .h	t ':oqw	Ii	jio um
ui.. .; flifl	t	 .t?P

A Companhia fica exonerada da4,.responsahmdade..pe)os
erros e enganos conimeflido' em
de noventa (90) dias, a contar da data do recebimento delies
e dos documentos que devem acompanhar, segundo a clau-
sula V a Secretaria das Ficanças não fizer qualquer recla-

L)	'J1ji9C 53 L't-,il&.. o., O'f101ií	0i.o '(t

LI ' 'làiIiIJ[i	,otU-ii0t_ ,	' I1	ut,UCfiUi'lfl'.iS.i
li • I diOt/9 iotj	 ,O1'i.1100 i,I'	3 ,0t.2i!J'} . jf ) . . _J' -

-	CoiqaPhia .podrá'i'estituir&os ntribuintes--.quan-
tias que verificar. lér cobrado iiideL'idamerite,'p remcttndo,
com' a Co1it%5 réspcotivas' ieai'lios das crestituições 'fef las.

'-Dpdis.porém,idê aphrados -os saldôs £ó'9.Sccietaria pedb-
rá fazer, ouàuctorizar as. retituiõ's imediaht--rovas1apre-
entadas, nã'omsôffrendo aompailhia,tllessecasu; :prejtlizotna

cornmnissão que tiver cobrado.-	.	1. -	. . tii -) 'L..

--'g1- -

- tI	1 O'	ii'!	5'f	'j'1t,J .IX s1 Li ei ito't 0Í,i i' IJj,'o,
-	'0111	•••: iii"	9s-.__ '	b'	ilt'iq	-	Uiti

'Do -'café déstinado tio : Riii du. Janirot'nenlium "inípostl
será arrecadado pela Companhia, devendo èlo peld Recebe-
doria Mineira. Para este fim, o agente da estação, que fizer
o despacho dessa mercadoria, extrahirá uma guia, da qual
constem o numero e ,marca dos volumes, peso a proce-
dencia e destino, o remetiente e o destinata

o
 rio. Essa guia

•eiá extPahidardo Àivro.-de 1 ,taIôcs..fornúcidõ, pela, Secretaria
:das Finanças,-0 será remettida-áRecebedoria,para conferen-
eia- -coni 1 õs conhecimentos de1espabho;

,, fx

De todos os mais géneros despachados para o Rio de Ja-
•nëiro,-i bem comõ do tio tivram.l outro .-destino, tinclusive
neste ultime teoso tocafi1 a Companhia uarreoaarácintegral-
mente oirnpostõ devido.1Io l -)-.- . wiiii,',f103 moq e.nbi'tot»ri

Do mesmoimPdo;t arreeãdaráIoaimp0stotdo3icafévcujs
donos o retirem das mãos da Companhia em qualquer das
suas estações.	 -. -

Paragrapho unico. Na hypothese da retirada dos arma-
zens da Companhia, em Ponta d'Areia, do café com destino
ao RiodeJaneiro, para oseffeitos1 . de, esperarémbarque, o11
iiiíjsto sq'a cobrado 1de3 a000ro m a1HusulalX	, )fJfl

01-HLI,,',I.3t	-, itt. o,IclL,l	X-I ,titZ.)oJ i,'lt)ti'31i'l(il	11..4t.ii)
• i1ii ,	Juitil'rlU o	£ab1e t,	« , oiou',n soi, ,to,Í10f91

Pelos: trabalhos dei fiscahzaçãome,arrecadaçãodo'.i1npos-
tos mineiros receberá a Comp5nhiaeau porcentagem deiS
(oito por (tento) sobre o total arrecadado e pelo de fiscaliza-
ção, expedição de guias do café destinado ao Rio de Janeiro
ou de mercadorias em transito a de 3 o/ (tres por cento)
sobre o producto do imposto respectivo, como se pela Compa-

0nhiafosserrecadado, exceptuada ,a,,sobre taxa 5creada, para
v-a1opizaçto,docafq. j . •'j,;j,	ttt iu-n "n- tt oito iii"eomrnissoes Gaclmaj[serao 1deduzidas mensal-
mente, (lo t5ta1 I6,.impostpde.vido.

-	 porceitagem,de §.!° ,perceb ida ,peia,•,cobrança
do Imposto " 6i aCoinpanhia j e	serão
distribuidos pelos empregad da, Estrada, que tiverem a

serviços., tt	' 0q •	c•ficl
ubiii id	'itt, obiits ,(0O l	i.-11 sb ,t,ICI,,5	-sb -ii, io! /

o!. AI
i 'fri. 4 ,	/f' . "-i#toSiI1 .hoÍ.Ao director da Fiscalisaçao das isendas Mineiras sera

concedido passe livre de primeira classe permanente para
transito nas linhas da Companhia, €m serviço da Fiscalisa-

.çãu," "émottansp&i'té de b'agagemh tó 1OOkilograitimas.
Aos demais ftnccionariosdã-Etado' incunilidõs dõserviçb do



— —

fiscalização serão fornecidas auctorizações para requisição das
passagens, tambem de primeira classe, conforme aunual -
,meiiterequisitado pelo director da Fiscalisição, inclusive ba-
gagém até 100 kilogrammas.

xIlY

-b

e	 -•

'A Companhia obriga-se a cumprir nos 'limitcs.daarreca-
-dação; respeitadas as commisses constantes da clausula -XI,
os saques que contra élla fizr a Secretaria das Finanças , do
Estado.

"XIV
H(	'	.'	 - e '-••.	1 -'I

• As; duvidas suscitadas 4 na . .app1icaç5o das leis e regula-
-mentos mineiros a que se prende o presente -contracto, serão
resolvidas por consultas á Secretaria dast ' Finanças,9 por in-
termedio do director-.daiF.iscalização das Rendas.

•	L	l-	i'	i;	1	 -	-

19i bI 9'3 e I XV	.1

Ao director 'da tisahsaço' das Rendas mMetra e aos
iunccionarios põrelle àu pela Secretaria das Finançascom-
missionados em serviço de fiscalização junto á Estrada, a
Companhia fornecerá todas as informações e esclarecimentos
relativos aos negoeio3 que se prendam ao presente contra-

-eto, facilitando4hes,;além disso, o exame dos livros respe-
ctivos, que julguem neceSsatioL'. 
a.- la -''	1	-q	,,i-i'ie	1o;	1	e
i	1	i1i on	,n,ii	1	e	-...	,,	,

li	(	' i	e	..	.,:-. __ •«

II,,,. : )	..	';•	•.,,_	-'	1.......;

Oresefié crtriicio entrará em vigor a'contar dadata
em que ficar approvado pelo Ministro da Viação e Obras Pu-
blià'a e déerèto do Presidente do Estãd6 'de 'Minas Geraes e
durara emquanto convier a amhas as partes contractanteS e
ao Goverio Federal,'devendo tér'logar a sua rescisão só-
mente mediante aviso previo de 90 dias pelo menos asi
gnado pela pai'te que&prbjuzer ou pelo Ministro da Viação
e Obras Publicas. Para os effeitosdoelloÇ lhe éattribuido o
valor de dez contos de réis (10:000000), sendo cite firmado
em duas vias para todos os effeitos de direito, perante as
testemunhas abaixo assignadas.

	

1;	-a
Rio de -Janeiro, 2 de abril de.192L- Theop/zilo -Ribeiro,

— Froacisco Manoel Chagas Dona.	.. .»

-

	DECRETO, N.. 5,.041-	DE 29 DE AuRii1DE 192

Reconhece provisoriamente o sr. Nabor Gusman como consul
dos EstadosUn idos, Mexicanos . .. .

	

•	.-	:'	 1,)
r O Presidente do rstado de 1inas Geraes, usando da' at

tribuição 'qüé iheconfere'o art; 57-dá Constituição, , e tendo
em vista o cfflci&n. 8,rle 16 do corrent, do Ministerio das
Relaçõe Exteriores, resolve reconhecer a jurisdicção neste
Estado do sr.. Nrbor Gusman, como consul dos Estados Unictos
Mexicanos	 i o o

' i .	' ..... . '_I	fl	O 1	'tIi•1,	1	 ,
Palacio da Presidenciado-Estadode : Minas Geraes, em

	

Bello-Horizonie, 29 de, abril, det 191.7.	•

	

oid.i o bleq roiJ EUW 91 iL	-1 • ,Ie.,ii	.?at
	l 	9ÁRTÚUIiIDA SILVAtBEI1NARDES.

Vi . q ..11	. b .i1J.i-ii	 11j3,J	..\Á;q .1

Joõo Luz Alces.

Ir'II 91)	. • fl	Ii

DECRETON.,ii.642,— DE,12 DE MAIO nu 1921

Concde peis ãÕaÕsr- LafayettGodinho para exploração de
mica em terrenos do Estado, situados no districto de Poté,
do municipio de Theophiio-Ottoni.

1(1 Oi 1	1:1 i	 ./i t) l3jji(j
O Presidente do Estado de Minas Ger.es, usando da a1

Iribuição que lhe concede o art. 57 da Constiuiçao Mineira,
et€-ndo em vislao disposto nos aris. 1. 1-,.3. doRegulamen
to que baixou coinvdec.11 ii. 3.132, de-19d&outubro de 1912,
resolve conceder pmisãõ' ãõ 'sr'Lafaette Godinho para
explorar mica em uma área de 20 hectares de terrenos de
propriedade do Estado, situados nas cabeceiras do ribeirão
Pòh	 mmicipio de 'Iheophilo Ottc,ni

1 fica9 oSccre1ario da Agricnllua auctoriiado a celebrar
o' respectivo conIracto,observ^las 1 as disposições do dec 'n

732, de 1912, assim como as demais dispoiçoes de lei e
ieglaméntarés réferentesaóassump1õ. --

-- Falacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
flelldHõrióiité, 12de'iríaio i d&199i. hi 191i -	Li.

1S'l	il	-,li	.1	. 1.	,-Jíi,,-i.t{ olIol

Aicisua DA SILVA 13FJ1NARIYES.

-	' '> ti - - ik Clõdom iro .4 uguslo de Olice ira.



-f 94 -

1bRETO N. ii .643!!nE (2' "DE MÁ1Õ 'Diï
o	.'	,t . f .'i,	!IÇ'	1 '

Proroga o prazo pata ãssin'ura o 6iti"act de concessão de
favores ao engenheiro Carlos Euler e ao dr. Joaquim Gor-
çlvesRauios, 1paia nta1tação,iete Etado,de iuna usina

0bPara o fah'icp de cimento na forn da auctorzaçao11oon
tida na lei ri '7I, lie t') d'O eternbrõ de 1911

"1 J1' •-1 9/Oe1	1i19l ' 1 'J	1ji1
'°"O 'p Í'uii1tê iad6d6M!h"aT Gé'ae aido'd°Wu
ctorização contida na lei n. 448, de 26 de julho dd'i9h 'e
attendendo , ao que, lhe requereram o, engenheiro Carlos Euler
ê'dr 'Rníosj)conÔe,síonários dos; favores
contidos na lei n. 571,dà 101deisetembro 2d 1911','i'p'dra in'-
stallação, neste Estado de uma usina para o fabrico de cimen-
to, resolv.eiproreãr atd, o dia'30 ide maio do corrente anuo
o prazo para assignalura do respectivo contracto.

,t.\

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 12 de maio de-1921.

AT1RDÃ'SILVA"BERNftDÈS.

b ,	 Clod.oiniro Auquslo,deO1iveira
• .i ''.	1	', ii-.' .	 t-'f''rl1.i	ii').

	

ii 'o". '	.

DECRETO N. 5.64l í - DE 12 DE MAIO DE 4924
ii, nb obuc' ,	;',.) euli 'h Íiak '1 ' I	,bi'ri11

I1 ;i.uiJ.iioJ eh 14 . tio '''u''i oiil 'p o. iirdii
Appt'o'a.'olregnIahenLO .da'i; lei: n. l67',':de 1ade etomhro td
.lei92, ct ue cunoedoiás Camaias Munic.ipaes,terrenos neeesa-
ou,	à fundação eUesenv9lvi ID enl 9 dçpovoações,j0, .,
'iii - iiiyri,1 ib - • 'i', ' ' 1	i	' h ii'iii. f.Wii 11V e-uru Tr iol 3/'I

Presidente do ,Estado de Minas,Geraes, usando das ,,at,
tribniçbes.que lhe confere' o .art.,57 da , Cons1ituiço, e , para
çumprimento ,. do disposta , na lei.n. 767, de 13 ,de setembro,de
1920, rso1ve appro\ar.o,regulamento 4ue 1 com 1este baixa,
asignado pelo Seci etario 1 de , sldo o,Negoios da Agficu1-
tura, lr,dustria, Terras, Viação e Obras Publicas':

•"	;,ri'If —1, ) l p t_.	('	 Et) ,
Palacio da Presidencia 1 do,,Estado ,delinasGçras,1n

Beilo Horizonte, 12 de maio de 1921.

ri 11,— iii '/ 1" An'rjiuri' DA SILVA BERNARDES.

iu	 uf Glodomi'rÕ Augusto de Oliveira.

Regulamento para a exeeiiço da lei IL 767,
de 13 Ide setembr 'ide ' 1020, qíe'concede
ás Guinaras Mii ,ilci pacs terrenos necessa-
rios á fundação e desenvolvimento de po-
VOftÇOCS. iI' E .	-'	ii. i f . - 1	)fl ',il	'LI'

• tudO	A ''' ', 1.	TI,).,. TI	 ,,_. IT.,.',ji ,	dl - 'Tu ii ui'i ' "11h

'1 '	' 'di	•.	 .1 'T ii 1119	'1

Art. 1. O governo do Estado concederá, a titule de doa-
ção. gratuita, ás Camaras Municipaes que o requerem, os ter-
renos 1 de sua p'ropriedde "q'ué formneeess,rios"ít 'fundação
e desenvo1viinento 1 de p6v'oções i tuadas em' seus respectivos
ttoii os. 1,	I' ii tdi'JT ',	11L41 ' TI' 1, 11&) "B''	à, II i,')Ii

II	. 
flIO' Paragrapho único. .,..O requerimento, do concessao dever
sei dirigido ao, Seci clamo da ,Ag icultura contendo a designa
ção,do ,imaque sedstinam os iqi'rnos.e indicando aârea1,1
pretendida.	,j,

ArI ,2 O Verificada pela Se retaria da Agricultura a ei
dade'c,conenitncia do peaido maudari leantar ,a pla'ita
da área necessaria 'e 'fazer o projecto da futura pooaç io por
um pofissiouii1,desiguado pelo .,Seáretario, correndo ,as 1 de-
pcsas,,por, conta dCmara, 1MumcipaI conceionaira	ii

Art. 3.° Feit'i a medição será o réspeeti\o proGeO11re
mettido á Secretaria da Agricultura, afim do ser approvadá,
expedindo-se depois o. conipetente titulo.	.	(1

P.rrpSc uiico A ' 'est ,t1tulodl!uIl1\iserd appliea,
do o dispositivo do ar(*. 71 do R iilãmeiiib á jue'.e'reíere o
ãcc. ri. 4496, de b de janeiro de ,1916.

Art. 4.' O' Etdo iesera 'a 1 si- quacsquer minas e fontes
minei'aes.e thermaes , de utilização industrial, therapeutica e
hygiénicà,' cori'i' o"t'i'r ghds'ii''êessarios á sua exploração, me-
diante indemnização das bemfeitorias que neiles existiam.

Art. 5 ,o A'ç Camaras Muuicipaes compete indemnizaras
bemfeitorias que, Óvdntnra,'xis1aín'na' áreal,oneedida.

Art. 6.1 Os terrenos concedidos nos termos do presente
regulamento ficarão, sujeitos,ás leis e disposições regulamen-
tares dos respeètWos municipio,"qub não p'o'dcrão dos mesmos
dispor para outros fins que não sejam construcções ou logra-
douros publicos, cumprindo-lhes.mandar dividil-os em lotes
urbanos,'cujas areas	xneo ecedereo de mil metros quadrados
(1' 000m2 00), para' serem 1 dados'em 1 atorainento' aos povoados,
na forma d. legmslatao nmnmcipal, 'ficando' enlendmdo'que a
cada'foremro 'n mo podei iosei toncedides mais 1 d' dois 'lotes

Art. 7. 0 Este regulamentd vigorará' deide 1 adata"de'ua'
publicação, revogadas as disposições em contrario.	-
'm' ,''	-.awlf til) ' ..i3l	E T,JT , 1 ,IIbi,''fl'l CII t't''o,z9

jI' E t ,'utiio,ri,,Il iull.i'l
Secretaria da., Agricultura, Industria, Terras, Viação e

Obras Publicas,"em' BeIlo Horizonte, 12 de maio de 4921.-
Clodomiro Augusto de Oliveira.



1 o i')I	Í.Ii	l,	) 1	 93	 1	1I 1
lrs,DECRETO N.'5.4ii,DE 124DE,-MAio DE.t921»h

-	')')')II • t1J1I3J	'1U	1915 1 ti	1	11
) oki*:iii 1111 lIii,- • . l,	•,	 /i

Concede licença ao sr. Manoel Corrêa Ribeiro para' fazer estu-
dos technicos da meda d'agua denominada «José Antonio»
ou «Queima Capote» 1 no rio Cervo.

F	 '	 /
1 ti	.1	•i 1'''''	•i	1 -ti	-'l.i	,:	?tl	101 M-residente do Etadodo Minas Ge'aes, tendo em vista

o que lhe requereu sr. Manoel Correa Ribeiro em '2J 11de
janeiro ultimo eàbs(déaido que e àch na ult&a'co'nc essao
feita •á Camara . Municipal de Lavras,pelo dec. n. 4 82 de 21
de julho de 1917, por falta de obserancia do paragrapho1.unieo, art 5 o, do dei. n 3.M3.Mf de 26 ne utnbro de 4°12
resolve conceder aoïnesmõ senhõr a'necdssaria licença pua
fazer os estudos technicos da queda dagua denominada' «José
Antonio)) ou «Queima Capote», situada no rio Cerso, para o
fins de fornecer força	 ia t e 1u7 ao mucipio de Vilia Nepomuce
fio e para tracção elei.trica entre esta Villa t e a estaçao mais
proxima da Rede Sul 1 Mineira, ficando' 1marcad&o prazo de
doze (12) meze,, a contar desta data, para apresentação desses
estudos...........................	.1

• Palacio da Presidncia d Esiado de iÏiias Geraes, em
Belld'Hóriõnte,'42' dd,tmaio...de,1921.

ARTIIUR DA, S1LA Bc1Al1D

ti Clodomi'o Augusto de' O/ivira

'L- •- iHli	 ...... . ,4'	1,J,' •53 t	.	. /	•t/
DECRETO :N. 5.64GDE44 DE, MAIO DE 1921

1.. lt1'l.	1	 ••t
'	

upprlrne O pflto rscal ."d'.'ó Vtl1aco

O Presidenle'do 1stdo tde hn'as Geaes, usando d aI
trthuiçio que lhe ki.onfere o art 57 da Constttmç to do mesmo
Estado, res dve supprimir o ponto fiscal de V,jll'ío

O Secretario de Estado dos Ne gocios dasI ininças ass iri
o tenha entend do e o faça eccutaT	 —	/

	

1	. .	• tt t	'	.	ot- -	) /
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em

Bello Horizonte, 14 de maio de 1921.
'li ,	/	•	•'•-t'	ii	-	i..•t' .. , •'i .. 1

ç'j) •,t	fi1 A , 1	 IA1.SILvABEnNARDES.	'tit 1

	

1	..	-	i••'
João Luiz Alves-.

97 -

DECRETO N. ii.6l7DE18 DE MAIO DE .1921

Abje5o credj i,oextraorcljnarjo cIe..2.6St:3335i3par'a execuo
da lei D. 53, cle2) de agosto de 1920

-,,;,,,,Q,presideiite,do Estado de Minas Geraes, de accordo com
a .aucorizaçjjo constante da lei ri. .7i8,»de 23 de agosto de
I 2O,resolve abrir, o credito ,exftaordjnario de 268 í :3338643 11(1 mil seiscentos e oitenta equatr contos ttrezentos e 1 trin-.
ta e tres' mil siscentos quarenta e ti'es réis), 'para occorrer
ás despesas auclorizadas pela citada lei.

O Secretario de, Estado dos 1 Negocios da Finanças ,ssijn'o tenhat &ntdido dfaçxéutar.	 .•	'ï

Palacj() da Presjdencia do Estado de Minas Gerae, em
BeUo HorizpIte,.i81 de maio de 1921.

ART!IUR DA SILVA BERNAJIDES.
1t"	

Alces.

DECRETO N. 5.68—o 21 DE MAIO DE 4921
r '1	.	•in'	. , •J it	/

Abre um credito especial de 2.722:500000
tu	fl. '1 trt 1	j.	'j •1'	-5	•	'C	•i	'	O't s ,Ltt1	''	•,	ti	1'	'ti	i ..''-	.	1	•	1	lt ,Ot.,)i. .'

O'Preide' Lstdo de MinhsGeaes'jiandà i da autribuição que lhe centere o art. 57 da ContituiçtiótMjn'ejra,
resolve abrir um credito especial de 2.722:5008000 (dois mil
setecentos e vinte e dois contos e.quinhentos mil réis), desti-
ifádó a ittjd1," piiie6,1devid 6 1t dF AitdericoVi irnetk,'conforme 'sentonça iudti.ta ria X em , que r foi condemntado i, Ësta'do de' Mina' Géraes"segõndo o accordo t èele-

	

1	• 15	-	1	'
O Secretario de Estado dos N P

	

das Finanças'	ii'no lenha entendido e faça executar.

tio	,,,	-'til 1'	L '	•	1. ,	'1 "b	tti,I5'-{
Pa1aco da Presjdeiiàt dó' EsLado t deM juast Cei's,'IeM

Belio Horizonte, 21 de- maio de 1921.
- '•°' "	'	Auns A SILVA BERNARRES.

/ogo Ltiz Alce.
D. M._7 nu\ i5\t- 5



IiECIIE.TO N. 5.641 9 --'DE , 24m ,iÁIo it fÕ21

Cra maishi1 4iiij3õ •escolar; -netaCii42it1, 'no bairro
da F!orest

O1PrOidn-t dó 'Ésad de Minás dëiiFormida-
"de com o n b'do art 3 ° do reguIaméntoue bbix&i chm o
'deb'h ;31.91; d tYde-jtifiho de 4911;
grupo esddIineStd CapitaPlió báillki d Fio stà	"

1',TtU •J	 'i5(	if''T -	'* ,,I','O!)1• '4'LV'	"'	3-	''

Palacib Id t Presidenbia do Estada 1 de Minas Gcaes, em
.Bello Horizonte, 24 de maio 'do 1W1'_91

,,	,, •,,.,, ,	•	,,,	.	. ,, • -p i .i. .	-« 4. '-
14.	.	,.	14

Mn'uUis DA SuxA BERNAFIDES.

-	!-11lt é

AffonsoPeniza Junior.

DECRETO N. 5.650 - DE 24 EE MAIO DE 1921

	

flç .;'	'. '	.	.	'i	''' .	4

Crêa uma escola rural, mista,- no legar denominado Corrego de
S. João, dstricto de S. Vicente do Gramma, municipio de

.	 4nstajlid,a qufi,sp qar. rep,ectivp pie-

	

Li	:	l'ii J yi'ten	'ijp e,,wsll O

!hfl 4j441'	.I,?IO '(	.	')!' lo '''Í' oh	.iiO iii 'l	'-

°O 1Pidt 1d h4tUio d Minâ9Gr'as rs6ar
unia esuota'mista no legar denomineilo Correo de S Jo w,
distritQle S. \erite do] Çimma ihunn3ipib 4e \Tçosa,
para ser instailada' iando -se doar o recctivo predioio
ásta

	

u$l.	 ot o.'.	'
•	 •,	i....4 - '4I'	(	' k '"

Palacio 'da Presidengia dó Esado de Minas Geraes, em
de. 1 92'lvf,?.',''l	h oiz's

	

:	'	411	b Ii.	''iii '.1 •t II

	

• G/ /ex 1.	ARTUUBÍFI4 SILVA BEIINARDS.

