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~~m~~. dh~. "P'J.tÚo{ente.. e.. mtr,-z,a~~;; crla C?ar.,.a'J.a 
o{~~ ';J; e-pu taol~~ 

Allendendo ao que dispõe o Hegulamcnto dcsla Secretaria (§ 14 do art. 2. 0 ) apresento-vos 
a Synopsc dos trabalhos da Carnara, na L" sessüo da G. • legislatura, expondo lambem, resumi-
damente, 0 que digno de nota aqui occorreu de 1911 a 19U, período relativo ú mencionada le-
gislatura. 

,\ primeira scssüo prcparatoria da Camara, neste anno, leve Jogar no dia 12 de junho, 
sendo presidida pelo sr. deputado José Alves, secretariado pelos srs. Ferreira de Carvalho e 
Argerniro de Hezende. Presididas pelo mesmo sr. José Alves c pelos srs. Vieira Marques e 
Eduardo do Amaral, realizaram-se mais treze sessões prcparatorias, consecutivamente, até que 
a 2:i do alludido mez, verificando-se a presen<;a <lo numero preciso de deputados, para a imtal-
la1;üo solerrme do Congresso, foi feita a devida eommunica(ilo ao Senado. Em resposta, o Se-
cretario dcs~a Casa olliciou na mesma data ú ~lesa da Camara, participando ler sido designado 
0 dia imrnediato para a solemnidade da installa1;ão. 

No dia 2G, sob a prcsidcncia <lo sr. !lias Fortes, secretariado pelos srs. Vieira :IImqucs c 
Gomes Freire, com a prcscnr;a de elevado numero de senadores e deputados, das altas auélori-
dades e ele representantes de todas as elasses sociaes, realizou-se a sessilo solemnc de installa-
('ÜO do Congresso, tendo antes sido sortcadn a commissüo que devia receber o sr. Secretario do 
ÍntcriOJ', portador da Mensagem Presidencial. 

A's treze horas, o sr. dr. Americo Ferreira Lopes, acompanhado da referida Commissfio, 
compo.~La dos srs. senador Gabriel Santos c deputados Frederico Schumann c Ferreira de Car-
valho, deu entrada no salüo de honra e, recebido com as formalidades regimentacs, sentou-se 
ao lado do Presidente, lendo a Mensagem do sr. Presidente do Estado, refcrcntemcnte aos nego-
cios da adminislrar;üo, occorTidos desde ·W de junho de '!O!il. 

Terminada a leitura desse documento, retirou-se o sr. Secretario do Interior, anuuncíando, 
onti\o, o sr'. llias Fortes-a installar;üo solernne da -L~ sessão da U.• legislatura do Congresso 
:llinciro, 

A 27 de junho realizou a Carnara, presidida pelo st'. Eduardo do Amaral, a primeira sessüo 
ordinaria, sendo eleitas, consoante as disposir;ões do Hegirncnto, todas as suas cornmissões per-
manentes, que assim ficaram organizadas : 

Policia (Mcsu) Eduardo do Amaral, presidente, Castello Branco, vice-presidente, Vieira 
Marques, 1. 0 Secretario, José Alves, 2. 0 Secretario, Ferreira de Carvalho e Edgardo da Cunhu, 
snpplentes dos secretarias. Mais tarde foi esta cormnissüo alterada, pas>ando o sr. José Alves a 
1. o Secretario, o sr. Ferreira de Carvalho a 2. o, o sr. Edgardo da Cunha a 1. o supplcntc c o 
sr. Paulo Pinheiro a 2. 0 supplentc. 
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VIII 

Constituiçao, I.euislaçiio e Justir;a. -Odilon de .\ndl'aue, Miranda Junior, Haul Soares, 
Vuldomiro l\Iugalhães e Olympio Terxeii·u. 

OI'Çamcrzlo e Contas.-Senna Figueiredo, :\Ianoel Alves, Nelson de Senna, Joiio Lisboa c 
Emilio Jardim. Serviram interinamente os srs. Odilon, Pe!'ieles e Josó Custouio. 

Jí'OI'Ça Pulllica.-Freuerieo Sehurnann, Edgardo da Cunha c :\lodestino Gonr;alYes. Servi-
ram intel'inamente os srs. Frau klin do C:~stro e Ignacio :li n!'La. 

llepi'CSentaçiJes e l'eliçtJes.-Joi\o Antonio, Fil'miano Costa, Simciio Stylita, SilYa Fortes o 
Martins da Silva. Serviram inlcl'inamenlc os sl's. :\Ior·eira da llocha, Pedro Lahome c .\r;:;emiro 
de Hezcndc, .. 

C:anuuas MuniciJwes e Xl'guciiJs lnleJ · csladuw:s .--·Elias Theolonio, Pe rieles do :\Ionuonr·a c 
Moreira da !tocha. Serviram interinamente os SI':>. c;al'ihaldi de :\Icllo e .João Yclloso. . 

A!JI'icultw·a c huluslrias.-João l>or•plririo, .Josú Custollio e Argemiro de Hczcmle. Scr·viu 
interinamente o sr. Paulo Pinheiro. 

Obras PubUws e Viaçao.-Ignacio :\furta, Garihaldi de :\Iello c Abeilard Pcr·cira. 
lnsll'tW;iio fluúliw.--Xelson dn Senna, .\avie1' llolirn, Ferreira de Carvalho, Joilo Vello~o 0 

Haul de Faria. Serviu interinamente o SI'. Senna Fis·ueircclo. 
Saude Publica.- Henrique Portugal, Pod1'o Lmz c Tavares de :\!c !lo. 
Jlhcta (1·r:cw·sos eleilol'aes).-llaul Soares, \'aldomiro j[agalhães c Silva Fortes. Pelo Scnadn: 

Lcvinclo Lope~ e Souza \'ianna. 
Jledacçi'io das Leis.-Auguslo Spycr, Pedro Laborne c Paulo Pinheiro. 
-Ao ser annuncü\lla a elciç;io acima registrada, o SI'. Eduardo do Amaral dirigiu palavl'as 

de agra<lecimenlo aos srs. deputados, pelo facto de sua reclcir;üo o uos seus l'ompanhciros da 
Mc:ia antol'lor p~u·a, mais uma vez, dirigirem os t1·abalhos !la Casa. 

-Scssâo de I :J tle jzm/t{).-Foi lido lllll tclcg1'amma do sr. dr·. \\'cnecslau Braz, pre~itlento 
eleito da Hepuhlica, t~rmgratulawlo-sc com o Congr·esso pelo rcr;rmheeimcnto rlos Si'S. rlrs. 
Delfim Moreira c Lcvindo Lope,;, presidente c vieo-pre:;itlenlc do Estado para o <rnatricrmio do 
1011 Ul18. 

-No expediente usaram ela palana, propondo votos do pesar, os sr~. :Caldeira Junior, 
pelo falleeimcnto dos srs. deputar lo Campo; <lo Amaral c eoronel Arlhur i\I~chacln ; Frcclci'icn 
Schumann, pelo do sr. coronel Fmm:iseo Draz; e_ H_aul Soare.,, pc~o do sr. deputado Christiuno 
1\c'r.::as. () sr. Presidente, em nome ela Camar·a, salrsfez a esses pedidos, suspe!lllcnllo lambem 
a sessão, eonfor:r:e roquer·m·a o ;;r. llaul Soares. 

scssílo de .1 de auoslo. -0 sr. l'rosi<lcntc deu conhocimonlo á Camara de ter falleeido 
0 

sr. senador Francisco Fet'l':)ira Alves, c nomeou uma eommissüo compo,ta r.l0s srs. nau! Soa-
res, Yaldomii'o i\Iagalhãcs c Pcdr:l Lahornc para, com a :\lesa,· comparecer aos aetos funehi·es 
em lwrnenagem áquellc congressista. 