Affonso Peuna Juntar. -

ECRETON 56&l DE 24 DE Aó' 1E ' 1921

Crua uma escola rural miita no logar denominado Moiro uei
niado,"districtd 4 deRio de Peixe, miiniciptode Eilre 'Rios,
para ser instaliada quando se doar o respectivo pi-edio ao

JI 51.'	oD.,	i,''1,	,	- o	-	li	- s.L'
O Pimideirtedo Estiid'de -Minas'Geraes' resolvd' creai

uma escola rural, mista, no legar denominado Morro Queima-
do, , ditricto do -Rio  do Peixe,' municipio --de'Entie Rios, 'para
ser instaliada quando se d'dar o respectio predio ao Es-
tado.	 -

Palacio da Presidenoja do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizontc2 le-mai6 de.1921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

	

•	Afjonso PeÃIta Jirnior.'o
-t'	t'•-J' -	'•	.'' 1.......' 1	•.,.	•,, ,'	c-	.	.. -
, ..,-,D-EGRETO ,N 1 .,5.652 -- 'DEDE-MAIO, DE44921-,

1	é'	4	.. ................
Croa duas escolas mistas nas colon ias « Alvaro da Silveira »,

• muniqipiode  municipio dePitanguy, -e, iDayid Campistas,

	

Bom 1,D.espacho.14 )Rvf;' 1	:j, t,'iiél t 11 ,,lís1 . '. --	001

	

M.f. _.é ,k1'iI 1 r	ii	fl'i4	41fl .1 .;'T / •Iit,.'1

	

O Presidente do Estado de,.M mas,,	raes1,reso1:e
duas escolas mistas nas coloniás «Ivaro da Silveira», munici-
piQde i?i ianguy,e Daid GampisLa»,.,.muiicipio,.de Bom
Despacho.	 , t',	•	0 'b	.'flo-oll uhl'O

Pálacio .d.P.pesidencia ;do .!Io de Minas Geraes, em
Beilo I-{orizonte, 4 dá iiiaio de'1921.

	

w\na' iiva''-'	"'o"

	

"	AIITNIJR DA'SILVA BERNARDES.

- Affonso Penna júnior.lr'i ,-t(l	''/lf lo	..''';	- O-o..,.	-	4 IJ1 1-11.1
'ci'JDECRETON. 5653- .nEc4 'DELMAIO- DE',4921.. ,,---,

Crêa duai escolas ruraes, mistas, nos legares denominados ca-
-etmfôfo:euBarIeirosdistçjct' da cidadé, dó l peóeric mi

	

.'tsfl/ £41 4 r eltu'i 1'L4 4,r'!,11i ,.b UVIS. ('III • ffIii'c/ 4'I '-'	•"
eh O';Presidente do Estadõt'deM'inas fGeraesresolve, crear.1

duas escolas ruraes, mistas, nos 1 logares deI1oIninad,oslCafôfo.,
e Barreiros, districto.da- cidade de Itapecerica.

	

ír1'3 ,. j1 ,"I )éi'	-14 ', e!...l	h	i O: qi9 oh 0:-Ohm. 1
Palacio da Presidenciadõ Estado .de'Miva4sGeraes; em-'

Behio Horizonte, 24 de maio de 1921.

	

•-',I ' I .,,'.s id	I..1t.'i
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

"° '°• °' .4jJo3"PJhna Jttnior.



i
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DECREiiO,N. 5.654— DE	DE MAIO ,i)E .19

Crêa unia escola.rural, mista, no lôgr, denominado Dores da
Boa Yita, disiricto de S Julião, municipio d Ouro Preto

O Presidente d Estada de Miias Geraes resolve .ciear
urna escola rural, mista, no lugar denominado Dores de Boa
Vista, districto de S Julho, municipio de Ouro Preto

Palacio da Presdenc. a do Estado de Minas (jeraes, em
Be l lo Horizonte, 24 de naiode492l.	.

Aui;Iun n SiLVA BERNARDES,

ÃJfonso Pnncjunior...

DECIIETO:N,	.i5—rDE\2 ! DE MAIO DE 4921

Crêa unia escola mista no bairrc das Painiciras, na. cidade de
Ponte Nova, caiais unia larnbeni 'mista 'jo 'diStricto de
Sant'Anna do Jequiiy, niunicipio daquelie nome.

O Presidentedo J tachde Minas,Geraes rêsolveu- 'etear
uma escola mista no bairro das Palmeira t l nã - éidádèl de
Ponte Ncva, e mais uma tambem mista . no. districto de Sant'-
ku na do Jequiry, rnunlciplo daquele nom

'dê MinaSGeeíTi
Bulbo Horizonte, 24 de mao de 1921.

O!	 ÀuiiUR' DA Sd1\BEnNADEs

..-Affon.so Retina Junior.

DECRETO N. 5.656 - DE 2 DE MAIO DE 1921

Crôa mâi	nidogai tdt!adiiínC tO noiifïio-. dscolad da.iklade
Rio l'eIo

1:	b 'o-h	--a	 •	. ,ji,t ti
O P reEielent& (ló. E-lddo dá MtinhsCeraesdedonl'oIrhida -

de com o regulamento geral da Instrucção Publica, em vigor,
ro1vC dpdarmais'rilrn) Ioga rtl(taditittcto n6 grupo(e1colzd do
citba-d-e tio' Rio'UP.eiÓ»

b '4 ih r -, ib.aia	'l
Palacio da Presidencia do Estado dc Minas Geraes, em

	Bellõ Hrioifle Vdomaiottc	 Oi

	

.1t	j ' ' . ioru n. i. . ,iiirioU oí!ad
ALTIIIJE DA SILVA I3EIINAIIDES.

.'	i'il',
Peana Jiza for.

110 1----

  .	1
M 

.iIflÍT'5'a57—
'.1.'

DECRO N.	 DE 24 DEAIO DE 1921

CI	 -,

Crê. uni 'lágar de adjuncto ^á' eseolà rural, óiista, de Santa Rita
do Patrimoniõ rnuáicipio do Serro

Ó Presideúie dô'Eslad de Miria Geraes resolve. çiear
um bogar dá adjincto á escóla rural, mista, de Santa Rita do
Ptrirnohio, municipio ,dõ Srro.

Palacio da Presideucia, em Beilo Horizonte, 24 de maio
de4921........

ARTÍIUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso. Penna júnior.

a'

DECRETO N. 5.658 - DE 24 DE MAIO DE 1921

Cra	logar de adjuncto á escola rna.culina do districto
de Barreiras, município de S. João Baptista

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear o
logar de adjuncto á. escola masculina do districto de Barrei-

	

ras, municipio de S. João Baptista.	.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 24 de maio , de 1921.

ARTFIIJR DA SILVA BERNAIIDES.

AI/ouso Penno Juiz for.
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DECRETO N. 5.659 - in 24 DE MAIO DE 1921

Abre um credito extraordinario de 20.0000OO pra a manutn-
çao de d. Dinorali , de Garyaiho,, na Europa, aflmde aper-
feiçoar o seus êstudos musicaes	.	 -

0 1 ,Presidentc cio Estado de Minas ,Ge aes, usando-da at-
ti ibi.ução uge lhe onfere art 7 da Constitwiad e, de
accordo com o disposto no art 5 ° da lei n 779 de 16 de sê
tembro de 1920, resolve abrir e 'creditdetraorditiariõ"de viii-
te contos de réis (20:000$000) para a manutenção do d. Di-
norah de Carvalho, na Europa, afim de aperfeiçoaros seus
estudosrnusicaes em algum conseivatorio

Os Secretaries de Estado dos Negocies do Interio'r 'e das
Finanças assim o tenham entendido e o façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 24 de maio de 1921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

AJJÕnso Penca Jnnior.

João Luiz Alces.

DECRETO N. 5.600 - DE 24 DE MAIO DE 1921	-

Converte em mista a escola masculina de Guirycema, municipio
de Rio Branco

O Presidente do Estado de Minas Gcraes res6lve:cnvr-
ter em mista a escola masculina do districto de Guirycema,
municipio de Rio Branco.

Palacio da Prrsidenciê do Eo	liis	ere	b
Beilo Horizonte, 24 de meio de 4921.

AÍITHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penca Juniõr,
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DECRETO N, , 	nE'24 -iw síAío

0-Presidente do E5tado,de L Mins Geraes resolvO órvEtremi'
rnsdiilinai.a .oscolarOraI niistE Ide IBarroPrOtÔhIiihtíici.
PIO de S. Gonçalo do Sapucahy.

1 ,Oi'Il	.	-.,	-	It	-:	t	$OI	_-, •t
..OlPresidente do Estadoldd..iMihas GeraÕs-,resolve aoflVerb%

ter em rnasu1ina 1 a escola rural; mista; deBarro Preto, mti4a i

nicipio de S. Gonçalo do Sapucahy.
•	, -	1.	li 'j-t	1.	 -.	 •• -Ic--fI 1 •-	. 1-O 1

Palacio da Presidencia.do Estado de Mina Gérdes, ifli
Belio Horizonte, 2 1k de maio de 4921,

3H

AIST.IIUR DA SILVA BEI1NARDES.

AjJoPzna Junior. 1

- DECRETO N. 5.662 -- DE 24 DE MAIO DE 1921

Convèrte em feniiIina ai escola Inista-do.distI'icto de Dores,
do municipio de GuanhEes

O -Presidehtedo Estado d Minas GéráeE resolvê diívei-
ter em fetnininã a éseõla- mista do -distrieto--de Dords, mmii -
cipio de Guanhães.. .

-	-	.	3_	- 	• 1	Il

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horionte; 24 dé maio de 1921:	-

-	, o.!	,.1 911

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

A?fons oeíz,ia Junior.

DECRETO N. 5. 663 DE 24 DE MAIO DE 4921

Reconhece o sr. G. B. Belli di Sardos como vice-consul
- italiano, interino, em BelIo Horizonte	•	-

-	-	•	 3	 1	-	 -	-	.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usárido daat-
O'ibuição que lhe confere o art. 57 da Constituição, e teiido
em vista o aviso n. 9, de 16 de abril findo, do Ministerio das
Re1aões -ExtériõreS resolie recbnheóer b o iir. G B - Bélli di
Sadcs, -ieé-onsul, em- Juiz de Fóra, ddmo ericãrregddo jnt'éL
rino do-viodconth1adb italiàh em Beilo Horiiite.

Palacio da. Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello 1 llorlzbflte, 24 de m aio de 1921'	 1

ARTIIUR DA SILVA BEnNABDES.

A/fon$o Penca Jun lar,
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DECRETO N.,, S.GOI—DE 27 DE ,lAIonE,l492i

Transfere para o grupo escolar da-cidade .de Passa Quatro a es-
cola rural, mista, do Bairro Proletar,o da mesma. cidade

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve transfe-
rir 1para o grupo -escolar -da didade' de Passa Quatro a eco1a
rural, mis1a, do ,,Bairro -. Proletario da inema cidade.

-.	...n., t	'	.-1
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em

Beilo Horizonte, 27 de maio de 199-1.	 -
BT IIUR A SILVA Ba	-'

	

-	 Affonso Penna Junior.

DECRETÔ N.6 —)E31 D^E, MAIO DE 1924

Crêa unia escola rural, mista, no logar denominado Uiiião, dis-
tricto de S. João da Vigia niunicipio de Villa Jequitinhonha
pararser instaliada, quando se doar o respectivo predio aoEstado.

O Presidente 1 0 Estado de Minas Geraes resolve crear uma
escola rural,, mista, no Jogar denominado União, districto-de
S. João da Vigia, municipio de Vilia Jequetinhonha, para ser
instailada quando se doar o respectivo predio ao Estado.

Palacio da Pres jdencja do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 31 de maio de 4921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. !i.GGG—DE 31 DE MAIO DE 1921

Crêa urna escola rural, mista, no jogar denominado Morro Es-curo, districto de Santa Maria, município de 1:abira, para
ser instailada, quando se doar o respectivo predio ao

	

Estado.	-

- O Presidente do Estado , de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, no logar denominado Morro Escuro,
disir elo de Santa Maria, muriicipio de Itabira, para ser me-
tallada, quando se doir o respectivo predio ao Estado.

Palocio da Presidencia do Estado de Jsfiiias Gres, em Beilo
Horizonte, 31 de maio de 1921.

-	AIITHTJR DA SILVA BERNARDES.

.4/fonso Penna jun ioï.

DECRETO N. 5 .667-i-DE 31DE MAIO DEi4 921

Cr'êa uma escola, rural, mista, tio logai denominado, Paus Sec-
cos» diatricto de Arcos, - municipio - do.Foriniga, pala ser

- installada, quando se doar o respectivo predio ao Estado.

O Presidente do ' I'stdo 1e Mdas	eraers&11et crear,
uma escola rural, m	rioo logar denominado «Paus Secco',
distribto de Arcos, municipio'Ue Fb	gaarí.ser iitalla-
da, quando se doar o respectivo predio ao Estadci.

Palacio da Piesidencia do Estado de ' Min» Geraes, tern
Bello Horizonte, 31 de maio de -1021.

ARTHUR DA SILVA BERNARDaS.
AJfonso Peana júnior.

DECRETO N. 5.668—DE 31 DE MAIO DE 4921

Crêa uma escola nocturna na cidade de Carangola

O Presidente-do Estado de Minas Geraes resolve i crear
uma escola nocturna na cidade de Carangõla.	- - -

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 31 de maio de 192t.

' ARTInIR DA SILVA BEI1NARDES.

Affonso Penncs Junior.

DECRETO N. 5.669 —DE 31 DE MAIO DE 4021

crCa urna escola rural, mista, no logar denominado Capella de
-S. José de Ouro Fino, districto de Apparecida do Cor-rego,
municipio de Conceição, para ser instailada quando se doar
o respectivo .prcdio - ao Estado:

O Presidente do Estado de Minas Geraea resolve crear
urna escola rural, mista, no lõgar denominado Capelta de S.
Jóé dé Ouro Fino, districto de Apparecida do Corrego, mii:
nicipio de Conceição, para ser instailada quando se doar o , res-
pectivo predio ao Estado.	 -

Palacio da Presidencia do Estado de 1\Unas Geraes,.4em
Bbllo Horizonte, 31 demáio de 1921.	 ..

ART1IUR DA SILVA BERNARDES.

AJfonso Pe,nui Junior.



Í1ËCRE !rO , N .. 5670IiE31 bÉ	'iii'4921i

Cê1mcaii 'ã.hIí'ã.11 itiit;no1ogár denorninadó S. José'
' dõs Lbp'distridtb clã, cidade de Lima Dtjat'te'i	 ir	•	-'	1	-	- 'j -, ,,

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-.
tribhiçao'que lhe 1bbhfer o 1 ai t 67, da Constituição re-
solve rar uiacole rural mista no u logar denõmmado
S.1Jr3édõs L'bpeçdistrlitõ da cidãdê dë 'Limá Deaite

Palacio da Presidencia do,Eslado de Minas Geras, em
Belio Florizonte, ai de nla,6 de 4921

ARTHUR DA SILVA BEaNARDES
A ffonso Penna Junior.

1	•.
DECRETO N. 5.671— 44 DE JUNUO DE 192t

l£	rr,r	dr? • 1	:111	 1 .i . ! á-
Crêa urna escola rural, mista, no logar denominado Quartel do

Indayá; rnunicipiode Diamantina

O, Presidente do,, Estado. 4 de , Minas- Geraes reso1ve crear
uma escol rural, mita,no jogrdenbminã.'dd Quartél do Ia-
dayá, município de Diamantina.

•. : ' •,,	•..	,,	-	
'Ina	Gl'i •	-,Pâlacio da Preidèãcia 1 dci 1 Estiido d Miraes, em:i

Beilo Horizonte, 14 de junho de 191.,
A' IIJ	1

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
A/fonso Penna Junior.

DdiiEtO	67—kia	MY-JÜNF

Crêa iinlãrios
e	

logaf'es deiihiiháad 1 Ïa'di'
Gaspar	porto Real no municipia de 'l'ir'idenles 1' um
logar' d adjunctb á escola ttrrnbel rural .mistà; de Vicio-
riano Veiloso, no mesmo drdnièipio;	 -

O Prsidente do Estado' de Mina ( erae Moi cear
umaeeoik rttral, mnlsla, nos legares denomihadõs Padre Gaspar
e Ptrto fleal nd mir11uipio de 1 iredentes, e utír loghr db1
a'djiixictd á	i:rnlá tafnhérti rural, mistd'de Victorianb Ve1loso1
no mesmo municipio.

'Pa-1 j i	sideríb	Io Êtadd'd' MI{a Gêraã, em
Beilo Horizonte, 14 de jurihb de 1991. '

' AF-rl1Iji DA SILVA BERNARDE.
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DECRETO ,N1 5.63 -.L DII 14Èu4ni tbËl12t
Crêa uma escola -rural ,'nl ista, "no mIogar idãnonj'n-ãdo PidaÁell

municipio de Santa Rita' do 'Sapucahy, para ser instaliada
quando se doar o respctivo predio ao Estado.

	

tIO "-ie'r ,	J	5'T i'-	'1h •	 -1 O	-	l:-'t '
gu'O. Prosidetit do, Eatado4 de Minas 1 Geraes résolve crear

nrna escola rural, n'lista, no logar denominado Fiodade,.mti-:
nicipro de Santa Rita do Sapucahy, para ser installada quan
do se doar -o resilectivo predicao'-Estado. -•

	

-ü	ar'	) f.,_ 	,	, ' mm ',i-	1
Pelado da Presidencia, do Estado di Minas Geraes, em

	

Beilo Florizonte,-i 1	de .junho 'de 1991.
• ,,,, ,ARTHURDA SILVA BERNARDES.

AJfonso Penna Junior.
i1	' 3-	,.lt.	-	' "0,,	i', 1 TIL);li

DECRETO N. .674—DE 14 DE JUNHO DE 1921
'1	--	,	-	- '_,	I	',t	.	O	i	-'' •- ',i;r	•	- I '1' ri 1

Crêa unia, esola-rhral,'rnista;;tio povoAdo deno'minado Capiva-
ra, districto de S. Miguel -do Anta, mnunicipio da' -V1ç'rsa,
psra ser installada quando se doar o respectivo predio ao

- - Estado.
!	-	•- LI

1 ; 1111 01 Presidente do; Eãtado- de, , Minas rGeraes 13-resojv ,crear
uma escola rural, mista, no pvoadci 'denominado Capivara
districto de S. Miguel do Anta, municipio de Viçosa, para ser
instaliada quando se doar orespectivo predio, aoEstadQ

	

•l.- 	1 1	e	-	1 •
Palacio da Presidencia do Estado de ' Mi 	Geraes, em

Bailo Horizonte, 44 de junho . de j 1921.
- w- -	u • rt »4A

-	ARTÍIÍJR DA SILVA BERNABDES.

	

Af/hri	enna Junior.
:.	-	-	- -	 i 4:4

DECRETO N. 5.675 — DE 14 DE JUNHO DE - 4921
- •	k	-	,	-	..	-	 '	-

Craa urna escola rural, místanir -staàÕ dó iRdaèlo ' rio dis-
Iricto da cidade- de Manhüaú, para er ' instailada quan-
do se doar o respectivo predio ao Estado.

	

-	,	- -	1 t-	1 ,l'li' - ' -
- '.0 Precidentedo -Estado dÃMinas Gerads-Iresolve;!crear.

umaescola .rural, rnisla,,,na estação de «Reductoir,',r ror distri-
cio da cidade de Manhuassú, para ser inslã.11ada quando, se
doar o respectivo pre.dio ao Estado.	 -

II	-	31	-	I-	-já	1	•	-
Paiacio da Presdencia-,do- Estado, de álinalr Gërés, -ém

Beilo Horizonte, 44 de junho de 1991.

	

-	
'	 SILVA BERNARDES.

Af/onso Pewi.i Juriiw'.	-	 - 	- -A, ffóns'o Pnna Jrrnior.
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DECRETO .N .5M76--nE 44 DE JUNhO DE 1921

Crêa uma escola-no districto de Jeqnitahy, municipiode ln
-	. confidencia . .	-

O Presidente do Estado de MiiiasGeraes resolve crear uma
escola mista j no districto. de Jequitah mimicipiode 'lacou-
fidencia. ,i	1

Palacio da Presideniai F doi Estado de Minas Geraes em
Belio Horizçnle, 44 de junho de de 4921.

U-L Ain'iiva DA S:LVA BEI1NARDES1	d

Affono Peuna Jwzior.
O	v

DECRETO N. 5.677—DE 44, DE JUNHO DE 1921

Transfere para o grupo escolar de S. Domingos do Prata as es-
colas masculinas e mista e supprime, a feminina, todas da
mesma cidade..

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve transfe-
rir para o grupo escolar de S. Domingos do Prata as escolas
masculina e mista esupprimir a feminina, todas da mesma
cidade.

Palacio.da Presideicia do- Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 44 de junho de 1924.

Y-ARTHUR DA SILVA BERNAIIDES.
Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.678 - DE 14 DE JUNHO DE 1921

Croa urna escola rural, mista, na estação Presidente Peuna,
municipio,de Theophulo Ottoni, para ser instaliada quando
se doar • o respectivo predio ao Estado-

0 Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
urna escola rural, mista,- na estação Presidente Penna, muni-
cipio de Theophilo-OLtoni, para ser. instaliada quando se doar
o respectivo predio 4 ao Estado., .

Palacio da Presidrncia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 44 de junho de 1921.

ARTIIuII DA SILVA BERNARDES.

AJfonso Penna Jtin for.

DECRETO N. 5.679—DE 14 DE JUNHO DE l9l
•	1.	f'	-.	. / ( l - UL' 9

Crêa uma segunda escola masculina no districto de Taquarassú
municipiodeQaté, 1

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve erear
uma segunda escola masculina no districto de Taquarass,
rnunicipii'de Caeté.	. ot 

•1
Paiacioda Prsideucia do Estado- -de, Minas 1 Geraes,; em

Belio I4or1onte, 14 de junho de' 4921.'e1q "•

?.-	Ariiuu DA SILA'BEIVARDES'I
.1	''	.'	' 1!	' •• -lI	,

Affon'o Perna Junior.
•	1	 iq

DECRETOS. ` .68O-DE JUNHO -DE 1921

CL-êa o Jogar de adjunctoi í. scola)nÕctI1rnal dai:-ciUade de
Januaria	. .

--O Presideuledo--Estado -de ,, Minas ,Geraes resolve rear
o logar de adjuucto á escola nocturna di cidade de Januai-ia.

- •. '-; t-	1	 '4

'-iPaiacio.da' Rresidencia, do Estado.de Minas Ger-aesç.,em
Beilo Ho1izontd, 44 de: junho de 4.	o	u»-i i.

4,,', , , , . 4'I i4J	it	.'i' 'AR1IURDA SILVÁ,-BERNAIIDES;O9
•	.	 '/ 1 . •	, 'I.4 l	 t	'lI'(eÇ'1 ..0 oh',

A /ftinso Fenna Jan for. -
- •-I., I/.'-L'I	'1 i	, u ;

DE, CRETON- Wi381	 JUNHO DE 4921

Crêa uniaescpIa mista no districto i de- Arnôré niuiipio de
Theophilo Ottoni, para ser instaliada quando se doar o res-

Fstadc.
-	"-	'" 'Ul 1O Presidè'nt&'dô Esta'd6 de Mid

.
as Ge'raes rèsolve crear

unia escola_mi/la nodistriclo- de jAyrnors, ) unici-pio de Tbeo-
phi1.Quoni,-,para.;ser..instal1ada	cloac,orpçc.tio
predio ao Estado. -	..,	 .	op-IL	t

., Pala cio da1rcsidencia.do Estadqde,MinaGcraes,1 em
Belio Hoiiznntê, Rde jUnhO;dc92.J( eb 71 .uoH of1i

-.	... 51IVA BE1INA13DES.

, 4A.ffonso'Penna Jun tor.



DECRETO N. t.682 —DE 14 DE JUNHO DE 4921
e F	t. oh	 _,	..	........	 3

Cra uma escola rural inisa; tha ii,, §taçãb Presidente Bueno, mu-
nicipio de Theophilo Ottoni, para ser instailada quando se

'doar'orespectivo predió'ao-;-Estado	-
t;.,cr

O Presidente do Estado de Minas Geraes rsolve croar
uma escola rural, mista, na Estação Presidente Bueno, mu
nicipio de: ITheophilo Ottoni,I para;se:riinsteIlada• quando se
doar o respectivo prediQiaQ Etad;.	 u

Pal.aeio,da 'Presidencia doEstado de Minas Gerees, em
Belio Horizonte, 14 de junho de 491.

1'4le4l	'\ .
AR1'HUR DA SILVA BERNARDEs.

,Affonso ,enna Iunior.

'' DE -17mrJtJNHo' . DE 1921	-

Cra uma escola rural, mista, em Vista Alegre, municipio de
fio ÀWas

.iuiiut 'il' q tmr .b an• ut», LJor'al .flfl' -L LF O
1) Presidente do Estado de Minas Garaes resilve crear

timOdla fUraIÇ rstistd;i'dii Viste: AIeg :rp rÍmniei pio idelLeo-
poldina, com , a denomidáçdo -drtCh'risLiahb .Rbçasoíl t

Palauiodn pxesidotisria dojEstarlo de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 17 de junho de 1924.

	

.	-
ARTEJUE DA SILVA BERNARDES.

-,•	.1Affon8D.pnna Ii:t-1(- f DEC14ETON' ii.6S4'DE17'liÉ ainnoO rs	; 0;iIJhV.p 5yLltl-0 r- e1%J ,ICi'Ji(
Crêa uma escola rural, mista, .no báh!i	'Md,dÇilÇicto

de Jequitahy, mimicipiÕ de 1nonfldencia
Ii	 -li	.Ilf)ID9'i

Pré idifddo Êdi'd bjj45 GeiãcÇ
ii 'é'scbla rural, iià,'fo 1iaird dé'Meiáibãr,ffitflóti1
de Jequliahy, municipio de lnconfidenóia.	('to tOII(1

Palacio da Presidnbia do 1stado e dínas &sraes, em
Belio Horizonte, 17 de juihdè192W	'

It]t	 SILVA BERNARDES.

¶OSÇIstt	ovilo\t3enna Junior.
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DECRETON. 5.685 --DE 47 DÊ .ItJNIIO DE 4921

Supprime o logar de adjunclo á escola feminina do districto de
'Je(uitahy muuieipio de Inconfidencia'

- O Presidente do Estado de Minas eraes resolve suppri-
rrilrologr (dadJuncto á ecolafeminin'à I do h dHIfibto de
Jiiitafi'y, 'ffiui iiõipiVd' Iíddiifir1eri6ia"-	' LIDJI 3lot

Falado da: Presidencia do-,Estado,de Min 'as eraes, em
Belio Horizonte, 17 de junho ,de. 4924. - ..	 - i

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
.'-'	a'-.

-	 Affonsô Penna Junior.
•

DECRETO N. 5.686 - DE 47 DE JUNHO DE 1924

Abre o credito supplementar de 2.J5:3665323 á verba do a. XVIII
art. 8. 1 da lei n. 745, de 20 de setembro de 1919

It.."* 1.I/	.........	.( ti')'td,t-'
O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-

ttibuicrão que lhe confere 4 oart., i7 da ConLiLuçiío, e,.4e,.ac
cordocorn o árt: 0., n..X, 2o de
setembro de 919, e á vista da domonstraão que a este acom-
-panha;etesolve'abrir o 1oredito sup .p1çrnptaR 1çle1uzz4tos e
no'.'entaoe cwco çontos trezentoe 1 ses'1enta e seis mil te'e-
zentos e vinte e tres réis (295:366323), á verba do n.X'[!JJ;

Lo art. 8.° da citada lei (Soccorros Fublicos).
,, Os .Secretario de Estado:dos Negocios cia inter.ior , e das
'1nançs assi m o tenham entendido eb façn1i e bLutar•h' h Vij!i	Oh h.. ,',,tÃOO.il'h, h)hl

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte,i7 de junhole l9t.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

	

iuvt\.	"ançdj	..Affonso i enna Jnnior.
- .frixrLu lz Alves.

Demono dó 'ad	e/bïii Xviii
§ 1. 1 , ai-t. 3.* da lei ia. 745, de 20 de sv*em-

h s l bIb lde I9I9 -	1	"	,1
Credito ccncedido á verba'	n

.XYIU-4.°,art. 8 da lei,
n 745, de 20 -4e ete1nbro de
19.ill-" -	• j_

- Desliesas feitas por contado cre-
dito acima, durante o exerci-

	

.	8:$6682j) Ov1jIÉ-.q
Credito necessario	 _ 290 66323

895: $36323	a95 :363E3
Secre1áiàdô11htef. ió2.a» s&cçbb, 16 de junho de 1921.-

P. Frade, chefe da secção. —Vito.—O director, Ariliur Eu-
genio Furtado. ' eo\_	'
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DECHETON. 6.687 —DE 28 DE JUNHO . PEi921

Crêa um grupocseoiar na cidade de,Àbaeté.
- ;14	 -4	 ,	 .	 4	 ,{ •.	4

• .Osieniedo • EsLad de Minas Gèrae dè, conformi-
dade com o 11egu1amentoGera1 de: lnstnicço. 1uhlica, resol-
ve rear um grupo escolar na cidade de Abaété.

Pá1eio iaPreideniado Etadõ -de 'Minas G-eraes, em
l3eiIo Horizonte, 28 de jithho de 1921.

iL1F/íiii 1 'IV /

ABTHIJR DA SILVA BERNARDES.•	 •444S4•

AJfoissoPenna Ji:nior.
4' 1	14I	 4	 1	:1 . li

Il/7j'l..	-•••.•.••

DECRETO N. 5.688 - DE 28 DE JUNHO DE 1921

	

1. w	 •'.	 ,-.,

êakm êo1a. 'mista úó' distrkto dê Jequitibá, miinicipio1dip L.	 •'	 Sete' Lagos	 11)
fl,5b ft'	6 94f	.';i'	 t.	 .t.	.p
" OPisidnte do Estado de Minas Geraes resolve crear

iaécoIãist&iio 'districto deJequitibá,' municiplo ideSete

	

,,,_u•	 ••I	 '1lí 1 '	1'' ro'4

'' Pa1tPda Presidência 'do' Et'do de Miíi'á. Géíae em
Be1ld'Hitnt8' dé jurdMdé 0,21.

.'	4.l	.,	•	 •	 -	 *	 '	 4	 )•	.4

'AisTIirnr 'A SILVk BERNÇ1II)E»

	

/flaii r	' 1'	.14*
Affonso Penna Junior.

	

,)'!* i..	*,...

t vi	'ÇQf DE 1 92

	

9íi 3! ssb	.n i's3 tj	.Pui ,
Cr'a uma escola rural, mista, na Estação deBurii.ys;)wun4cip10

de P i i'apora
4 'U '	 > .ib •5)

O Presidente do Estado de, Mna' Gaes.; -r ^jsolye1cÇ'ear
uma escola rural mista na'Lsta to 1e l3ui it , munic.ipto de
Pirapora.	 ' - ,:b	'	'" 11 *' * t. * t	'(1

- -	-I j	4*U'V , en	ol,b
Palacio da iesïdenia do Litado de Minas€,era p' cm

Beilo H6rizonte, 28 de junho dó 1921	 '
-'

,,An 11IUR DA SIL'yA IBERNAUDE.J

	

,-i.i	1	i i	•t'Lj 1	1.44	1*J	•4) -dt	\ •°t

AJfonso Peina junior. '
	

u
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DECRETO N. 5.690 —DE 28 DE JUNHO DE 1921

Gra o logar de adjuncto à escola mista do districto de Terra
Branca, municipio de Bocayuva

O Presidente do Estado de Minas Gerae resolve crear o
legar de adjunoto á escola mista do districto de Terra Branca
muncipio de Bocayuva.

Palacio da Presidenea do Estado de Minas Geraes, em
Belio horizonte, 28 de junho de 1921.

ARTIjUR DA SILVA BERNARDES.

iljfonso Pc,rna ju,zior.

DECRETO N. 5.69[ — DE 28 DE JUNHO DE 1921

Crâa o logar de adjuncto á l. escola masculina da cidade de
Carangola

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear o
logar de adjunclo á 1 •a escola masculina da cidade de Caran-gola.

Palacio da Preidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 28 de junho de 1921.

•	
ARTHUR DA SILABEBNIEDES. -•

Àjfonso Penizã Junior.

DECRETO N. ti.692- DE 28 DE JUNI10 DE 1291

Converte em feminina a 1.' escola mista do distrjcto de Estrel-
la, municipio de Dores do lndayó, e em masculina a 2.
tambem mista do mesmo distrjcto.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve conver-
terem feminina a 1. a escola mista do distrícto de Estrelia,
municipio de Dores do Indayá, e em masculina a 2.a tambemmista do mesmo districto.

Palacio da Presideneja do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 28 de de junho de 492t.

•	ARTHUR DA SILVA BERNAROES.	'u

D. M,.-8	
Affons'o Pennz Jzihior. •



-

• DÉCREON: b.93-nE 28bÉ ÍiNHO iiii124

Abre o credito su	rnéntar de 10:56949, á verba do o. 19
b, § 1.°, art. 8. 1', da lei o. 745,- de-20 de setembro de 1919

O Presidente do Estado de Miii Gras, usnd	'at-
tribuição que lhe confere o art. 57, da Constituição e tendo

mem vista a deonstraçao que a este acompanha, resol\ e, de
accordo com o art. 9. 0 ,n. X, lettra a, da lei ii. 745, de 20
de setembro de 4919, abrir o credito supplementar de....
!67:569949,â verba do n 49, b, § 1.°, art. 8.0 da mesma
lei.

Os SecretaiRi . de' Estado dt Negocios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e o façam executar.

/

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Hoiionté, Sde jtinho,de 4921.

1!	 .

-	 .ARTHURDA SILVA •BERNARDES 1Í'

AtfonsoPe,rna jünior. . :

	

•'	-	i(l'	••)I

Demonstração do estado, da verba do n. 19 b,
§ i.°, árt. 8.° da lei ii. 745, de 20 de setembro
de 1919* tdo cieditosupp1einentar a elia
necessario.

Credito concedido á- rubrica or-
çamentaria do n. 19 b,
art. 8. 0 da lei o. 745, de 20 de
setembro de 1919 ..............	.	250:00OOoo

lmportahcia despendida pôr con-
ta do credito acima com a
alimentação, pessoal contra-	, •	•- jctado-e êipédiebtc da 'Assis-

, .,,tencia'a Alienados e Cóloíiia
Alienadorduranteio exer" liii 1 

-	'cicio de 1930... ...............37569$949	nL í1	.
Credito supplementar necessario.	—	-,	107:569$949

Soiil?na. ..: . .'t. . .	,5569549	.. 357:569$949

Secretaria do Interior, 2. a secção, em Belio Horizonte, 28
de junho de 921! 'Visto.—Pe'lic&no Frade, chefe da secção.
Visto. —O director, Ar/hur Eitgenio Furtado.

DECRETO N. 5h694—DE 4? DE ÏULRO DE 4921

-	1	 l	_	...I	.Crea 1 uma escola rural mista, em Corrego 
.
do S

)
oldado, districto

da cidade de Itauna, e outra tarnbem ruial, mista, em Sal-
gados, districto de Carmõ do ajnrú, do mi es momunicipio,
para serem instailadas quando se doarem os respectivos'	prédios ao Estadõ:	 . ........

_.,. -.. .	1	 1
j	/	.'	1,	P	'1	..	.	•l.	. .. - .	1

O Presidente do Estado de Mina Geraes resolve rêar
uma escola rural, mista, em Corrego do Soldado, districtó"da
cidade de Itaúna e outra tambem, rural, mista, em Salgados,
districto de Carmo do Cajurú, do mesmo municipio, para se-
rem , instailadas quando se doarem os respectivos predios ao
Estado.	 1	1"v -1 ,.	.	......

'Á	
'	.	.-	)•

Palacio da Preidencia do Estado de Minas Geraes, em Belio
Horizonte, 1? de julho de 1921. -

,.•,,	f	u	.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
-	''I.	/.	Ll

Affonso Penna Junior.

	

1	 -.
.1	 ., ......,	.
DECRETO N. 5.695—ou 4•0 DE JULHO DE 1924

rea
•	•-ÁI,--.	.)	 ..	-	1*

uma escola'rirl mista, no 1oa denoiirtdo,Queté'1is-
tricto de S Antonio do'Gorutuba, municipio de Grão Mo

- ' gol, para ser installada quando se doar o- respectivo' prëdio
1)0	 l/[l	. )U	.1.1)	II	-1'	.j-

• 1 •	!1'	.	)	J	.-(	. •	1'	)	'

O Presidente do Ebtado' de Minas G'erags r1ve eÇear
uma escola rural, mista, no logar denominado ÁQuete, distri

1 cto de S Antonio do (oruLuba, municipio de Grão Mogol,

L
ser instailada quando se doar o respectivo predio 1 ao

Jstado.' 

Pa1aio da P'esideziciá lo' Estada d&'Mins Graes, em
Belio Horizonte, 10 de julho de 1924.	'	 " -

f	1	-

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

	

r 1	-

:	l -i4JfonsoPe,zna Junor
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DECRETO N. 5L696—DE 2 DE JULHO DE 124

Crêa em terrenos devolutos do logar denominado «Pedra, das
Vaccas ' , municipio de Peçanha, uma colonia agricola que
terá a denominação «Jnlio 'Bueno.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da fa-
culdade que lhe confere a Constituição Mineira, resolve crear
nos terrenos devolutos sitos em «Pc ira das Vaccas», munici-

. pio de i Peçanha, uma colonia agricola denominada «Julio
Bueno».

.-.
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, cm

Belio Horizõnte, 2 de julho de 4921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

C-lodomiro Augusto de' Oliveira.

DECRETO N. 5.697—DE 2 DE JULHO DE 1921

Abre o credito para pagamento ao engenheiro agronomo José
Soares Gouveia para 'aperfeiçoar estudos na Inglaterra

$	(	,	ld

O Presidente do Estado de Minas Gcraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituiçãoe de con-
forinidade com o n. 40 do art. 1.0, da lei n.. 799, de-25 de

,,etembro 'de 1920, rsolve. abrir um credito especial de seis
iontos de réis para o pagamento do auxilio que concede ao
engenheiro agronomo José Soares de Gouveia., durante o pra-
zo de um anuo, á razão de quinhentos mil reis mensaes, afim
de aperfeiçoar na Inglatbrra seus estudos de chimica e te-
chnica demánufãctüra de artigcs de' borracha.

Os Secretarios de Estado dós NeÉociós das Finanças e , da
Agricultura, liidtistia, Terras, Viàção eObràs' Publiças assim õ
tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia 1 do,Estado de Minas Geraes, em
Bélio Horizonte, 2 de julho de 1921.	 .

ARTHUR DA SILVA I3E1UARDES.

João Lwz Alve..

e'-Qlodo,niro Augusto de 014vera,

--1;17 -

" DECRETO N. 5.098—DE 5 DE JULHO DE p1021

Distribue creditos para as despesas da Secretaria da Agricul-
tura, Industria, Terras, Viação e Obras Publicas, no se-
Mestre de julho a dezembro de 1921.

0 Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o n. 44 do art. 57 da Constituição
do Estado, resolve approvar o quadro que a este acompanha,
organizado de accordo com a lei n. 798,' de 25 de setembro
de 1920, relativo á distribuição de creditos para occorrer ás
despesas da Secretaria da AgHculiura, Industria, Terras,
Viação e Obras Publicas, no semestre de julho a dezembro
do corrente anno, determinando que, pela Secretaria das
Finanças, sejam effectuados os respectivos pagamento á
vista das requisições expedidas.

Os Secretarios de Estado dos Negocios da Agricultura,
Industria, Terras, Viação e ObrasPublicas e das Finanças
assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Geraes, em
Dello 11orizopte, aos 7 de julho de1921.

4IITIIUR A SIbVA BERNARDES.

Çlodomir6 Augt,/o de Ólvcira,

A//crnso Pctma ,fuuicr.

Quadro de dIstrlbuç tiIo o erekos para as dos-
pesas da Secretaria da Agricultura, Indus-
tria, Terras, Viação e Obras Publicas, no
emosti'e de julho a dezembro de 1921.

Credito ara o Do orçamento
Ns. Natureza da despesa	20 semestre Lei n. 798, de

•	•	25 de setembro
1921

Directoria de Viação e Obras
Publicas

1. a) Secretario e oflicial de
gabinete, ................	. 15:6OOOOO	8I:200$000

b) Gratificação ao auxiliar
da Secção Technica e of-
ficial de gabinete	 1:200000	2:400$C00

2. Pessoal da Directoria (titu-
lados e contractados)	154:160$000	, 308:320$000

3. a) - Fiscalização de estradas
de ferro (gratificação aos
engenheiros)............,	5:400000	1O:EOOOOQ'
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Credito para o, iDo orçamento
Ns. Natureza da despesa	2.1 semestre Lei n. 198, de

25 de setembro
"de 92l

b) Diarias e conducções -aos
engenheiros ....... ......	49:150$030	98:3008000

4. 'Expedientee telegrammas..	17:500$000 '- 350008000
5. Passes e transportes.....	15:000000	3Q:000$009
6..Autornove1,jiUumivaçAoete-	 .

.i, ephones........................6:0008000	. 12;.000$000,
7. Obas Pjjbli6as	 500:000000 i.000:000$000.
S. Estrada de rodagem	250-0009000	500:0005000

10 000$000 " 20 O00$000,
Directoria de Agricultura

Terras e Colonozçao
10.' Pessoal titulado e diarias re

.,,.gnlrmentares	 58:750$000 . 117:500$000
r Cúsiei de colonias e funda

	

ção de nucleos. .'.'........ l89:28180O0	378:562000
12. Catechese .....................	5:150000	10:300000.
13. Institutos « João Pinheiro »,

o si). Bosco» e «Bueno.Brafl-
dão» ...............	98:600$000 ,.,197:200$000i

14. Aprendizados Agricolas ..Jo-
sé Gonçalves o, « Borges
Saffipaio » e «Itambacu-

	

ry» ...................43460$000	86:920$000
15. Fazenda' da' Gãmcllira e

campo de demonstração	16:8208000	33:640$000
16. Ensino agricefaambulante	100:000$006	200:000$000
17. Subvenções constantes do n.

18 § 3. da li n. 732, de
5 de outubro de 1918, au-
gmentado:i4ei 500O00O:õ,	 -h

•.j. auilIoà	colaD;Bos-	 .L . ..
c ço»,.de cachoeira do Cam uT t -

0	 -	 , 6{ 25000O 128:509p00
18. Ac, qiiisià'de'machi nas°

	

agricolas.................200:000$000	400:0008000
19. Acquisiçn de machinas para

beneficiamento de semen-
tes,...	 10:000$000	20:0008000

20. Horto Florestal .............	15:0008000	30:0008000
21. Defesa de terras e maltas..	10:0008000	20:000$300
22. Limites do Estado. .........	50:000000	100:000000
23. Medição e divisão de terras

publicas ........... ......	53:0008000	- 106:000$000
24. Serviço meteorologico...... - , - 35:0008000	70:0008C00

Directoria de industria e
• Commercio:	 -

25. Pes4oal titulado extra-nume- . . . .

	

rario ........................33 : 500$000	67:000$000
26. Terrenos diamantinos . .....5:600$000	7:200$000.
27. Estancias hydro-mineraes...	20:0008000 • L40:yJcis00o
28. Postos zooteolinicos	 250008000	:000000

Credito !ara 6 Do õraiinto
Ns. Natureza da despesa	2.0 semestre Lei n. 798, de

25 de setembro
de'1921.

29. Importação de reproducto..	. -,
ies	 '	 50 000$Q00

30. Sélêcção'de gado nacional , .:	25i000000
81. 'Sementes e plantas- forragei- .

ras ..........• . ............	10:000$030
32 Serviço de minas e rios	3:000$000
33. Vaccinas ............. .... ..	75:0008000
34. Tanques insecticidas...... ,	5:000$000
35. Subvenção aõ ierviço antí	.

ophiaico......... " 18:000$000'
36. Serviço relativo á expansão

econorniga, inclusive o au-
xilio de 5000$000 a cada
uma das seguintes Ca
ras: Oliveira' 'Ub' 

ma-
éraha,

Barbacena, Além Parahy-
ba e Alfenas, para reali--
zacão de exposicões-fei-
ras... .......................380:000$000 ..	•760000$000

37. Exposições agro-pecuarias	5O:000$000	100:0008900
88. Para continuação da com-

missão da Carta Geogra-	 -
phica e Geologica cio Es-
tado .............. .........50:000$000 •. 100:000$000

•'	 .1

Directoria de Viação e. 0brp.sPub1icas,15de julho dç 1921.
Miranda Moreira, 2.° ofilcial, i pt.-..Visto Secção de	r
5-VII-92t.-Carlos Pinto, chfõ dë seccão- Visto .5-VlI----
921.- Benec4ctp Jo,.é 4os 1S'antps, 4ireÍ4or em exercicio.

1 1. 1 • r j , .	j

. •	Çdi\'.' \ L
DECRETO N. 5.699 - DE 29 DE JULHO DE 4921

Ci-êa uni grupo escolar	cie de,.Etr ll do Sut1,

O Presidente do Estado 4eMinas•Geraesçde accordo Dom
o regulamento geral da Instrucção Publica, resolve crear um
grupoescolar na cidade de xEstt'ella' do Sul. ficando a'súà
instailação' dependendo do ciunprimento das condições esta-
belecidas pelo paragrapho unico, do arL3.° da lei n. 643, de , -
1. 0 de outubro de 1914.

Palacio da Pres dncia do Estado	ma	em1.de Ms Geraes,
Beilo Horizonte, 29 de julho de 1921.	- • -

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonsotenna Junjor.

lb0:066$000
• '50:000$000

20:000$000.
6:000$000

150:0008000
• 1qqo$00

36:dQ0õ'
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••DECRETO N. 5.700 —DE 29 DÉJUNIJO DE 1921

Crêi um segundo grupo escolar na cidade de Cataguazes

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com
o regulamento geral da Instrucção, resolve créar um segundo
grupo escolar na cidade de Cataguazes, com seis cadeiras, o
qual funccionarã no mesmo predio, e sob a mesma direcção
do primeiro grupo.

Palacio da Presideneja do Estado de Minas Gerae, em
e!Io i-forionte, 29 de julho de 4921.

ARTUUR DA SiLvA BERNARDES.

AfJonso Penita Ju,zior.

- 121

DECRETO N. 5.703— DE 29 DE JULHO DE 4921
Crêa uma escola rural, mista, em Ponte Nova, municipio de

Santa Quiteria, para ser installada quando se doar o respe-
ctivo predio ao Estado.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, em Ponte Nova, municipio de San-
ta Quiteria, para ser instailada quando se doar o respectivo
predio ao estado.

Palacio da Presidencla do Estado de Minas Geraes, em
BeBo IIorionte, 29 de julho de 4921.

ARTHUR DA SILVA BEENARDES.

Af/onso Penaa Junior.

DECRETO N. 1L701 —DE 29 DE JULHO DE 4921

Cra uma escola nocturna na cidade de Leopoldina

O Presidente do Estado de M i nas eraes, resolve rGar uma
escola nocturna na cidade do Leopoldina,

Palacio da Presidencia do Estado do Minas Goraes em
ello horizonte, 29 de julho de 1921.

ARTEUR DA SILVA BERNARDEflI

Affônso Penna Júnior.

DECRETO N. 5.702 - DE 29 DE JULHO DE 1924

Crêa mais uma cadeira no grupo escolar de Passos

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o regulamento geral da Instrucção, resolve crear
mais uma cadeira no grupo escolar de Passes.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonté, 29 de julho de 4921.

ARTHUR DA SILVA BEBNARDES.

Ajfdnso Pen,za Junlôr.

DECRETO N 5.704—DE 29 DE JULHO DE 4921

Cçêa mais UMA escola mista no districto de Santo Antonio dos
Tieiras, municipio de Viçosa

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
mais uma escola mista no distr j cto de Santo Antonio dos Tei-
eiras, municipio de Viçosa,

Pelado da Prosidencia do Estado de Minas Geraes, emBelio Horizonte, 29 de julho de 4921.

AUTEUR DA SILVA BERNABDES,

Affonso Penna Júnior.

DECRETO N. 11.705 - DE 29 DE JULHO DE 1921

Crêa mais uma cadeira no grupo de S. Gothardo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o Regulamento Geral da Instrucção, resolve crear mais
uma cadeira no grupo escolar de S. Gothardo.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
eIlo Horizonte, 29 de julho de 1921

ARTHUR DA SILVA BERNATIDES.

Af/onso Penna Junior.



Affonso Penna Junior.-	' ,,,i , 4f[onsoi?enna .ïunior.
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DECRETO N. 5.706—DE 29 DE JULHO DE 191

Crêa uma escola rural, mista, nos logaresIdeiiõmi'nads Corrego
dos Tiros e Espinha de Peixe, districto de Santo Antonio
dos--Tiros,.municipio de' Abaeté, para seremhinstalladas,
quando se doarem os respectivos predios ao Estado.,

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve 'creâ'r
uma escola rural, mista, nos logares denominados Ço,rrogo
dos Tiros e Espinha de Peixe, ,distriçlo.de Santo Antopio ,dqs
Tiros, municipio de Abaeté, para serem instaliadas quando se
doarem os respectivos predios ao Estado.

Palacio da	 d 'E' c 'de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 29 de julho de 1921..

•	'- I	t':- 	,'	li
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

'Affonso Pénzd ,Ttn'kr

DECRETO N. 5.707	DE 29 hF JULHODE .19211

Crêa uma escola iura1 mista,
pio de Bambuhy, e outra, tambem rural, mista, de Tres Bar-
ras, no mesmomunicipio', para serem instaliadas quando se
doarem os respectivos predios ao Estado.

\	«i'-"\ ' . -Vn\\i-

O Presidente do Estado de-.Minas Geraes, resolve crear
uma escola rural, mista, na Estação de Perdição, municipio
de Bambuhy, e outra tamem rural, mista, em, 1'reBarras,
no mesmo município ) para serem instaliadas quando se doa-

	

rem os respeotivos , predios ao Estudo..,	- -- -

-,	-	 ,-,' - l'
Palacio da Presidencia do'

- 
Estado de ) Minas Geraes, em

Beilo Horizonte, 29 de julho de 1921

	

.,.l	-q, 1	-	•í	-	- 1
ARTHUR 

l 
DA

• 
SILVA BERNARD.ES.