---Foi lido um ol1ieio do si'. Secretario rio Senado, eomrnuni,;a!Hlo ~or· !iuac~o assim consti-
'rla a illesa da outra Casa do c0 ngr·csso : l'rcsirlentc, Bias Jlorl~s, .v!cc-prcwlcnte, Levintll) 

~~~)I lPs, I. o scactario, .J. Peclrn Dr.nm mo~Icl, ~·o s~crctar·io, (~r·l~rws I• :·er.r~- tl~ A nd·J'allc, supplon-
1.1 . S •cr·ctar·r·o" C·tmillo de Bril/O e Crabr·rcl Santos, e mais -que JMI c< compor em a crmunis tcs r os , c .,, · · . . , .. · -

são mixta ele l'eeur·sos elcitoracs foram rcclcrtos os si'S. Levmrh Lopus c Son.za \ ranna. 
-Os srs. ·.Jorw Velloso c Senna Fi;.;·ucirnrlo OI'ai'lWl enaltenr.;car]o <l~ rnerrlos e ser·vi1;os elo~ 

srs. Henrique Sallcs 0 scnarlor Fnrrcira Ah·us o !>'Jrl.inrlo qnr) da aela con~lasse urn voto llc pe-
zar pelo desappuroeimcnto llarrnolles saur!osos !lliliOJCOs. 

o SI'. Nelson de Sonnu purlin o o!Jlovn, como complemento a cs'a manifestar;ito de pcztu·, 
que fosse suspensa a sess;1o. . , . . ,• . . , , , .. 

Sessílo de;; tlr: ar;osto.-Foram lulos ollH:IOs dos sn. Ptosrrl1Jnte do Lstat~o c l ro~ulente rla 
Helai~ão, 0 primeiro, eongratulanrlo-se 11elo reeonlrct:inwntrJ dos novo: pre::rrtm:te_ e vico.11 re-
sidor;tc do Estado, c o segundo, agradecendo a communicar;ão tle ler sHlo r;o:Jstrttw!a a ~le;.;a 
da Camara. 1 . - Tamhern foi lido um telcgramma <lo sr. l'r'rJsidcnte da !lopu lltea, agr·a.r!ece!uill a r:'l!Ylllln-

nieaç;ío do reconhecimento dos sr·~. drs. Delfim :\foreira e Lovinrlo Lopes. 
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IX 

S'cssrlu de 6 de agoslo.-0 ~r. Senna Figueiredo ao aprü.'Wlllar um projecto sobre credito 
a;-;rieola, requereu que pela Secretaria fosse distrilmido largamente esse trabalho ú imprensa, 
,_:amaras :llunicípaes, eorpora :ües de credito, funceionarios c altas , nuetorida<les. Çonforrn') 
determinou a ~Ir;sa, a Secretaria allendcu úqucllc requerimento, expctlinclo circulares soliei-
l<wdo a opiniúo dos competentes, sendo muitas as respostas enviadas a esta (dircdl)ria c an-
ncxada:; ao projcclo referido . 

. Sessüu de 21 de agosto.- O sr. lgnacw Murta pronunciou um discm•so elogioso a,) Papa 
Pio X, cujo falleeimcnto pm·tieipou ú Casa, pedindo que em homeaage m úquelle l'ontifier; 
fosse lançado em a ela um voto de pezar c suspensa a scssi\o. O sr. Prcsiclenlc dodarou <l'lü 
interpretando os sentimentos da Camara, deferia o pedido do sr. deputado :llurta. 
- Sess110 de 22 de agusto. -Foi lida uma eommunieaçúo ofiieial do arcebispo de :\Iarianna, 
sobre o fallecimcnto de Pio X. 

--0 S!'. Pedro Luiz refe1·indo-se ao falleeimento do s1·. dr. Jo<lo Antonio de AYella", pediu 
'" obteve que da a ela constasse um voto de pezar pelo fallceimenlo daqncllc antigo parlamentar. 

Sessao de 21 de agosto.-Foi lido um tclegramma do sr. dr. \\'cnccslan nruz, presidente 
deito da Hcpuhlica, agradecendo as homenagens que a Camara prestou ú HWmoria ele seu 
pac, o coronel Francisco Draz. 

O sr. Presidente, respondendo a um convite dirigido ú Camara, para se rcprcsent:u· na:; 
excquias em suffragio da 'lima de Pio X, na Capital, nomeou para osso fim os srs. lgna<:ío 
)furta, Garibaldi de :llello e }foreira da Jlocha . 

.','essao de 25 de ap;oslo. -0 sr. Senna Figueiredo requereu· que a Camara auctorizasw a 
:Ilesa a entender-se com o Sen<-tdo sobre a con \'eniencia de ser nomeada uma e'nmili~s,tn 
mixta para elaborar o projeelo de reforma judieiaria. O sr. Pcesidente proYidenciou de <t~:co<
•lo com o re11uerimento, lendo o Senado aece1l!do ú pmposta e norneaclo, po1· sua parte, 1H 

srs. :llello F1·aneo c Levindo Lopes. A Camaeu 1nmeou os s!·s. Odilon ele Andrado, Yaldomiro 
:\Iagalhücs e :llirunda Junior. 

Sesslio de 26 de agoslo.--0 sr. Valdomieo :llagulhiies justificou um projeeto, que foi <~nave!"

tido em llcsollll;:i\o do Congi"csso, determinando a nomear;úo de uma commis>i\O · mixta (uin 
senador c dois deputados; para proceder ú ineorporaçi\o das reformas constitueionacs que 
tenha havido no Estado--ao texto da Constitui1;i\o Mineira. O Senado escolheu para a mo;1~ 
cionada Comrnissúo o sr. Lcvindo Lopes c a Camaru os srs. Vuldomii·o ~lagulhúes c Odilon (k 
Andrade. 

Scsstio de 3 de setcmuro.-Foi lido um o':icio do Nanei') Apostolieo, :1prosontandD senti-
mentos de gratidão pelas manifestações de pezar tributadas ú memo1·ia de Pio X. 

Sessiío de 4 de selembro.-0 sr. Augusto Spyer requereu um voto de pezur pelo falloci-
lllCHlo do coronel Antonio Izidoro Pinheiro Freire, pae do sr. deputado Jgnacio Mm·ta, solici-
tando tamhcm que uma commiss<lo apresentasse ao mesmo deputado os sentimentos da Ca<~:.t. 
O sr. Presidente deferiu, nomeando os srs. Spyer, Holim e Stylita. 

S'csstio de 5 de setembro. -Teve leitma um oflieio do dr. Cícero Ferreira, diredor ela Fa-
culdade de Medicina, convidando a Camara pura a sess<lo solemne de inaugur·a~.~üo do cclifleio 
daquelle cstalJelecirnenlo. Foi a Camara representada ,pelos srs. P~dro Luiz, Henrique l'nr-
tugal e Silva Fortes. 

-0 st·. L o Secretario do Senado, em oJlieio, eommunicou ter sido resolvida a eon·,,oca<Jilo 
do Congt·esso para. no <lia-: de setembro, realizar-se a posse dos srs. <lr.->. Delfim ~loreil·a <la Coc:ta 
lli!Jeii"o c Levindo Ferreira Lopes, presidente c vice-presidente do Estttclo, eleitos c r•>:)nhe-
ódos pnra o quatriennio de "l!JU. al!Jl8. 

S'essao de 1I de setembro.-For lido um ol1icio do sr. dr. Haul Soares do Moma, eommu-
nieundo <llle, por let•·sc empossado do Cül'"O de Secretario da ,\b"Ticullura, 'renunciava étO b • ' • 
mandato de representante da 2. ~ circumscripçúo. 

---O sr. V_aldomiro l\Iagalhiies, lembrando os reaes ser·viços que ao Estado ·prestou o ex-
presillente sr . .Julio Bueno llr·anclúo, pediu c obteve, como homenagem ao illustre mineirrJ, 
que a Camal'a se fizesse .rep1·esentar no seu embarque desta Capital. O sr. Presidente ll0Hl01J<l 

n.-2. 



-·f-.. .•. 

X 

r0pres•?lllantes da Camara os srs. Castello Br:1.nco, Senna Figueiredu, Frederico Schumann, 
Yaldomiro ~!agal!Jflcs, Paulo Pinheiro e João Antonio. 

Sesstio d1! 12llc setembro.-0 sr. dr. José Vieira Mar<ptcs, em o!1icio dirigido á Camara, 
communicou ter renunciado ao mandato de deputado pela L" circumscripçiio, visto ter assu-
mido ü exercido de Chefe de Policia do Estado. 

Scssüo df! 14 de setembro.--Proceden<lo-sc ao preenchimento da vaga llc J. 0 Sc<:relat•io, 
foi eleito o sr. José· Alves. 

Se.ostio de J;) de sefcml11o. O sr. Xavier Holirn communi<:ou que a connnissi\o nomeada 
para representar a Camara perante o Congr·csso Catholico, r·etmido na Capital, cumpriu seu 
dever, te!1do o m~smo Congrcssc: consignado a~radccirnenlos em acta :dos SCHS trabalhos pela 
deferen,~m recchtda com a alludrda reprcsentaçao. 

-Foi eleito 2. 0 :.;ccretario o sr. Ferreira de :carvalho. 
Si.'sstio de 16 tl" sete111bro,-Foi preenchida a vaga de 1.0 supplcntc de secretario, sendo 

escolhido o st·. Edg-ardo da Cunha. 
s·es:;ilo de 17 de sele111uro.--O sr. Paulo Pinheiro foi escolhido 2 " supplcntc <lo secretario 
Scsslio de :!í de setrnnbro.-0 sr. Senna Figueit·eclo, a proposito do eneenamento dos Ira~ 

halltos legislativos, pronunciou um discurso salientando o patriotismo c a boa vontade l'Olll 

qu0 os membros do Congresso t1\m l"Ontrilmido para que fos~em c.mfccdonadas !ois sabias, 
tendentes ao engrandecimento do Estado. Finalizou elogiando francamente a acçiío da :\lesa 
qlw pr·e.-;icliu os tralmlhos da Casa e pecliwlo que ú me;;ma fosse lançado em a~ la um voto de 
louvor. 

() i'rcsiclente, sr. Eduardo do Amaral, por si c por sem companlteiro~ <la co111 · • rrnssao de, J>olieia. agradeceu a prova clc apre,;o que lhes prestava a Casa, que hem consi<lero
11 

• 
l ·' 1 1 os In-tuitos ~~!evadas c a Yontac e uc acet·tar los rncm Jros da :Ilesa. 

--0 sr. .Joiío Lisboa pediu e ohtcV<) a escolha de urna eommis silo crnc rel>t'c . 1 . _ . . . sen asse a Canwra por oecaswo da posse do sr. dt·. \\ cnceslau Draz, eomo PrcsHlente <h J'n 11 . . . ' •upu l !C)'\ Foram ll'Jmcados os srs. Odt!on de Andrade, PcrtC!es tll' Menrlonc;a, Jo<io Lisboa Vall . ' · 
· N I I S · ' l ornn·o ~!ag-al!Júes, Jose ,\lves c e son c e erma. 

- S"C"stio de 2.i de setembro.-Lido o resumo dos trabalhos ela Camara 
lot;islaturD, o sr. Presidente eonviclou os srs. 1.dcputados para a sessüo 

da L·' Sessão da G." 
Holemue de encerra-

ltU:IltO elo Congrcss:>, no uia seguinte. 
Ses·slio de 26 d1: setembro.-Sob a prcsidencia do sr. Eduardo do ,\mural "l'<'I' t . ' "'· · c ar1a<] I'elos srs. deputados .Jos1\ Alves c senador Pedro Drummoml, l'Ca!izou··sc a scssiíq solemnn ° 

er,eerT<:l!H\Jlto, estanclo presente.~ 13 senadores e :l!J depu lado,;. ~ de 

Illll'<'.Ule a G." legislatur·a a Camarn dos Deputados funccionon :3;)1. vezes, a saher : 
Enl 1011 (J." scssflo) realizou H sess<3es preparatoi'ias, IH. orliinarias c li lrcuniõcs ; 
Elll !DEl (2." scss;1o) realizou G sess(ícs prcparatorias, !j':l orclinarias, '• cxtraordina 1·ia.~ e!:!~> 

rec ni ~·~c~:. 
~: 1 , 1 101:1 .·3." scss~o) realizem G :;es:;cies pr•cpara lo rias, !Jii o:din_arias <' 2() reull iúes ; 
Em HIH (1., se;:siío) realizou 1 1 sessiic;s pl'C'Jlamlot·ías, H onlmarws, i cx!raurdin;u·ias 1, :2:; 

1 CU11ii-J·~~s. 

Furc;:n avr:sentados ú Camara, J;a monr:iona<la le,'-!·islallll'a, J7(i p;·ojCI'[os, Sl'lldll em l!ltt 
0:1,eueL'a e l'iLt:o, em J()l:! ll'inla e nove, em l!l!:l lj\larcrrla c do1s, em !~111 qn<u·entu· 'Jt-

, o (. ' .... l' !<.tt'c?rer.·-;, ~;cnclo: em ']!ll1 se.>;"cnla c seis, em J!ll:! rpwrenla e siJle, _ er_n l\!13 otl('llla e ~ei~ 
crc Hll: (jl!ilr~'nta e oito· l\1 imh:aojcs, scnrlo: r:m i~ll!tdln, em Wl:2 orlo, em l!l!;j 11!1,,. ' 

I -' ' ~ U.>)) Üll) 

1(• i l nnw; 1 mcção em ·!!li I. 
,\ 1 :amar'a lambem tl'lll'~ll conhcdment'' de 17 projed"'; apr·e:.;enladt .. ~ em le~Hlaturvs 



XI 

As diversas com missões da Camara apresentaram, nos quatro annos da legislatma, 2 ~7 
pareceres, sendo fiG em t!l11, 17 em Hll2, 8li em Hll3 e 18 emJ\lH. 

A Camara, no correr da legislatura, enviou ao Senado Hll proposições de leis (30 em l!lll, 
27 em I!J12, 23 em 1!ll3 e 21 em IU14) e dczescis projectos de resoluções eleitoracs, senrlo 14 
em 1!l12 e 2 em 1UI3. 

O Senado, no mesmo periodo, enviou á Camara H proposiçôes de leis (3 em 1911, !l em 
·l!l12, 2 em i\ll3 e 3 em I!Jt4) e quarenta e oito projectos de resoluções eleitoraes, sendo H em 
l!JI2 e G em I!JI3, 

Das resoluções mencionadas .H; fol'Um sanecionadas pela :\lesa da Camara e 14 pela 
Mesa do Senado. 

Nos quatro annos da legislatura foram pela Camara reme!lidas á sancção e sanccionadas 
4~ proposiçiíes de leis ('12 em 1 !l 11, !I em Hll2, 12 em 1 !ll3 e H em '1 !li~) sendo estas as se-
guintes: • 

N. !li, dispondo sobre subsidio dos membros do Congresso, do Presidente ~~ do vice-presi-
dente do Estado (Lei n. 019, de G de setembro de Hll4); , 

N. !!2, alterando a denomiuaçfío da cidade de S. José do Paraizo e do districto de Ponte 
Alta, municipio de Conquista (Lei n. G:U, de Hi de setembro de 1\)14); 

N. 03, negando provimento a um recurso de delibcraçã0 da Camara de Santa Luzia do Hio 
das V c lhas (Lei n. G27, de 22 de setemhro de Hl H); 

N. tH, anelorizando o estabelecimento de mais seis feiras de gado (Lei n. O:l11, de 2!i de se-
tembro de 1!JH); 

N. !l!i, mantendo nos term JS annexos ús comarcas o o11icio de registr·o ger·al (Lei n. ()20, •.le 
24 de setembro de 1914); 

N. !JG, approvando as contas do exercido de '1!)13 (Lei u. 03!l, de 1. 0 de outubro ele HIH); 
N. !17, incluindo nos auxilias de loteria as casas de caridade de Peçanha c .]armaria !Lei 

n. 031-, de 2!J ele setembro de 1Hl4); 
N. !!8, transferindo um predio á Camara de Villa Draz (Lei n. G33, de 2\J de set8mllro 

de 1911); 
N. !19, creando Jogares de corretores de fundos na Capital (Lei n. 03U, de 29 de setem-

bro de 1HH; 
N. I 00, eoncedcnrlo licença a Yarius funceionarios (Lei n. G35, de 20 da setembro de I !lU; 
N. 101, anetorizando os herdeiros d0 cabo Agapito Marinho Falc<io e do anspessada Fcli-

ciano Firmo a completarem o pagamento da contribuir.~ão referida no art. 4. 0 da lei tiOti, de JOH 
(Lei n. li:l:2, de 2!1 de setembro de HIB). 

A J\Iesa da Camara sanceionou quatro resoluções de m. 18, 10, 20 c 21, votadas em 1\JJI, 
1\Jl::l e l!lH. .\ de u. l!l estabelece o processo para o julgamento <lc recursos eleitoraes; as 
outras lr:atam de medidas internas da Secretaria. 

No mesmo período (G." legislatura) o Senado remetlen á saner:fio e foram saw;,:ionadas, ti:~ 
proposir;ões ele leis (1·1 em l!lll, 12 em 1!112, 10 em 1\Jl3 e Ú em l!JH) sendo esta~ as S•)-

gnintes: 
~. 303, estabelecendo as divisas dos districlos de ~fariam> Procopio e llernflea, de .Ju:z de 

Fin·a, e cle Alegria, Manhuassú !Lei n. G21l, de !li de sclemb!'o de 1\!14); 
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:\. 304, estabeleccnho as divisas dos municfpios de Guarany c Prjmba (Lei n. 1l':21, de 18 de 
setr:mbro de '1914); 

"\. ;";():), allerando a dcnorninar:ão de alguns districlos c tt·amfcrindo a série do município 
do Hio Paranahyba (Lei n. G22 de 18 de setcmb~o de HJl1·); 

:\. ~lOfl, ercando na Capital o 3. 0 oilicio do judicial c notas (Lei n. ,;21i, de I~~ de setemln'ü 
de l!lH; 

N. 307, adiando as elciçües de senadores c deputados ao Cohgrc~so (lo Estado (Lei n. G:25, de 
!(I de setembro de 'JUH); 

:'\. :lo8, anctorizamlo o governo a regulamentar c contraetar o servi·;o do loterias (Lei n. 
n. G2~, de 19 de setembro 1 !l 11), 

l'i. :lfJil, mandand() admittir a registro os diplomas de varios estabelecimentos de ensitw 
do Estado (Lei n. G28, de 22 de setembro do 1914); 

i\, 3!1l, flxando a Força Publica para ·IUt!i (Lei n. fi31, de 2~J de sctcmhro de i'Jií); 
N. 311, auctorizando um accordo com a Camara de Barbacena, para a convers~o da divida 

rlesta municipalidade (Lei n. 1\:!7, de 20 de setembro de 'l!lJ'o.); 
:'i. :ll:l, concedendo lieença a varios funecionarios (Lei n. ü1:l, de ·t.o de outubro de ·i!lH); 
N. 31:1, creando urna feira de gado na estação (]e S. Euzcbia, Catagu1Zes 1Lei n. Gil, de 

outubro de 1\)!1); 
N. :ll4, croanclo uma feira de ga,rlo suíno na cst\•;üo de Sitio (Lei n. nw, de '1, 0 de outubro 

de !UH; 
X. :Jl!i, ercandoumo feira do gado na estação de Tuyuty, ~luwmlól'lO ~Lei n. ri:l~l, de '{.o 

de outubro ele I!JH); 
:'\. 3J(i, permittinrlo ser transformado em pcnsllo o pceulio da Caixa Bcnc:kentc dos Func-

eionarios Puhlieos (Lei n. G1:i, de 1. 0 de outubro do 'HlH); 
!\. :yJ7, 1lispondo sobre pagamcúto tle custas (Lei n. GH, de G de outubro (lo WH; 
:\. :llK, au•;torizand•l a reorganiza•;<io das Secretarias do Estado (Lei n. IH3, de!.'' de outu· 

lll'll th• 1\ll.l); 
:'\. :ll\l, 01·r;ando a receita c flxantlo a despesa para Wl!i (Lei n. (ilfl, de 8 rlc outubro 

de ·I!)! I;; 

!\eleva notar que da~ \17 proposir;t>es de leis, cnviaclas ú sancr;<io na legislatura expirante, 
8·1 tiveram inicio nu Cumaru dos Deputados. 

Estilo pendentes de discussão, na Camara: 
De '1." os Jll'ojectosdo ns. !Oil, 10 3o J32, de 'l!)Olj; 11i8, 'Hi\J, IG,l, 10:) e 172, _t:c lOIJfi; 30 0 

''I' 1 .1r)1-. íl". de ·i'liJ'l· 1l3 EH I2lj 130 e t:ll, de 1010; :3, do Senado, to Cü l, de ID11; li, 
" l' ( c . J/' . J' ' • ' ' ' ' .l I I 'l I! 'I s l 1".. 1 ! (> 

I S I ,,. or· 1111 o.) 0 l)t.,. de l'.ll2· -J J~J i:l7 c 1:32; ue () . ; · uo. ena< o, · ,,:J, · ''J, ·W7 
< O ' eiHV. o, o.J, n J, • . ' v- • , - ' ' ~ 

11HI 'l(i7 WK f(i!J, 17:3, '171 c '1/:'i, de 1!lH; 
' ' ' . I' ) {f'"' l 1 C)(Jl I'(' ('" -7 ~i\ l De :l.' os JII'OJCclos de m. 18 c !):l, de 1000; · .,-:, c "' c c · :; ·J >, J:J, ' c 1., c c• lOOl-; 

·l'l" l lfJI r. 'll'IJ e !81 de J91Jii· 11 c 21, do J!Jil7; 71 c 77, do 1DOD; 1::!1 c 12S, de 1910; Hill, ch 
' ,J > ( 0 ' U > J . > ' " ' l S J (' '• ~ ) I) . f ' s) ' l. l I ()10• n 21 :~:l !j{. e i:\2, de Hl!J; 1, ü () (J, c o 'cnac O, ).J, r:., . ' J o,),, de 
CTldlfJ, (C ' ,, ' ' ·('' 27 j'''' 1"" ("() ["( jr,) lf'( '1!ll2; selo Stmado; !l0, [1)0, 110, 1'11, ·[:ll e J:H, ele 1!J ·•i 1 '· :,~5, · ''J, u ' 'J' D'.., J), 'Hi!i, 

c 171i, <lc lU!~; 

De :l.", os projC'elos de ns. O, de !8!J:l; 1~1, de 100:!; 51l o 2J, do l!JU7; 100, de l!llil; ::2 e ::2K, 
de l!llt; 7:3 e 7R, de l!li:!; !Hi e 'lz8 de l 1Jl:J; 1:17, Hil e 170, de ·l!JJ,l. 

J\-;t;io pendentes de soluç<io os pareceres de ns. :H:l a 21G, (le 1!!11; 
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A correspondencia official da Camara, nos quatro annos da legislatura, consta de: ofii.cios 
c-:j,edidos D7!j, sendo 527 aos membros do governo, 222 ao Senado e 22íi a diversos ; recebido3: 
fJifelos 3:32, requerimentos 25'), rep:·esentar;tíes !:l88, telegramma" 8~), recursos eleitoracs 7'J. 

Em 'lO 11, hoje findo, o movimento da correspontlencia foi o seguinte: otlicios expedi <los 'li\ O 
(103 aos membros tlo governo, 30 a J Senado Mineiro e H7 a divet·sos) recebido~: m oftieios, 
:22\.J representar;iies, 72 requerimentos, 40 telegrammas e ü recursos eleitoraes. 

Além do que fiea registrado, foram expedidos numet·osos telegrarnmas, muitas circulares e 
r:ar•tas of1leiaes, senrlo_recebidos varios mappas, memoriaes, cartas e outros doenmentos. 

Congresso 
() Congresso, durante a legislatura, realizou W sessôos, sendo dnas em eada um dos annos 

de 1911, H1l2 e !Cll~1 e tres em 1\lH (todas solemnes) c seis ot•rlinarias, neste anno, para l"a-
Lalhos de apm·ar;flo da oleir;ão presidencial elo Estado. Do tr·aballto <h aput·ação foram encm·-
regados pélo Congresso os srs. senadores Cornelio de ~lello, Camillo de JJrito e Cahriel Santos 
rj deputados Nelson de Senna, 1\anl Soare~, Senna Figueiredo, Frederic.1 Selmmann, sendo 
es1:olhido presidente desta commissúo o senador Camillo <lo Brito c relator geral o dcputa<lo 
Senna Figucii·edo. 

- As tres sessões solomnes, nesto unno, tiveram Jogar a ~6 do janho c :16 de seLemht'O 
(inslallação e encerramento da 4·." ses~üo) e crn 7 de setembro, para a possP dos srs. drs. 
])e !fim :\foreira c Levindo Lopes, eleitos, reconhecidos c proelamados, respcctiYamenle, l' resi-
dente e vien-Presidenle do Estado, no quutt·iennio de ·IHI4 a 1\118. 

- l'ío couer de suas sossôes ··ordina!'ias, o Congresso Jll'estou homenagens it mernoria do 
deputado eonego Firmiano Gonçalvc.~ Costa e do senador federal Felicwno Penna, ambos 
fallccidos neste armo. 

-O Congress•) no perio1.lo lla legislalma, saneeionou duas resoluções de leis: em l\)1~1, a 
<JlHl rovogou a Constilui~~i\o <lo Estudo, na parte referente a loterias; em ·HJ 11, a que uuctorizoLt a 
nomoaçúo de uma eommissilojmixta iw:umhit!a lle ineorporar ú Constituiçito do Estado as leis 
adrlieionaes. 

- l\'a dntu deste relatorio, 1'> o seguinte o tJUatlro dos reprcsonlantcs das dnus Casas llo 
Congresso: 

Senadores 
Chrispim Jaeqnos llins Fortes (Barbaeenn). 

2 Gomes Freit·e de Andrade Olarianna). 
:3 Camillo Augusto Maria rlc lll'ilto (Capital). 
4 Antonio Martins Ferreira da Silva (Ponte ;'\on1). 

1i !\uno da Cunha :\lello (Arassnahy). 
(j Leopoldo C'Jl'l'c)a (Ilapeccrica). 
7 Jnsé Candido de Souza Vianna (Abaeté). 
H Josino <lo Paula Britto (Campos Geraes). 
!J c:ahriel do Oliveira Santos (Capital). 

·lO l'rias do 1\Iello llololho (~lonlo Santo). 
·H Lo vindo Ferreira Lopes (Capital). 
12 .José Pedro Drummond (Capital). 
1!1 Virgílio Martins do l\Iello Franeo (Cnpitul). 
H (:aspar Fcneira Lopes (Alfenas). 
1ii Fr<~nciseo de Paula Bocha Lagúa (Barbacena). 
1 (i Francisco Hiheiro ele Olivoit·a (Entre !li os). 
17 Ol~'mpio .Julio ele Oliveira Mourão (Diamantina'!. 
l íl Franeisco de Andrade Botelho (Lcopoldina). ' 
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19 Joaquim Augusto Hibeiro do Valle (Guaxupé). 
20 Fran~:isco Nunes Coelho (Guanhães). 
21 Antero Dutra de l\Ioraes (Mar de llespanha). 
-Estão vagas as cadeiras dos srs. Cornelio Vaz de Mello (nomeado prefeito da Capital), 

Pedro da !.latia l\Iachado (eleito deputad9 federal) c Francisco Ferrei r~ Alves (fallecido). 
-O mandato dos dez primeiros senadores, acima indieados, terrmna agora e o dos demais 

()Jll 1918. 

Deputados 

Primeira circumscripção 

1 Bernardino de Senna Figueiredo (Barbacena) • 
.2 Jose Tavares de ~Iello (Queluz). 
:1 Antonio Martins da Silva (Ponte Nova). 
4 Aheilard Hodrigues Per·eira (Lagôa Dourada). 
U Carlos da Silva Fortes (Paltnyra). 
ti Jo;io Baptista Ferreira Velloso (Ouro Preto). 
1 Odilon Barro! l\lartins c}(, Andrade (S. JMio d'El-Hey). 
H ................................. ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••• 

Segunda 

9 Alfredo l\lartins de Lima Castello 13r·anco (S. José d'Além l'arahyba), 
·10 Pericles Vieira de ::\Iendonc;a (S. João Nepomuceno). 
11 Henrique Portugal (Hio Preto). 
12 Emilio Jardim de llesemle_ (Vic;osa). 
13 Olympio Teixeira de Oliveira (Carangola). 
H- ··••··••· ..•..................................................•............. ·v; ...... . 

.. • • • -- ... o - ...... - o ••••••••••• o •••••••••••••••• o • ••••••• o •••••••••••••••••• o •• o • o 

IG ......... ,. • o •••• ••••••••••••••• o ••• o •••••• o •• o o •••••••••••• o •• o ••••••••• o 

'l'erceira 

17 Frederico Schuinann (llajubú). 
18 .Tose Hibeiro de jfiranda .Junior (Ouro Fino). 
1!1 )!anocl Alves de Lemos (S. Gonçalo do Sapucahy). 
20 Eduar'do Carlos Vil!Jena do Amaral (Pouso Alegre). 
21 João ue Almeida Lisboa (Aguas \'irtuosas). 
22 Haul de Jo'aria (Campanha). 
23 Simeão Stylita Cardoso (Santa lUta da Extrema). 
:H Jose Custodio Dias de Araujo (Campestre, Caldas). 

Quarta 

2:; .:llanoel Alves Caldeira Junior (Uboraba). 
~ü Franklin Benjamin elo Castro (Araxaj. 
27 Yaldomiro de Barros Jlagalhilos (Jionto Santo;. 
28 José Ferreira de Carvalho (Bollo Horizonte). 
::W .\1·gemiro de Hezendo Costa (Idem) . 
. 10 Elias Thcotonio Haplista (Estrclla do Sul). 
:a Garilmldi de Cnstro Jlello (Prata). 
:12 .................................... o ••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••• 

•• o ••• 
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Quinta 

3:; Paulo Pinheiro da Si! v a (Caet6). 
!31 .Josó Alves Fcrreix·a e Mello (Bello llorizonte). 
3!) !'curo Luiz de Oliveira (Idem). 
::ti Antonio Lciío ~lonleiro de l\Iotll'a (Serx·o ;. 
:37 Francisco Xavier de Almeida llolim (Curvello). 
::~ Francisco Alves Moreira da Hocha (13omfirn). 
;)!) ~[otlestino Gonçalves (Santa Luzia do Hio das Velhas). 
lO ...•...•. · · · · · · • · · · • · · • • · · • • · · · •..••..••..••. · • • · · • • · · · • · · • • · • • • • · • • · · · · • • · • ••..•• 

Sexta 

H l'íelson Coelho de Senna !Bdlo Horizonte). 
1:1 Edg-ardo da Cunha Pel'eira (Pe(:anhn). 
1:; Jgnacio Carlos ~loreira l\Iurta (Arassuahy) . 
. H Pedro Lahorne (GrCto lllogol). 
,,;; .loão Porphirio :\Inchado (Salinas). 
,l(i Edmundo Blum mio l'ardoi· 
.17 .lofto Antonio Lopes de Figueiredo ('J'heophilo Ottoni). 
Hl .\ntonio AugnslrJ Spyer (Montes Claros). 
-- l·:st;1o vaga'i as cadeiras dos srs. : Josó Vi?ira ~!arques ('!.") pqr ter acceitado o Jogar de 

Cltefe de Policia elo Estado; Christiano Alv(~S de Ara~tjo H<ir;as \2.") pol' fallecimwto; Francisco 
de Campos \'alladares (2.") por ler aeceilado o Jogar de Chel'{\ de Polida da Capital Fede!·al ; 
l!aul Soares de :\loura 12.a) por ter acceitaclo o Jogar de Secretario ela ,\gl'icultura.; .Josú Luiz 
l>.tinpos do Amaral ti.") pr1r falleeimento; Firmiano Gonr;alves Costa (5.") por taHecimenlo. 

Secretaria 
Em todu a legislatnt·a correram salisfadoriamente os trabalhos üa Ser.:l~etat·ía, sentlo·me· 

:.:Talo infomwr que os respectivos fnnccionurios bem desempenharam seus d.evcres. Totlo3 os 
:e!'vi<;os fot·am executados com ordem c l'cgularitlade e e'tiío em dia, eonvintlo salientar que, 
neste atmo, a repartir;iío se enearregou do pesado trabalho de apura(;iío da ultima eleição pre-
sidencial, organizando qnadl'os minuciosos e completos, que mc!'c<~cram clogíG:; da commissão· 
apura<lora eleita pelo Congresso. 

,\ lúm desse ll'ahalho extraorclinario, a Scaeta!'ia organizou llüYO e mcthutlka e~lalogo da 
1\ildiotheea da Camara, que jú foi distribuído aos sn:. Congt·cssistas. Por e>se eatalogo vcrili-
.;a-se possuir a 1\ibliotheea 70C. obx·as eom 2.01:1 volume·;, alów ele grande numero de l'olhe-
lrlS e impressos que vfio tet• conveniente eolloca(;;1o . 

. \s de.~pcsas de expediente e outros irnpt·esr:inlliveis, tlclcrminndas pc\;1 ~lesa. e pelo sr. L•> 
~cr;retario, neste anno, fo1·am custeadas pela verba Ol'(;amentaria, proprin, (rue deixou um pe-
.pwno s:.drlo, sondo de notar o faeto (que lta muitos annos nfto se veriGca ar1ui) de n<1o ler sido 
Jll'llciso lançar Illiio do eretlilo supplemenlar a!Je 1·to para esta repnrtif;3o peb 1ci de orr;amento 
,Jo p1·oximo armo (\c H1W. 

-A Sceretaria eompõe-se, aetnalmente, do seguinte pesso;t\ : 
/!it•ecloi'ÍII t/tt Seci'e/rn·ia: Castorino Magalhães, direetor; .\ntonio .\ll!,;USlo 1le :-:ouza J>a-

raizn, oflidal c art·hivist<~ ; dr. Augusto Versiani Velloso, oflicial e hihliotlieeario; .Joaquim 31en-
,Jes de O!iveil'U, o11ieial e em·anegado elo resumo tlos debates ; dr .. João Baptista. de Freitas, 
Satnmino Hiheiro do :\asc:imenlo e .Torto Alfredo Fursl, ollieial'~ : ,]o;'(l) Scolli 1le Moura, ama-
11,wnse; Engenio 1\e Salles Costa, ~~ollaiJoradol'; Franeis<.·o Josó dr.' .\ranjo, porleir!'; Lirvlolplto· 
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da Fonseca Uarreto c .\ntonio 'lalhias Moreira, contínuos ; :.\Iario Lourenço Dias c Cassiano .J•x,t) 
Carneiro, serventes. 

{)ircclotia do sen•iço lltr.\' Sess'J'!S ; Alexandre de Souza Coutinho, llirector ; Josó de Oli-
veira Costa, tachyg ·apho-chcfr; ; José Hosenbu ·g, tachygrapho-auxiliar; .Joaquim Ildefonso Pir,-
to Coelho, amanuensc. 

As notas c os quudros se;;uintes completam as informa,;iícs que me cumpre prestar, ,[0 
accordo com o Hegulamcnto vigente, sobre as occuncncias c trabalhos da 0.·' legiBlatura do 
Cüngresso :\lineiro, prestes a findar. 

~ecretaria tia Cama r a dos Deputados, em Helio I!oi·izonte, 31 de dezembro ele l!l 1 L 

O direclor, 

rrrabalhos legislativos elos Estados e da União 
Alem tlo~; Inencionados na Synopse de l!J!O, durante a H." legislatura, foram remettidr .. 

t S · • j • .1 • • J J~ cl es a· ecretarm vanos tra Jalhos legislativos dos Estados c uu C mão, a su wr : · 
Em '191'1- diversos volumes ele annaes do Congresso do Amazonas ; itlem, i1lem do F.". 

rito Santo ; idem, idem e de Synopses !lc Pernamlmeo ; collee,;õcs de leis do Par·à; leis, an:l~!'"L~ 
e Sy~opses do Congresso d~ S. Paulo ; Am~aes ~os Senados da Hcpuhlica, e ~~ Irnpcrio (I). a c., 

Em 1!!'12- Annacs do :-ienat!o de Alagoas; tdcm do Congre~so elo l\spmto Santo, idP· 
SynopseB do Senado c da Cama r a ele Pernambuco ; idem, idem do Hio de .Janeiro; idem clq --;:. '~ 
Grande do Sul ;. idem, idem de S. Paulo; idem dos Senados ela Bepuhlica c do Imperio (2). d•> 

Em 1 !Jl3- Annaes tia Assembléa do Amazonas; idem, idem do Espírito Santo; ic!cnt d 
~en~do de Pernambuco ; !tlem do Con~resso. de S. Pa~tlo ; idem <la A~semhléa do ltio Grm,d~ 
do Sul; collecções de leis de Parana c H1o úe .Janmro; Annaes do fienado Federal c lei~ ,1. 
Hepuhlica (:l). u 

Em 1914 

llahitt- l volume tlos trabalhos ela Camam, do l!ll :l; 2 Yolurncs dt) relatot•io () Synopsr" 1J<, 
~enauo, de HJI:I. 

Rio de J({/1/'ÍI'ú- )femagens presi<lew·.íaes ;li; l !lI 1 c W H. 
Rio Gnmde du sul- _\rmaes de I!lt:l e regimento intel'no tia .\sseml!lea, de I!!OG. 
S. Paulo- Anuues da Camara de 1 !l t:l c do Senado, do mesmo anno; Synop.~e<> do S<)!l:.t'l'l 

ele Hll2 c ·1913. ' 
Congrcss() .rl/ât){/11!- ,\nnaes do Senado (';ineo Yolumcs) de 1011. 
lmpcrio do /Jmsil- Annacs (dois volumes) da legíslallll'a de !iQ~; idem (eineo V11!u 1 w~ 

ide1n de .J 8:3H. :) 
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Papeis pendentes tle solução tle cliversas Commissões 

Da Commissão de Constituição, Legislaçrw e Justiça 

Officio 

3G5-Do Sceretario do Interior, enviando uma representação do juiz de direito de S. Paulo 
do Muriahé, sobre orguniza1;ão jtidiciaria do Estado. 

Projectos 

:32-N. ü, de 1803, vedando ús camaras municipaes o lanfiamento de impostos sobre os 
v~ncimentos dos funccionarios puhlícos estadoaes c fcdcraes ; 

370-N. 131-, de Hl 13, regulando as causas de inventarias e partilhas, regidas pelo llegula-
mento n. 2.011, de 21 de abril de 1007 ; 

373-N. 160, de lüli, creando nas comarcas de 2. • e 3. • entrancia o cargo privativo de 
oflicial de registro geral ; 

37 4-:\. 128, de '1\ll :3, dispondo sohr·e orçamentos municipacs. 

Pareceres 

3G9 - N. 20G, da Com missão de Petições, sobre a pretenção de auxiliares da Secretaria do 
Interior, pedindo garantias c vantagens para a classe a q~:e pc1·tenccm. 

Requerimentos 

3G8 -De Joüo Nunes Cardoso, funccionario da Agricultura, pedindo a inclusão de 8en 
nome no quadro dos empregados effectivos do Estado. 

Represen taçõcs 

3GG-De habitantes do districto do Hosario e do povondo de Francisco Salles, pedindo a 
crcaçõo de um novo districto na Estaçüo de Prancisco Sallcs, município de Lavras; 

3GG-Dc habitantes de Dores do José Pedro, municrpio de Mnnhuassú, pedindo lransfercncia 
da séde desse districto para Piedade ; 

37() Da Sociedade Mineira Protectota dos Animacs, pedindo ser reconhecida officialmente, 
collll' utilidade publica. 

Da de Orçamento e Contas 

Pareceres 

522-l\'. '2"18, sobre um requerimento em que se pede auxilio para a Santa Casa de Miseri-
cordia de Bacpendy. 

!.i23 -N. 2'19, sobre o pedido de augmcnlo de vcneimentos, feito por funccionarios da Se-
cretaria da Agricultura ; 

ti2,i-N. 220, sobre o pedido de augrnento de vencimentos feito pelo engenheiro Benedicto 
.José dos Santos c outros. 

R,-3. 
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Requerimentos 

liüO-Dc Frederico Schnmann Sobrinho c outros, pedindo favores para funda,;üo de nucltos 
Coloniaes no Estado ; 

tí07-Do dr. Bernar<lino de Lima e outros, pe1lindo auxilio para lerrnina<~<lo do cdificio 
destinado a'J Orphanato do Piío de Santo Antonio, na Capital ; 

51!l-Da União Operaria Beneficente de Diamantina, pedindo a eontimw<;;lo do auxilio qun 
tem tido. 

1):10-Do director do Instituto «Oswaldo Ct·uz» !Filial), pcrli111lo um atlxilio )Hl'a esltlllrJs e 
pt·cparo de vaeeinas contra epizootias, que dizimam as Cl'Cafjôcs no Estado; 

liêJ.)- Do <li'. Edtwt·do !\eis da Gama Cer<[llel!·a, l'rclirloute d l Cenli·o :llitlüiro, no Hio, pe-
<lindo auxilio para aequisi!;<io de nm pre<lio onde funeeione o referi<lo Centro ; 

o:l3-Dc .José Caetano Pimentel, pedi!l(lo re<luc,;ttO <lc impostos solm~ ma<l•)ira a "'~'ex
portada. 

f{cpresen tações 

Sol- Da llireetoria da Es<:ola :\'ormal de Ponto :\ova, pe<lindo auxilio p:na rcc,mstrucç;J'J 
da parte de seu edificio. 

508-Do Crmselho Dclihorativ J da Capital, pwlitHlo r,wis;1o da~ conta!; do rnunieipio <:om 
0 

Governo do Estado. 
5[1. ~[)a Santa Ca~a de Lavras, pe<linrlo anxilio pat'a <:unelu~iio das obra;; de um 11av·111 -

li\ O 
destl!latlo a tuhetculosos ; 

527 Do Cenlt•o Aearlrm1ir:o dt Faeuldaue <le :lle:licina de Bel!o Horizonte, perlindo anxir 
1 · . ·r· 10 para publka<;üo < o urna revista s<:!Crlll 1<:a ; 

537-Dc Jwhitantes <le Co:·<lislmrgo, muntetpio de Villa Pat'aopeha, pedindo auxilir> paru 
reparos na estrada que liga aqnellc districto a va!'ias lo<:aliuades. 

Da de Requerimentos, Hepresentações e PetiçõL'í-3 

Officios 

4:!,1~-Do Secretario elo Intm·ior, transmillimlo, infot·mar!rJ;.;, Nl papeis referente' ao P·~<li•lo 

de reforma do alferes Jos(~ Eufrazio de Tole<lo; 
427-Do Sccrctarw das Finanças, <lcvolvnmlo, informa1los, os papeis tlc d. C1H'tlalia Tava-

res de An(lracle, pedindo rcstilniçiío (!e tlrltct·mitJUda qnanlia. 

Pareceres 

1.151-N. i<J, snhre a rcclama<_:(to tltl tenenlc Fra!Jr:isr::l Fori'CÍI'c\ dr~ Awlrarlr;, ]Hc,li!t•),, 
contagurn de tempo pcu·;, os ulfeilos da sua I'cfurma. 

Requerimentos 

J.39J-Dc Cal'!os Ih(lr-igtws T. ant, arlministradrJr da ea lnia rla Capit·tl, !'C linrlo an~;ttknto 
de vencimentos ; 

·t.:l9-~-Dc Ajax Fefl'(:ira d1) l.cm·Js, eseriv<io de paz dr~ Lirn·t lhwrtc, pe lindo pa,~·am,mto 
de ctBtas crimes ; 
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1.8!JG-De Antonio Gonçalves Castanheira, eserivüo do Jury de Frnctal, pedindo pagamen-
to de custas ; 

1.430-De SelJastiüo de Freitas Ferreira, ex-collector· de Uhá, pedindo restituiçüo de deter-
minada quant1a. 

Da ele Camaras Municipaes 
Officios 

108--Da Camar·a Municipal de Villa do Hio .José Pedro, sobre urna indicar;üo, no sentido 
de dar-se o nome de- «Delfim :\hreira,)-ao districto da Dana do jJanlm<l~sú; 

Projectos 
IH--X. ·150, traçando as divisas da llarra, rnunieipio de Cabo Verde. 

Representações 
GO-lla Camara :\Iunicipal de Caldas, sobre modiflcar;r'íes de divisas cntri) os dist:ictos de 

Santa lUta c Jpcrinna; 
·!OI -Da Camara Municip:tl <le Santa JUta de Cassia, solicitando a mll'lança de denominar;üo 

do distrkto de Espírito Santo da Forquilha para a (\e «Dlflnopolis»; 
!02 --Da Camara ~lnnicipal da Villa do Pcqny, pedinrlo flxa.;Io de divisas entre a mei>llla 

Villa c o município do Parú ; 