- -l23--

DÉCRETO N 5708'— DE'29 ' bz JUI 'HÕ' hi)9
,I, i _i	-1	 .	-'".

	1-
	

'-	-1	.''	r
Crêa mais duas cadeiras no grupo escolar de Leopoldina

4 p	•	,	 'il	 li	,t,,	-u'i'
O Presidente do Estado, de Muias Geraes, 1de accordo,como

RegularnentoGeral da instrucção, resolve. crear, mais ,duas,,
cadeiras no grupo escolar de Leopoldina.

9 	'	- •'''-'-	-	-r	-	j	.1
Palacio da Presidencia do -Estado de Minas Geraes,,em -

Bello Horizonte, 29 de julho de 4921.

	

-	
-- 'AR'IH 1tJR JA SILVA BERNAIiDES.

	

• -'	AfJonso Penna Junior.

DECRETO- N. 5.709_ 1 'ia 29 DE JULHO LEi 11 1

Converte em feminina---- escola mista do districto de S. Sehaa
tião da Seria'do Salitrei municipio 1 de •Patrocinio

-O Presidente - do Estado de MinasGeràesresolve conver-
ter-,em feminina 'a escola !mista do, d-istrdcto de - ' 5. -SObBsUPQ-1
da Serra do Salitre, nunicipio 'dePatrocinio. •	-	iq•

.Palacio--da Preidencia' doi Estado. de Minasi Geras, i1em
Bello Horizonte, 29 de julho dé1921. 'IL' 9' 9	 1):- -z

diu t,	. 'ARTEUR DA- SILVA BERNARDES.

- Affonsa Penna Junior.

DECRETO N, 5.710,— DE 29 DE JULHO BE 49211

Crêa o jogar de,adjuncto á escola feminina do districto de Pie-
dade, muIiicio'de Leopoldina' - -

.0 Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
o 1or deadjiíiièto á ècilá femiininado ' districto de Pi'edade, -
municipio de 1 eopoldma	 ,

,Palacio da ,Presidencia do 1 Estado de Minas Geraes, ern
Beilo Horizonte, 29 de julho.de 1921,._ ., ' ,,	--, •	-

,- ARTHUR DA SILVA BERNARDES.



- 124'-

DËCRETO N. 5.711 - DE 29 Dr JULHO DE 1921

Crêa mais um logar de adjuncto no grupo escolar de Muriahé

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conforini-
dade com o regulamento geral da Instrucção, resolve crear
mais um logar de adjuncto no grupo escolar de Muriahé.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
l3ello Horizonte, 29 de julho de 1921.

ABTHUR DA SILVA BERNARDaS.

A/fonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.712 - DE 29 DE JUI,HO DE 4921

Converte em mista a escola masculina, rural, de Barro Preto,
niunicipio de S. Gonçalo do Sapueaby

125

5.714 —DE 29 DE JULHO DE 4921

Trnfee para o 2.?. grupo escor de Cataguzes 2 logares de
adjnnctos do 1.0 grupo da mesma cidade

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformida-
de com o regulamento geral da Instrucção, resolve transferir
para o 2.0 grupo escolar de Cataguazes, 2 logares de adjunctos
do 1. 0 grupo escolar da mesma cidade.

Palacio da Presideneja do :Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 29 de julho de 1921.

ARTIIUR DA SILVA BERARDES.

Affonso Penna Juniar.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve conver-
ter em mista a escola masculina, rural, de Barro Preto, mq-
nicipio de S. Gonçalo do Sapucahy,

Palacio da Presidenõia do Estado de Minas Ge paes, em
Belio Horizonte, 29 de julho de 1921.

AnTHUR DA SILVA BEnNAno,

Af/onso Penna /vnior.

DECRETO N. i.71 3—DE 29 DE JULHO DE 1921

Converte em masculina a escola mista do disiricto de S. Pene.
dicto, municipio de Ayrnorès

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve conver-
ter em masculina a escola mista do districtode S. l3enedicto
municipio de Aymorés.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
j3ello Horizonte, 29 de julho de 1921.

ARTHUR DA -SILVA BERNARDES.

AfJono Pennci. Junior.

DECRETO N. 5. 77U—DE-29 DE JULHO DE 1921

Abre o- credito snpplementar de 198:8155410, á vérbd do n. 17-
C, § 1.0 art. 8, 0 da lei n. 745, de 1919

Õ Presidente do Estado de Minas • Geraes usando da at-
tribuiçEo que lhe confere o art. 57 n. 1 da Constituição do
Estado e de conformidade com o disposto no art. 9. 0 n. X-
a—da lei n. 745, de setembro de 4919, em vista da demon-
stração que a este acompanha, resolve abrir um credito sup.
plementar de cento e noventa e oito contos oitocentos e quin-
ze mil quatrocentos e dez réis (198:815410), á verba do n.
47—C, § 1. 1 art. 8.° da referida lei.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palacjo da Presideneja do Estado de Minas Geraes, em
Bellõ Horizonte, 29 de julho de 1924.

•ARTHUR DA 
SILVA BERNARDES.

A//ansa Penna Jtutfop,

- '	' !	Jogo LüiA1ves,
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Demonstração do estado da verba do n. 17-
C 1.0 art. S.° da lei ,, si. 745, dé setéinbro de
1919, afim de ser concedido pelo governo o
preciso credito supplernentar para cobrir 
excessó da vcrbui; nos termos do art.' 9.0
X—a---da lei citada.

Credito orçamentario.................:—. .	600000000
,P.agarnentos .effectuados ...... ...	. 738:815410 '.
Pagamentos requisitados. da $e-;	..,,

eret'aria dâs Finançase não,
pagos por falta de'credito	34:074865

Importancia a pagar .............	25:9255195
Creditosupplementar preciso....	 198:8114410

! 1 1 -_'

	

798:815S410	798:815$410

3,a secção dá Secretáriado Interior, em Beilo Horizonte,
25 de julho de 1921.

Octaviano Simoneili de Anis, chefe de secção em exer-
cicio. —Visto.—O director Arthur Furtado.

	

-.	/ 4 .I •! 1 h

DECRETO, N.5.716- DE 30 DE JULHO DE 1921 ''
.1

Declara caduca a concessão feita de 9.997,40 metros quadra.
dos. 1de terrenos devohftos situados nas proximdMesdo an-
tigo nucleoBarreado*, municipio de Theohilo ,Ottoni. :-

/	1 19 oli l -. »i .,f4l4	'1,14! í111'.fl

'i -i w"	• *':	 ..1 '4i	'''	,7 
Q Presidente ,do Estado de Minas Geraes res,olveLdecre-

tar, aTcaducidadõ ,da :eonce8são de ,nove ,milhões, -noveentos
e i venta e sete-mil setecentos e quarenta (9.997.7,40)imetrbs.
quadradcs de térrenõs devólutos situados nas proximidades do
antigo «I\ucleo 1Barreado», mumoipio de Theophilo Ottoni, fei
ta em  de fevereiro de 1913, ao requerente ar. Carlos Hoffman
nos termos de art. 21 letra b, do regulamento -approvado
pelo dec. n. 2.680, de 3 de dezembro de 1909, por não ter
o, concessionario cumprido o disposto no n. 4.? daquelle ar-
tigo', estando Por isso 1incurso nas penas estipuladas no n..5.°
do mesmo artigo.

Pa1	 r^idendia 'I' Estado de Minar Geraes, em
Belio Horizonte, 30 de julho de 1921.

	

r	.
AITHUR DA SILVA BERNARDES.

, Clodomio Augusto de Oliveira.

- li7 -

.

DECRETO N. 13.711— DE . 30 DE JULHO DE 1921

Distiiiúe 'credito's 'pra as despesas da Secretariadas Finanças

O Presidente do Estado de Minas Gerae, usando de at-tribuiõës que lhe ãõ por lei'conferidas,reaoiv approvar o
quadro que a este acompanha ; organizado de aceordo com a
lei n' ' * 798, de 25 de etembr'o de 1920, relativo 'ádistrfbuição
de crditos para occorrer ás despesas da , Secretaria do Fi-
nanças, no semestre de julho a- dezembro de 4921.

O Secretario tde Estado dos Negócios das'iFinanças, assim
o tenha entendido e faça executar.

iàIacio da Presidencia dõE^tadó de Minas Geraes, em
Bellollorizonte, 30 de julho de 1921.:

1	ARTUUR	SILVA• BERNARDES.

João Luiz Alves.--	,,.-,'lQuadro de distribuição para as despe.

sas da Se-'cretarla das Finanças,. no r semestre'-de julho adezembro de 1921.
Credito' jra 'o Orçamento.Ns. Natureza da despesa	''	4

	

2° Semestre '	Lei n. 798-.
§ 2.° Secretaria idas Fi-............
nanças:

1. a) Pessoal .................20l:8195994	i403:639$9881 w'b)iExpedieate,';i'ecoliijmen_ -.	''

	

to de saldos ...... ........-40:0005000	i418Ø:ÕOO$OOO
o) Passagens em estrada de	'	4'

ferro e"telcgrammas. •'	20:000000	40:00950002.	Recebedoria de Minas .. -.
na Capital Federal :	

,	 ,a) Pessoal...................'	112:1205000	24:240l000b) Expediente ........... . ...	.2o:00ÍJ500()	40:000$000
3.	Serviço da Divida Fun- .........-

dada:	 .
a)'Jdr'os dá divida' interna..: .P50353o5ØflQ 3.007:060$000
b) Juros da divida externa..	2:070:56958481 4.141:1395696c) Amortiza

.
ão da divida óx

terna..................	404:979$000	809:9585000d) Despesas accessorjas...... 19:00000	'38:400$0004. Porcentagem a coliacto-	 -

	

rese escrivães........ ...664:675$000	L329:505Oo9
5. Directoria' da Fiscaliza-

ção :, .,t.i: 1	-	...........044'
- a) Pessoal ..................... -.	146:20$000-	293:405000b) Epedjehte	s4Io.........8.•000$000 11 16:000i000
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Ns. Natureza da despesa

6. Pessoal de pontos lis-
caes e porcentagens aos
fiscaes..................

7. Alugueis de casa para
pontos fiscaes ...... ....

S. Juros de ernprcstimos de
orphãos, sobre deposi-
tos na Caixa Economi-
ca e de fianças.........

9. Porcentagem a estradas
de ferro...............

10.	Juros e descontos......
11.	Custeio de automovel..
12. llluminaçáo da Secreta-

ria e seguro de predios
do Estado..............

13. Imprensa Officiat:
a) Pessoal titulado e contra-

ctaclo, não comprehen-
•	dendo os obreiros......

b) Quotas para expediente e
publicações da Secreta-
ria do Interior e repar-
tições dependentes, das
Secretarias da Policia,
Senado e Camara dos
Deputados..............

c) Quota para expediente e
publicações da Secreta-
ria das Finanças.......

d) Quota para expediente e
publicações da Secreta-
ria da Agricultura.....

14. Restituições e reposições
das verbas de receite
orçamentaria, saldo a
favor de exactores e ou-
tros de exercicios ante-
riores..................

15.

	

	Aposentados e reforma-
dos.....................

16.

	

	Custas em causas da Fa-
zenda ..................

17.	Eventuaes...............
18.	Exercicios findos

a) Da Secretaria do inte.
nor...................

b) Das Secretaria das Fi-
nanças.................

e) Da Secretaria da Agri-
cultura.................

Credito rara o Orçamento.

2.° semetri	Lei n 798

	

300:000$(00	600:00%000

	

60:000$000	12.3:000$000

	

100:000$000	200:0005000

600:000$000 1.200:000000

	

150:000$000	300:000000

	

3:000$000	6:000000

	

14:0000000	28:000$000

	

170:00090U0	340:0008000
---ii

	

130:000000	260:000$OCO

	

55:000$000	1j0:000$000

	

25:0005000	50:C0Op000

	

50:000000	100:000000

514:027$119 1.088:054239

	

25:000S000	,0:0Ô0000

	

7:50t)000	15;000000

	

10:000000	20:000000

	

10:000000	0:000000

	

5000$000	10000000

R
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Credito para o Orçamento.
Ns. Natureza da despesa

2.1 semestre	Lei n. 798
Pessoal e expediente da
Junta Commercial sendo
1:000$ para expediente	7:370000	14;740000

Juros de apolices de
exercidos anteriores	50:000$000	100:000000

Feiras de gado ..........69:000000	138:000$000
Porcentagem (20 °J) em

mxor da Caixa Benefi-
cente rios Funeciona-
rios Publicos sobre a
arrecadação de multas
e divida activa........	98:000000	196;000S000

Para attender á bonifica- -
qão de vencimentos dos
funecionariospubl icos	886:855500	1.773:711$00o

Total, ...................	8.581:266$46t 17.162:532923

1. 1 secção, 30 de julho de 1921.-Pery Drummond.-Tito
Novaes.	 .	.

DECRETO N. 5.71-8-DE 5 DE AGOSTO DE 1921

Declara que a escola creada pelo dec. n. 5.588, de 17 de feve-
reiro deste anno, tem a sua séde no logar denominado Ca-
choeira dos Antunes, distrietos de Rió Manso, municipio de
Bornflm.

O Presidente do Estado dó Mulas Geraes resolve declarar
que a escola creada pelo dec. n. 5.588, de 17 de fevereiro
deste anno, tem' a sua séde no logar denominado Cachoeira
dos Antunes, districto de Rio Manso muflicipio de Bornfim.

Palacio daPresidencia do Estado de Minas Geraes, em
I3ello Horizonte, 5 de agosto de 1921.

•	 '	ARTIJUR DA SILVA BERNARDES. -

Affonso Pe,zna Junior.

DECRETO-N. 5.719-DE 5 DE AGOSTO DE 1024

Cra uma 'escola mista no distiicto de-Dias Fortes, muicipio
-	'	 de Barbacena

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola mista no districto de Bias Fortes, municipio de
Barbeeiia.	-	 »

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 5 de agosto de 1021.

» ARTIIURD4 SILVA BERNARDES,

Affon-so Penca Junior,
D. M.-9

19.

20.

21.
22.

23.
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DECRETO N. 5.720—DE 42 DE AGOSTO DE 4921

Crêa uma escola mista no Ioga. denominado Laraiij'eiras, lis-
tricto de Dyonisio iírnnicipio de S. Domingos do Prata

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma' escola mista no logar denominado Laranjeiras, districto
de Dyonisio, municipio de S. Domingos do Prata.

PalacÍo da P'esidencia do Estadó de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 12 de agosto de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

- Affonso Penna Junior.

DEÇRETON.,5.72!DË 12 DE AGOSTO' , :DE 4921
Cra urna escola mista no logar denominado Lagoa dos Patos,

municipio de Inconfidúcia

O Pxesident co Estado de Minas Gerees resolve crear
uma escola mista no logar denominado Lagoa dos Patos, mu-
nicipio dé'Inconfidencia, devendo sen. instaliada depois de
doado ao Estado o respectivo predio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, 1 em
Belló Horizonte, 42 de àgosto do 4921. '

ARTHUR DA S1LVÂ,BERNARDES.

A /Tonso Penna Juríior. ,

'DECRETO N. 5.722—n 42 DE AGOSTO I i)u '192Is
11 •	'1	'	 -	!I' Crêa uma escola mista no logar denominado Ribeirão de Santo

Antonio, dist.r.icto'de'N; S. do Porto de Guanhães, munici-
pio de Conceição.

O Presidente do Estado de-Minas Geraes resolve crear
uma escola mista no' Iogar denodiinado 'Ribeirão de Santo
Antonio, di.stricto,de N. S. do Porto de Guanhães, municipio
de Conceição, devendo ser instaliada depois de doado ao Es-
taclo p respectivo predio.

Palacio 'da Presideniia d Etàdo 'dê Minas' Geraes, em
Belio Horizonte, 12 de agosto de 1921.

ARTHU? DA SILVA BERNARDE,
• ' -. Affonso Pe,rna Junior.. -4-k1	k.^'

DECRETO N. 5.723 —Dr.' 42 DE AGOSTO DE 4921

Crêa uma escola mista no logar denominado Posses, no muni-
cipio de Villa Maria da Fé

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola mista no logar denominado Posses, no 'munici-
pio de Maria da Fé, devendo ser instaliada depois ;de doado ao
Estado o respectivo predio.	 .

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 42 de agosto de 4924.	. .	.

- ARTEUR DA SILVA BERNARDES.

Ajfonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.724—DE 42 DE AGOSTO DE 1924

Crêa uma escola mista na Vilia Maria da Fé,

O Presidente do Estado de Minas Geres resolve crear
uma escola , mista na ViliaMaria da' .Fé, dev9ndo ser instal-
lada depois de' doado o respectivo predio ao Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 12 de agosto de 1924.

IARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Af/onso Penna Junior.

DECRETO N. 5.725 . -DE 12 AGOSTO DE 1921

Crêaui'na escola rural, mista, em Creosotagem,' districto
da cidade de Juiz de Fóra

O Presidente do Estado de Minas Geraes solve crear
uma escola rural, mista, em Creosotagem, districto da cidade
de. Juiz de Fóra, para ser installada quando sec1oar"ao Esta-
do orespectivo predio.	. '..	 .

1,	'	,	 '	1	,	-	-.14-' ..j	•'

Palacio da Presidencia do Estado de Minas. Geraes, em
Beilo Horizonte, 12 de agosto de 1921-

1	•	 i-	,	 -•	...

AwrRuR DA SILVA BERNARDES . id

1	
-- A/jonsoPenna Junior.
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DECRETO N. 5.726---DE 12 DE AGOTO DE 1921

Crêa uma escola mista em Poço Rico, na cidade de Juiz
de Fóra

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola mista em Poço Rico, na cidade de Juiz de
Fõra.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Graes, em
Beilo Horizonte, 12 de agosto ne 1921.

ARTJIUR DA SILVA BEENARDES.

Affoizso Pentia júnior.

DECRETO N. 5.727 -DE 12 DE AGOSTO DE 1921

Crêa uma escola rural, mista, em Mocambo, districto de Mat-
tosinhos, municipio de Santa Luzia

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, em Mocambo, districto de Mattosi-
nhos, rnunicipio de Santa Luzia, para ser instaliada quando
se doar ao Estado o respectivo predio.

Palacio da Presidencia cio Estado de Minas Geraes, em
Bello liorizoifie, 12 de agosto de 1921.

ARTIIUR DA SILVA BERNÀRDES.

Ajfonso Penna Junior.

DECRETO N. B.728—DE 12 DE -AGOSTO DE 1921.

Crôa mais uma escola mista no districto de Santa Margarida,
municipio de Manhuassú

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve. crear
mais uma escola mista no districto de Santa Margarida, mu-
nicipio de Manhuassú, para ser instailada quando se doar ao
Estado o.respectivo redio.-	-	 J\i1lI

Paiacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte;12 de-agosto-de 4921.

r\ ,., ART,UURDA SILVA BERNARDES.

A/fonso Penna Junior.

133,

DECRETO N. S.729 .—DE 12 DE AGOSTO DE 1921

Crêa escolas ruraes, mistas, nos logares denominados dor-
rego do Feijão e Corrego das Almas, districto de Pie-
dade do Paraopeba, municipio de Vilia Nova de Lima.

O Presidente ü Estado dr. Minas Geraes resolve crear
escolas ruraes, mistas, nos logares denominados Corrego do
Feijão e Corrego das Almas, districio de Piedade do Parao-
peba, municipio de Vilia Nova de Lima, devendo ser instaila-
das depois de doados os- respectivos predios ao Estado.

Palacio da Peesidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 42 de agosto de 4921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES,

A//ouso Peiuza lua lar.

DECRETO N. 5.730 - DE 12 DE AGOSTO DE 1921

Ceêa uma escola rural, mista, no logar denominado Caetano
José, municipio de BomÍim

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, no logar denominado Caetaneo José,
municipio de Bomfim, devendo ser instaliada depois de doado
o respectivo predio ao Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 12 de agosto de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Atronso??enna Junior.
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DECRETO N. 	12DE AGOSTO DF 4921

Crêa escolas ruraes, mistas, nos Jogares denominados Patrimo-
aio e Rio Claro, ambos no municipio de Villa Nova de Re-
zeide.

O Preidenté do Estado de Minas Geraes resolve ci'ear
escolas ruraes, mistas, nos logares denominados Patrimonio
e Rio Claro, ambos no município de Vilia Nova de Rezende,
devendo serem instailadas depois de doados, os respectivos
predios ão Êstad.

Pàldcio da Presidencia do Estado de Minas Geras, eii
Belo Horizonte, 42 de agosto de 4921.

ARTBUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Jusiior.

DECRETO N. t;.73—DE 12 iE AGOSTO DE 1921

CrOa ama escola rural, mista, na estação Simplicio, mnnicipio
de S. José de Além Parahyba

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, na Estação Simplicio, município de
S. José d'Além Parahyba.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 12 de agosto de 1921. 

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonsú Pèn,za júnior.

DECRETO N. 5.733 —DE 42 DE AGOSTO DE 1921

drêa mais uma escola mista no districto de S. ioque, muni- ,
cipio de Piumhy

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
mais uma escola mista no districto de S. Roque, município
de Piumhy.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, Belio
Horizonte, 42 de agosto de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Ãí/'OflSO Penna JunOr.

-
•	 -	 1 JJfjfIl

DECRETO N. 5.734—DE42DE AGOSTO DE 1921

Crêa uma escold insuún do -diIóto de ft 1r'ay, munici-
pio de Cataguazes, e converte em feminina a mista da

	

" mosmft localidada .	''	 '•	1 1

O Presidénte do Estado de Minas, G'eraes resolve crd
uma escola masculina no districto' de Itamaràty, municipio
de Cataguazes, e converter em feminina a mista da mesma
localidade. :1	-, • ,

	1

Palacio da Presjdencla do Estado de Minas e'ae, 'm
Bello Horizonte, 42 de agosto de .1921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.1	•.	...,.	,
Affonso .Petrna /unior.

DECRETO N. h.735 —DE 12 DE AGOSTO DE 1921

CrOa escolas ruraes, mistas; nsbair 'ros denmihados Capetiga
e Rio Claro, districto da cidade de Itajubá

	

-	.	1)	 1	_..
O Presidente do ,Estado de Minas - Geraes resolve crear

escolas ruraes ) IOS bairros denominados Capetinga e Rio-
Claro, districto da cidade de Itajubá, de 'vendo ser instaila-
das quando se doarem es respectivos predios ao Estado.

Palacio da Presidencia do ,Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 12 de agosto de 1921.

ARTHLJR DA SILVA BESNARDES.

Affonso Penna Jun ior.

DECRETO N. 5 .736-DE .12 DÉ AGOSTO, DE, 4921

CrOa uma escola rural, mista, em Fundão, no dístricto- -de
Campo Alegre, municipio '.de Bomflm

O Presidente. do Estado de. Minas Geraes resolve crear
urna escola rural, mista, em Fundão districto -de-Campo AIe-
gre, municipio le Bomfim, devende ser instaliada depois de
doado ao Estado o respectivo predio.	-	-	-

Palacio da Prôsidencia do Estado de Minás Geraes 1 emBeilo Horizonte, 12 de agosto de 4921.	1' .

ARTHUR bA SILVA BERNAROES.
Affón so Pènna Junior.
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DECRETO N. 5.737•—DE 12 DE AGOSTO DE 1924

cêa uma escola rural, mista, em Curral Queimado, districto de
Riacho Fundo, municipo de Santa Luzia

O Presidente do Estado de Minas Geraes, resolve crear
uma escola rural, mista, em Curral Queimado, districto de
Riacho Fundo, municipio de Santa Luzia, devendo ser rnstal-
lada depois de doado ao Estado o respectivo predio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 12 de agosto de 1921.

ARTIIuR DA SILVA BERNARDES.

AfJonso Penua júnior.

DECRETO N. 5.738—DE 12 DE AGOSTO DE 1921

CrIa escolas ruraes, mistas, nos povoados denomindos Mafra
S. Bento, municipio de Tres Corações

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
escolas ruras, mistas, nos povoados denominados Mafra e
S. Bento, no municipio de Tres Corações, devendo ser ins-
tailadas quando forem doados os respectivos predios ao Es-
tado.

Palacio da Presidencia do Estado de Miúàs Geraes, em
Bello Horizonte, 12 de agosto de 1921.

ARTRUR DA SILVA IIERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.739—DE 12 DE AGOSTO DE 1921

CrIa uma escola rural, mista, em Santa Cruz, districto de
i%tirahy, municipio de Cataguazes

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve erear
uma escola rural, mista, em Santa Cruz, districto de Mirahy,
municipio de Calaguazes, devendo ser instaliada depois de
doar o respectivo predio ao Estado.