'115--De fazendeiros, agricultores e ne;;ociantes de S. Josó, sobre qnestüo de limites, entre 

s . .Tosr~ e o rnnnidpio de .laearacy, do E~todo Lia llahia. 

Da de Agricultura e Industria 

Projectos 
291--\. !il8, ereantlo o credito agrícola no Estado; 
29:-.-:'\. 170, sobre eoneessüo de tenn.s devolutas a trabalhadores ruraes naeionaes. 

Da de Obras Publicas 
Officios 

tíl2 Do Presidente do Estado, dewllvenrlo os papeis de Angel<J Punaro Barata e FredeJ·ieo 
de ~!arcos, sobre r:oncessiío de pl'Ívilegio para uma estrada de f~rro. 

Projcctos 
tíl:l-:\'. Jli2, sobre privilegio (\e zona ú Companhia :llineira Auto-Vic.<;rw lnter-3lnnir:ipal, 

de Uherallu. 

Da ele Iustntc\~ão Publica e Civili:J;açuo de Iudios 
Hepresentaçõcs 

LO-I:-\ a ! .:~25, centcl e setenta e nove rcpresenlnçües, de diversas !rH:alidades, pedindo 
que 0 ensino rcligiCJsO seja adoptado nas escolas primarias do] Estado. 

-Além dos papaeis ucima mrmeionarlo;;, !JU, na Ser~relal'ía, gmndc numero de pedidos e 
representat,iíes sobre reforma judiciaria no E~tado, estando tudo á disposi•;uo do Commis,;;-\0 
mixta encarregada da me•m1a rHforma. 
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Projectos inidauos e movimentados na C amara dos Deputad.)s em 1911 
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Transnrnpto Observações 

l!Jll 1 Estal?elece que nas localidades em que Do sr. Moreira da Rocha. 
haJa pharrnacia dil·igida por pharma-
ceut!co formado podem estabelecer-se Retirado pelo auctor em 1911 !. 
pratJcos. · 

l!Jll :! Crêa na Capital nm recolhimento para Do SI', Senna Figueiredo e outros. 
menores abandonado;;, 

Pende de 3.• discussão 

l!Jll :1 Cr()a Jogare~ de avaliadores do juizo em Do sr. Olympio Teixeira e Olltl'OS. 
todas as CO !li arcas. 

1\lll 

l!Jll 

Hlll 

1 !Jll 

l!Jll 

S:anecionatlo 

Lei n. 577, de 2·) de agosto de 1 'lZ 

4 Concede. licença a d. Laura Nogueira D:~ com missão de Pel ições. 
Badaro, professora em Minas :\ovas. 

Hefund i•lo no projecto ·11. 

Sanccionndo 

Lei n. 5!Jl, de 3 de setembro de 1012' 

5 Auctoriza a construcção de um pavilh,io Do sr, Pedro Luiz. 
para tuberculosos, annexo á Santa Casa 
da Capital. Pende de deliberação do Senado 

(i Determina que nas comarcas constantes Do 
da tahella A, annexa a lei n. 3'75, os Jo-
gares de delegados de policia serão 
exercidos por bachareis em direito. 

sr. F. Paoliello e outros. 

Sanl~clon:ulo 

Lei n. 552, de l!J de agosto de 1\lll 

'7 Fixa a força publica pm·a o exerci cio de Da commissão de For1;a Publica. 1()12 

Sanccionndo 

Lei n. 557, de 31 de agosto de 1\JU 

S Aucforiza o governo a conceder a Paulo Da commissão de Ohras Publicas 
Pinheiro da Silva privilegio para cons 
ti·uc~·üo de uma estrada de feno. Pende de dcliber:H;ão do Scnad() 
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'l'ransumpto Observa<;õcs 

-----------------------------~--------------------------

l!lll \l Auctoriza a concessão de licença ao es- Da com missão de Peti<;õcs, 
criv:lo do 2. 0 ollicio de S. Domingos do 
Prata c ao escriv:lo de paz de S. Se- Snncclomulo 
basti:lo do Grotta, municipio de Ponte 
Nova, Lei n, Zífí!, de 2D de agosto de l!.Jll 

l!lll 10 Institue o registro de animaes muares c Do sr. Senna Figuehedo c outros. 
c a vallares. 

l!lll 

l!lll 

1911 

l!)lJ 

1911 

]!)J l 

1 11 

Pende de ].• discussn:o 

11 Estabelece que os invcntarios de qual- Do sr. Yaldomiro de Magalhães c outros, 
quer valor serão processados pelos 
juizes municipaes até o dospacho de Pende de 3.• discuss;to 
deliberação da partilha. 

12 Estabelece que nas concessões de estra- Da .:ommissào de Obras P nblicas. 
das de ferro poderá o Poder ExecutiYo 
fixar zona privilegiada ató 15 ldlome- S:mcdon:ulo 
tros para cada lado do eixo da linha. 

Lei n. ::;;.;\, do 2.2 de agosto do l!l .1 

1:\ Estabelece rtuo nenhuma acç:io, além das Do sr. Olympio Teixeil·a c outros. 
~>xccutivas flscaos do I~stado c dos mu-
nicip i os poderá ser proposta sem o de- Pende de 2. • discnssào 
posito próvio da importancia approxi-
mada das respectivas custas. 

11 Estabelece que nos inventados judiciaos Do sr. Odilon de Andrade c outros. 
c nos denwis feitos crn rtuc tenham de 
falar perccberào os collcctot cs as cus- Rejeitado em 18 de julho de l!ll:\ 
tas taxadas no art. 7G do regimento de 
custas. Archivado 

lf> Auctoriza o Presidente do T·:,tado a crm- Da conunissão 
tractar com os cidadl\os Carlos G. da 

de Or<;amcnto. 

cogta \V ig-g e Tra.iano S. V. de Medei-
ros a installaçüo (Ja Usina Sidcrnrgica 
ele que cogita o <Ice. fcd. n. 8.57\l, de 
23 de fcYcreiro do l!lll. I 

Jri Auctoriza o p;oYCrno a reformar na clfc- Do 
ctividade dos postos crn qnc estiverem 
graduados os ol!iciacs da Bl'igada. Po-
licial r1uc, tendo 31) annos de sei'YH;os, 
o requererem. 

S:ua c c i o n aul o 

Lei n. 572, do l!l de setembro de l!Jll 

sr. Frederico Schumann c outros. 

Snncclonaclo 

Lei n. 551í, de 30 de agosto de l<Jll 

17 Auctoriza o governo a sulJvcncionar na Do sr. Pedro Luiz. 
Europa ou nos Estados Unidos cinco 
aprendizes do electro-tcchnica. S:uacclon:1do 

Lei n. 51i2, de 13 de setembro de ID!l 

l!Jll lR Declara qno será gi'a!uita a celci)J'aÇào elo Do sr. Valclomh·o Magalhàcs. 
casamento civil crn cal't.oi"io, em casa 
do juiz ou na sala da;; aurliencias, esta- Ap]li'ol·ado em 2,• discns~:io em 31 Llo a);o~to 
helec~ndo as taxas devidas por esses do l!ll! 
actos fc\t·a do local indkado. 

Pende de 3. • discnssii.v 
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Transumpto Obsr·rn11;ões 

l!l Regula o aproveitamento das forças de Do sr, Raul Soares, 
IJUédas d'agua. 

Sancclomulo 

Lei n. 573, de l!l de setembro de l!lll 

211 Estabelece que nas colonias correccio- Do sr. Valdomiro de l\lagalhães e outros, 
naes de quo trata a lei n. 5H scr;lo in-
ternados os vadios, vagabundos c meno- Sancciomulo 
res viciosos de mais de H annos. 

Lei n. 5117, de l!l de setembro de U11l 
l!lll 21 Auctoriza o govCJ:no a estabelecer na ci- Do sr. João Lisboa e outros. 

dado da Campanha uma penitenciaria 
segundo os moldes estabelecidos pela Pende de p1recer para 2. • discussilrJ lei n. 3!ll. 

1011 2? Institúe a Caixa Beneflcent<J da Força Do sr. Jayme Gomes. 
l'uhllca de l\linas Geraes. 

1!lll 

lllll 

1\lll 

Hlll 

1\ill 

1011 

l!lll 

Snncclonndo . 

Lei n. ~65, de 10 de setembro de 1011 

23 Auctoriza o Presidente do Estado a con- Da Commissão de Petições. 
ceder as licenças solicitadas pelo juiz 
municipal do termo do Rio Branco e por Sancclon:ulo 
funccionarios de justiça de l\lonte Car-
mello, Patrocínio e P1tanguy. Lei n. 561, de 12 de setembro de lfill 

2~1 Auctoriza o governo a levar a credito do Do sr, Eduardo Amaral e outros. 
cidadão Ildefonso José Teixeira, ex-col-
lector de Tres Corações do Rio Verde, Rejeitado pelo Senado em 6 de agosto de 1\112 
a <tuantia de 8:800S813. · 

Archivado 

25 AuctoJ·iza o governo a fazer concessôes Do sr. Senna Figueiredo e outl'o<:. 
para explorações de mineraes. 

Sancclon:ulo 

Lei n ,1)7,1, de 10 de sete mim> tL~ l~tll 

2G Crf:a annexo ú Directoria do II,Ygieno um Do sr. João Lisboa e outros. 
po~to de soccorro e defesa contra o 
ophidismo. Pende de 2. • discuss'io 

27 Auctoriza o goYerno a doar ao governo Do sr. Ernilio Jat•dun. 
federal o proprio sito á rua das Flores, 
em Ouro Preto, no qual se aquartelou Rejeitado em 1\111 
o 1.0 hatalhào da Brigada Policial, 

Archivado 

:!8 Abre ao goYerno um credito supplernen- Da commiss<iO de Orçamento. 
tar :i vu·ha do n. G do§ a.o do art. 15 da 
lei n. r.:l:J, de 21 do setembro de 1010. S:uu~clonado 

Lei n. 569, de l!l de setcmh!'o de l\lll 

2., A•1clol'iza o governo a pagar aos funccio- Da commissào de constitui()ão e Justiça. 
nados do fõro do !ermo de Fenos a im-
porl~ncia a <tu e têm dirc~to .Por custa5 S:mcclon:ulo 
vcnc1das em processos cnnunacs no 3." 
trimestre de 1007. Lei n, r.\13, de 6 de setembro d•J 1~1] 2 
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Transumpto Ohserva~·ôes 

1011 30 Estabelece que haverá appcl!açào ex-offl· Da comnli~~ào de Or•;:unento. 
cio do todas as sentenças proferida~ 
crntra a Fazenda Estadoal. !'ancdon:t~lo 

Lei n. f>GG,:de 1\J de sctcmko de 1()11 

1011 31 concede favores ás associações de ercdilo Do ~r Senna Figncircdo c outro~. 
agrícola c de produc•;M IJBC ~e fnnda· 

1011 

rem no Estado. Pende de deliber a•;ão do S•mado 

32 Aucto!'iza o governo a prorogar a liconr;a 
concedida ao vigia fiscal do Jl!orro Alto 
e a conceder tres annos de liecn•;a ao 
escrivão de paz do districto de 1be:-
tioga. 

Da commisstio de Petit;•'•os. 

Sancclon:ulo 

Lein. 550, du l2t!c setembro de 1011 

lOll 33 i\[anda fJUe sejam admittidos para a ma- Do sr. Nelson de Ser.na o ou'ro~. 

Hlll 

19Il 

tricula na !<:"cola de Pharmacitt os ex a· 
. !ll<êS flnaes do Gymnasio l\Iineiro ou o~ Pende de 2. · discu~sào 

que forem processados segundo as ins-
truc~ões que o gon~rno expedir. 

:J.l Concede a porcentagem de 10 °(,, aos func- Da com missão de Orçamento. 
cionarios encarregados da cobrança da 
divida activa, qnai;Jner tjUe seja o im- Substituido em l!Ji2 pelo Jll'ojecto n. iiô. 
posto do qual clla provenha. 

Vide esse pt·ojccto 

35 Auctoriza o governo a contractar c m o Da cornmissilo de A gricultt.ra c I ndu~tria. 
dr. car·Jos Euler c o llr·. J. Gonçalvc> 
Itarnos a installaçào de uma usina para ltefundido no projecto n. 30, 
o fabt·rco do cimento. 

Vide esse p:·ojecto 

Hlll 31j Reorganiza a Dir·ect o !'ia de II.rgicno llo Do sr. Pedro Luit o outros. 

1011 

1\)ll 

1911 

Estado. 
Pende de dc!ibcr:u;áo do Senado 

:n Auctorira o l'rc,i•lentc do Esfa,lo a con- Da commissão de Agricultura c lndust~ia. 
tractar com Carlns Paulo & C<Hnp. e 
com o cidad:io I•':·nncisco Cauelln n 1ns- Refundido no projccto n.llO. 
tallal'iiü de uma lbina para a faiJ;·ic::-
çào de ca!'iJm·cto ue c~kio· Vide esse projccto 

:JS consillcra •I c nt ili.Ialle pulllica o Cor1g:·cs- [)rJ sr, Nelson de Senna. 
so dos Professores l'ublicos Priwados 
fundado em 1009. ltcjeitado pelo Senado em l!H I, 

Az·chiv<Hio 

:;a Refunde os projcctos ns. B;i e 37 solm~ Da commi.-;.,ilo de Agl'icultlll'a c Industria •. 
rnstallar;ào do Usinas paz·a o fabrico de 
cimento c do caz·bm·cto de calcio. ~ancionado 

Lei n. 571, de l(i<l• setembro de Wll 

101! 40 Orça a receita o flxa a despesa l':U'a (' Jla commiss:1o d•) Or1;a:Honto. 
C\CI'CÍCiO de 012. 

8ancionatlo 

Lei n. ;170, de L\1 do seternlJJ'O do Ul I 



Hlll 

1\l\l 

1911 

1\lll 

t\llt 

1\lll 

1\lll 

1911 
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-9-

'l'ransumpto Observações 

ü Auctorir.a a govemo a mandar imprimir Do sr, Valdomiro l\lagalhães e outro, 
na Imprensa 011icial o drama de Ber-
nardo Guimarües «A Voz do Pagé», Snnccion:tdo 

Lei n. 583, de SO de agosto de 1912 

·12 concede auxllios pecuniarios a empresas Do sr. P. Valladares. 
fcrroviarias que fundarem nucleos co-
loniaes a margem de suas linhas, Movimentado em HJ12 

Pende de deliberação do Senado 

.HJ Auctoriza o governo a ceder.gratuita· Do sr. Joüo Antonio e outros. 
mente ao governo da União as tonas 
devolutas nccessarias á fundação do Sunceiomulo 
centros :1 gricolas, 

Lei n. 563, de H de setembro de l'.lll. 

·11 Auctoriza o governo a conceder ao engo- Das commissões reunidas de Industria e 
nheiro Al!Jcrto de carvalho Drummond Obras Publicas. 
e outro privilegio para uma estrada de 
forro que, do rio J\larambaia, vá á esta- Pende de deliberação do Senado 
ção Alfonso Penna, na E. F. I3ah ia e 

\ Minas • 

. J:JI,\uctoriza o gorerno a contractar a cons- Do sr. Ignacio Murta c outros. 
11·ucçüo de nm ramal ferreo que, da 
ciuade ue .'). José do Paraizo, V{t a 
Santa Rita da Extrema. Pende de delihera1;ão do Senado 

JG Anctoriza o governo a entrar 6m accordo Do sr, 

\

. com os pl'ofessores de musica, dese-
nho e gymnastica das extinctas escolas 
normaes sobre os direitos que possam 
ter á percepção de vencimentos de dis· 
ponibllidade, 

Augusto Spyer c outros. 

Retirado pelo auctor 

Archivado 

li concede um anno de licenva a d. Maria Da Commissào de Petições. 
Leal da Silva Tavares, professora do 
1. • grupo escolar de Juiz de I<'óra. Pende de deliberaç.ão do Srnado 

48 Declara que, na antiguidade dos juizes Do sr. Olympio Teixeira. 
de direito não se incluirá o tempo de 
disponibilidade. Em l\l12 ficou pendente de parecer para 3.' 

discus~ão. 

1\1 Auctoriza o f{vver!lo .a pagar aos lentes Do sr, Ferro ira de Canalha. 
do GymnasiO \tmeH·o, de accordo com 
o dec. n. Gil, as gratificações que dei- n.e:jeitado pelo Senado em julho de l!llH 
xaram de percc"ber em 1\JO.':l pelo desdo 
brarnento das respectiYas cadeiras. Archivado 

50 Eleva os vencimento~ dos juizes munici- Do sr. Augusto Spyer e outros. 
pacs. • 

Pende de primeira discussão 

51 Manda denominar •Silviano l3randão" a Do sr. Pedro Luiz. 
cidade de Concei~ào do Serro. 

Pende de primeira discussào, 

s. c.-2. 
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'l'ransumpto 

"'""! i"'; 
~L-~--------------------7-----------------------

1~111 

1\2 Equipara os vencímento.s dos dit;~etot·es Hesultanto do at·t. :!IJ do projcclo n. 111, <l•> 
da Secretaria do Interwr c d<J \· t<:u;ào e qual foi destacada em ::." discussão. 
Obras Publicas aos do dircctor de Ily-
giene. Pcnd·~ do <.lclibet·a,;:uJ do Senado 

5B Auctoríza a ?.Iesa a pro':idenciar soh!'(: a ltcsultanle da ultima pat·tc do n. 1 du ~nt. 
equiparaçãO dos _venctmentos dos om- 2:l do projccto n. lO, do qual foi desLtcad~\ 
ciaes da Secretaria da Cantam do~ De- em 3. • discussúo. 
putados. 

Publicado cotno rcsoiLH;:w 

HesohH;ào n, 18, de 2 de se~cmiJro ck 1 ~ll I 

r.1 concede auxílios pecuniar_ios. a di1·ersos Da Commissito d<· Ot·•;:tmcnto. 
hospitacs, asylos c assocta';'-'e". 

R1~jeitado em 11 de setembro de 1\lll 

Archivado 

55 Anctoriza o governo a contractat· a cons- l>o sr, Francisco Yallallarcs. 
trucçM c o arrendamento das <),;trada~ 
de ferro do Estado pelo systcnw. da let Sancdonnclo 
fed. n. 1.126, de 15 de dezembro de 
1003. Lei n. 615 de 18 de setembro de l(l1;\ 



Projectos iniciados e movimentados 
NA 

Carnara dos Deputados 
EJY.I: 1912 
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rr~ject~~ iniciauo~ e movimentados na ~amara dos Oe~utauos em 1~1i 

1 
1912· 

1912 

1\)12 

1Jl2 

1912 

l\ll2 

Transumpto Observac~ões 

5G\Estahcle o processo a adoptar no julga- Da commissào de Policia. 
mento dos recurso8 cleitoraes. · 

Approvada e publicada. 

Resolução n. 19, de 21 de junho de 1912 

57 Fixa a divisa entre os districtos de União Da commissào dé Camaras !\Iunicipaes. 
e Pedro Tcixeil'a, do nHmicipio de nar· 
hacena, S:tucdonndo 

Lei n. 576, de \l de agosto de I!Jl 2 

58 Fixa as divisas entre os disll'ictos de San- Da commissa:o de Camaras Municipaes. 
ta JUta do Patos o S. Ped1·o da Ponte 
Fil'me, do muni c i pio de Patos, Sunc.cion:uln 

Lei n. 500, de 30 de agosto de 1!)12 

5!J Auctoriz~ o governo a prorogar a licença Da commissào de Pet.ic_;ões. 
concedida ao coronel Francisco do 
Paula Santos, 1." tabelliào ela comarca Refundido no projecto n, 71. 
ele :\lanhuassú. 

Vide esse projecto 

6') Auctoriza a reforma dos ofliciaes e praças Da commissào de Força Publica. 
da Brigada Policial, verificadas as con-
dições exigidas pela lei n. 500, del!JO!J. Sanceion:ulo 

Lei n. 580, de 28 de agosto de Hll2 

Gl Estahelecc o proeesso a observar-se no Do sr. Nelson de Senna. 
preenchimento dos logares de juizes de 
direil? nas comarcas de 2.• o 3. • cn- Sant!cionndo 
tranCJas. 

Lei n. 595, de 6 de setembro de 1912 

1912 62 Approva as contas do exercício de l!lll. Da commiss::'i.o de Orc;amento. 

Sanccion:tdo 

L()i n. 57!J, de 22 de agosto de 1912 
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2 Transumpto Observa1;ões 

"' s 
;:J z 

C3 Perdoa ao r·cu Amcrico CalTet·o a pena Da commiss::lo de LegislaPão o Justit·a. 
I[Ue lhe foi imposta pelo juiz de direito ' ' 
da comarca do !tio Branco. Sanccion:ulo 

Lei n, ;,Ri, de 20 de agosto de l\ll2 

l!ll2 IH Fixa a For1;a Puhlica para, o exercício de Da commisstLO de Fort;a Publica. 
1\JJ:l, 

S:uH~cionatlo 

Lei n. ;;x1, de 30 de agosto 1Je Hll2 

IV12 G:i Fixa as taxas do imposto de transmiss:\o !lo sr, Francisco Valladaros. 
do propriedade inter-vivos. 

1912 

I \112 

1012 

l\ll2 

1\l\2 

l!l12 

ltcjcitado em 1.0 d1J setembro de Hlll. 

Archivado 

66 Auctoriza o governo a contractar com o Da comrni,;sfto de Ort•amcnto. 
sr. Fontaine Lavc\a_ye e a Socioté Fran- , 
co-Uresilienne a constl'Ucçào de uma Rejeitado pelo Senado. 
Usina Metallurgica pura o fabrico de 
ferro fundido. Archi vudo 

67 Auctol'iza o governo a prorogar as liccn- Da commi,;~ào do Pclit;ücs. 
~~as concedidas ao cscriv:lo do paz do 
ltctlondo c à JH'ofcssorn. do sexo mas-
culino do districto do llomflm, de Pai-

Sanccionado 

rnyra. Lei n. r>02, de 6 do setembro do l\ll2 

GS Anctoriza o governo a mandar restituir a Da Commissüo de l'clitJÕes. 
Modesto Pinto Coelho a importancia 
quo pagou do multa á collcetoda de S:m(~Ciotmtlo 
Juiz de Fóra. 

Lei n. iífíl, do :10 do agosto do l~l!2 

CD :\!anda denominar-se •Passagem do Jo,.;é Da Commi,.;sào de Constiluit;::lo e Justit;a. 
!'edro» o districto que na lei n. 5:i6 tom 
o nome de «1' a.ssa.gcm do ?llanhuassún, Sanccion:ulo 

Lei n. 5\JO, de 3 d.c fetemhro do l\ll2 

70 Dá aos juizes municipaes compotcncia 
para organizarem as listas ospe?ia0.s Do sr. Nelson de Senna. 
dos eleitores donuciliados nos d1strt 
ctos do sua jurisdict;üo. Movimentado om l\l13 

Pende de redacr;<to final 

7l Auctoriza o govel'!lo a conceder ns licon- D:t Commissiío do Petições. 
~~as solicitadas por d. Lam·n, Daclnró, 
dr. Amaro Lanari, coronel Fr:.tncisco do Sancclonado 
Paula Santos o d. Maria Panciras l\!a-
cic!. Lei n. 501, elo :J de setembro de 1 !Jl:! 

1!!12 72 Crêa em cadn uma das seis cir·Gumscri- Do sr. Augusto Spyor. 
r~-ões cleitoraes uma Peni tencia!'ia mo-
delada pela do Ouro !'reto. Hojeitatlo cm2l de sclornhro do Hll! 
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'l'ransumpto 

I . l l . . D /il ,\ucto!'lza o governo a rnam ar ac rmttJr a a 

\

registro na Directoria de Ilygieno os 
diplomas do pharmacenti c os e cirur-
giões donth;tas expedidos pela escola ele 
Silvestre Ferraz. 

Obsorva1;ões 

Commissào de Instrnc~ão Publica. 

Sancciml:ulo 

Lei n. 585, do 30 do agosto de 1\112 

'H Estabelece a:l divisas dos tlistl'ictos de Da Cornmissão de Cmnaras i\Iunicipacs. 
Carrancas e Luminarias, do município 
de Lavras. Pendo de delibera1;.i\o do Senado 

7:, Cr<·a ;t Caixa Bcnellcente dos Fnncciona- Do sr, Senna Figueiredo e outros. 
rios Publicos. 

S:tn cci o n :ul o 

Lei n. 588, de G de setembro de l\112 

l\112 íti Or~a <t receita c fixa a despesa do Estado Da Commissão de Orçamento. 
para o exercício de l!H3. 

Sancclon:ulo 

Lei n. 506, de 19 de setembro de 1\112 

77 Fixa as divisas dos districtos de l\[arianno Do sr. Francisco Valladares. 
Procopio e Bemflca, do município de 
Juiz do Fóra. Substituído em 1913 pelo projecto n. l :7 

1012 

Vide esse projccto 

1\ll:.' 78 Revoga o dispcsto no art. 2." da lei n. Resultante do art. 3." do projecto n. Gl, 
'183, de lO do setembro de ElOS, sobre destacado em terceira discussão. 
incompatibilidades. 

!012 

l\ll2 

1!ll2 

1\ll2 

1D12 

Pende de terceira discussão 

70 Auctoriza o governo a mandar admittir a Resultante da emenda n. 1, ol1erccida ao 
1 egistro na Directoria do llygiene o,; 1,rojecto n. '73, em segunda discuss~io, 
diplomas de cirurgiões dentistas confe-
ridos pelo Instituto annexo á Escola de 
Pharmacia de Ouro Preto. p onde de terceira discuss:lo 

RO Auctoriza o governo a reformar o Exter- Da commissão de Instrnc1;fl0 Publica. 
nato do Gymnasio Mineiro. 

Sancclon:ulo 

Lei n. 589, de 3 de setembro de 1\Jl2 

RI Approva o com·enio celebrado em 18 do Da Cornmissão do Negocio~ Inter-estadoaes. 
dezembro de I \J12 para sollu~ào das 
questões de limites entre os Estados do 
l\linas e Espírito Santo. 

Sancclon:ulo 

Lei n. 5\ll, do 5 de setembro de 1912 

k:! Auctoriza o governo a entregar a cada Do sr. Francisco Yalladares. 
um dos cinco primeiros bancos de cre-
dito rural quo se fundarem no Estado . _ 
cem apoliccs da divida publica esta- Pende de segunda d1scussao 
doai, de l:OIXl~OOO. 

" Resultante da emenda n. 2'7, apresentada ao 
x:.l Approva a p01·taria expedida pela Mesa projecto n. '76 c delle destacada em segunda 

da Camai'a dos Deputados, <tno alterou discussM. 
disposi1;õcs do regulamento da l'Pspe-
pectiva secretaria. Approvatla o publicada 

Resolução n. 20, de 22 de agosto do l!JlZ 
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'l'ransumpto Obsc1 v ações 

Hll2 H.l Revoga o art. 107 da Constitui~ão do Bs- Do sr, João Lisboa c outros. 
tado. 

Approvada e publicada 

Li?i addicional n. 8, de 1.'1 de Helcrnbro 
de Hll3 

1!112 N;, Declara de interesse geral ns estahele- Do sr, Raul de Fal'ia. 
cinlc!lto~ sidcrurgicos, as linhas tele-

Hll2 

1912 

phonicas c tclcgraphicas, etc., <JUO go- Pende de primeira discus~ão 
sarem de f a v ores do Estado. 

HG i\[anda que nos f~ilos ,iudiciaes sejam l~esultante d~ :um ~uhs1ilutivo aprc:o:cntado 
contadas por intCiro ns custas taxada.~ pela Comm1s~ao de ÜI'<;a•• ento ao projcct 
no mt. 'iG do rcg·imento de custas. n. 31 de 1\Jl!. 

0 

Pende de Lleliber:H;ào do ~cnado 

Si Torna extensiva ás duas delegacias da Resultante dos aJ·Is. 7 a 12. a quo der<~m Jonar 
r'apital. e ás dos municípios ~ódcs de a,.; en:ondas ns. 3 a H., oJierccidas pelo ~e~a
l'refeilmas, a disposiçào do art. 1." do ao projecto n. Gl, sobre foJ'(,'a publica. 
da lei n. 552, de 18 de agosto de 1\Jll. 

Sanccion:ulo 

Lei n. 582, de 30 de agosto de 1\J12 

!l12 l)g Estabelece qne o exercício da phannacia Da Commissi\o do Sande Publica. 
só é pennittido ús pessoas fJUC se. mos-
tr-arem habilitadas do confoi'lliHlade ncjeitado pelo Senado em ,j de setembro 
com a lcgisla1;ào federal. de l!lH 

Archivado 

912 NU Crôa uma feira i.!c gado no município de Dos SI'~. Eli<1S Thcotonio c Valdomiro J\Iaga-
Passos. lh<ics. 

1!)12 

l!ll2 

:\lovimentado em l!lH 

Snnccion:ulo 

Lei n. GilO, de 25 de setembro de HJJ.J 

9() Declara applict~vcl aos funrci?nario~ p1:- rtesnlíantc Lla emenda do Senado, ao proje-
hlicos, a que ><c refere,. o tllsposto no do n. 'iG (orçamento). 
art. 1." do d~c. u. 2.'iW, <.lo 4 de j<t-
neiro do 1Hl0, Pcude <lc pi·imcii a discussào 

!Jl Auctoi·iza o goYerno a crear mais um of· Resultante do m-t. G. 0 do projecto n SG 
ficio do judiei~! e not!ls nas comarcas conslilui<!o pe.la emenda 11. {c destdcad~ 
em !JUO não haJa cscrlvi\o do JUI'Y· em tcrccu·a t!Jscu~sào. 

Pende de terceira discu~sào 

Hll2 ~·2 Manda denominar-se •Nova Elysia• o dis- Do sr. Augu~lo Spyer o onii·os. 
tricto do "Bt'ejo das Almas:., do muni· 
cipio do .:\lontes Claros. Pende de pdmeim discussào 

1912 \3 Auct.oriza o governo .a contmctar com a Do SI', Ignacio 1\lnna c outro~. 
Empr·esa Br-asileira de Navega;;ào o es· 
tabeledmento de uma linha de VllflOI'es ~!ovimentado em l!l 1:1 
entre Hio de Janeü·o c Caravcllas. 

Pende de segunda d 'ocus~<lo 
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'l'ransnmpto 

J~Jl2 ~H D·cclal'a •lllé ín<l•"P 1"'l'l)!E •J~ l•!gi1Íllla•,;~to ])r) sr-. Edganlo da CmdEl.. 
as posses qu•) .'~"'tiy::.r•~rn Ylo dorninio 
p:.ntiJul.ar,. p?r :í11~;2 ~;;?íi:}!no, ~e datai i'.Iovim•mlarlo ·)llll\lHI 
n,tl1e1Wl ·l Jr,1 .L • ,, L ~·' !r. JUnho! 
rl" ].~\l~. P;,nd•" rk :<egunch díscussào 

----------------- -- __________________ ~_ __ - ____________ _ 

s. c.-n. 





Projectns iniciados e movimentados 

Camara dos Dept1tados 
El\i lHJ;J 





Projectos iniciados e movimentados na C amara dos Deputados em 1913 

'l'ran:;11mpto O bs•:rva<;õcs 

19l:l \15 Fixa a força publica para o exercício Da Commi~sào de Ji'•Jr!)a Publica. de 1~111. 

1913 

1913 

1913 

1913 

1913 

1913 

1913 

1(113 

!S a n cci ou :ui o 

Lei n, l.i09, de 1G de setembro de l\lW 
\lG Declara do domínio particular as tf)rr:ls Do sr. Olympio Teixeii·a e outros. 

sobre as quaes as camaras rnunicipacs 
ou o Estado tenham cobrado impostos 
de teansmissào c novos c velhos di- Pende de parecer para segunda discussão J·eitos, 

97 Auctoriza o governo a prorogar a licença Da Commi,.;sào de Pdi!;ües. 
concedida ao dr • .Toa<luim- Barbosa de 
Castro. Refundido no projccto n. IH 

Vide e~se projecto 
!l8 AuctoJ·iza o goYcrwJ a conceder as liccn- Da Commi:.:sào de Pütiç<ies. 

(;as solicitadas por Arthur Gustavo Ro-
drigues Valle o outros. !te fundido n•J projecto n. l H 

Vide esse projecto 
9~l EJeya <i categoria de cidade as villas do Do sr. Nelson de Senna c outros. 

Guarancsia, Itaúna e outros. 
Pende de parecer para continuar em segull-

da discussão 
100 Fixa em 25 °/o sobre a lotaÇào, o imposto Da Commissào de Constitui<;ão e Justi(;a. 

a cobrar-se pelos títulos de no!llleaçào 
para os cargos do avaliadores. l'endc de segunda discnssflo 

101 Eleva a 75$000 o emolumento maximo de Da Comrnissão do Constituic;ào e Justic;a. 
ctne trata a letra- o -do art. 13~1 da 
lei n. 105, de 18')1. S:mccion:ulo 

Lei n. GOl, de 12 de setembro de lOl~l 

102 Regula o process? das acc;õos de despejo Do sr. Olyrnpio 'I'eixcira e outros. 
de predtos rnsttcos ou urbanog. 

Substituído pelo projccto n, l2G 

Vide esse projecto 
103 Auctoriza o governo a conceder a gratifi- Da Cornmissão de Potic;õcs. 

cac;ào de 50))000 mcnsaos ao vigia fiscal 
do Santa Luzia do carangola. Pende de parecer pat·a segunda discuss:1r.' 

101 Regula o acccsso aos postos de oHiciaes Da Commissüo d1J Força Publica. 
da fot·ça publica ale o posto de tcnon 
te-coronel. !S:nwcion:ulo 

Lei n. 5\lS, de i\1) de agosto de l\Jl3 
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Tr:msurnpto 

Wl:l JO;, Crêa o senic·o de saúde da forç.a pu- Da Com missão de Forc;a Publica. 
blica. ' 

J!ll :\ 

1 !I];: 

I !113 

Sntu•clon:ulo 

Lei n. !í!l7, do :lO de agosto de l!ll3 

JI)G Orça a receita c fhú a despesa do Bsta- I> a Com missão de Orc;amento. 
do para o exercido de 1\'114. 

S:uu~cl o n :ui o 

Lei n. Gl7, de 18 de sr:temln·o c\<: l!li 3 
107 Auctoriza o governo a entrar em accordo Da Com missão 

com o governo da União atlm de regu-
larizar o serviço de registro e arch1vo 
de marcas de animacs. 

de Agricultura. 
Suueelou:ulo 

Lei n, 614, qc 18 de setemhro clr, l~ll:\ 

liJ~ Concede favores ás cooperativas ou c•~i- Do ::>r. Senna Figueiredo e outros. 
xas de credito rural do systema Ratf• Snnccion:ulo 
fcisen. 

Lei n. Gl:-1, de 18 de setembl'r) d.-, 1 . ~1]3 

)()!)Manda denominar-se "Paraisopolis~ a ei- Do sr. ,João Lisboa e ou~ros. 
dado e município de S •. Jos/, do l'a-
rniso. 

110 Auctoriza o governo a abonar nas contas 
do cx-collector de Ponte Nova, José 
Joaquim da Fon.seca, a quantia que foi 
roubada, em estampilhas, dos eofres da 
collectoria a seu cargo. 

.\Iovimcntado em l~H 

S:tncdonado 

Lei n. G21, de IQ de setembro d<; 1:111 
D:~- Commissão de Petic;•:,es. 

Pende de segundct discussàrJ 

IQIH 111 Anctoriza o g-ovemo a relevar o cx-col- Da Commissão de Petiçúes, 
Jector de Entre !tios, Franci~co llcr-
nardcs de .'\[our:., do pagamento da Pende de segunda discu .... 
quantia que lhe foi roubada em estam- · '''lo 
pilhas. 

l!JW J 12 Auctoriza o g~ovcrno a .cons!dcrar cJTecti- Do sr. Senna FigueirrJdo 0 ou f. 
vos os prolessores mtcnnos, aetual· .los. 
mente em cxcrcicio, r1ne tenham dado S:mcdou•tdo 
boas provns de sua capacidade prolls- • 
sional, Lei n. G02, de 12 de setcmhro d,_. 

bJ:~ 

113 Abre crcditos sapplcmcntare~ aos da lei Da Commissúo de Orç:an11:nt 
n. 5QG para pagamento de despesas 0

• 
com a Escola Normal Modelo o parai Sanedonudo 
custas vencidas em processos crimes. 

I 
r 

111 Refunde os pro_iectos ns. !li e !1,;, sobre! Da Commissão de l'ctjp 1)es 
licenr;as. i ' · • 

!<!lllll~don:t elo 

Lei n. 61i">, d'J ]li d<) 5,,1-'!llilJl'O cl'; 
l' '1:1 
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Obsorva<;ôes 

J~II;\ JI;:J Auctoriza o goYcrno a concedot· a licen- Da Commissüo de Petii.{Ões. 

J!)J3 

I ~113 

•:a pcdi•h por l\Ianoe! RaymtttHI•> Dias 
Sim in. Sanccion:ulo 

Lei n. 1)0:3, de 13 de setembro de HtJ:I 

JI6 l\Iauda conf at· t<nnpo de scrvi<;o aos sar- Da commissCto de Pcti<;üos. 
gcntos José .Joüo Aln~s c oatt·os. 

Pende de, parccerJJ.ara co_ntinuar cnt terccir< 
ISCIISSaO 

117 J<:staiJolocc as divisas dos districtos de Da Commi~sào do Cam,uas Municip:v~s. 
:\Ial'iarmo 1' rocopio e Bom fica, elo mu-
nicípio do .Juiz de Fúra. ~lo1·imcntaclo em l\111 

S:tnedonad<> 

Lei n. ii·!IJ,:do I~> do setembro do 1~ 1 LI 

lli> Auctoriza o governo a reformar o solda- Da Com missão de Constitui'}àO c .Jusfi,:n. 
do Belchior de Sousa c Silva. 

Lei n. tiUJ, de lii de setembro ele 1\IJ:l 

ll!J Manda considerat· como de roversào o do- Do commiss:lo de Petições. 
crr.~o. que !JO!lieou tonen~o da Brigada 
Policial o cidadão Antonw Carlos car- Pende ele parecer para segunda discus:;:i') 
neii·o Viriat.o Catão. 

120 Aucto_riza olgoverno a conceder a licen1;a Da Commissfto de Potit;üos. 
pedida pela professora rl. Francisca 
Villa l\'ova, Snncdonn,lo 

121 Perdoa o resto da pena imposta ·pelo 
juiz do direito do Lavras ao ex-colle-
ctor José Antonio Dias 1\Iinisterio, 

Lei n. GOO, do 12 do setembro de l~IJ:\ 

Da conunissiio:de Constitui~ão e .Justiça 

S:tllC('Ion;ulo 

Lei n. ü!O, de 18 do setembro de l~II:~ 

J~ll:3 122 Appt·ova a,; contas do exercicio do 1012, Daocommissüo de Or<;arnento. 

]'.)[3 

I ~ 11 '' i 

S:tncdona,lo 

Lei n. üOG, de 16 de setembro '"~ 1~1!:> 

1'>3 1\Iancla admil.tir <t registro na Dil'octoria Do sr. Valdomiro Mogalhães e outros. 
~ do !Iygicnc os diplomas conferidos poi 

Institutos de ensino supc!'Íor cujos pro Pende d•~ delibcraçüo do S•:na'l" 
grauuuas obedeçam os clispositil'os da 
legisla<;:lo federal. 

12 J Declara isonto de concm:;o o provimento Do sr, Valdomiro l\Iagalhilcs o outr''' • 
dos car·gos ~lll"'riorcs aos do ama-
uuensc, nas Sccrctal'ias de Estado. I'ond<' do terceira discnssfiu no Sena'l ' 

1!6 Auctoriza o g·ovorno a emprestar ú C i.• Da Commissilo de Ur1;amento. 
l\'orte de J.\linas mil eont os em apolices 
da divi•la puhlica do Estado. Snm•,•lon:lllo 

L <;i n. ;,\1!1. de 111 de se tom ht·n •1·~ I '. 111 



,,, 

'·' . ;i 
i!.!: 

l!J13 

l!J 13 

1'.)13 

1!)13 

1'.)13 

1\)13 

}\)13 

1!Jl3 

1913 

1\J13 

HH:3 

o .... 
"' s 
;::l z 

.- 24-

'l'ransumpto 

126 Regula o pr·occsso da acc;ào de despejo 
de predios rusticos ou urbanos. 

Da Comm issào de Constitui~ã.o e J t" -.. us 1';a 
Pende de deliherac;ào do :'%nado 

127 Auctoriza 0 governo a subvencionar as Da Commissão de Agriculluta 0 lnd . 
fazendas modelo c1ue se fundarem para Ustnd. 
creaeào e selecc•ão de gado vaecum e Pende de parcc0r par·a segunda dis 
cavaÍlar. ' · cussão 

128 Provê sobre vota<;ào <los or•;amontos mu- Do sr. Elias 'l'lleotonio c outros 
nicipaes no caso de nào os terem votado · 
as rcspeetivas Camaras em qualctucr Pende de tel"ceira discussão 
dos dois primeiros annos do tricnnio. 

12\l Manda '1110 se _deduzam 20 °/o dos maprlas Da Commissão de Constituição Justi<' 
de custas cnmes C[UC n:\o tcnllan: s1do ,a, 
rcmcttidos ató o flm de cada trnncs- Pende de dclihcra<;ão do ~cnado 
tre. 

130 Muda a denommac;ão d3; cic~ade de Pium- Da commissã.o de Peti•;ões. 
hy c de dois outros d1stnctos. . 

i\Iovnnentado em 1\ll4 

~ant·donado 

Lei n. 622, de l.S de setembro d'' l'JH 

131 Auctoriza o "OVerno a conc<ldcr a licen- Da Com missão de Petições. 
ça pedida por Antonio José de Sonsa 
1\!adel, 2.o tahellião do t<Jrmo de Patos. Pende de segunda discuss:to 

132 Auctoriza 0 governo a conce.dcr .a I ~cen~:t Da Com missão de l'et:<;ões. 
pedida pelo c:dadão Juda R1hcrro a,t . 
Luz, amanuensc da I~scola de Pharma- HcgCJtado pelo Senado em l~lli 
cia de Ouro Preto. 

Archivado 

133 Crêa uma feira de gado na estaç:Io de Do SI', Raul Soares c outros, 
D. Buzcbia, do município de Cataguazes 

Sancelonatlo 

Lei n. 611, de I.O de outubro do 
l()l,l 

13,1 Declara CJUC nos inventados e part~lhas d~ Do sr. MoriJÜ'a da !tocha e out. 
CJUe trata o gcgul. n. 2.011 a c1ta1;:Io c r os, 
pessoal e geral. Approvado em primeil·a em a'"" . 

bosto de 
P1.mde de segunda di ·c ., • " u~sao 

1 'Jl.( 

1;1::; Itestaura o ensino religioso nas escolas Da Commiss:"io de Instruc,..ão p 1 . 
primarias. ' u Jhca 

Pende de primeira discpoc·> '' .... ].·,..to 
13G Anctoriza o governo a mandar admittir a Da Commiss:Io d" Instruc •.• 

registro na Directoria de Ilygiene os ' · ~-w Publica. 
~anccionado diplomas de pharmaceutico e cirm·gi:Io 

dentista conferidos pelo Gymnasio Leo-
poldinense. Lei n. G28, de '>') 1 

~- c. e ~·;temlJl·o c.l<; l(lll 
I A este projecto foram ·t{H'<'. 

do d ' J ' J 
1 h; n.o Jll s _1;xamcs c aclrníss~"io na 1~ .,.' 1. 'Oces~o 

mac1a de Ou1·o Pro(o, · .s Jo .\de Phar-
J<;ssas emendas foi·am SPJl''l'"'<la I divet·sas · omerHla.-; r<''f,.1.,:1,

0
1'ntauas on1 l9U 

• t" . ' u u s ''lll ., • d. 
sao e cons ttn•:m 0 J>ro 1·eeto.y J 1_:'· ISCUs· 