Palacio da Prcsdencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello HorizontO '12 de agosto de 1921.

ARTIJUR DA SILVA BERNARFIES.

Afjonso Penna ,lu.nior,
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DECRETO N. t.740—DE 12 DE AGOSTO DE 1921

CrIa uma escola rural, mista, em Serra, disrricto de RibeirãO
de .Taboticatubas, municipio de Santa Luzia

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, em Serra, districto de Ribeirão de
Jaboticatubas, municipio de Santa Luzia, devendo ser InS-
taliada depois de doado o respectivo predio ao Estado.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Horizonte, 12 de agosto de 1921,

ARFIIUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.741—DE 12 DE AGOSTO DE 4921

CrIa uma escola rural, mista, no povoado de Pouso Alegre
districto da cidade de Paraoatú

O Presidenté do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, no povoado de Pouso Alegre, distri-
cto da cidade de Paracatà, devendo ser instailada depois de
doado ao Estado o respectivo predio.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeBo Horizonte, 12 de agosto de 4921.

ARTIIIJR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.742—DE '12 DE AGOSTO DE 1921

Cíla mais uma cadeira de professor no grupo escolar de Lagoa
Santa

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo
com o Regulamento Geral da Instrucção Publica, resolve
crear mais uma cadeira de professor no grupo escolar de La-
goa Santa, municipio de Santa Luzia do Rio das Velhas.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
el10 Horizonte, 12 de agosto dp 1921.

ARTJIUR DA SILVA BERNAIIDES.

ÃJfono Pniui Junior,
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DERETÓ	 12 1E AGo *S'T6 ''DE 191

Crêa mais uhia cadei'rã no grupo escolarde Recreio, úunicipio
de Leopoldina

O -Prsidente- dó Etado de Minas :Geraés; de accordov
com o flegulàmedtb Geral da instrucção, resolve crear. mais
uma eadeirà no grupo escolar de Recreio, muninipio de Leo-
poldina.

Palacio da Peesidenciá do Estado de Minas Geraes; em1
Belio Horizonte, 12 de agosto de 4921.

ARTIJUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penaa lua ior.

	

/	rj. ,•j
DECRETO N. 5.744—DE 42 DE AGOSTO DE 1921

Crêa mais uma cadeira no grupo escolar de Rochedo, munict-- 	pio deS'João Nepornuceno

' O Presidente ' do Estado de MInas Geraes, de accoi do
com o Regulamento Geral da Instrucção, resolve .crear mais.
uma cadeira no grupo escolar de Rochedo, munic.ipio de S.
João Nepomuceno.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 42 de agosto de 1921.

ARTàúá"DA SILVA BERNARDES.

AfJonso Pennajuniot.

DECRETO N. 745—DE 12 DE AGOSTO DE 19g1

Crêa o logar de adjuncto á escola mista do bairro da Tapéra,

	

-ifa cidadde Juiz de Fóra	..	'	1

0 Presidente do Estado d Minas Geraes resolve crear
o logar deádjuncto á escola mista do bairro da Tapera; na
cidade de Juiz de Fóra.

Palacio da Presidenèia do Estado de Minas Gerees, em
Beilo Horizonte, 12 de agosto de 1921.

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.
A'ons6 Pnna Junior.

--1—

DECRETO N. 5..746—DE.,1DE AGOSTO DE;192i

Crêa mais um logar de adjuncto no grupo escolar de S. João
Nepomuceflo	 r-

0 Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo
com o Regulamento da Instrucção em vigor, resolve crear
mais um logar de adjuncto no grupo escolar de S. João Ne-

	

pÕmuceno	.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 12 de agosto de 1921.

ABri-ma DA SILVA BNiIDES..

Affonso Pena a Junior.

DECRETO N. 5.747—DE 42 DE AGOSTO DEI 1921

Supprirne o logar dê' âljun'cto a13 grupo escolar de Recreio,
münicidio de Leopoldina

O Presidente do Estado dê Mihas Geraes, de accordo
com o Regulamento Geral da Instrucção, resolve supprimir o
logar de adjuncto dç grupo escolar. de Recreio, municipio de
Leopoldiflã, que fôia creado pblo dec. ti. 5.439 de' 26 de
óutubro de 1921.

Palacio da Presidência do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, '12 de agosto de 1921..

ARTHUR DA SILVA BERNARDaS.

	

•	 Affõnso Penna júnior.-.

,DECRETO N 5:748—êE 16 AGOsrO E 4921

Crêa urna escola rural muda, no bairro de Santa.Helena, mu
nicipio de Conceição do Rio Verde,

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
uma escola rural, mista, no bairro de Santa Helena, munici-
pi de Cónceiço do Rio Verd, devendo ter inHailadã 4tian-
do se doar ao Estado o respectivo predio.

Palacio da Presidencie do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Horizonte, 46 de agosto de 1921.

ARTHUR DA SILVA BEJINARDES.

Àf/ôrr.o Penna Junior.
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DECRETO N. 5.751— DE 46 DE AGOSTO DE 1921
DECRETO N. 5.749-DE 16 DE AGOSTO DE 1921

Declara feriado o dia 18 de agosto de 1921

Crêa uma escola rural, mista, no legar denonlinado Alto Sem
Peixe, municipio de Alvinopolis

O Presidente do Estado de Minas Gerues resolve crear
uma Escola rural, mista, no logar denominado Alto Sem
Peixe, municipio de Alvinopolis.

Palacio da Presideneja do Estado de Minaes Geraes em
Belio Horizonte, 46 de agosto de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES,

AlTonro Penna Junior

DECRETO N. U.750-DE 16 DE AGOSTO DE 1921

Crêa uma escola rural, mista, no povoado de S. Roque, distri-
cto de S. Sebastião dos Correntes, municipio do Serro, e
outra tambem rural e mista, no logar denominado Jacaré,
no mesmo municipio.

O Presidente do Estado de Mifias Geraes, resolve crear
uma escola rural, mista, no povoado de S. Roque, districto
de S. Sebastião dos Correntes, municipio do Serro, e outra,
lambem rural e mista, no logar denominado Jacaré, no mes-
mo Inunicipio, devendo ser instailadas depois de doados ao
Estado os respectivos prédios.

Palacio da PIe3idencia do Estado de Minas Geraes, em
flelio Horizonte, 16 de agosto de 1921.

O Presidente do Estado de Minas de Geraes, usando da
attrihuiçâo que lhe confere o art. 57 da Constituição resolve
declarar feriado o dia 18 do corrente, para comrnemorar o
segundo centenario da installãção da Capitania de Minas
Geraes.

Os Secretarios de Estados dos Negocios do Inierior, das
Finanças e da Agricultura, assim o tenham entendido e fa-
çam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gera és, em
Belio Horizonte, 46 de agosto de 1921.

ARTOUR DA SILVA BERNARIJES.

Affonso Peniza Junior.

Joéo Luiz Alves.

1	 Clodomiro Angus/o de Oliveira.

DECRETO N. 5.752—c 19 DE AGOSTO DE 1921

Transfere o ponto fiscal de Passa Vinte para Falcão

O Presidente do Estado de Minas Gemes, usando da at-
tribuiçEo que lhe confere o art. 57 da Constituição dó mesmo
Estado, resolve transferir a séde do ponto fiscal de 'Passa Vin-
te para a estação de Falcão.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e o faça cumprir.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 1 19 de agosto de 1921-

ARTIJUR DA SILVA BERNARDES.
	 a	

•	 ARTHURDÂ SILVA BEISNARDES.

lodo LuiZ Alces.
14/jonso . Penna Junior.
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DECRETO N.5.753—DE 19 DE AGOSTO DE 4921
........................

Crêa uma feira de gado em Livramento, no municipio de Ayu-
moca

O>Presideute do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiçãoque>lhe confei o art. 57 da Constituição do mesmo
Estado . e,de , conforminade i com ,,o art. 4.°, § 3.o,dodec. n.

de 6 de, dezembro de, 1919,. resolve crear uma feira de
gado em Livramento, no municipio de Ayuruoca.

O Secretario das Finanças assim , o tenha entendido e
faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em

	

Belio .Hori 'zonte, l deoto de 1924.	•'	'	' 1

- ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

--

. v DECRETO N.''5.754-'-rE26'DE AGOSTO DE 1921

Crêa em terrenos da fazenda denominrda .Mestre de Campo»,
no inunicipio de Theophilo OttOni uma colonia agricola,
que terá a denominação de «Francisco Sã»

O 1reie'nte do Etado ú Miias draes, usando 'da fa-
culdade que lhe confere a Constituição Mineira, resolve crear
nos terrenos de fazenda denominada «Mestre de Campo, no
municipioe Theophiio Ottoni, uma colonia agricolu, com a

	

denomiiaço de. «Francisco Sã»., • ,	.

''..
Palaóio da Presidencia do. Estado de ,Minas Geraes, em

Beilo Horizonte, 26 de agosto' de 1921.

1 4 ')''	-	:'	-	•i'
ARTIIIJRDA 8ILVA'B1tNARflEi >i:--

Otoini 'ro Augusto de Oliveira.

DECRETO N.N. 5.755—DE 26 DE AGOSTO DE 1921

Declara caduca a concessão feita ao sr. engenheiro Modesto de
Faria Beilo para construcção, goso e exploração deum ou
mais estabelecimentos baloeo-therapicos nas aguas mtneraes
do municipio de Patrocinio, denominadas «Salitre» e «Serra
Negra».

O Presidente do Estadd de Minas Geraes, considerando
que o Sr. engenheiro Modesto de Faria Beilo concessionario
contrcctante da exploração das aguas mineraes do municipio
de' Ptrocinio,conTorme contracto de 12 dedezembro de
1890 tinha por obrigação apresentar- dentro ' do prazo de 18
meze da inaug'uráçã'o ida 'primeira i estação' de estrada de
ferro no dito municipio, que fosse mais proxima das fontes
á approvação do governo as plantas do estabelecimento bal-
neo-therapico.e.dos apparelhos que tivessem de ser adoptados,
na conformidade da .clausula 5..-do -mesmo, contraôto.

e considerando que não satisfez esta disposição porque o
traçado cia E. F. Goyaz fazia parte da antiga concessão da
E. F. Oéste de , Minas e que a estação de Patrocinio, na anti-
ga F. F. Goyaz, foi inaugurada em 17 de junho de 4948,
ficando, pois, plenamente satisfeita a condição suspensiva es-
tipulada na clausula 5•a do contracto:

resolve, de'accordo com'álausula 14. > do referido ajuste
declarar caduca a concessão feita ao Sr. engenheiro Modesto
de Faria Belio para construcção, goso e exploração de uru ou
mais estabelecimentos baIneotherapicos nas aguas mineraes
do municipio de Patrocinio, denominadas «Salitre)> e «Serra
Negra», e em quaesquer outras cia mesma natureza existen-
tes no citado municipio.

	

/	•i
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em

Beilo Horizonte, 26 de agosto de 4921.
' ARTIÍUR DA 'SILVA BERNARDES.
Clodoiniro Augusto de Oliveira.

DECRETO N. 5.756DE 26 DE AGOSTO DE- 4O2l.&

Transfere para o povoado den6minado «Costas» municipiode
Itapécerica, aësdolamurl; mista: de Caf6fo,'do mesinolmuL
nicipio.
O Prosidente do Estado de Minas Geraes resolve transfe-

rir para o povdàdo denominado «Costas i; dedtape.
cerica, a escola rural, iisidta; 1 de Cafôfoç do iriesiho-municipio!

Palacjo da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, ffi de agosto de 1921.

ARTETJR DA SILVA BERNARDES.
Affoigso Peírna Junior.

' 1	•
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DECRETO N. 5.757—DE 19 DE AGOSTO DE 1921.

Crêa uni legar de adjuncto no grupo escolar da Vilia Resende
Costa.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformidade
com o regulamento geral da instrucção, resolve crear um lo-
gar de adjuncto no grupo escolar da Vilia Resende Costa.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BelIo Horizonte, 19 de Agosto de 1921.

Aiu'ii Gil DA SILVA BE1INAIinEs.

Affonso Peuna Junior.

DECRETO N. 5.758—DE 2 DE SETEMBRO DE 1921

Crêa o legar de adjuncto á escola mista, do bairroedas Officinas
da Leopoldina, na cidade de S. José de Alem Parahyha.

O Presidente do Estado de Minas Geraes - resolve crear o
logar de adjuncto á escola mista, do bairro das Officinas da
Leopoldina, na cidade de São José de Alem Parahyha.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello Horizonte, 2 de setembro de 4921.

- ARTHUR DA S1L' rA BERNARDES.

i' \	e - t
Affonso Penna Junior.
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DECRETO N. 5.759— DE 2 DSETEMBRO DE 1921

Cra o logar de adjuacto da-escola masculina do distr,icto de
- Vermelho Novo, municipio de Caratiaga

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear o
logar de adjunclo da escola masculina do districto de Verme-
lho Novo, municipio de Caratinga.

Palacio da Presidenia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 2 do setembro de 4921.

Ani'iitju DA SILVA BERNAPDE

Affoizo Prima 'Junior.

DECRETO 	5.760 - DE 2 DE! ETEMBJ k 1921

Abra um credito de , 800:030000, para a execução 'da lei 703,
•	do 1920

A
O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-

tribuiçáo que lhe confere o art. 51 da Constituição do Estado,
e de conformidade 1 com o ar[. Lo-d-1 lein 790, de setembro
(te 1920, resolve abrir um credito (te oitocentos contos de réis
(800000000), para-a constl'ucçso, na Capital, de unia Peniten-
ciaria modelo, typo moderno.'

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e façarri executar.

-	1Palaéio da Presidencia; em .l3ello Horizonte, 2 d' teirí-
bro dé 1921.-

ARTIIUR DA SILVA BERNARDE.
1	 -	 -	•••	t'I[,.	1	'1

1	-.	.,.	 •'--i»EI
A/Jo,tso Penna Junior. -

1t.

(ls t%lJoãÓ LuizAles.
b. M.--jO



DECRETO- N.N. 5.761 —DE 2 DE SETEMBRO DE1924

Convehe em mista á escola ruial mkculin, de Rio Manso,
municipio de Jacutinga

O Presidente do Estado dê Minas Geres resolve coúvê'-
ter em mista á eco1a rural, masculiúa, dê Rio Manso, muni-
cipio de Jacutinga.

Palacio da, Presidencia eii ello -iori2onte,	de selem
bro de 1921

Awrnuli JÃ SILVA BE1INÂ'RDES. '

•	,	Affo,zsoPennaJzuzior.
1	 ,,

DECRETO N. 5.762.--DE 24 DE SETEMBRO DE 4921

Transfere para Japão Grande, municipio de Oliveira, a escola
rural, mista, de Beira do Par, do mesmo municipio

O Presidente do Estado de Minas Gerae.s resolve transfe-
rir para Japão Grande, muiiidiiiio de Oliveira, a escola ru-
ral, rnita, de Beira d9 Pará, do mesmo municipio.

Palacio da Presidencia, em Beilo Horizonte, 2 de setem-
bro de 4921.

ARHUR DA SILVA BERNÀRDES.

Affonso Penna Junior.
i	.1	.	.•.	-	 .•-	1

,.	-•
SE	

-1 ]IELRETO N 5 763—no 6 DE TE\IBRO DE11921
•............,,_	.1 ' .	..iMara o dia 30 de'i's: etembr.o 1correntepa

:
r ,a instailaçãõ. da co-

marca de B6a lflsta do Tremedal'

O Preside.nte,do 1 Estado de Minas Geiaes, usando da at-
tribuição que lhe confere 'o § 5.° dó rt. 4 da lei'n. 375, dé
19 de setembro de 4903, e, de accordo com a lei n. 787, de
de 16 de setembro de, 1920, resolve marcar , o dia 30 , de se-
témli'o corrente, pà'ra' intãllaçào daL comarca de Eóa.Vista
do Tremedal, reslabelec!da pela lei n. 663, de 48 àe stem-
bro de 1945.	/ -.	•

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 6 de setembro de 1921.

tt'
ARTHÚR DA SILVA BERNARDES.

4ffonsoJenna Janior.

-

DECRETO N. 5.764—DE 6 DE SETEMBRO DE 49211

Marca o dia 30 de setembro corrente para a installaão aa co-
marca de Salinas

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição. que lhe confere 'o § 5•0 do art. 4 . da lei n. 375, de
.19 desétembro dê 1903., e, de accordo com a lei n. 787, de
16de ,set&rnbro de 4920, résolve marcar (o dia 30 de setembro
corrente pará ainstallàção da comarca de Salinas, restabe-
lecida peja lõi n. 663, de 18 dõ setembro , de 1915.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo lHorizonte, 6 de setembro de 4921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

-. Ãffonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.765—os 6 DE SETEMBRO • DE 1921

Marca .o dia 30 de setembro corrente para a instailação da co-
marcada Ferros

, ,,O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribdição que lhe ,confere o § 5•0 do art. 4 da .lei,n. 375, de 16
de setembro de 1903, é, de accordõ coma lei ri. 787, 4e 46
de. setembro de 4920, resolve marcar o dia, 20 de setembro
corrente para a installaçao da comarca de Ferros, restabe-
lecidá e1a lei ri.' 663, de, 18.de 1 setembro de 4915. 4 •.

Palacio da:Presidenoia do Estado de Minam Geraes em
Bello Horizonte, 6 de mêtembro de 1921.	'	l f,!í 11 ti

ARTHUR DA SILVA BERNArWES.

Af/onso Penna Junlor.
1)1-
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DECRETO N. 5.766 -DE 6 DE SETEMBRO DE 1921

Marca o dia :ij de setembro corrente iara a installao da co-
marca de Monte Alegre

O P'esidénte do Estado dd Minas Geraes ando' 
dá 

at-
tribuiçao que lhe coifere ø §'.5. 0 do art. 4 da lei n >. ' 375, de li)
de setembro de 1903, e, de accordo cbm a lei ri. 787, de 16
de setembro de 1920, resolve marcar 'o dia 30 de setembro
corrente, para a installaçlio da comarca de Ferros, restabe-
lecida pela lei n. 663, de 18 de setembro de 1915.

Palacio da Presidencia do Estado 'de Minas GeraeZ em
Beilo Horizonte, 6 de setembro de 1921.

ÀTITuUII DA SILVA BEIINARDES.

Afjons 'd Peiina Jun lar.
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DECRETO N. 5.768—DE 6 DE SETEMBRO DE 4921

?farca o dia 30 de setembro correne para a instailação da co
marca de Peçanha

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da aI-
tribuição que lhe confere o 5•o do art. 4 da lei n. 375, de
19de setembro de 1903, e, deaccordo com a lei n. '787, de 46
de setembro de 1920, resolve marcar o dia 30 de setembro
corrente para instaliação dá cónjarca de Peçanha, restabe-
cida pela lei ri. 663, de 18 de setembro de 1915.

Palacio, da, Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte', 6 de setembro de 4921.

AnTaDa DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Juntar. -

DECRETO N. 5.767---JE 6 DE SETEMBIO 'DE '1921

Marca o dia 30 de setembro corrente pera a Ínstallao d.coí_
marca de Píumliy

O Presidente do Estado 'Minas Ceraes, usando da attri-
buição que lhe coüfere o § 5.° 'do art. 4 da lei ri. 375, de 49 de
setembro de 1903, e, de accordô com a lei ii. 787, de 46 de
setembro de 120 resolve marcar o dia 30 de setembro cor-
rente para a instailação da comarca deMonte Alegre, resta-
belecida pela lein. 663; de 18 de setembro de 1915.

Palació da Presidencia do. Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 6 de setembro de 1921.	.

•	ARTJIUR DA SILVA BERNAriDES.

4ff0nso' Peizna Junior.

DECRETO N. 5. 769 --DE 6 DE SETEMBRO DE 191

Marca o dia 30 de setembro corrente para installaçEo da co-
marca de Abaeté

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiçfío que lhe confere o § 5. do arE 4 da lei ri. 375, de
49 de setembro de 4903, e, de accordo com a lei n. 787, de 16
de setembro de 192), resolve marcar o dia 30 de setembro
corrente para a instatlaçüo.da comarca de Abaetó, reslabele-
dá pela lei ri. 663, de 18 de setembro 1e 1915, -

Palacio daP reside nela' do 'Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 6 de setembro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES. -

iiffonso Penno Jutzlo1'-.



DECRETO N. 5.770--DE 6 DE SETEMBÍ RÔ DÉ 1921

Marca,o dia 30 de setembro corrente para a inataliação da co-
marca de S. Francisco

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o § b. art. 4. da lei n. 375, de
11) de setembro de 1903, e, de acbordo óonía lei ü. 787 r de
16 de setembro de 1920 resolve marcar o dia 30 de seteTm-
bro corrente para a installaçao da comarca de S Francisco,
restab'éIcidd pela lei n. 663, de 18 de setembro de 4915.

Palacio da Prsbieficia do Esadd de Minas Gõraes, etn
Reilo Horizonte, 6 de setembro de 1924.

-	 ÂRTHtJiS DA SILVA BERABDES

Affoizso Penna Junior.

DECRETO N. 5.771—DE 9 DE SETEMBRO DE 1921

Crêa ologar de tdjuhctõ á L' escola masculina do districto de
S. Sebastião de Entre Rios, municipio de Rio Casca

O Pi'esidente do Estado de Minas Geraes, resolve crear o
logar de a'ljuncto á, 1. escola masculina do districto de São
Sebastião de Entre Rios, municipio de Rio Casca.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Hoiizonte. 9 de setembro de 1921.

ARTFIUR DA SILVA BERNARDE5.

Affonso Pénna fite ior.

DECRETO N. 5.772—DE I6DE SETEMBRO DE 1921

Crea o lo,gar de adj'uncto á escola mista de Sanatoíio, na cida-
de de Barbaôenâ

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
o logar dê adjuricto á escola mista deSauatorio lia ciddü de
Barbacena.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 46 de setembro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNMWES.

Affonso Péntia Junior.
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DECRETON. 5773—DÊ 16 DESETEMÍIRO DÊ 1921

Crêao logar de adjuncto á escola mista de Rocinha, 1 na cidade.
de Palmyra

OPresidentedo Estado de-Minas Geraes resolve crear o
logar
 04

residente a escola mi ta de Rocinha, Tia cidade de
Palmyra.

1	'1

	Palacio da Peesidenci.a do •Estado de Minas, deiá '	ei
Belio Horizonte, (6 de setembro de 1921

ARTHUR DA SILVA BERNABDES.

Cl
Affonso Peena Junior.

DECRETO N. 774 – D'È 23 DE SETEMBRO DE 1924

Declara emancipada a colonia Indigina de Itambacury, no mu-
1 
nicipio de Theophulo Ottoni

O Presidente do Estado deMinas Geraes, considerando
que o antig6 àldeamento do Pio Munury, óoniertido há áctijal
colonia Indigina de Itambacury pór dec. n. 777, de 1.0 de
setembro de 1894, está com 27 annos de existencia; conside-
rando que,dos 559 lotes de que, se compõe, 45 estão ocçupa-
dos por titules definitivos; , considerando, finálmente,que se
acham preenchidas as condições do n. 3,art. 415, dodeè.
n. 3.390, de 1911, r.erolve, usando das attríbuições que lhe
confere a Constituição Mineirã, declaral-a emancipada para
todos os effeitos.	 -

Registre•se, note-se e publique-se.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belto Horizonte, 23 de setembro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Clodomirõ Augusto de Oliveira.



w
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DECRETO N. 5.775 —DE 23 DE SE1EMBRODE 1921

Transfere pará o centio da cidade de 
1
Condeuba o ponto fiscal

desse nome

O Presidente do Estado Minas Qeraes, usando dá attribui-
ção que lhe confere o'art. 57 da Constituição do mesmo EsJ
tado, resolve transferir para o centro da cidade bahiana de
Condeuba o ponto fiseal mineiro desse nome, situado no logar
denominado Coqueiro.

O Sretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e o faça executar.

Palacio d Prsidenciado Estado de Minas Gerars, em
Beilo Horizonte, 23 de setembro de 1924.

ABTHUR DA SILVA BEnNriDFs,

João Luiz Alves.

DECRETO N. 5.776- .1 DE 23 DE SETEMBRO DE 1921

Cra o po )tO fiscal de Icem, no município de 13arretos, Estado
-	dc S. Paulo

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da-at-
trbuiçáo que lhe confere o art. 57 da Constituição do mesmo

stado, résolve crear o ponto fiscal, de 3. 1 classe, de Icem, no
]o,-ar do mesmo nome, municipio de Barretos Estado, de S,
Paulo.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim õ
tenha entendido e o faça executar.	-

Palacio da Prcsidencia do Estado de Minas Geraes, em
BetIo lloriz)nte, 23 de setembro de 1921.