~~~-~-~--~~~~~~~-~--~-~-~~~~~~--~~~~-~---~·~-~-~~--~~~~·--~-~----~•~l~,~d~c~l-~~1~·1. 
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Projectos iniciados a movimentados na Camara dos Deputados em 1914 

Tran:;n!liJl(<J 

1:n Auctoriza o governo a conceder varios .\prosentado pelo st·. Argemit·o de Hozcndc 
favores :i companhi.t ou empresa •tuo Costa em 5 de agosto, foi approvádo em 
so organizar pat•a fundar no Estado primeira c segunda discnsí'IJ<:ls nos dias 'Z'i 
usinas.do preparar e beneficiar assucar, 1le agosto e 3 de setembro. 

Pende de t<:'rceira discussão 

L3':l Auetoriza o governo a ]H·omov,•r a tnnda- Apresentado pele sr. Senna Figueiredo e on 
<;ão do credito agt·icola de motlo a snr- it·os em 5 de agosto, foi approvado em pri 
vir especialmente <'t [l01JIH'lla lavoura. nwim discussào no dia 25. 

}:3!1 Auctoriza o governo a 1:on•:cdct· 
licenças. 

Pende d1; segunda discussüo 

di nJt·s:.s Apresentado pela Commissào de Heprescn ta 
t;õcs c Petições em lO do agosto, passot 
pelas tros di scussõcs rcgimtmtans nos dias 
25 de agosto, U e l7 de setembro. No dia 
IS desse mcz foi approvado em redacljito fi-
nal e rerncttido ao Senado sob n. 175. 

Devolvido pelo Senado, com emendas, no dia 
21 de setemhro, foram cll as approvada:~' 
sendo, em seguida, approvada a ~·cdac,;ao 
final feiia de accordo com o nnctdo. 

ltemettido á sanc1;:1o nessa nl'Jsma data, solo 
n. 100, foi sanccionado no dia 20. 

Ld n. G35, de 2!l de setembro de !\IH 

A udoríza o governo a pormíttit· que os Apt·csentado pela Commissão de Represen-
hcrdciros do eabo ,\g-apito :\larinho t.a,<iics e Pctil;iles em 11 do agosto, passou 
Falciio c do anspcssada Foliciano Firmo pelas tres discussões regirn.mta,!s nos dias 
~~omplet.cm o pagamento de suas con- 25 c li! de agosto c no dta 1 J de sotcmbro. 
trihu.iç<ic.s af!m:Ic terem ,Jiroiio aos be- A 15 foi approvado em rcdacção final e re-
ncflciOs tnstltmdos pela lei n. Gli:i, de mettido ao Senado sob n. 1'71, 
l!H I. Devolvido pelo Senado com "mondas, foram 

estas approvadas no dia 24. data em que, 
approvada a rcdacr;fw finaL feita conforme 
ll vencido, foi o pt·ojecto enviado :'1 .~ancç:io 
sob n. llll. 

Sanet•ion:ulo 
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1'.114 

J!JH 

Hl\ Fixa a for<;<\ ue 1\115. 

Transnmpto 

publica pat<\ o 

Auctoriza o govürno a CJ·<:ai·. na esta<;_:to 
do Sitio, da E. F. C. Brasil, uma f•ma 
para a venda de 1.nulo suino em expor-
taçào. 

J.t:J Auctoriza o governo a crca!' urna feim de 
gado na esta<)i\O d'" 'l'uyut.y, tlo muni-
cipio:de i\lulambinho. 

()l)ser,·;.t.Jí~,e~ 

-

8anedonaolo 

I,ói n. l)lfJ, d•) I.'• d') 'mtubro •J,, 
- I~ IJ : 

~-a nc·c•innatl" 
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Transumpln Observaçrir~s 

Auctoriza o gol'el'!lo a mandar !0var a AJHesetltado pela commissào de Pel ir;,·,.ls em 
credito do ex-col!ector Ildefonso .José 12 de agosto, passou pelas tres tliscussiie' 
Teixeira a <[Uantia de 8:8011$>Wl. rcgüncntaes nos dias 25 e :ll desse mez 8 

no rlía 0 de setembro. 
A lO foi approvado em rcdacr;ão ílnal c t··~

mot1 ido ao Senado sob n. ]7;), 
Foi rcjí1ado pelo Senado em 1;> de setemht·o. 

Are!Jivado 

1·1:J Aauctoriza o gon·r·no a eonced,,I. mn Apresentado pela commissão de Pctiç,3es em 
anno de lieenr,~a ao collectot· do Carmo 11 de agosto, foi approvado em primeira 
do Frnctal. disens~:io no dia 25. 

Pende de segunda discussào 

HG Fixa o subsidio c ajuda de custo dos ,\presentado pelos st·s. Senna Figueiredo ·~ 
mcm}JI'Os do Congresso, o sub~idio do outros em 11 de agosto, passou pelas tro..; 
Presidente o a repr·esonta•;~'\o do Vice- tliscussr\e~ t'l~gimnntaes IJOS dia~ 23 e :li 
Presidente do Estado. desse mPz o nil dia 1.' de setemhro, sendo 

117 Or;;a a receita c fixa despesa do Est. a do 
para o exercício de 1~115. 

nesta 11l1 i ma data appr·ovado e remettido 
ao Senado sol! n J(il. 

Bm .j de setembro foi devolvido pelo Senad<J 
con1 urna emenda fixando orn um conto d·" 
r<'d' a aj11da d,, custo, extensiva aos que 
residirem na Capital. 

Essa emenda, rejeitada pela Camara do dia 
5, foi sustentada pelo Senado no mesmo 
dia c, afinal app!'OYada pela C:1mara a 6. 

Nossa data, app1·ovada <t redac•,~:lo final feita 
de accordo com o V(mcido, foi o projecto 
enviado :'t sancq~1o. 

8anceion:ulo 

Lei n. Gl~l, de o) de sdembro de 1\ll.l 

Apresentndo pela commis,'<io de Orc<unent.o 
em 17 de ngosto, pass,>u pelas tres discus-
sües regim.;ntaes nos dias 25 de agosto e 
1G e lR de setembro, tendo recebido em2.• 
e :3.' discussC>es diYcrsas emendas das quacs 
as qnc foram approvadas, int~oduziram no 
projecto as seguintes alto!'ao;.oes : elevan· 
do a receita, fixando em I) ''/o a taxa de ex· 
porta•~ão de g·ado e em ~>00 ré:i~ por caixa 
a do 'imposto de exportaqào de cerveja., 
auctorizando o goycrno a por •Jlll excCIHJà'J 
O dcc. !L L'i~l:\ sobre imposto de consumo., 
fixando ern u, l "h a taxa do imposto ter-
ritor·ial, obrigando ao imposto de meio por 
cento sobre o respeet.íi'O valor as pr:orog·a-
;;.õcs do prazos ~e contract:os <l~ pnv!legwf'7 
estendendo aos mverni.-;tas o Ill!JlOsto r11W 
rccahe sobr·e o mercador de gado, creando 
imposto ~ol,re os pcculios, s•::gmos ou he-
dcficios pagos por associa<:ües de segmo 
ou de mut.uali·mio, obrigando ao pagamen-
to do imposto dr; industt'ias o profissôe:; O>~ 
presidentes r; directores dessas as.~oei~li)<HJ,;, 
auctorizandu r~ revi:;~l<> th classiflea<,:ao da~ 



1 ~11·1 

30 ·-

Transumpto 

117 Orc"t ·1 receita c na a · -:. ' · f' dcs}wsa <lo Esta-
d~ 1;ara o exercício de l.lL>. 

collectorias do E,;tado, cr~"ando imposto 
sohre os espectaculos de cmcma, cil'co dc, 
cavallinhos etc., prorogando ~ Jlrazo para 
pagamento sem multa das d1ndas ·prov,,_ 
nientes de venda de tonas devolutas, de-
terminando <tuc as m;msagcn,s c relatorios 
do Presidente o do~ Scc1·ctariOs de Estado 
sejam publicados somente .no orgào 01\icial 
c em jornal de grande Circulação da <'a-
pitall~'edcral, isentando do imposto os (1

0
_ 

ees, <tucijos e fruc!.as procedentes das ,,
8

_ 
tac•.õcs de agnas unncracs fJUando flzcre

111 pa'rte da hagagcn~.dos aqu.atiCos, obrignndo 
ao scllo de :Jfli) rms ns gmas qun.ntitattvas 
de cxportae;ii? .de gencPos c?m. Imposto a 
pagar, pernnttmdo ao contribUl!ltc dn Cai-
xa llencflccnte converte!' o pc;culio em Pcn. 
são mensal par~ ser. paga a su<l: fanüJin 
depois do seu Jallecnncnto, ahrmdo um 
credito supplementar ao n. 7, do § l,•l de, 
art. 4." da lei n. Gl7. do 1~13, c um de ~in
to contos para. as despesas de ncr(nisi<:tto 
de, vaccina antlcar!Jt~nculrJsa, t:ednzmdo 'r)s 
vencimentos do o !lu· 1al do gabmete do Pre,_ 
sident.e do Estado, flx_ando as ~espesas de 
illuminaç<io do Palac10 d!J. l'I·e.st~encia e a~ 
de custeiO de> m:t?mO\'Cis ofltciacs c da~ 
cocheiras da I olic1a, dando verha Pal'a . 
installac;M do Extc_rnato do G.vmnasio '01;~ 
Barbacena, deter~nmand? . q~e os auxilio. 
constantes do proJccto so .-;cpm pagos de~ 
pois d() recolludo ao 'l'hesouro o ]lroriue·to 
da loteria rrue o Estado contractar, aucto. 
rizando o governo a entrar exn accor·do 
para a solução amigav~l de quaeJs'luer rrue •• 
tôcs pcndentr.s em JUizo, regulando 0 Jl·s_ 
gamento de c~stas nos . procesws em 111~~dccahir a .Justtr;a ~ubltca, conforindo ai 
"ovcrno auctonzar;ao para consolidar '\ J 
disposir;ões referentes ao ensino pr irnari'r s 
sccundario c normal c. fazer· as modilic;~ 
r;ücs qu~ .i ulgar ~ecessai·.tas, hen\ como Para 
reorgamt.ar as Secretarias de_ hstaclo e r,_ 
partir;ões ás mesmas. subordmadas e Par\ 
desdobrar a Secreta_r1a do Int~rior em In'-
tcrior c Saude ~uhltca, c .Just11;a c Se"u~ 
ranr;a Pu_blica, tacultando o contracto, '"'nn 
extrangCiro, rle.mcs~res de ';ultux·adc l'tuno 
1, algodão c de Jruclicultor·es e vetel'inarieJ,' 
:mctorizando a mesa ria Camara a r~,.,, 1 . s, 
regulamento de sua Se~t·ctaria, con~e~ler;~ 
do ao governo anctot'!Zar;üo para fat.ci· 
doar;ão ao g·?vomo federal do {ll'O]>l'io <<l>a. 
vilh:lo de ?Ir mas Gcracs" construido IH) I' 1·) 
d 13 Jandx·o para a Exposie;uo \"acionai:. 
abrindo diversos ci·r;ditos. 

~o dia lU de s~Jtembro . foi appt·eJ\'ada a I·e-
dacc,~ào flnal, !cita contor!nc o Yüiwido, (rJn-
do sido dcstaeada e jmhhcada cr)mo Jtr:so-
Jur~:lo n. 21 a em.!rH a auctol'izando a ~"· 
visào drJ ~''':!·n\amr!nto da Scci·etaria da(;;~
JJHti·a. 
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1~111 

117 Or\a a receita o fixa a d<:spe,;a {\., 
do Jlara o '-'xorcicio d<.) l\1!:-,, Esta- O projecto foi, nessa mesma data, rcmottido 

ao Senado sob n. 180. . 
Approvado por ar]uella Casa rlo Congrcso nos 

tr:es turnos regirnentacs, foi por c lia en-
vtado á sarw;.ão, no dio 2:3, desdobrado em 
•1natro proposi•;ões distinctas, as seguintes: 

1. • Orçando a receita e fixando a despesa. 
Foi esta sanccionada em 8 de outubro de J~Jll. 

Lei n. GH;, do 8 de outubro de 1811 

'!.' Auctorizando _o governo a rcorganii.at· a.'< 
Secretarias de Estado e a consolidar as dis-
pos ir;i'•es referentes ao ensino prima rio, 
secundoario c normal. 

Foi esta sanecionada em L'' do outubro li·· 
1\H ~. 

Lei n, 1),1:3, llc 1.0 llc outubro de 1~)1 1 

3.·• Dispondo soln·c pcculios. da Caixa Hcnefl-cente. 
F'oi esta sanccionada em H de outubro do 1 ~ll •1. 

Lei n. G1G, de 8 de outubro de 1911 

I. • Dispondo sobre o pagamento de custa:; 
, ~rn que dec1_1hir a jusiir;a puhlica. 

l• 01 esta sancctonada em ti de out.uht•o de 1\111. 

Lei n. tlH, de G de outubro de 1\11-1 
118 Anct.ol'iza o governo a entrat· em accot·<lo Apresentado pelo sr. Augusto Speyer <'!ll 18 

com os professores das oxtincUts eseo- de agosto. 
las normacs e com os funeciot~arios da 
Escola de Pharmacia de 011ro Preto, Pend" de primeira discussflo 
no sentidc de se liqnidat·em adminis-
trativamente os respectivos direitos, 

1<19 Estabelece quo subsistem como anncxos Ap1·e~entado pela comrnissão de constituição 
privativos do 1.' e do ~.· oJl\eios os c Justi<;a cm2-J de agosto, passou pelas tt•cs 
feitos da provedoria c as exccur:ões ci- discussôcs res-irnentaes nos dias 2G e 31 do 
v eis pat·a todos os scrvent.uarios ainda agosto e 1. • a e setembro. 
exi~tcntos, quo, ao tempo da lei n. J~ 
de 18\ll, exerciam privativament~~ aqncl- l•:m segunda di.;;cussão recebeu emendas, que 
las funcçücs. foram approvadas, mantendo nos termos 

annexos às comarcas do Estado o o!Ticio do 
Registro Gera! c abonando conducr;tto 
aos avaliadores do juizo. 

I<:m l. 0 de setembro, em virtude de dclibcra-
,_,:lo da Gamara, a Commissão dil Hedacr;1io 
desdobrou o projecto em trcs, de confor-
midade com a mataria primitiva c com a 
das duas emendas. 

O I.• continuou com o n. ll~l c os dois ulti· 
mos toma1·am os ns, lG2 c 163. 

Approvada a redae.,ào final do do n. UO ::o 
dia 1," de setembro, foi elle nessa data rc-
m,)ttido ao Senado com o n. 11}3. 
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T1·ansumpto 

H9 Estubcl.o~e •.PIO subsistem c,omo ~>n~e-'l!"o dia H foi devolvido I.Jclo Senado , , . 
xos pll\'atJvos do 1. 0 5' do 2. 0 offic~os emendas <!UC foram npprovadas 11 ~0d1. Sois 
os fc11os da provcdona c as c:'ecw;"es com excep<;üo do§ 2." do artin·o Ia lr1, 
cíveis para todos os scrvcntuarJOs amda da de n. 5, o <1nal foi rejeita<lo"' , a~~It1vo 
existentes, que ao tempo da lei n. lil isso rcmettidos de novo· lH·ojc~toscn,_,o por 
de 18\l\, exerciam privativanH~nte a<lliel- das, ao Senado. ' · 0 enH)Il-
las funcc;ões. Essas emendas dispõem :-a 1 • 'lU 

trihuk•>es de contador e di~tril 0
• as at-

'l'l'ibuÍ!al da Rela1;ào sejam e~c•·cld 1d0 1' do 
secretario ; a 2, •, que os a valiaâ01., ~s !J<Jlo 
r :.lo por <listribui1;ào ; a 3. • que fl q: 8 C1'Yi-
<lo na Capital um 3. 0 o!llci~J d<> ,, 8~u~ ::re:t-
judicial o notas ; a .1 •, ,1uc fi•tu,:m r 1 '1'~o do 
para a l. • •tninzena de m:wço' d U<. Judas 
eleições de ~;enadore~ e d<Jl;Uta<l : 1\)l;; a~ 
grosso Est~doal ; a ;;, ·, que fll 1 ~s ao Con-
no auctor1zado a contractar h 1~ 0 ~0\'cr
cxtracç:~o de lotor!as do Estadcrvi<;.o de 
que a le1 entre em v1gor na data d~' 0 a. 6. · 

150 Pixa as divisas do distJ•icto da Uarra, do 
município d•" caho V.::rdc. 

blica1;ão, Stta 1n1: 
Em 17 de setembro coiJilr mou 0 :;; 

deliberação dR Camaw sobre 0 · ,c;;auo a 
artigo-additivo; pelo que, 3.Jll!·ó\.:-·'' d<) 
rcuac1;ào final conforme o ve 1~ci ,,<Ja a 
qual, em virtude de dcliheraç~\o do d?, Jhd:t 
foram o projccto e a.s emendas de~d ~cna•1•J. 
em t.res proposi1;õcs, const ituid· ,Obra'las 
pelo projecto com as emendas 11 .'"'-:-a l • 
., • 9 • I • d "· ') 1' l ' " , a~. , p~ a unen a n. .t, e a 3 • - a 
eme_nda n .. a, for~.m todas es~as 1,, • • .ll<.'la 
cn nadas a sancçl\o. 1 0 IHlSJ •; ''•!s 

Snnl•cionad:1s 

A matcria. da emenda n, 5 (lote,· . 
tue a lcJn, G21, d~l9descte/(asJ const· 

. n lro de ~~t-
A da,c;nenda n. 3(eleições) con.. . 

1· 
n. l.i2<>, de 19 de sct1•mJ,ro de H)J.111tu,, a j._,i 

A do proj:cto con! as emendas . 
6, constitue a le1 n. G21) de. 19 33 • 1, 2 'l ,, 
de 1\JH. ' " '' seter;1 ,; 1.~ 

Ap1:e~entado pela Commissào do '· 
nJctpa:és .em 21 de agosto f q<~;naras !\ru-
em prlmcJra discussúo no 'tli~\1a1.PPl'ova•to ... _.. 

!51 Andoriza o goremo a ~.·ontractat· o 
ri,;o de ,,_x(rae•;.ào do loterias. 

Pondo de segunda discn~sào 

ser- Apresentado pelo SI'. At·"cmir· 
em 2.1 de agosto, foi app1·o\'a(lo de Rozcnd,, 

!52 Auctoriz~t o govcmo a •:oncedcr á com-
panhia Mineira Anto-Via<;ào Inter-Mu-
nicipal. de l:bcraba, zona pl'ivilegiada 
de lO kilometros para cada lado do 
eixo das estradas con~tl'nidas r:rn \'ir-
tudn rl<l nmirado. 

r a d1scussào no dia 21i. 0 •mt )ll'in1 e[~ 
P<mde de sco·unda 0· . "' ' bcuss~\o 

Apresentado pela Commiss·' ·' 
lJ!ícas c Viaç·-tc) r·r11 '>~ d · · '10 '-'e Obra,. I' (. ·(_ -' ...,\) f· •t I)' ·t ''"' IL-
provndo ''-lll prirn•:ir·a" s'~"u' ,..,r; o, foi ap-
a:J o 21 <le sctorubro. "· .,.., 111 ;t discnssô<!s 
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Transumpto 

1531 Fixa as divisas entre 
Pomba e Guarany. 

os municípios 

15t Concede licença ao juiz municipal 
Dambuhy, Mi;;ucl I' in to Ribeiro. 

Observações 

do Apresentado pela Commissão de Camaras 
!IIunicipaes em 25 de agosto, passou pelas 
tres discussões regimentaes nos dias 27 e 
31 de agosto e I, 0 de setembro, data. em 
que, approvado em redac!;ão final, foi re 
mettido ao Senado, sob n. 16-1. 

gnviado a sancção pelo Senado no dia 15 

Sanccionatlo 

Lei n. G2R, de 18 de setembro de 1\lH 

de Apresentado pela Com missão de Pctir;ões em 
:25 de agosto foi approvado nas duas pri-
meiras discussões em 27 ele agosto c 17 de 
setembro. 

A 21 de setembro foi apresentado como emen-
da <to projecto n. () do Senado, 

Vide projecto n. 9 elo Senado 
155 Auctoriza o governo a entrar Bm accordo Apresentado pelos srs. Senna Figueiredo e 

com a Camara Municipal ele Barbacena outros em 25 de agosto, passou pelas tres 
para o fim de converter esta a sua di- discussões regimentaes em 31 ele agosto e 
vida fundada a typo do juro mais baixo. em lG e l7 ele setembro. 

No Jia 18, approvado em reclacção final, foi 
rerncttido ao Senado sob n 179. 

gnviado a sancção pelo Senado no dia 23. 

Sancclon:ulo 

Lei n. 637, de 20 de setembro de 1914 
15G Auctoriza a nomeação de uma commi~são A~resentado pelos srs, Valdomiro de Ma>S"a· 

mixta de um senador e dois deputados .hãcs e outro em 2G de agosto, passou pelas 
para proceder a encorporaf;ào, no texto tres discussôes regimentaes em :n de agos-
constltucional, de <1ualrgler reforma f!UC to e em 1 e 3 de setembro, data em que, 
fõr votada. approvado em redacção final, foi submetti-

do ao Senado sob n. 167. 

157 ApproY::t as contas do excrcicio de 1\11:3. 

Approvado por aquella Casa do Congresso, 
no dia 18, foi publicado como resolução n. 
Gl; pelo que foram nomeados membros da, 
Commissào os srs. senador Levindo Lopes e 
deputados Odilon de Andrade c Valdomiro 
l\Iagalhiíes. 

Resolu(;.ão n. 61, de 18 de setembro de IOH 

Apresentado pela Commissão de Orçamento 
em 28 de agosto, passou pelas 3 discussões 
regimenbes nos dias 3, 10 e 17 de setembro. 

No dia 18, approvado em redacção final, foi 
remetti1o ao Senado com o n. 177. 

No dia 22 foi devolvido pelo Senado com 
onr.e emendas, a I. • auctorizando abertura 
de credito, a 3, · cedendo á Cama r a Munici-
pal de Villa Braz o predio do primitivo 
Grupo gscolar, as de ns, 4 a O creando o 
serviço de corretagem de fundos e dispon-
do sobre a nomeac~iío de correctores, as de 
n. lO e 11 sobre âuxilios, e a de n. 2 dis-

.s. c.-5. 
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'l'r::msumplo Obsorv:v;ôos 

l c' ·0 uo HJI" ponuo que, quan;lo no dia. das eleic;õ<)s 157 Approva as contas ' 0 exm· ICl ' "• para a rocomposH;ào !lo Congresso se 
tiver !lo fazer cloiçtl~ para preenchimentc 
do vaga aberta no Senado, cst[l. nltinn ., 
farú em cedula especial. ' ·' 

•rouas essas enH!nclas, excepçào feita pnrn a 
de n. 2 que foi desue logo <lestacau[\ 

1
•
1 

~ 
constituir? projcdo n. 17:>, foram ~!>\;/• 
vadas no dw 2:1, rosohendo [1. C:tnl[l.ra . 0 
na rodacc;:to final, fossem closdohr~d~sltUc 
proposh;;ies distinclas as rnntcrins oxtt~:tn!c: 1 a do Jll'OJOCto. 1,\o< 

Nossns condições foram aprc)sentndas ·1 
1 

. 
posic;õcs, cuja redacç:lo foi approv1\ 0 
naquclla mesma data c que fornrn cnvi a

1
Ja 

ú sancc:fw sob n~. \H) a \J'.l. n.c as 
A de n. \lG, consti~uid:t pelo pro:incto , 

omend:t n. l, foi sancc!Onatl"' em 1 • el Pci;L 
tuLro. • c c on. 

Lei n. WS, ele 1.'' de outnhro de l~l! l 

A de n. !l'7, constiluida pelas ')lll•:nrla, 
10 c ll, foi sanc<.:iona!.la em ~[) dr; sni ,.

1
' 1 n~ · ' - "·' ll ) !'o, 

Lei. n. GB 1 de 2:J do setembro de l~lll 

A de n •. 98, constitt~ida pela emenda n. ,
3 

. 
~ancc10nada no dw 2\J do sctemlJl'o, · • 1oi 

Lei n. G3:J, de 2\J de setembro de lDI-l 

A de n. _00, con~Lluil_]a Jlülas cmr;JH] . , 
a (), fo1 sanccwnuda em :!\J dr> sr•t :

1
:ts

1 
ll:-;, 

• • o '" n >t·o. 
Lei n. G:JG, de 20 de setembro <\r) l~lJ.'t 

FB Auctoriz!l 0 governo a mandar restitui\ a Apt·esenlado pela CommisstlO lle Orr" 
· ~ l\Ianoel ltomi\o dr; J<·sus, collect?r l 0 om 2~l de agosto, passou pelas 

11
.,, ~·ll~lentu 

15~) 

município de Pirut.lga, a !plantw. 'tnc sões rcgimentaos em 1 o. 10 ,, 1'7 â'. '~I;.;cus
rccciJcU em moeda lalsa. !Jro, data em !JUe, appi·ov::H!o 

0111 
.'" \''lclll-

Ilnal, foi l'cmcttillo :'t s!\llC<'t\o ,·oh 1 ''< 
1
nr:r;:io 

~ ·-' n. ";x. 
Rejeitado pelo Senado no dia :21. 

Are lt i \'t\llo 

ltcL.•ula a taxa do impo:;lo de novos c. YC- AJ>resentado JH;]u si'. Scnn,o 1,. 
" J ll 1 :\. i J~{llt_~il·Pí]() ''11.1 lho:; direitos p::tm as I,\']> O Jecas t .'~ 2\J de a"osto. · · 

estabelecimentos indn,lriae.~ ou rtgrt- o 

c:olas c.le \'alor sup,~rior a cem crnltos dr. l'cmle de Jlrilll')Íl'a <lisc·ns .. -
réis. ;J • :-:i<LO 

lill crê· a nas conHu·crts !!'~ 2.' .? .:J. ~ entw,n.- Apres•mlado pr)]~ sr. C.:tldeira .Jm . , , , 
l. cias o cargo do oilJCibl]liiiatno do IC· de sckmhro, foi appro1·aclo ,, 11 \l)!.~.llJ_l " 

gistro geral ele hypoihcca.~. discuss11o no dia 111. · o 1 l>ltinetra 

Pondo l\1) scglmtb lliscuss:lo 
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Transumpto 
Observaçôcs 

crêa cinco logat·es de corretores de fun- Apresentado pelo sr. Valdomiro de l\!aga 
dos. lhàes, em t. • de setembro passou pelas 

duas primeiras discussões nos dias 17 e :?1, 
tendo sido julgado rnejudicado, em ~cssn.o 
ele 2:1, Jlela approva(;ão das emendas ns 
cl a!), do :Senado, ao projecto n. 157 (pro-
posiçào n. 177). 

Archivado 
IG2 1\lantém nos 1ermos annexos :\s comm·cas ltesultante do art. 2. 0 do projeeto n. H!l, dos· 

do Estado o oflieio do Registro Geral, tacado em terceirn discussão, foi appro-
vndo nessa discussão e em redacçf1o· final 
em :J de setembro, dnta em que foi rcmet-
tido ao Senado sob n. 1G5. 

Devolvido pelo Senndo com uma emenda no 
din 1\l. foi a emenda approvada no dia 21. 

Nessa mesma data foi ap1,rovada a redacçilo 
flnnl fc1\a confot·me o vencido, sendo o pro-
jacto enviado á sanc(;ào. 

S:tnccion:ldo 

Lei n. 11:2\l,de 21 ele setembro de 19H 
!G:J Abona conduc(;ào para os avaliadores ju- Resultante do m·t. 3,o do porojecto n. U~l, 

diciaes, destaeado em terceira discussão, foi appro-
vado nessa diseussào c em redacção final 
no dia 3 ele setembro, data em ((HC foi re-
mettido ao Senado sob n, 11i8. 

Rejeitado pelo Senado no dia 9. 

Archinclo 
1G1 Altera o pt·ocesso dos exames ele admis- Resultante dcs arts. 2 a G elo projccto n. 13G 

süo . (, matricula na I<:scola do Pilar- de l\ll3, dclla destacados em 1.• de sctem-
macta. hro, foi approvado em terceira discussào c 

em rcclacçào final nos dias ·1 e \l ~esse mez, 
sendo nesta ultima data remetüdo ao Se-
nado sob n. lG\l. 

Pende de <leliberação do Senado 
1G5 Auctoriza o governo a relevar a multa Apt•csentado pela Commissào de Petições em 

imposta ao dt'. Domiciano Augusto dos 10 de setembro, foi approyado em primeira 
Passos Maia pelo presidente do jmy discussão no dia lG. 
ele Santa lUta de Cassia, em dezernhr'o 
de 1Wl8, Pende de segunda discussào 

IGG Auctnriza o govcmo a conceder um anno Apresentallo pela Commissào de Petir;ões em 
de l,icen(;a ao juiz de direito de Manlm- 1 t de setembro, foi approvado em prinJCira 
assu, di', ~Ianoel .Joaquim de Lemos. diseuss;lo no dia 17. 

Apresentado coJuo emenda ao projecto n. \1 
do Senado, 

Vide projccto n, 9, elo Senado 
IG7 Auctoriza o goYerno a ahonar em conta Apresentado pela Commissào de Petições em 

do collectoi· de Damhuhy, Sergio l\lon- 11 de setembro. 
tijo, a <[nantht <[Ue foi rouhada dos 
cofres a seu cargo. Pende de primeira discus~ào 
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Observações 

168 Abre ao governo um credito supplemen- Apresentado pela Commissilo de Ore• ame t 
tar para occorror a despesas da gscola em 12 do setembro. • n o 
Normal Modelo. 

Pendo de primeira discussilo 

169 Reorganiza a Caixa Beneficente dos Func- Apresentado pelo sr. Senna Figueiredo , 
cionarios Publicos. de setembro. em 12 

Pende de primeit·a discuss:lo 

170 Auctoriza o governo a reformar com.todos Apresentado pela C~mmissllo do Petir;õos 
os vencimentos o soldado MacarJO Pe- H de set?mlJrot fot approvado nas dt : 0 I!l 
rcira da Luz. me iras dtscussoes em 17 e 21 desse ~~~~~~rt 

171 

Pende de terceira discussão 

Abre um credito de 20:000$000 _p_ara oc- Resultan~e do art. 10 do projecto n, H i 
correr ás ~esposas de acqutstçào de (!ual fot. destaca?o em. 17 de setembro • d_o 
vaccina anti-carbunculosa. ser envtado a Cornnussào de orr .. , Par a 

foi por esta apresentado no dia lB lll?nto, 
emenda ao proJccto n. H7 (orr•am . como 
terceira discussão. •' ento) ern 

Vide lei n. 616, de 8 de outubro de 1';)1.1 

172 Auctoriza a Mesa da Camara a rever o Resultante da emenda n. 70 a ll' 
regulamento da respectiva Secretaria. approvada er:r terceira discussho e~entnda e 

cto n. 147, fo1 approvado em red 0 [lr·oie-
no dia 18 de setembro. acçào tlnat 

Publicado 

Resolução n. 21, de 19 de setembro 
d<J 191.1 

173 Permitte que se inscrevam na Caixa De- Apresentado em 19 de setcmh, 
netlcente os tabcl!iães, escrivàes de Valdomiro de Magallü'i~s e ou/ 0 , Pelo 81 •• 
orphãos, etc. .ro~. 

Pende de primeira discu·· _ · ~sao 

174 Estabelece as divisas entre os municípios Apresentado pela Commi:>sà'> d 
de Monte Alegro e Vil! a Platina. Municipaes em 22 de sete~;bro. ° Calllaras 

Pende de primeira discussão 

175 Determina que a eleição para preenchi- ltesullantc da emenda n 9 
mento de c!ualquer vaga de senador se projecto n. 157 (proposir:ií~'1 do 1i3cnado, ao 
faça em cedula aparte quando tenha to i destacada no dia '>3 de se~· 7

1
71, do r1u 11 

de se realizar no mesmo dia da eleir;ão ~ · em Jro. 
para renovação da metade do Senado. Pende de primc 1•1-a d' 

Iscussão 

176 Auctoriza o governo a conceder gt·atuita- Apresentado pelo sr No!. 
mente um lote ~e t_errenos. m.edido c outros em 23 de set~mhroson ?c Senna c 
demarcado, ao ctdadao bras!leu·o nato em primeira di~cusS:lo no J. fot approvad'> 
que o requerer, sondo habituado á vida ·' ta 21. 
da lavoura. Pende de segunda discuss:\o 
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Transumpto ObSCI'YaÇões 

l~l:i ll<'t :\ cidade do Parú a dcnomil!al':."\o de Rejeitado em segunda discussão em 2\l de 
"Martinho CampoS>>. ' agosto de 1\lll. 

Archivado 

\lZ ltolcva o collector do i\Ianhuassú do pa- ItcmeUido ao Senado em 20 de julho <lc 1\Jll 
garnento do alcance verificado em suas 
contas. Pende de dclib::tra,~ão do Senado 

lKl Auctoriza a constr.uc<;é\o de um predio Pende do segunda discussão <lcsde 17 <lo ages-
para Forum na cidade de Ponte Nova. to de 1'.lll 

li Pcnnittc o livre exercicio da profissüo lteioitado em son·nnda discussão em ·1 de 
aos cirurgiões dentb·tas graduados pela ágoslo do l'.lll," · 
!!:escola do Odontologia da Capital, 

Archivado 

2~l Permit.te que soj::un emprestadas a ag1·i- Rejeitado em segund[l discussão em 17 de 
cultores as qu[lni.ias depositadas mas [\gosto de 1012. 
Caixas J•;conomicas do Estado. 

Arclüvado 

l\107 28 Institue o monte-pio dos magisirados, 1tejeitado em segunda discussãO em 21 de se· 

1\I(J!) 

I \10~1 

1\llll 

l'JHI 

tcmlll'o <lo 1\lU. 

ArchiYado 

12 Auc1oriza o govemo a mandar I"Onsoli- Pend<J de deliberar;ê\o do Senado desde 22 de 
<lar as leis sohre o proco~so c. i vil. agosto de l'.ll2. 

C. l Auctoriz[l o governo a entrm· em accor- Pende de delihcr:H;ão do Senado desde 25 do 
<lo com o goY0rno d:t Un ii\o para o fim julho de 1012 
do ser estudada a prophylaxia da fe-
bre aphtosa. 

i-\2 Augmcnta o .Pe:~soal do laboratmio ue Penüe di) segunJ[j, discussi\o de~de 22 de 
an[IJyses clunl!cas, ag<)H(O de Hlll. 

~!:\ Aucle>riz[l o go\orno [\ contractar a con· Desde 18 do setembro de 1011 _pc.n~le do 
~true1;üo de uma E. F. lfUe v~'\ a Abhadia j)[lrecor par:l. continuar om terce1ra d1scus· 
do Porto Real. são. 