ARTIIURDA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves,
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DECRETO N. 5.777 —DE 28 DE SETEMBRO DE 1921

	

-	f

Adia paia Ode outubro proximo vindouro, a ista1iaço da
comarca de Peçanha

0

O Presidente do E.iiacto de Minas Geraes,usando da at-
tribuição que Ihé èonfere o art. 57 da Conàtituição, resolve
adiar para o dia 9 de outubro proxmo vindouro a instailação
da comarca de Peçanha, marcada para o dia 30 do corrente,
pelo dec:n. 5.768; dé O deste mez.

Pahkjo da Présdeido Estado, dMinas Geraês em
Beilo Horizonte, 28 de setembro de 1921.	 .

AnTnuis DA SELVA BRNARDES. •,

AfJonso Penna Junior.
f .	,,,	.	--	.--

DECRETO N. b.778- DÉ 29 D"r SETEMBRO DE 1921

Declara sem efTeito o dec. o. 5.777 e revalida o de n 5.768
,:i

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da fa-
culdade que lhe confere o art.,- 57 da Constituição, resolve
declarar sem efFeito o dec. n 5.777, de hontem datado, adi-
ando para 9 do proximo mez-de-outubro a instaliação da co-
marca de Jeçanha, e revalidar o de n. 5.76S,,de.6 4 do cor-
rente, que -marcou o dia de amanhã para a referida insta!-
laçao.

Palácio da Pre.sidencia do Etadb de'Minas Geraes, em
Beijo Horizonte, 29 de setembro de 1921-

•	
,	

ATIlUfl DA -S'

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 5.779 - DE 1.0 DE OUTUBRO DE 1921

Crêa o Jogar de adjuncto á escola mista da e.idáde de Campos
. Geracs	 -.

O Presidente do Estado de Minas Gerae.,rsolve ciear o
logar de adjuncto á escola mista da cidade de Campos.

• Palaio dar Presidencia do Estadó de Minas Gerae, em
ello Horizonte, .10 de outubro de 1921.

ARTÏJUR DA SILVA BEUNARDES.

-	. .djjottso Penna Jun jor.
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-
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• DECRETO N. 5.780— DE 6 DE OUTUBRO DE 1924O.,

Supprime o ponto fiscal de Conquista e transfere,.a j séde do de
IgàraàaParaaestaçãe do Delt''''-	i.,'	 ,,	,,j;''-.-,	 •

.	 ,'	 •..",,	 ..	,,

O Presidte do Estado de Minas Gerae jisando da aten 
tribuição que lhe confere o art. 57 dá Constituiçãõ'do mesmo
Estado, resolve supprimir, o , ponto fiscal de Conquista e trans-
ferir aséde dõ pontofisóal"de Igarpâã'pàrà d' êstação do
Deita..---

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendidoe'o' faça executar.

.-' ' .e	'o ',-'\	L

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
BeIlo Horizonte, 6 de outubro de 4924. . ./ 'I ffl'4''

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
- LI'	 .•	 !.'	 . 1	'''.i	l

Joào.Luiz Alces.' "	"''
•	T.	.	' l	-'1-'	-	'

uil

DECRETO N 5.M — DE 6 DE OUTUBRO DE '921,

Revoga o dec. n. 4.744, de 11 de abril de 1917, que cassou o i'e-
conecirnen1o . da jurisdicç5o no Estado, de .consules :alle-

	

mães	 ,.
O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-

tribuiçãoque lh'cdnfefe o art. 57 da Constituição, e, tendo
em vista a cireular , n. 10, de 45 de julho findo do Ministerio
das Relações Extriorê, declarando ter sido revogado o dec.
n. 12.766, de 21 de dezembro de 1917 que cassou <exequa-
tur» ao consules extrangeiros de nacionalidade 1 aliemã, re-
solve revogar o dec. n. 4.7, de 11 de abril de • 1917 que
cassou o reconhecimento da jurisdicção no Estado do sr. W.
Munzenthaler como consul geral da Aliemanha e bem assim
do sr. Jorge Francisco Gund, como agente consular da Alie-
manha, em Juiz de Fóra.'

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bèllo Hóiizontê, 6 dé outubro 'dó 1921: -

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

..A/fonso Fenna Junior.
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DECRETO N. 5.782— DE 6 DE OUTUBRO DE 1921
1	kI	

_	 -	-	 <,	f	,t!

Transfere para Boa Vista, municipio de S. Gonçalo do Sapuca-
hy, a escola rural, mista, do Bairro das Posses, do mesmo
municipio.	,,, r. •.

O Presidenê do Ésti adio de Minas Geràes resolve transfe-
rir para Boa Vista, municipio de S. Gonçalo do Sapucahy, a
escola rural, mista, do Bairro das Posses do mesmo muni-
cipio.

Pãlacio da Pesideflcia cio Estado de Mirias1Geraes, em.
Beilo Horizonte, O dó outubrode 1921

1	
ARFHUR1A Sl1\ABE}'\ABDES'
Affon.o Pennà Jut41or

DECRETO N. 5.783 - DE 6 DE OUTUBRO DE 4921

Transfere para o grupo escolar do distrcto de MatheitSLeme,
municipio do Pará, as duas escolas singulares do mesÏnÕ
•districto.

O Presidente do Estado do' Minas Geras resolve transfe-'
rir para o grupo escolar dó distrieto deMatheus Leme, mu-
nicipiõ do Pará, as duas escolas ' singlilarês do 'mesmo dis-
tricto.

Palaóío da Presidenciá do Estado de Min'ás Geraes, em
Belio Horizonte, 6 de outubro de 1921.

ÁETHUR DA SILVA BERNABDES.

Affonso Penna Junioi.

DECRETO N. 5.784—Br 8 iE OU'IUBBÕ .bE 1921

Cra escolas rnrae rnitas nos pooados denominados tPorto
Alégre e 	Alta-', disiricto dacidadé dê Lavras

O Presidente do Estado dê Minas Gerae, resolve crear
escolas ruraes, mistas, nos povoados ddhominado «Porto
Algi'é' e Pone'Altá»; districto da cidade de, Lavras, de-
vendo ser instéllad.s depois de doados ao Estadó os,necesa
rios predios

Palaoio da Predencia do Estado de Minas Geraes, em
Belló Horizonte, 8 de outubro de 4921.

• AkTHUÍt fiA SILVA BEnNARDES.
/	Affonso Peizna Junior.
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DECRETO N. 5.785 - DE 7 DE OUTUI3R0 DE 4021

Decara caduca a concessão de privilegio de trafego ë subven-
ção kilometrica para construcção, uso e goso de estradas
para'automovejs feit.h a Izidoro' Honorio Dbin'-no sul do
Estado	--------------------	 -

O Presidente do Estado de Minas Geraes, considerando
que, por contracto de 29 de fevereiro de 1916, e de accordo
com a lei n. 660, de U de setembro de 4915 e decs. ns.i
4.501, de 8 de janeiro, e 4.531, de 23 de fevereiro de 1916,
foi concedido a 'líidoro Honorio Doin ou empresa que orga-
nizasse, privilegio. de trafego e subvenção kilometrica para
construcção, uso e goso das seguintes estradas de automo-
veis

a) de Poços de Caldas á estarão de Pontalele, na Itéde
Sul-Mineira, passandó pos Botelhos, Campestre, Santo Anto-
nio do Machado e Paraguasú ;	 -	-.

b) de Boteibos a Monte Christo, no municipio de Mu-
zambinho, passando por,Cabo Verde ; 1

C) -,de SantoAntonio do Machado a Machadinho;
a) ,de.Santo Antonio do Machado -a .Tres- Corações do '

Rio Verde, passando por São Gonçalo do'  Sapfically e ramal
dahi a Volta Grande, no mesmo municipio;

considerando que;.por termo de novação, de contracto,
de itO de junho de 1020, essa concessão ficou limitada ape-
nas ao trecho já construido, de Ponlaleto a Santo Antonio do
Machado, com um ramal para Machadinho, partindo de pon-
to mais conveniente desse trecho construido

considerando que o trafeg'e nessa estrada tem estado sus-
penso por mais de tres mezes e que é completa a falta de con-
servação ede uso regular da mesma estrada; .

considêi'arido que, pela clausuta 46.,do' termo' de nova•
ção de contracto feita em 30 de junho de 1020, ficou reserva-
daa6 gov.érno do Estad'e a faculdade de declarar a caducida-
de dessa concessão desde que se verificasse uspensao do tra-
fego por mais de ires mezes ou falta de conservação e. de
uso regular da estrada;
-	considerando que, nos termos do art. 38 do dec. n. 4.0-1,,
de 8 de janeiro de 1916, a caducidade deve ser- decretada.
pelo Preidente do Estado :	 - -

resolve declarar caduca a concessão de privilegio de tra,
fégo e subvençãd kilometrica, feita a Izidoro Honorio Dom.
ou empresa que organizasse para -construcção,uso'e.goso das'
aliudidas estradas, constante do contracto de 29 de fevereiro
de 4916 e do termo d'e novação de 30 de junho de 1920, de.
terminando ao- Secretario' de Estado dos Negocios da Agri-
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cultura, Industria, Terras, Viação e Obrãs,Publicas que pro-
videncie, como no céso couber; em"salvaguarda do interesses
do Estado.

Palacio daPresidencia do Estado de 'Minas -Geraes, em
Belio horizonte, aos 7 de outubro-de 4921.

ARTEITJR DA SILVA BERNARIE

	

-	Clodomiro Augusto de Oliveira.

DECRETO:N. 5.786—DE 8 DE OUTUBRO br i-i
0Abre um credito especial destinado ao pagamentodas despesas- -

	cio exercicios encerrados -.	 -
O Presidente do 'Estado de Afinas Geraes, usando da t-

tribuição que lhe confereo art. 8. 0 da lei n. 815, de 26 de
setembro do corrente anuo, resolve abrir um credito espe-
cial de cem cDntos de réis •100:00o000, destinados -ao paga-
mento de despesas de exercidios encerrado.	 ' - '1

O Secretario das Finanças assim o tenha entendido e faça
executar.

Pa1ai& 'dà'Presidecia do'Estdo de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 8 d outubro cte 1921.

L ÀRTUUaDA SILVA BERNARDES.

Joio Luiz Alves.

DECRETO N. 5.787"—DE 8 ' DE OUTUBRO DE 4921
Faz concessão á Garoara Municipal de Pirapóra de terrenos de

l:sua: propried'ade'sjtuad6s 'néquelie ifiunicipio
O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-

triluição que lhe confere o art. 57 da Constituição do Estado
e, de éo'nform	midade coo dispoto no ,art.' 1.°, pãrarapho
unico, da lei n. 767, de 13 de setembro de 1920, resolve
conceder á Camara Municipal de Pirapóra a titulo de ,.>ação
gratuita, nas condições e' para os fins estabelecidos n6 art.4.° -da citada lei e régulamento approva'do' pelo- dè.'"i.
5.644, em 12 de maio do corrente anuo, os terrenos de sua
propriedade situados naquelle Inunicipio e que foram adqui-
ridos de Victor Mascarenhas e outros, por escriptura publica

.de 14-de setembro de 49-l1:'	,,.	-i	-	.-•
-	O Secretario de Estado dos Nego-dos das Finanças assim
o tenha entendido e o faça executar.

Dado e passado no Palacio da,Presidencja do Estado de
s'Minas Gerae em Beilo Horizonte, em 8 de outubro de 1921.

ARTJIUR DA SILVA BERNARDES.

	

--	•	
t" Alves.
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DECRETO N. 788 n,, Í4 .DE, OUTUBRO DE 1921

Marca o primeirõ' domingo de 'fevereiro de 1922 para se proce-
der á eleição de um deputado pelo 70 districto eleitoral fe-
deral.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiçio que lhe confere o art. 571 da Constituição e de con-
formidade com a léi federal d. 3.542, de 25 de 'setembro de
4918, resolve marcar o primeiro domingo de fevereiro de
1022 pára se prõceder, á eleição de um deputado pelo 70

districto eleitoral federal, na vaga aberta pelo failecimentO
do dr. Francisco Coelho Duarte Badarõ.	'.	. .

Palao da Presidenoia do Estado 4e hnas eraes, em
Belio Horizonte, 14 de outubro de 1921.

ArHUR . DA SILVA BERNARDES;h'

Affcnso Penaa Junior.

1I

DECRÈTO .78 —IE 2 ' oE,ouTuBBODE i1921

1crea uma' esc infantil ia cidade de Juiz d Fora
4.	 '.	.	......	, ......

'1	:.	.'ti1f	*,	
4	4.

O Presidente do Estado de Minas Geaes, usando da aUri-
'buição que lhe éonfeaida pelo § .L° .dp art. ..57,.da Constitui -
'çS.o, resolye.crear,rnTl 1 Sco1a infantil nesta cidade,.,, i. .'

Palacio da Presideneta do Estado ',de 'Minas'Geraes, em
Juiz de Eéra,25.deioutuJ)ro deÂO2{'. t.' 1

•'	THURDA,SILVA BERNARDE.

4'nsa1-enna Junior.

-i9 -
DE'ttITO	7i)0—ni 8iE itÓMBRO i5

Abri o '.rõdio exfra'óMiiijM da" 3:G00$00« 0 'j'a' OIXIiI'
e apparelhar o Instituto do Radium

	

1	.	'

	

''J'''	
G'',es

'"'"
O Presidente do Estado de

l
 Minas era, usantioda at-

tribufçao que 'lhe confere o art'.. 57 da Constituição, e, vista
do;dispositivo constante do arL.L° da.lei n 842, de'24 de
setembro-findo, resolve abrir o credito extraordinario de tre-
zentos e 'cinb'oeimtã contos de réis (350:00000) para concluir
e apparelhar'õ 'Instiltuto do Radium.

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido1 e o façam executar.

'."
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em

Belio Horizonte, 8 de novembro de 1921.

ARTBUR DA SILVA BERNARDES.

.
João Luiz Alves.

DECRETO N. .5.791-DE 8 DE NOVEMBRO DE 1921 .

Abre o credito supplementar de 128:263e623á verba do n. 13,
§ 1.°, art. 8.° da lei n 745, de 20 de setembro de 1919

1	. 1 .!_	 -..!	.1) (4	1	III	(34P4I,4	i-I (1
'1 -	, 	.	.	. .	.	41 Ii"	1	 .484.	f'' I'',... O Presidente do Estado de.-MinasGeraes, usando .da.at-
tribuiç ioque lhe confere o art 7 da Constituiçao, e ' ista
'dadernonstração, que ,a este	inopanha, resolve, . nos temros
do art. 10 da lei'n. 745, de 20 de .setembrode 1919, abrirõ
credito suple1nentar de 128:253$623A verba do n..,13,_'§1.01
art: 8.0 da citada -lei"

Os SecretarW de ! Estad dos Negocios do Interior e' das
Finanças assim o tenham entendido e o façam executar.

	

4'	.	...,,
Palacio da Presidncia do LEstado de ?dinas Gi

Belio Horizonte, 8 de -iiõvem , d6 1921.

-tWrRlfli 'tt SILVA BERNA1IDES.

4 ., . k1 Liii, Alves.



- 161 -
-

Demonstração, do estado da verba do n. 12,i 1., art. 8.0,
da 745, de 20 de setembro de 119, e 'do ctedito ne-
cessario para o pagamento das despesas com sustento, ves-
tuario e curativos de prems pobres no exercicio de 1920

Credito votado ............... . ....... -	518:000000
Despesa realizada com alimentação,

vestuario' e	de presos
pobres durante o exercicio de 190 676 :'263623

Credito aecessario. ...................-	128:263623

676:263623 676:263$623

H. LÓt. Vistó. A Moraás, director derêtrML
Visto. O chefe de Policia, Julio Octaviano.

•	 .	!.	•.	 .	 ,.

	

t ,	 ',.	4	..1

j:i /	- ,	-
1IECRETO N. 5.792- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1921

Abre UcrediWextraordinario de 40000000d para' 1 eriirestimo
ás Camaras Municipaes e destinado a construcção de pre-
dios escolares,

,1.	•,.'.	•'	 a,

O Presidente do Estado de Minas Goraes, usando da at-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição, 1 e de
conformidade com a lei n 784, de 16 de 'etembro'de 1920,
resolve abrir o ci edito extraordtnario de quatrocentos leófitos
de reis (400 000$000), destinados a emprõtimds ,ás Camaras
Mumclpaes para construcçio de predios escolares L

Os Sécretarios de rstado dos Negocios do Interior e das F i
.nanças assim o tenham entendido e o façam;•execu1ar.

•	',f	 -	L-,!-	.,

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bêlio Horiontê, 8 d' nõeirbró de 4921. '

'r. - ARTHUR' DA SILVA I3EBNARIIES.

"João íuj Alves.

DECRETO N. 5.793—DE 8 DE NOVEMBRO DE 191

Reconhece a jurisdicção, neste Estado, do sr. G. B. Beili di
ardes, como gerente interino do consulado da Italia, nestaCapitaI.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, de conformi-
dade com o art!ti7 da Constituição, e, 'á vista do offlcio'n. 43,
de 21 de setembro findo, resolve reconhecer a jurisdicção,
neste Estado, do sr. G. B. de Sardes como gerente interino
do consulado da Jtaiia, nesta Capital.

Palaçjo do Presideneja do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, aos 8 de novembro de 1921.

ÀRTiICR i SILVA 'BRAROES.

, :	 ... João Luz Alces.

5....r

,,DECRETQ\. .7-94---DE 8 DE NOVEMBRO DE. -191
.101	.	.'''	,•..,, ,	.

Marca odial5 o ,corr.entc para, a transferencia da séde do
distïiáto de N. S. do Roa'iio de Martinho Campos para a
estação de Pontalete.

O Presidente do Estado cis Minas Gerães, usando da at-
tribuiço, que lhe confere Q art. 57 daConstituição, ede con-
formidide c'ô"deteimjnao"na li n. -716 'de 16'd.d Setem-
bro.de .1918, resolve marcar o. dia 15,do orren,te para se
effecliar a transferenciada	cle do districto de N S do
Rosário dá Mártinho Cam pós, ' aía	etàçáode Pontalete,•xiipiode Tres ,Ppntas., 

'U'.)	•,	o'	...,	-:	•.,	,	-.	, • .	 :-
,'--•-	-	ti?••Palacio da Presidenci1-:

a do Estado de M'
inas Ceraes, em

Sdrovembrode 1921.
R '1 'ii	- '	-, - • '	'sisiolI	ll'!

ARrJJEJII DA SILVA 13E11N 'RDES..D1 '/ ;' !d A .L	/

'vItk	
Alves.

I). M. —11
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DECRETO N. 5.795— DE 8 DE NOVEMBRO DE 1 921

Croa o logar de adjuncto á escola mista do districto do Santa
Maria de S. Felix, rnunicipiõ de Peanha

O Prsidente do ,Lstado d Minas Geraes, resolva ceai
o logar de adjuncto á escola mista do districto de Santa Ma
ria de São Felix, município de Peçanha.

	

- ,	L'	r.Ln(-	''	-	--OU,
Palaqio dãresidencia dq 1 Estadoe Minas Geraes,, em

BelIo Horizotite,,,denoernl?rp-,de 4921.
• -	•	 ,

ARTIIUIIDA SiLVA BERNARDES.1,

João Luiz Alpes.
-	 -...-.••,-	-

DECRETO, N. 5. -196-^7»E 8 DE NOVEMBRO . DE192i 1

Transfere para o povoado Colonia, municipio de Entre Rios, a
aesqola.rural, niista,!dc Mprr q Queimado, no mesmo mu-
mcipi6 ,

	
' 1 li

O Presidente- (lÓ' Éstádb MÏnas Geraes, resolve trans-
ferir para o povoado Colonia, município de Entre Rios, a es-
cola rural, mista, de Morro Queimado, no mesmo muni-
cipio.

Palácio da Pi'Ósideiici doEstdo de"Mijia 'Gí"aes, em
Belo Horizonte, 8 de novembro de 1921.

	

Aaidu DA S1TA -BENÁDÊS	k
/	 -,J•'_'t_v_-'-_

	

João	
. 1-I•Finq

Joao Liuz Alves.

-,	 -	••. ,.	,t'	,ioti' •

,1)ECEibN li 797—nE '8 Dt\1EMfll(O	4921,
- --'lO '!-r'flo"t' • i[ ci	'Çl6tT A t( • -	t-
L Cree. o logar,de

D adjunctaa,,l.' ecola4eiuinina do districto,
de Conceiçao da Boa Vista municipio de Cabo Veide

	

•	.3	)*/R4;i	, b,it	,?',iiit,	YtI Il_2*	,	bPOJ

O Presidente do Estado de Mi	'tefa
logar de adjuncta á 1. a escola feminina do districto de Con-
ceião de Boa Vista, muninipio de Cabo Verde.-iti': -	-,3»-:I '11 t 

.-,'	 •: (03 \f-3I!
Palacio da Presidencia do istado do Minas eraes, em

Beilo Horizonte, 8 de novembro de 1921.
/ 'l 1 '	ÀTWA SILVA BEENAIIDES.

João Luiz Alves.
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DECRETO N. 5.798—DE 8 DE NOVEMBRO DE 1921

	

()f	,,	•	-	
1'-.	./ •	•.CrCa o legar de adju-ncta á escola nocturna da cidade de São

João Nepomuceno

	

'	
41')	 •

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear o
logar de adjuneta á escola nocturna da cidade de São João
Nepomuceno.

--Pálacio da Presidencia do Estado de Minas -Ceraes, em
Beilo Horizonte, 8 de novembro de 4921.	 • -i	-

ARTHUR DA SILVA BERNABDES.

	

.h.-ftJüão'Lujz Alvc$.	,•.

DECRETO N. 5.799—DE 8 DE NOVEMBRO DE 1924
-e . -

Çrêa uma escola mista na Colonia Pedro Toledo, rnunicipio
de Carangola

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
urna escola mista, na colonia Pedro Toledo, no município de
Carangola.	--'tt' •	 • .,-	•

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bello:Horizonte, 8 de.novembro de 1921.	-

	

1	-t',--', -	'b-'-	l
ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

	

i	-°'ià3ãÕ"Liz -tvêà- - ui'9 il

	

nuorjii	 .-fi,o,j •	imio',	.l1EI -	if4!I7V0(I jt,	 1 fi 13i :f) 01 .tln	laTO,') .-(Jfl	 ,,,	 (•ij'i-j	'1 ,-	
'DECRETO N' 5.800	8n'NojgLDr 1921

crâa uma,escola -mista na co1onfa Guidoval, rnun'pj'S.•	,i,	1	
DbIilingdoprtá'--r.-	------- -1 tU	.4cIic14

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve crear
11uma..es,o1a Mista na colonia Guidoval, municipio de. Do-
mingos do Prata. 1	-, -	

--•-	 uijv;tPalacio da Presidencja do Estadó de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 8 de novembro de 1921.

/'í -I Ul
ARTHUii DA SILVA BERNARDES.

.cca\h Joãb Liiz Alves.
II
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- DECRETO N. 5.801—DE 8 DE NOVEMBRO DE 19d1

Cria unia eola mista na colonia Bcm Destino, MIM icipiO
de Sabará

	

-	1J.

O Presidente do Estado de Ninas Geraes resolve crear
urna escola mista na colonia Bom Destino municipiO de
Sabará.	 1 II

Palacio da Presidencia do Estado de Minas GeraeS, em
11db llori7onte, 8 de nõvem11ro de 1921-

ART1IuR 1)A SILVA BERNARDES,

Joio Luiz Alces.

,3	'1

•	 1	-	 •
i)ECRI1'( N. 5.80-2--DE 12 DE NOVEMBRO DE. 1921t..

Abre o credito dé 1l:775427,- para dhcrsos pagameOtoS,'l
de accordo com alei n.' 813, de l9t

-	•,,':t	.	.	• t

O Presidente do Estado de. linas Geraes, usando da aI-
tribuição que lhe confere a Constituição Mineira e de accordo
com o art. 1. 0 da lei n. 813,de 24 de novembro de 1024, re-
solve abrir um credito especial de onze contos seiscentos e
setentae cincpMm... qutroce1to 1 e , vinle ,e ,1 sete, réis ...
(14 :77427), destinado a diversos paanentos constantes da
rnes1rna lei.

'()0ecretariÕs de J sia4,o'dos egociosdo 'Interior O das
Finanças, assim o tenham entendido 'façain executar.

k ..eo' ti sb ec'-•J .» 'i
•.,

Pa1aei da Presidncia do Estado de	 em

	

tkllo horizonte,. os 12 de noveml)ro de Pi21	'
0I1	ii!	 i'	O	b t'-1'	c

t	odt11olo,,1 d 0 9lHO 4 tr 1

ARnICa DA SILVA BEBNABDES.
1fld1.tI jd 1	'	I

or João Luiz Alves.
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1

DECRETO N. 5.803—DE 42 DE NOVEMBRO DE 1021

Abre o credito de 4:7980 para pgarnento de addicioia1
de 10 /,, a deaernbrireadores e juizes

() Presidente do Estado de Minas Geraes, usando tia au-
etorização que lhe confere o art. 4. 0 da lei n. 843, de 24 de
setembro do corrente anuo, resolve abrir o credito ue - qua-
tro-contos Seiscentos e noventa e oito mil quinhentos e oi -
tenta réis (4:7988580) para pagamento até 31 de dezembro
proxinlo futuro do addicionab de 10 o/ a cine se refere, o art.
256 da lei n. 870, de 19 de setembro de 1003, devido aos de-
sembargadores Arthur 'Ribeiro de Oliveira, Raphael de Al-
meida Magalhães, Alberto Gomes Ribeiro da Luz e aos juizes
de direito de Diamantina e S. Pedro de Uberabinha, bacha-
reis Beljsario da Cunha Mello e Duarte Pimentel de LuiSa.

Palacio da Presidcia do Estado !de Minas Geraes, em
BeRn Horizonte. 12 de novembro de 1921.

ARTHUR DÁ SILVA BERNABDES,

João Luiz Alces.

DECRETO N. 5.SÕI—DE 4 1 DE NOVEMBRO DE 1921

Abre um credito especial destinadooao emprestimo ri Associação
Commercial de Minas	 -

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuiçãoque lhe confere o art. 1.0 da lei n. 820, de 26 de
setembro-do corrente anno, resolve abrir um credito especial
de 100:000000, destinados ao emprestimo á Associação Com-
mercial de Minas.	 -

O Secretario das Finanças assim o tenha entendido e
faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Mihas Graes, em
flelbo Horizonte, 14 de novembro de 4921.

ARTHUR DA SILVA'BEBNARDES.

João Luiz , Alces.
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DECRETO N. 5.805—DE 44 DE NOVEMBRO DE 1921

Abre um credito esped{i de 11:505$633 , para pgaméito de
dilTerenças de vencimentos aos successores do engenheiro
Catão Gemes Jardim. .&..	1
O Presidente do Estddo de Minás Geraes, usando da at-

tribuição que lhe confere o art. 46 da lei n. 682, de 46 de
setembro de 1916, confirmada pelo art. 4.° da lei n. 776, de
413 de setembro de .1920, resolve, abrir. um credito especial de
onze'contos quinhentos e cinco mil seiscentos e trinta e tres
réis (44:505$633), paráattender ao pagamento de, diferença
de vencimentos aos successores.do engenheiro.. Calão Gomes
Jardim.	.

Palacio '6 Pr'sidericiade Estado , de Minas Geraes, em
lJello'Florizonte, 14 1é rdvembro' d1921."'

ARiIÍTJR DA SILVA BEb,NARDES.

João Luiz Alves.
Olodomiro AitgutÕ de Oliveira.

DECRETO N. 5.8O0 LD 3OJE NOVEMBRO DE 1921

Approva os planos e a panla da Ecola Superior de Agricul-
tura e Veterinaria e declara de utilidade publica a desapro-
priaão das situações agrícolas de João Trispão Gonçalves
Gainiarães, Antonio Vitareili e outros.

O Presidente do Estado de Minas Geraes, no exercicio
de suas attiibuições, resolve ápprovar os planos 'e a planta
da Escola Superior de A'ricultua e Veterinaria, creada nos
moldes dos arts. 30 , 4.0, 5. 0 e 6.0 da lei n. 761, de O de setem-
bro de 192Q , e declara de utilidade publica estadual a. desi-
propriaçdo das propriedadesgricolas de Ioio J'ilSldO Gon-
çalves Guimardes, À,ntomo \'ltarelll Õctaio Pacheon, Lau-
rentino Gonçalves de Paula herdeiros de Antorno Snhori-
nha herdeiros de Francisco DamascefioCampos Juventino
OcIa\io de Alencar, Alexandre erreira d Silva e AJlero
Alvaro Pacheco comprehendid'is dentro da irea ila referida
Escola, nos termos do art. 6 • 0 ,	l. e 2. 0 da l(3i'ú. 1, dê
17 de novembro de 1891, e do art. 590	2. 0, n. 4, do'Cod.

.-,	r

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 30 de novembro de 1921.

ARTHTJR DA SILVA BEBNARDES.

Clodo,niroAtsgusto de Oliveira..

• DECRETO N. 5.807- DE 2,1m NOVEMBRO I)E'1921

Abre o credite de360:0$000, para pagamento do emprestimo
feito á Camara Municipal de Uberabinha

O Presidente do Estado'áè Mr?ahGeraes, no exercido da
attribuiçãoque lhe confere o art. 57 da Constituição, resolve,
usando da attribuição contida no art. 5.° da lei n. 784, da 16
de setembro de 4920, abrir o credito de trezentos e sessenta
contos de réis (360:000000), para pagamento do emprestimo
feito é Camara Municipal de lJberabinha.

Os Seeretarios de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerae.s, em
Bello Horizonte, 2 de dezembro de 192'L

ARTIIUR' DASILVA BEENARDES -.

João Luiz Alves.

1	 -	 .

DECRETO N. 5.808—DE6 DE DEZEMBRO DE 1921

onsoflda. ciisposiçõec referentes ao Advogado Ge-
ra] do Estado e seus auxiliares

do Estado de' tMirids Gerde, no
ei'cicio 

da al4ribuição que' lhe é conferida pelo
ar'7, 'n '1', da Gonstituiçãé, pelo' ]irt, .4.o 'da-
!ei ii. 741, de 13 deeterbro de 1919, resolve' ap-.
provar o novo regulamento, que a este acompanha,
assi-nado pelo, Seeretario de 1 ELadodos Negcios
das Inapça,• qup o , fi ;1exqCua.1

li
a,lacio da Prsidentiia, ' do Estado de , Minas

Geraes, em Beijo Horizonte, 6 de dezembro de I9211

..'A JI THURDa . S ILVAIBERNARDES.' .	.	-•
1...,.

João Luiz Alves.
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Regulamento a que se refere o decreto o. 5.808, de 6 de
dezembro de 1921

'J'i'JULO 1

Da .1drqaiia Geral ,' , pnç .lnxilia.res

C:\ [IT EJ LO 1

DAS

Art. '1 .° O :\dvogadn Geral do Estado será no-
meado pelo Presidente do Estado dentre osdiplo-
mados em direito, que tivei.'eni' seis aunos de prati-
ca de fôro, ou de administração, e servirá Por seis
annos (art. 95. lei 375. de 003)

Art. 2. 0 O Ajudante de Advogado Geral será
lambem nomeado pelo Presidente do Estado dentre
os diplomados em direito, que tiveré'm dóis annos
de pratica de fôro. no Estado.

CAPITULO II

POSSE E EXERCICTO

ArE. 3•0 O Advogado Geral e seu Ajudante
não poderão entrar em exercido de seus cargos,
sem apresentar o titulo de sua nomeação á aucto-
ridade competente para lhes dar posse (art. 125,
lei cit.).

Art. 4 0 São competentes para posse:-
a) o Presidente da Relação a-o Advogado Ge-

ral;
o Juiz de Direito da primeira vara de Beilo

Horizonte ao Ajudante.
Art. 5. 0 Servirá de titulo o acto de nomeação,

devidamente registrado, cm que se notarão o paga-
mento dos impostos, e a data d 'a. 'tomada de posse e
perante quem	 -

6! -0  Àdvoga'(lo GeiaI o seu Ajudante to-
marãó . j.s.sc de seus cargos e ei1trarã) em excrci,
cio, dentro -do prazo de tres mezes, que poderá ser
prorogado por mais trinta dias, si o requererem,
antes de findo o trimetr, provando legitimo impe-
'dimento (art. 133, lei 375)

-	\	7o Será'deeiarada sem effei'lo a nomea-
ío (laquelie ((U'(' flãO entrar em exercicio, (te11l.I1)

do pI;Lzo legal (ali. 134. lei cit.) .
Pa&agrapiio uoico . Os prazos serão CORht(10S

do dia da. pulieaço da nom .eaço na folha official
(art. '137, lei cit.) .

Art. 8.0 A posse pode ser toiiada por procu-
rador, que pronunciará o 'compromisso, mas, só-
mente, se considerará cempleta para os effeitos le-
gaes,depois do exercido (art. 132, cit. lei).

Art. 9,° A' posse e éxercicio deve preceder o
juramento ou compromisso, cuja formula é a se-
guinte: 'Pronwtlo (ou juro) . desempenhar leal e
hõnradamente as funcções do cargo de....... . •
(art. 130, lei cit.).
• Art. 10. 0 A posse será communicada ao Secre-

tario do interior, dentro de 3 dias, pela autorida-
de que a der.

CAPITULO III

DEMISSES

Art. 11.0 O Advogado, Geral poderá ser demit-.
tido, caso o reclame a conveniencia da administra-
cão da justiça, mediante acto fundamentado do
Governo (art. 95, lei cit.).

Paragrapho unico. Ao acto de exoneração deve
preceder audiencia do Advogado Geral, que terá 15
dias para apresentar defesa ao Presidente do Es-
tado, por intermedio da Seeretaria das Finanças

Art 12.0 O Ajudante será demissivel livremen-
te, e independentemente 'de qualquer processo (art.
6, lei 566, 'de 1911; art. 10, lei n. 10, de 1920).

ma
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•1 Art., . 13. O Auxiliar .Juridico será conserva-
do ernquanto bem' servir (art. 108, dec. 4. 561, de
1916)'.- • .	'	- .	 •

1,	•,	-	tI.í,

•.',CAPl'1IO IV

JdCENÇAS, E INTEIUtUPÇOES DE EXERCI 1:0

Art. 44 ° O &'dvogdo Geral o Auxilirai Jun-
(1100 e O &Jkd'1ne ião poderão deixar o exerdiluo
dos seus cargos, ainda que temporariamente, sem
licença ' da aú.cibrida'4e eometente (art. 139 lei
375; Cod. Penal. art. 211, § i.°)

Art. 15..° . Podem con ceder licenças:
a.) o Presidente do Esta-do, até dois annos

375, art.
b) o Secretario das,Finanças ao Auxiliar Ju-

.ridico e Ajudante até noventa dias (art.1177,n.
dec. 4.607, de 1916).	.

Art. 4$.? As licenças .p.oderão ser..co.ncedida&,'
com: ordenado simples, por metade, do empo mar-
cado no artigo .nte,edenle para. .tatamento de sau-
de. á.vista 4e •attestado dç profissiones (rart. 141,
lei 375).

Art. 17.0 As licenças poderão ser prorogadas,
não excedendo o prazo da ,prorogação, reunido ao
da licença, aos maxirnos do tempo estabelecido no
art. 15 5 e as prorogaçães devem ser requeridas an-
les do, expiradas as Iicçnças (art. 142).	/

• .Paragrapho unico. Para o computo do max-
me do.tèmpo de duração das licenças,' i,devem se
contar as interrupções do exercicio do funceiona-
rio (art:t.l42).'	.	./	1

Art.. :18.? Quando as' .licenças forem concedi-
das péio Secretario das .Finanças poderão ser cas
sadas,2peMIPresidente, do -Estado; si houver couve-
ni.e.ncia de serviço.	 I•1	 /

Art: .19.0 Ficará'en effeito a Iicença,'si o
funeciô.riârio', a quem fo.ionce'did,"nãó entrar em

- 17V

gosõ dlla,' dentrodo prazo desesseuta dias, eput,
dos da data da publicação do acto na fqlia offiçal
(h1t .145,1ei citad,a''	It -v f 1.3 . 1	, .	t

-Aq i1 . 0 ° ' iidnçs aos ,funcionariOS, a que
se refere este regulamento, serã'o .proeessádas- ria
Siet.iia dasFinança s sendo o. respectivo reque-
rimento encaminhado

.
ncaminhado á aucto.ridade, a que ' se. diri

gir;acbnipanhailii do ultimo .p.roceSo ,de licença, e
de 11 nfomações sobrë opportunidade. ou não da cqii-,
cessão, tendo em vista o serviço publico.

h. 21 o Aos funecion avios que interrompe-
rem 'o icrcië.i sem licença sómento abonar-se-á o
ordenado simples, provando eles molestia, não ex-.
ecdendé a intrrupão de trinta' dias (art. 1.47).

Art. 22.° As licénças, nãõ poderão ser conce-
did' ào fía'oionrioS interi os te as' que não ti-
verem entrado em exereiciio dffectivo de seus car-
gos (art. 148)

Art. 23 . 0 Toda llcèríça se entende concedida
com a clausula d.e poder ,0 func.cionario gosal-a on-
de lhe aprouver (art. 449).

Art 24 , 0 Reputa-se aandona,do o cargo si,
findo o tempo de licença, ofupccionar1Q não' reas-
suni o seu exeIdI1o' , sem 1u.sta t cua, deendo ser

11o ab'mouo verificado rn processo regular

§ 1 .o A jusLificação da causa sera, produzida
perante a auctoridad.e que houver coneedi, a,Ii
c;ença, d.eulro do prazp de trinta contados da-
queile em que esta expirar (art. 51, lei 75).

- 2.? Si o funecionario provar, causa justa de
não ter reássumido o exercício dQ seu.cargõ, depois
do fhida) a licena applicar-se-lhe-á a disposição
do art. 21 (art. 152, lei 375).

§ 3.°NãojrÕada-aauSa justaÇ ou nada' alie-
gando no prazo -do § 1 .° sérá lavrado o acto de
exoneração do funeeionario	-	.	. .
• ' 'Art 125.0 O AuxiliarJuridièd 'e & Ajiídante
ser5,cY oiiria4ôs á	 á
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tiria dais Fiianeasfassignand .o,o ponto de pre-
senç até 12 horas'.

Art. 26.° As faltas de comparecimento á Se-
eretaria s•érã.o abonaveis lido, Inspector do Thesou-
ro, si forem occasionadas:

a) por serviço publico o'brigatorio em virtude
de lei;

.1)) por motivo de comm issão determina da, pelo
gOveri)Ó ou advogado geral, exhibida prova ao 1»-
spector rio Thesouro;

C) por fal ecinien [o de ascendentes. ou riescen-
dentes, ooríj uges. irmãos, ou cunhados durante o
cunhadjio. até 7 dias;

d) por motivo de ferias administrativas;
e) por motivo de casamento até 3 dias.
Paragrapho unico. As faltas abonadas dão di-

reito a todos os vencimentos.

CAPITULO y

SUBSTI'fUJÇõEs

'Art. 27.0 Ol0Advogado Geral ' erá substituido,
nos casos de ausencia, em serviço publico, bem co-
mo nas faltas e impedimentos, na seguinte ordem:

a) pelo Consultor Juridico;
b) 'pelo Auxiliar Juridico da Secretaria das

Finanças;
C) pelo Auxiliar Juridico da Secretaria da

Agricultura;
(1) pelo Director da Fiscalização de Rendas;
e) pelo Vice-Director da Fiscalização;
f) por qualquer outro funcciojario designado

pelo Governo.
Paragrap.ho un:ico. As suhstituieeõs nos casos

das lettras d, e, f, 'deste artigo ,só se verificarão nos
actos 'de attribuições, exclusivamente, fiscaes.

Art 28.0. O Goveeno, nos casos de falta ou im-
pedimento do Advogado Geral, poderá nomear, in-

- l73-

1 f'!i na meni	quem ,.o substitua, siitiga 1' (	 fl'uRVC1IiC

lo '(iit. 8: 1aragrapho un ico, lei 821, de 1921)
Art 990 Qualquci das altribuições do Advo-

goido Gei'a.l' ou' do Gonsultor, poderá' ser dada a uni
i6itro. a juizo do governo,' mediante designação

ecial (art.- 9 lei' 821 cii.)

CAPITULO \TJ	 , -

DOS VENCIIi TOS. 'l)ISTDCTIVOS E VANTAGENS*

-«b ,Àtt. 30.° O Advogado Geral terá dezoito ecu-
•tos íd;' réis (18 :000.000) de vencime	u.

11
ntos anna•Cs

ii . Auxiliar J uridico, 10 :4000O0 e o Ajudante,.
6:000$000 (a ri . I -  lei 741,; art. 156. dcc. 4,607,
dcl O'16 : ari. 2 lei 674. 'de 1916) .

Ari'. 31. o O Ai.ixiliar .1 ui'idico e o Ajudante

, terão sua is ii sa,lmonhiJcaca.o de dez por cento sobre
5US vciieinicuii>s. a qual 1todei'á s« . revogada a
qualquer .temjai. uíio se iflCOJ'pOrara aos VeilCiiflfl-
los. J)ãO será coiiipatada para. aposenIaloiia, grati-
ficações ad ibcionaes. licenças O. foi' açao cio . 1)ect
dios. cia. Caixa Beneficente dos Fuiicc'iOI!aI'iOS Pu.bli
seos (arL 6. dei 798, de-4920)
-'1 .ArL 32'. o. j.Adygado Geral.: rá a peredllI-
-gci de. dois por cento .(2 olo), sobre ,as cobranças,
'1 i qiiidações e arrecadações que. .effectua.r, j udicié 1
-(Yu amiga.velntefltc (art,. 1 .. ,Iei ,741 : ,art. 2.°. par.-
'igiapho Ult jC(j.' (la lei 47L ,de1il9O, ) •á ia. , ; de t do -
C1(flLUL1 t'itiïtpi'oliatot'ios 1 da,iiquidação. '	.,

1: ..\ pe'ciistageiu dc,,2 .' que4 ;llsc 1cpsitpete
p'elR.leobrança tio, 0 iiupOto ç, herança e logados,
qitauio houve r j 'oiïiovtdo ., o invent;at'iô 1 ou ,0,nelle

4,funcei'wsado. ei'á paga á ,' vista de cerL.idões dos es-
criv5es respectivos, e, 	rido exisi irem ben fóia

ri Cap i a 1	1arceiTjI agem pei'tcneeá,
c.egu,a ,ç, ao_iI\1 og\i ,o Gr'ral e ao	lletot' do

ii fl1O d	siu	to íJo 	et 1)10 podt 1 1

i'-sc	jinondialainelite	init sua	mportsncia.
• ,ltb «'	fl .,.5,k, i	411 O'R:I'. ((iii	b . ', j ,f o. 1
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cõjo pagameno tiequererá ao Secretario das Fi-
nança's i (hrt'. 112, aragraJ110 uiio. dec. 4.607)
"'' 2.' 0 oNT,,õ abóii-dldosi4ois.por oento j1acobran-
e 'd divi1l a( ti i no ao de liqoidicão de rucin-
ee de . bx torOs,' serão 1 oxeluidas ias .import.ancia
das fianças e juros. a.sim looniw as transferencias
de bens in saIu/um, salvo, em ambas as hypothe-
ses, q uando a. 1iqd1flab di '1caiiee se fizer medi-
ante execução fiscal. 011 efl'ect.ivo inicio desta, pela
t'X:fl6dÍCiiOtflõ 'eõmpetcfflci ma;nd:ado (art., 137,, dcc.
á.607 ci't.).

AL'	O AdvdgaôG&ra'i terá: a1óh dos
eu'

	

	hcinbijt.o"utt difi t ]ë: 90$000, quando
Capiti1 IsiIiir'ib cliligi nc°1oi t dt	dIS de'ltlo do

ado, iltie 25$00t), qíti'n7io fórh dõste, com direi-
to á condu CÇãO, (k iieido ciim -me 4é" viação

dcc:' 1 A41-,i dc 1.903) .1•
"A6 Àiniliar' .hiridicó

''\ .j tJ	 'iurtigo,-so"abonarão as
liii de45.000'I i10.000 respcc(ivan'Ka1tepart.
9. 1 Iei	t36.'d'1911.)	1	 lj	1

° 'Sempre' que ii Âdvogatô . Gei ai rece-
1)0 1 ulesntirneiito 'inportcns rIetinadas i

custas, emolumentos •ó' dpc. 'judiciacs cm
tIi õi "nii 'lia ter-

1iifiuta à iimcuiíïbôneia! tpreêntar baiaiicet devi-
dite 3 d iih çn:ta'dó dâ 3'inpertarncia reehk1ai 'e
itdisen'1iõs , 1jii tiihdo ao t 'uiiestnc baancete' o o-

• ihin1dii ió 'o ,rMbnlh iie.tid	' sildo;'quando.for
este em fa'6ï' dFàtzcnda Oi iii d') iíf 1	1 lll'J)

'II qsit;1 ."5	Os \'ëni. inc11to 'dividir4e-ãd em or-
lii'18 e'gN iri4ã 'à t jiíai seM tleme't.ade.ldos

-12;hiii ser 
tiç mm'u e rio podei	1eTl	lal-
bb'd' a' fd riciõnari.o !'ór.a'é'exei'cjo

'176. li 37f3y' ObJIf 1,},	4	.'O	q	.	,	,
t,'4 ' ' ' •1.....	.	•1•fl.	.)	1 ...... 	.

1	 '•° '°" .AC1VO'iLd0 G('nLl, .Auxiliai' Juri-
(iltO 1	jidiili	 as, dijosições dos

1aits'	P, § 1'	2 O ,' 6 0 , 70 8°, 9 ' 11Ø o do'de
1.641, dè 3 dí 'ovebro dê1903,ii&tóante â ide-
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nit.ãinehto de ordeiado,- passaem . el1transporte de

Art. 37° s iist.s diia.es sárãó'divididas
ern,.dua ,partes, pertencendo .uma ao ,funccioiiario,
a quemJarem•,contadas, e outra ;será.,arrcdaid,
como,renda do

dos por leis. c•regula	 t.a1ua.es1.(art;1.8, lei ')
s i.'is{.°.Emsaso a1guma.:F.àenda Estadual .pa-
gará. custá9 ao Advogado .Geral; Ajudante ou Au-
xiliar. Jucidioo.-	1..; 1	.	•	',	•	' . ' '.
' 2.o 'ista db Ajudante srãocontadasde

accordo com as que são taxadas aos solicitadbÍ'és
(art. 74, lei 1.05; art. 8, lei 568).

Art. 38.° O IAdvogW-o 1 Geral, nos actos puNi-
cos e solemues do exereicio de suas funcções, usa-
rá do ves.tuario descripto ,no 1dse.nho, annxo ao
dec. de 10 de fevereiro de 1.854, para os juizos de
direito. com faixa vermelha (art. 186, lei 375).i i	''	•	.111

CAPITULO VII,.;

INCOMPATIBILIDADES, SUSPEIÇÕES E IMPEDIMENTOS
• ,'lh ',iI Ut	II 1.' li	• ;i	til
Art'n39 °rOs • scargos de Ad(vogadol Geral, Au-

•xiliar Turidico! e iAjudante 1 são fincompativis i com
quaesquer outros (arL. 189,leir 37) . ..Líi I'((.lttt(i')

Paragrapho unico'.'°A"aceeitão 'dô .r cargo) in-
eompalÃvel import r nuneiado queexerce o fun-
.ceiouario (art .. dOO, lei ,cit.) .	!«IJ, • -11J.4

Àrt '40: Os' acndntes,dsdc*dentes;'
rentes consanguincos até o 3.° grau, ou t affjhs,. no
2 °grati p'or direi lo ivii, bem' como. bs e&ncuuiha-
dÕse-;casadõs eoin 4ua irmãs '-nãotip.odcrão
s'ervir/eonjutctainentb, nos t cr,-os 7de, i Advogado
Geral Auxiliar Juridioo-e Aj%ldaite;iaem oomou-
tros; fLuiccionarioS judibíajesi.noi mesmo (tribunal,

• comarca termo ou distrieto'.(art ..,238,4ecs 4.561,
de 1916; art. 2.0, lei 483).	 •	1
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• Para1grajiho •uuieo As Preferencias entre fun-
ccionarios impedidos de servir serão reguladas pe-
loart.238, §.2.°, do ciec.4.561,de 1916.

Art. 41'E  vecladoo exerciejo de advocacia:
a) ao AdvôgadoGerai nas causas em que sejam in-
terssd'os o ;ELádo ou a Fazend, como auctores
ou reiís, assitntes ou oppoentes: e em todas as
cr1minae.-(àrt 1. ' 124, lettra b, lei 375); b) aoauxi-
]ir Juridicio em'todas as causas a(rt 124 cit., let-
Ira cl); e) ao ajudante em todas as causas em
figur'emro Estado ea Fazenda Estadual' (art. 7, lei

-CAPITULO VIII

1 
"EONSABÍ1I1)DES E PENAS i3I8CJPLINAI4ES

O advogad 'era1,'6'àuxi1iar 'júridi-
co e o ajudante serão civil e criminalmente respon-
saveis pelos ervos' Ié offiiè1 delictos que commet-
Icrem (art. 193, lei 375)' •	t	'	• -'	 -	 -	4,. P ,	 /	1Art. 43. 0 Serão processados e julgados,:

k)'- 'Advogado' G-eal,' nos criii,uesconufnuins e
de rep:d#sabilidade; pelo - Trib'unal du; ' Relacã.o.
competindo, p'ôí'éin,-á Câmara Crimina1'.a.fonna.

• cão, da. Cuipaaé 'a. pronuncia inc1usiyé;
flUi li) 6Auxiliarnuridiooe Ajudante seiãotpro_
cesados e julgados peJo Ljuizkl&di.reito, n

,
o crimes

- dç rçsjnsabilidade (arts241. , e6 letra çt, do dec.
561',1 eit:,. u ,	,, )	íiIi-	 •I:i-

irj-t 44 .° O 'Auxiliar uridcõe-Ajudante es-
Jeitos-ás penas d iscijl mares dó capitulo -IX,

rtiotde! 4. 607,-de 19l6"e -dó arL 4, n. XII, cit.
-derreto: apr)]ie [I a  11) e1 0 SeUéta rib e AdVrOkat14j Gé-
ratt, ôii recurso para o'. Piesiilent , 'interpostolío
ijii-àzb de'45 diás (1epoisde nUfieaoão-do 'acto-dis-

	

ciplinar.	 •	 W'
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TITULO ii	-

Das all?ibuições

CAPITULO 1

DO ADVOGADO GERAI

45 Ao Advogado Geral compete:
1) •reresentr dentro 'ou • fóra do Estado, o

Governo em qualquer acto (art. 5, lei 821 cit.);

. de 
li) promovei- as acções que o Estado houver

 propoi coiltra o Governo ou a Fazeiuda da União,
'de quaIquer dos Estados, ou do Districto Federal;

III) defender os direitos do Estado, nas acções
"qie lhe forem mo-vidas por qualquer dos Estados,
pelo Districto Federal ou nação extrangeira;

IV) representar o Estado: a) na comarca da
Capital; propondo as, acções que lhe competirem,
aliegando seus direitos e dfendendoos, sendo o
Estado interessado ou reu; 1)) em qualquer outra
comarca, fóra da Capital, propondo acções e defen-
dendo os direitos do Estado, no, caso do n. X, lettrab, deste artigo;	•

V) exercer as fun'cções de promotor de justi-
ça, no caso do ii. X, lettra a, deste artigo;

VI) interpor os recursos legaes nas causas em
que funecionar, e quando lh'o fõr requisitado pelo
Procurador Gerãl do Estado, no caso do art. 223,
o. VI!, da lei 375, 'de 1903;	-

VII) dirigir e fiscailzar o serviço de nature-
za criminal e civel a cargo dos promotores de jus-
.tiça;

VIII) - apresentai- ao Governo cirdunustaiueiado
relatorio sobre as occorrencias havidas nas diligen-
cias que lhe foi-eiú incumbidas fóra da Capital,
suas causas, processos que promover e decisões re-
spectivas indicando as providencias que, devam,
ainda, ser tomada;

•	IX) ser ohvdo,ua comarca da Capital, em to-
s o- feitos êiveis antës da- sentença definitiva,
D. M.-12
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nos criminaes em qiliaji MIos e iinpostos a fis.
ouldatl ,do, Estado (p . XXVI art. 49 decreto

calizar;
X) passar-se, temporariamente, por ordem do	 "	cÁPhÜLÓ	t.,T , -.

	Governo, para aliima õ 1alca, quando ah ! seja	
1' - :* It"	-	/	• li

necessaria sua presença a) para exercer as fui'-

	

eçoes de promotor dejustiça por se acharem gra-	 '"	 I	 ',!, 1»

	vcmcnteproi,iett1da a segurança e traiqUiili-	 Art. 46.0 Compete ao Auxiliai 'Jiii"idico :'

	

dde puiblicas, ou por se ter commettido algum cri-	 " 1) representar 6' EstaTdo, nos ' "casos d6 li IV,

	

me de talgravidade e revestido de circumSta1CiaS	 dd rtigo antehor, 'quar.do' o Advogado Geral lhe

	

taes ,que 1 eclari'e 1uxna mvestigaço activa, 1ou por	 dcr delegaç&'(art 2. o, lei 644 de 1914) , tl 1 II

se hai em nelie envolvidas pessoas cujo ,pode e,rio	 II) substituir 'o Advogido Geral
ac	

e Conultor

	

prepo cncia tolham a marcha reguar e livre ,da au-	 Jllriho na foriiit do 'artigo 27 ' 'l

	

ctoridade local, b) para represenar o Estado, ou_a	 , Iil 'aixiliar'Lo 'Consultor J 'iiridico' para 'des
t

	

lazenda, em juizo ,em qualquer qualidade, e acção	 cnipêiho sf iincções deste e dr pkreoer' sobre i to

(lei 37,art.,225; art., 5, lei 821); ,,.	'	
vierem 'aoeubiiiet,	iji

XI) .assistir . aos i despachos coilectivos 1do Go-	 l	
Sérétario -
	

d M./O-

	e atLendcr,• sempre,, que seja chamado peio	
Ld 'Gera	tII 

e Secretario; -	- .-	
IV) organizar, d nulatiiatientê èoífi

Presklento 

	

e' insti cçcs 'aos proniôtors	
sultor Juriclico, as bases dos contractos e termos,

XII dar ordens 
det juistiça, auijiárjiIiidicbe jiiIant; '	

que tiverem de cele1rar a Secretaria das Finanças

•1'	 •.	.	 1,.'	
ou repartições annexas eommaiido e redi gindo as

XIII) impor	 nou'Vor penas correccioaes aos promoto-	 ,. ÇOCS que O ove'rno •e a•s 
p•••

arte

	

res, no caso do n. 12 deste artigo, e re*est r ao	
s entre si

- 	 combinarem;	 1 ,	 I	li'

	

Secretario contra o auxiliar juridico e ajudante	 T\	'	 i	
II 43

	

1	
. . vj. uiZ61SOiftC as informações que subirem ao

(art. , iei o; art. o, lei	1);	 •o de 	e quese
.1	

ecrebafl	 entendam comam-

XIV) exercer quaesqier das attribuições do	 torpr3t.açO. de clausulas1 e contractos ;  q, ..,• •

	consultor juridico, si receber incumbeneia especial	 ,,,1V1.) assignar 1 tierrhos oontractesns,quaesie

do Governo (art. 9, lei 821);.	 1	
faça referencia de que esteve presente, por parte da

'XV) activar nas causas e serviços, em que	
Faznda, ,no. impedimento ausencia ou de1ega&o do

	

nhainterosse'o Fi; a arrecadação'de'selIÕS, di-	
Consultor Juri'dic ;, i 1 -,	•	

-•

	

,	
.YJ). subscrever, as ,certidões de ,00niraoteS que

reitos e impostos sobre legados, heranças, doaçôe

	

usufructo, etc.,, solicitando dos juizes ou 'ai quem	
foçm xt hidas por .tespacho do 1Secretario;

	

tifreito tods' a providencias para taes paga-	
.YJI) informa sobre todas as questõespen-

	

de Mo e para b reulr andamento 6ss inventa'	
dfles 1a,Secretaria, para , 'desapropriação por tuti..

me	
»49, n"XVHI, dcc. 4;6O7)Viw 1	

lidade publica, edar parecer-sodre.oiproessados
rios (art

...........	•.	
de rn	i,eçae.Jegi aç odc terras publicas e devo-

	

AVI) tfficiar, como representan1te da Faz?nda,	 lutas, a vista de de spacho d Secretario ide Estado
IX) dar, parecer
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etos. seuviços e arréndamentos de terrenos d'i'amafl-
tinos, bem como quanto aos direitos e deveres dos
foreiros e arrendatarios de taes terrenos.

Art. 47.° Na contas de pagamentos de juros
a empresas que deiles gosem, dará seu parecer fun-
damentado sobre prévia informação e relatorio das
secções respectivas.

Art. 48. ,° As secções da Secretaria das Finan-
ças poderão ouvir o Auxiliar Juridico, cm materia
do respectivo serviço publico, quando aucinrizadas
por. despacli.o do Secretario de Estado.

Art. 49.° Sempre que qualquer acção fôr in-
Ijitada contra a Fazenda ou contra o Estado, em
virtude de contractos ou actos celebrados pela Se 7
cie1aria. competirá ao Auxiliar Jurdiico preparar
Iodos os documentos necessarios á defesa do Esta-
do. coileccionando e seleccionando-os, urna vez re-
(Juisitados pelo Advogado Geral.,

CAPITULO III

DO AJUDANTE DO ADVOGADO GERAL

Art.. 50.0 Ao ajudante compete:	-
1) accusar as citações, notificações e diligen-

cias nas causas ordinarias, summ.arias e executi-
vas e nos processos de qualcuer natureza. em que
fôr interessa da a Fazenda Estadual, como auctora,
ré, assistente ou oppoente;

II) fiscalizar a execução dos mandados judi-
ciaes relativos a causas do Estado;

III) organizar o mappa geral do inovinento
das causas em quê a Fazenda fôr parte interessada;

iTY) assistir ás audiencias dos juizes estaduaes
ou federaes, requeremio nellas o que fôr determi-
nado pelo Advogado Geral;

V) auxiliar o Advogado Geral, cumprindo suas
ordens	instrucções; •	 -	-
-. VI) 'exeieer nas cÜsais do Etado, miante
instrucções do Advogadd Geral, as fuiëões
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competem aos solicitadores constituidos pelas par-
tes (art. 5, lei 566);

VII) a cobrança da divida activa do Estado no
termo da Capital;

V111) o patrocinio em qualquer termo do Es-
tado das causas em que o Esta'dp fôr auctor, reu ou
interventor, por incumbencia do Advogado Geral;

IX) fuiccionar nas causas em que fôr interes-
sado o Estado no firo do termo da Capital, das
quaes .fôr encarregado pelo Advogado Geral;

X) preparar 'os documentos necessarios á de-
fesa dos direitos do Estado, nas causas mnciofla-
das (lei 674, art. 1.0);

XI) fiscalizar o andamento das causas do Es-
tado e da Fazenda, e promover o dos inventarios e
arrecadações, no termo da Capital, tomando as me-
didas necessari-as, e conmunicandio ao Advogado
Geral, por escripto, as occorrencias mais importan-
tes e das quacs possam advir prejuizos.	-

TITULO til

•	 Disposições geraes	 -	-

Art. 51. 0 A presença do AdvogadoGeral em
alguma  e,oniarca, nos casos do art. 45 ,n. X, não
excluirá o promotor de justiça do exercicio de -suas
funcçõ-es, senão nas causas mencionadas pelo Go-
verno, em suas instrucções (art. 77, dec. 1.641).

Art. 52.0 O Advogado Geral e o Ajudante não
são obrigados ao pagamento de custas nas causas
em que deca-hirem, salvo o disposto no art. 4, da
lei 346, de 1902.

Art. 53•o O serviço de copia, registro de actos,
pareceres, razões, officios e qua-esquer outros, a

dvcargo do Ao gado Geral, serão feitos pelos auxi-
liares do Gabinete do Consultor Juri-dico, na Secre-
taria das Finanças.

Art. 54.° Nas causas contra a Fazenda ou
contra o Estado, OS prazos e dilações e-onedido
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ao	 p'ár'	pder'raiÓar ou dar
prova serão o duplo do detcrmioádo no processo

1i 66 de (91j)I.br	11

0,Aúvogado Geral .	ajudante
rcquisitarão,aosj,SccreTg0S
ções »s i doeurneni3OS, e informaçõc, 4 1 qu carecej

do Est 4o,..1,.1 •UT(H'))i(U	/i
' Ar 1 56'° O AdVadó' Geia1 farátorgnizaif e

reinettedi1ritld 'ftiz cie 1 abiFuie ! cada áúno, 'ao
udródas' exeeíções

q.íPeniÔr' seü gabinet, uiencionando'fa re
speet.iva importancia, cobrada, pr è.ontã iiu a14o,1
p-oÈ l meió 'affiigasIe oi judicial,' com 1 osnbmés' dos
de\redorê.'	(VI (	.1''	.	.,

•fljyotj	 ac1ó'Gèal poderá reqtliisitaI
ôr" àdeantatiiento, de cpíe" afiràl

c/iVfá	 Vplia4ãõ'	quantiãs'
necessarias p'ii'	deês jidicias' 'iii ctiss à
seu cargo (art. 40, n. 1 XX, 14e1c.. 4.607).

Art. 58. 0 O Secretario das Finanças poderá
conceder ferias ao Advogado Gcial, Auxiliar Juri-
dico e Ajudante até quarenta dias annuaimente,
nerii a iiuliãodb 1um' para outro'ann4,natfórma
do•ort!t0, doe. 4:607,'de 1916. 

,. I , ii- . 4I	i''	1 III'	 '	.0	. II'	''III	/ 1
rL 1 9.° , 1iea, supprimido 1, quando 'yagar,.,,p,

eaio ,.de Auxiliar Jutidico da Secretaiia das Fi'
nanças(art. 110, lei 821) .,	•..	/

- ';Árt.-M. oi Este regulamento lentrará em .vigor-
desde a data de sua publicação na feRia official do
Estado, revogarias as disposições em cotitrario..

•	.	.i -	-	•.	.	-
•	 1	• '	-	 -	•	-	.	. t., 1

1IISecrdtaria 'de Estado dos Neocios das Finan-
ças; em Belio Horionte, aos 6' d:d de yembrô dé 1921.
- João Luiz Alves.

11.1	• -\ 1	1	.i'	-	1 •.	-	1	1
•	.	.\	.	.	1

«1 ,'	1	/

DECRETO N. 5.809—DE 6 DE DEZEMBRO DE 1921

dra uma feira-de gado no municipiO de Rio 1Preto
.1	''	•'-	 r	-	 ,	.

• uOU' Il	)1.	, .	 •	 •	,
- e O'Presidente.dO Estado de,MinaS Germes, usando daat

tribuiçto que lhe confere o art. 57 da onsttUiçto dornesQ
Estado ede conformidade cam art.-1. §

3,0, do deo. D.

5.264, de 6 de dezembro de 4919, resolve crear uma feira de
gado no municipio de Rio Preto.

.Q . Secretario: das. Finanças assim o entenda e faça exe-
cutar.	 . I -

:-	,	..	 -
Palacio da Presidepcia do Estado de Minas Geraes, em

Belio Horizonte, aos 6 . 'áé w dez'eúibro l ae 1921.

ABTHUR D/ S1LA BERNAÍ'DES'1

	

Joao futz Alces	 i	1

1..	1	.1 1	.	-	•	 ,.. •

	

-	'	 -
Dl'CRETO N; 5.810—DE 16 DF, DEZEMBRO DE 4921

Abre OS creditos etraoidifla1i05 de 30:000000 e de 25:000S000,
respectime0 t e, para as obras dos hospitaeS do S. Geraldo
e S. Vicente de Paulo, da capital.

O Presidente do Estado de ,MinaS Geraes, usando da at-
tribuição que lhe conereo al. 1. da lei n. 812, de 24 de
setembro do corrente anuo, reselve abrir os , creditps xtraor-

dinarios I de 3Ú:OflSOÚ ) d tIo 000S00O.5Pectmte, para
as obras dos IiospitacS d.(' S. Geraldo e de S. Vicente de Paulo,
da Capital.Os SecietariO5 de Estado Negocios do Interior a das Fi-
nanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da PresidenCia do Estado de Minas Geraes, em
Beilo Horizonte, 16 de dezembro de 1921-

AstiluR DA SILVA Bm.NARDES.

João Luiz,AlveS.
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DECRETO N. 5.811—DE 46 DE DEZEMBRO DE 1921

Eleva o credito do dec. n. 5.274, de 15 de janeiro de 1920

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da aL-
tribuiço que lhe confere o art. 3. 1 da lei n. 799, de 25 de
setembro de 1910, resolve abrir um credito de 200:000$00i
(duzentos contos de réis), elevando o do dec. n. 5.204, de
15 de janeiro de 1920.

O Secretario de Estado do Negoios das Finanças assim
o tenha entendido e faça execiüar.

Pa1aéio da Presjdencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 16 de dezembro de 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Iodo Luiz Alves.	-

DECRETO 5.812—. NDE 46 DE DEZEMBRO DE 1921

Marca o dia 24 de fevereiro proximo futuro para a instaliaçEo
do districto de S. João do Manhuassú, municipio de Ma
nhuassú.

O Presidente do Estado de -Minas Geraes, usando da at-
tribuiço que lhe confere o art. 57 da Constituição, resolve
marcar o dia 24 de fevereiro; proximo futuro para a instaila-
ção do districto de S. João do Manhuassú, municipio de
Manhuassú.

Palacjo da Presidencja do Estado de Minas GerBes, em
Beilo Horizonte, 16 da dezembro de 1921.

ARTIJ[JR DA SILVA BERNABDES.

João Luiz Alves.

DECRETO N. S.813—DE 16 DE DEZEMBRO DE 1921

Converle em mista a escola masculina do dis ricto de S. Sebas.
tião do Sem Peixe, muuicipio de Alvinopolis.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve conver-
ter em mista a escola masculina do districto de S. Sebastião
do Sem Peixe, municipio de Alvinopolis.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 16 de dezembro de 4921,

ÀRTHUR DA SILVA BEiNARDE$.

João Luiz Alves.
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'ti-
	..	,	.•	.DECRETO N. S.814—DE

,	
17 DE DEZEMBRO DÊ 4921

Abre o credito exti'aor'dinario de200:OóOS000para emprestimo á
Camara Municipal de Palma.

' O prsjdenté do Estado de Fdráès, usando ' dÕ.at-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição, e, de
conformidade com a lei n. 78(, de 16 de setembrõ de 1920,
resolve abrir o credito extraordjnarjo de duzentos contosde1
réis'(200:000$000) para emprestimo a Camara Municipal de
Palma.	----

Os. Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
l3elIo Horizonte, 17 de dezembro de 1921.

ARTLHJR DA SILVA BEI1NARDES.

João Luiz Alvej

II

DECRETO N. 5.845—IIE 47 DÉ DEZEMBRODE 4921

Cra uma escola nocturna no povoado denominado Sylveslre,
municipio de Viçosa.

O Presidente do Estado de Minas Geraes resolve-  crear
uma escola nocturna no povoado denominado Sylvestre, mu-
nicipio de Viçosa.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes em
Beilo Horizonte, 17 de dezembro de 4921.

-	
AllTulJJ DA SILVA BERNARDES,

João Lijz Alve8.
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DECRETO N. 5.816 —DE 20 DE DEZEMBRO DE 1921tO1	lI Ooti141 O,	fj.4.

Abre o credito extraordinarjo.de 00:000000 para emprestimo á
9amaraMwjcipal ,dTurvo91,

O Presidente 6'1ad' ' âinas' Geraes, usando da at-
tribuiçEo que lhe confere o art. 57, da Constituição, r, de con-
formidadeom, a leLn.1784.de .6 1 de,setembrode192O f e-
solve abrir 1 0 credito extraordinari de 1 20QQ00$0Ú01Çduze'itos1
contos de 1 reis) para b eipprestimo a Carara,Mumcipa1 0do
Tmvo., qOl ll\UJ	o 1H! fr . 00.I •i o) ibr	iiele ov

Qepretarios je
Finanças assim o téhham eiitendidoe façam executar.

iiJçi! b or)OD1f O 1 UfiJ/ oh 1101B10T5'J2. U
Palacjõ ila, PresjdëncjadoEstado ,dea\1inas 1Geiaes, emi

Belio Horizonte, 20 de dezembro de 1921.

fl .3biB' 0O	Á	LJR DA SIL	BÊ	BLJESPIa'
• llli	ih	I	.ti,1IIJ Ilh'$lI

João Luis Alvas.

DECRETO N. 5.817—DE 22 DE DEZEMBRO DE 4921

	

e liL	5

F"z doação á Camara Municipal de Barbacena de terrenos si-
tos na estação de «Registro»,_E._F. Central do Brasil, pala
serem povoados.

O Peidentedo»Estado dé l Minas GeraeS, usiido4a fa-
culdade que lhe confere o art. 57 da Constituição Mineira e
de accordo com a auctorizaão contida no art. 4. 0, da lei n.
783, de 16de setembro do correnteánno;-iesolve fazer doação
á Camara Municipal de Barbaena dos terrenos do lote agrícola
n. 127-A, parte velha da colonia emancipada «Rodrigo Silva",
actualmente divididos em 39 lotes urbanos e situados nas pro-
xiidades' da' estação di" Eeistr hoje estéoDr; 'Sa
Foí'td»da E. F. Central do BrasiI,'paráseidi póvoados. e

O Secretario de Estado dos Negocios da Aricultúra;ln"
dnstria, Terras, Viação e Obras Publicas, assim o tenha en-

	

tendido e o faça executar.	 -
1	L1	I	 ,O-'i	1

Palacio da Presid' iVia tdd Èidi dMiiasGrè	m
Bello Horizonte, aos 22 de dezembro de 1921.

	

•	'-	•
ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

Clodorniro .Augusto de Oliveira.

DË2tIETO .N'5848	 1

Abró uri rdit6d6 b22ôÔÔObrâ	btiião d htitulo5db
empi'estirho inteho5°/,4894

. OiPreidente doEtado,dè 'Minás,Geraes usãúdo . da at-
trihuiçãoque;lheico.nTerdort:ii7daCoflStituiçã01 doEsIad, i
e, .de crtform idade icom a auctori7açãõ constanteda. letra; a,d
art., 7.?da lehn.o798;lde 25,Cde, setembro, de 4920, i,reso1Ye,
abrir.iLuincrèdito de562:200000, 1 supplementar, f- verba da
letra an. 3, 2?, art. 5. 1 da lei n. .798, abima referida, ,desi
tinado aoamort!zdção de 1 titnlosaoi portador, cio emprestimo
interno wConversãoBalila CMinaS'. ii	1' (11O'a	[DIII 1

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e faça executar.

• ,oi 'tf	b 	ol	 ,.b	Igi

Palacio da
Beilo Horizonte, 23 de dezembro de 4921.

/ AIISILVA BERNARDES.

iJoãiLui Alvas.

5' 819 !L! D 21 DErbzEui(Rd

kl5rè b c'rbcfito	traordiii	e OOO0036Ô piu	iórstimo á'
Can1 ar*Mfin1c1pal de Itajilba

O Prideiit dEtád61e idihd.s G'eéi&id'1I'at-
tiibutça que lho confeie art 57 da Constituição To de cnnli

m	mfoi: 	co i'lei ri 784, de 16 de'selembro de. 1920; ré-
lvsoebriar o'rredito' etraordinario de quatrocento côntos

de' réis (4cJ0:000000) 'para eníprêatim, á Can'iara°l\Iunici-
pai de It.ajubé.	 . •.	, ..	.110

'Os Secretarios de rstado ds Negocios do Inti ior e das
Finanças assiiíi o'te&rhaih entéhdidb e façam executar.

—i Palacio-, da Preideiicido Estádd de'Miiia's Geiao;em
Bello Horizonte, 27 de'aézernbrOde4924 1: -,' -AUGN-AU i. 1

1	li ARTIIURDA SILVA BERNARDES.

..joõoLuiz Alvas.
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DECRETO N. 5.82O—DE 27 DE DEZEMBRO DE 4921

Abre o credito extraordinario de 200:000S000 para emprestirno áCaniara Municipal de Patos

O Presidente do Estado de Minas Geraes, Usando • da at.tribuiço que lhe confere o art. 17 da Cistituiço e de con-formidade com a-lei n. 784, de 46 de setembro de 4920, re-solve abrir & credito extraordjnarjo, de duzentos contos deréis (200:000$000), para empréstjmoá Camara Municipal dePatos.	..	•-_I•

Os Seerelarios dè Estado dos Negocies do . In . terior e dasFinanças assim , o tenham entendido e façam executar.

Palacio da Presidencja do Estado de Minas Geraes, emB11 0_Horizonte, 27 de dezembro de 1921.

DECRETO N. 5.822—»E 27 DE DEZEMBRO DE 1921

Eleva á 2. 1 classe o ponto fiscal de Dores do Rio Preto

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da aL-
tribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição do mesmo
Estado, resolve elevar a 2.a classe o ponto fiscal de Dores do
Rio Preto.

O Secretario de Estado dos Negocios das Finanças assim
o tenha entendido e o faça executar.

Palacio da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Bailo Horizonte, 27 de dezembro de 4921.

ARTIIUII DA SILVA BEIINARDES.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

'João Luiz Alves.
	 João Luiz Alves.

DECRETO N. 5.824—. DE 27 DE DEZEMBRO DE 4921

Abre o credito extraordjnario de 160:000000 para 3rnprestjnoá Camara Municipal de Bambuhy

O Presidente do Estado de Minas Geraes, usando da at-
tribuição que lhe confere oart. 57da Constituição e decon-
formjdade com a lei n. 784, de 16 de setembro de 1920,
resolve abrir o credito extraordjnarjo de cento e sessenta
contos contos de réis (160:000$000), para emprestimo á Ca-
mara Municipal de Bambuhy.

Os Secretarjos de Estado dos Negocios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e fazam executar.

Palacio. da Presidencia do Estado de Minas Geraes, em
Belio Horizonte, 27 de dezembro de. 1921.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João luiz Alves.