103 Regula o sorvi•; o de assistencia a aliena- Rejeitado em terceira discmsM em '1 de agos· 
dos. to de l\Hl. 

Archivado 
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1910 1ll concedo auxilio parn a realin1çã.o da Ex- ltejeilado em segundo di;;cu:;são em 1 de agos-
posição Agro-pccuaria de Uherab11. to de 1\Jil. 

Arehivado 

19!1} 

Archivado 

120 Perdoa o resto da pena irnpo~ta no rcu lte.icitado em segunda discussão em 22 de 
Joacruim Pacheco de Banos Junior em lho de l~lll, .in-
crime de responsahiladc. 

l!l!O 121 Institue o registro de anlm::te~. Pende de segunda discussão desde 7 de a" . 
to de l'Jl2. ,_,os. 

1\JlO 122 Auctoriza o goven10 a re~tilnir ao co!- Rejeitado pelo Senado em 22 de a"osto 
1 lcctor de Além l'arahyh;t a ctnantia CJUC 1\Jll. ,_, · c '" 

elle recebeu em moeda falsa. 
Archivado 

1910 129 Crt·a diversos districtos de paz, lte.icitado em segunda discussão em ''6 d 
lho de !\J\3. - e ju. 

Archivallo 



PROJECTOS 
Iniciados no Senado e movimentados na Camara 

DURANTE A LEGISLATURA DE 1911 A 1914 

: s. c.-6. 



•' . ' 



Indicações apresentadas e movimenta(las durante a legisla tu r a 
de 1911 a 1914 

o .... 
o o 
,:::: s 
,:::: :::> 
~ :.r. 

1\Jll 

1\lll 

1\Jll 

1\lll 

1911 

1\lll 

l!lll 

1911 

l 

'l'ransumpto Obsot·va<;õcs 

Pede ao governo da União a constntc<,;:lo Apresentada pelo sr. Pedro Luiz. 
de uma linha tclegraphica para Dores 
do Indayá, Itaúna, Santo Antonio do Approvadaom13dejnlhode 1\Jll. 
i\!onte, Dom Despacho c N. S .. do Porto 
de Guanh:les. 

2 1teprcscnta ao governo da lJni:lo sobre a Apresentada pelo sr. Augusto ~P.\'•)r. 
conveniencia de ser, quanto antes, con-
struida a linha telographica de Montes Pende· de parecer da Com missão 
Claros ao districto de .cora<;ão de Jesus 
e de ordenat· que a lmha em constru-
cção, de Grão Mogol, to,tue em Brejo 
das Almas. 

3 Representa ao governo da União sohre o Apresentada relo sr. Fínniano Costa. 
prolongamento da linha telegraphica 
atú Patrocínio de Guanhàes. Approvada em 22 de julho de 1911. 

,1 Representa ao governo da Uniào sobre Apresentada pela Commissão de Obras 
a conveniencia de ser construi da uma lJ!icas. 
linha telegraphica para S. Josú dos 
Paulistas, no município do Serro, c Approvada em 2:> de julho tle 1911. 
outra de ConeeiçM a S. Domingos do 
Rio do Peixe. 

5 Salienta a neeessidadc da construcção ,\lWcsentada pelo sr. Pedro Lniz. 
de um rama~ fcrrqo para Conceiçào do 
Serro, partmdo da esta1;ào de V<;spa- Appt·ovada em 25 de julho de l~nl. 
siano. 

Pn-

li 1tcpresenta ao Congresso Federal sobre Apresentada pela Commbs<"io de Or,;amento. 
o andamento do projeeto relativo á ex- e contas. 
plora<;.:lo de minas em termos particu-
lares. Approvada em 8 de agosto de tJU. 

7 Representa ao CongresKo Federal sobre Apresentada pelo sr. Argemiro de Rcz·~ndc, 
o andamento do projecto «Codigo das 
Aguas». Approvada em 2G de agosto de 1\lll. 

R Manifesta a necessidade de uma lei in- Apresentada pelo sr. Firmiano Costa. 
i erpretativa do art. 13~1, da lei n. 
105, de 18\JI, combinada com os arts. Pende de parecer da Commiss:lo 
7. 0 , lettra A, da lei n. :115, do 1905, c 
G.•, da lei n :l7~J, de 1\lOL 
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191,1 10 Nega provimento ao recurso do dr. Cas- Aresentado em a de setembro a , 
siano Augusto de Oliveira Lima e ou- as tres discussões regimentae~ ~m5]}'1 r~ e-
tros, contra delibera1;ões da Camara 17 desse _mez, tendo sido remeltido .. J, lG e 

· Municipal de Santa Luzia do Hio das ção no dta 18. 't sa nc 
Velhas. 

Sanccionatlo 

Lei n. 627, de 22 de setembro de 1\JH 
19H 11 Auetoriza o governo a conferir premios Apresentado em 12 de setembro de HH-l. 

aos cultJvadores de trigo, centeio, 
aveia etc. Pende de primeira discussão 

-...; 

',.'1' 



INJ)ICAÇÕES 

~~resenlaUas e movimenlaUas duranle a le~islalura de W/1 a W/4 





Projectos iniciados no Senado e movimentatlos na Camara 
durante a legislatura de 1911 a 1914 

1\lll 

'l'ransurnpto Ohservar,;ões 

l Estabelece a divisn.o adminbtrativa do ApprovaJo em 1\lll, 
lGsütdo. 

Sanecion:ulo 

Lei n, r,5G de 30 de agosto de 1\l11 

1(111 2 Cot!lt'm ,disp~siçües sob!'o !'()cursos rola- Approvaelo em 1\lll. 
tJ\'OS a vertflea<;[\O de poderes, 

]\)]2 

l!Jl2 

1 !H2 

']\lU\ 

l!Jl 1 

Sancdonado 

Lei n. 558, de \l elo setembro de 1\lll 

:l Contém disposições relativa,; ;t consot'\'[c- Em 1!111 ficou pendente de primeira discus-
r;fio das !lo restas. são. 

l AnclO!'iza o gov.~rno a contractar a con- Em 1\lll ficou pendente de primeira discus· 
strncr;M da estrada de f•)JTo de Pira- são. 
pora a Paracatú. 

5 Concedo favores ús associ:u;ôes ,1110 se Em l!H2 ficou pendente do primeira eliscus-
proponham con"truir na Capital casas são. 
de aluguel moelico. 

G Concede favores. ús ompreza;; quo se pro- Em 1\l ele setembro de 1\lH foi. apresentado 
ponha construa· vi lias opr·rarias. com parecer para SOl' rejeilado em se-

gunda discussão, 

Pendo do segunda discussão 

7 Cri·a urna caixa especial dcstinatla à con- Em 2,1 do agosto de 1\lll foi apresentado para 
stl'tH:ç.ào o á eonsen·ar):\o de ostradas scgund[t discuss:\o. 
de rod,tgem. 

Pende de segunda discussão 
8 Ct·é~t uma segunda vara de •liroito na C::t· 

pttal. Em l\ll3, ficou pendente do parecer para sr,. 
gunda discussão. 

~l Auctori~a o governo a concor.\r)r um armo Apresentado em 1 • de setembro, passou pe· 
de li?onça ao juiz de direito do Cm·mo las tres discussões regimcnta:s em ;1, 17 e 
d? Hw Claro, dr. Francis•:o de Barros 20 desse me~, tendo recobtdo dtvcrsas 
L una :\[onte Raso. emendas additivas. 

A 20, aprrovada a redacção final das emen-
das fo1 dovol\'ido ao Senado que, no dia 
25, 'o enviou á sancr)M redigido conforme 
o vencido, 

Sanccion:ulo 

Lei n. G~12 de v de outubro de 1\ll<l 
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'l'ransumpto Observa1;ões 

-
l!ll2 !) Pede que a 8amara, por intermedio. da 

;\lesa, represente aos podci·cs publlcos Apresentada pelos srs. Elias Theotonio e 
da União no sentido de sei· altci"a,lo o outros. 
t1·a1~ado da linha lelcgraphica do Rio 
Ve1:de, Estado de Ooyaz, à cidaue ~c ,\.pprovada em 21 <lo junho tlo l!ll2, 
Paracatú, de modo 11 Je passe· por P1 
lõos e Guarda Mór, em voz de passa! 
por Solcdade c Riacho Fundo; 

1912 10 Pede t[Ue a Camara represento· ao sr. Apresentada pelo sr. Elias Theotonio, 
Presidente da H.epuhlica o ao Cong1·es 

1\)12 

so Nacional, sob1·c a couver.ioncia de Approvada em 2rl de julho de l!ll2. 
~e r construido, nos te !'In o~ do 11 c c. n, 
l.l2G, de 15 de dezembro de l!IOil, um 
r·amal f<"rrco · que. partindo do ponto 
mais convcrucnte <la I in h a <lc Ube aba 
a·Jaguar·y, vá terminar na cidade do 
Estrella do Sul. 

li Pede que a Camara rcp•cscntc a~ gover-
no da União, ~obre a c.•nvenwnela c 
necessidade da COihtruc<;úo de uma 
linha fcrrea que, partinào do kilomcl.ro 
51. tia antiga J•], 1•'. União Valenciana 
(rêue Humiucnse), c passando ,por San-
ta Uarbara de l\Iontc Verde, município 
do Rio Preto, vá entroncai· se no ramal 
do l'irauga, na; cidade de Pnlmym. cor-
tando o de Lima Duat·le a Bem:ica e 
tocanuo nos districtos de Hosario, do 
município de .Jui.~ de Fóra, Uniào do 
de ilarbaeena,. o Dot·cs .do Pa:·ahybuna, 
do de Palulj'l':l. 

Apresentada pelos srs. Vieira Ma1.11u,. 
outros. 8 ~ c 

Approvada nos dias :n de julho e 2 dP . 
to de 1\Jl2. - ago~. 

1912 12 Pede r1ne a Can1ant H•prcsrnl c ao Con- ,\ presentada pelos srs. Vieira Mar 
grosso FcdCI·al, soiJI'c a clluVeniencia outros. - <Jllcs 0 
de se attriiJuÍI' nos supplcntcs dos suh 
stitutos do; juizes seccwnac~. Cülllf'C- Approvada em 2G c 29 de au;osto de 1912• 
tcncia par11. lll·rpam · todos o,; f·~ i los 
cíveis, profcr·im.lo · despachos irrlcl'!o-
cutorios simples, etrtr11 litigan\..!s r,.,j. 
dentes rm g,(ati<Js dill'ci·entP~. e1Iio 
proresso e· jlllftai!ICI!IO r~ompel i~111 ús 
justi1;as !oc:~<)H alé a nova inl!'l'Jli'CI:l· 
1;ào dada ao a!' L~ GO, Jult·a 111 da Cunsli 
tui1;ào FederaL. 

J!l12 n Pede I[Ue a.Cam:u·arepri!SCIJte ll:O G~ver- Aprcscntatla pelos Sl'S, Emílio r ' . 
no da Untào sobre a convcmcncta 11c tros. 'attlun e ot:. 
ser construída uma linha telcgraph i!'a 
que. partindo de P~rto Novo do Cunh.a Approvatla em 17 c 21 tlc agosto tlc• l<,)J:'. 
c passan<lo pelas ctdades de Leopolrh- .~ 
na, Cataguazes, Ubü, !Uo llr·anco c Vi· 
ço~a, vá á cidade .de Ponte Nova, c de 
serem prolongatlas as linhas de !\lar de 
llespanha, até S. João Ncpon!llccno, e 
de Entre Rios até Lagoa Dout·ada, 
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Ohserva<:ões 

11 Pede que a can1ara l'OJll'Csentc ao sl' . .l\li- Apresentada Jl"lo sr. Valdomiro i\fagallües. 
nistro da Via<;ào ,.;obre a. urgente ne-
ce:>sidade de pt·ovidcneiar para iJlW a Appl·o,·ada r.nn 21 c 2G de agosto lk l\H2. 
Companhia Mogyana prolongue seus 
trilhos ua K.;ta1;ào de Canoas ao ponto 
mais conYeiJiente enti'e Guai·anc:-;ia e 
l\lonte S::mtn. 

r;, J>edo que se .rcl11'0SfJtlte ao Congrosso ~a- Apre:<cnlada pelos srs. Odilon de Andrad<ê l' 
eional sobre a "onvenien<~ia de se cqui- outros. 
parar o imposto de expediente cobrado 
pelo m:tteri:tl i mport.ndo para soniços 
d<l ,.;aneanl<.~nto <;ust<;adus p<llo,; Illlllliei-
pios, ao <!11<! ó cobrado i''llo llialcl'ial 
destinado ú la1·oura. 

IG Ped<; <tnrl s.; r.:pt·<)s<mt<; <Vl gOH)l'lVl fe- Apresentada pelos st·s. Vieira :lb.J•rtnes e 
drwal sol>!'<) a convcniencia da constru- outros. 
ceüo da linha t()legmphida rlo <jue trata 
a ~lndic:ac;ào n. I;~ c sobre as vantap;ens 
de se prolongar '-' ralllal feneo <I<J S:c-
han\ a1é Saúd<;, p.1.ssando por· ~. !IIi 
gud de l'iraci<;aha <; s. ,loo;<'· da La-
gõ~t. 

... ---- ·-·- ------- --- - -·--- ----

Appt·oYada 'Jlll I~ d<; julho de l'Jl3. 

S. C.-~1. 
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1 Interpreta os ~enlimenlo,: do poYo mi Aprc~entada pdo ~r. OIJ·mpío Teixeira e on-
neiro e manile;sta ,:na solidariedade ao tros. 
1Jeneme1·ito dr. Clni,.;pim .Tacques 13ias 
Fortes, \'Cner;mdo pl·esid•~nte do Se- App1·o\'ada em ·I de sctt:ulbro de 1\J!l. 
n;ul o. 

::'\;'lo fol'am aprcsen1adas mo•;õcs nus annos •h· 
l\112, l\)1:3 c l\11-1. 
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Pareceres a]resentaüos e movim~ntados 

CAMAR.A DOS DEPUTADOS 

inclusivé os referentes a recursos eleitoraes iniciados na Camara (1) 

(l) Vide, em parte especial, os pareceres sobre recursos eleitoraes iniciados no Senado. 

s. c.-s 





ra11 ece11 e~ a1)~11 ~~ao~~ s movimentano~ na Camara ao~ ~s~utaao~ uurante a 
o a \a~is\atma 

1\ll 1 

!VIl 

Wll 

l~lll 1 

l\Jll 

!Ull 

'J'ransumpto 

Allfll'OVit a cleir;:\o realizada na 3.· cir- Da 1.• cqmntissúo Verificadora <I•J Por.lc:•es. 
cuutseripr::1o c pt·oclama deputados os 
candidatos diplomados Frederico Schu- Appt·ovado em 12 de junho. 
mann, Jos<·, H.iheiro dr" l\liranda Junior, 
.Tosé custodio Dias de Araujo, !llanoel 

I AI vcs de Lemo~, Simc{to Stylita Cardo-
\ so e Haul de Fat•ia. . 

2 Jteconhece e proclama deputados pela 4. • Da 2. • eommbsão Yerificadora de Podet•es. 
circumscripçào os srs. José Ferreira 
de carvalho e Jayme Gomes de Souza ApproYado em 12 de junho. 
Lemos e pela 5. • o sr. José Alves Fer-
reira c :\lello, 

i) rter~onhecc e proclama deputados pela 5.• Da 2.• commiss:\o \·erificadora d'' Poderes. 

I 
cil·cumscrip•;úo os srs. J.<;duardo Carlos 
Villwna do Amaral c João de Almeida Approv::u.lo em 12 de junho. 
Ltsboa. 

,J Approva a elei<,;ão realizada na ~, •• cir- Da I.• commissüo Verificadora de Pe<.lcres. 
cnmscripr;:'to " proclama deputados os 
candidatos diplomados Antonio do Pra- Approvarlo r;m 12 do junho. 
do Lopes Pereira, Francisco Alves Mo- ' 
rcira da Rocha, Pedt•o Luiz de Oliveira 
Antonio Leão Monteiro de l\Ioura, l\fo~ 
destino Gonçalves, Francisco Xavier de 
Aleida Holitn 0 Fil'miano Gonçalves 
Costa. 

f> Approva a ülcir)tO realizado na ·L· cir- D:t I.• C()ffimissiio Vel'il!cadora do Poderes. 
cmnscrip<;<LO c proclama deputado~ os 
candidatos diplomados Valdomiro de App!'O\'allo em 12 de junho. 
Barros l\Iagalhúes, Francisco Paoliello, 
.J o só Luiz Campos uo Amaral .Tnnior, 
,\rgcmiro de 1tczendc Costa, Garibaldi 
de Castro :11 e li o c Elias 'l'heotonio Ba-
ptista. 

1\ Approva a ülei~:'to realizada na 1.• cir- Da 1.• commissào Vcriflcauora do Pod~Jros. 
c um s.crip(;úo . c pro,clu ma deputados os 
candidatos diplom,tdos Demardino do Approvado em 12 de junho. 
Senna Figneil·odo, Josr.i Vieira l\lar(JUCS 
Antonio :\Iartins da Silva, Carlos dá 
Silva Fortes, J?s•'· Tavares de Mello, 
Aheilard Rodngues Pereira, Jo:io Ba-
ptisia Fcrrcim Vcllo,;o e Odilon llarrot 
~rartins d1' Andrade. 
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Observac;ões 

e· 
::l z 

7 Approva a elei<;ao realizada na 2.• cii·- Da 1.• commissão Verificadora de 
cumscrip<;ào e proclarr.a deputados os 
candidatos diplomados Francisco de Approvado em 1.0 de junho. 
Campos Valladarcs, Emílio Jardim de 
Rezende, Olympio Teixeira de OJiYei-
ra, Antonio da Silveira Brum,. Alfredo 
Mat tins de Lima Castcllo Bt·aneo, Raul 
Sorncs de .Moura, Pel'icles dG 2\Iendoru;n 
c Henrique Portugal. 

Poderes, 

8 Approva a eleição realizada na G.• cir- Da 1.• commissào Verificadora de Pode. 
cumscripç:lo e proclama deputados 9s . . 1 es. 
candidatos diplomados Joào Antonto Approvado em lS de JUnho· 
Lopes de Fi uuciredo, lgnacio Carlos 
Mot eira i\lurÍ:'l, Nelson coelho de ::len 
na, Edgardo da Cunha Pcr:cira, Jo,l.íO 
Porphit•io Machado, Antomo Augusto 
Spycr, Pedro Lahornc e Edmundo 
Blum. 

9 Propõe que a Camara se dirija.aos pode- Da Commiss:lo de Obras Publicas 0 Via,.~ 
re~ publicas da União, mostrando a ,elO, 
conveniencia da construcçao de uma Approvado em 13 de julho 
linha telegraphica para S. José dos 
Paulistas, município do Serro {I ndi 
c:v;ão n. 4). 

10 Pede qnc se ou<;a o governo sobre ~mre- Da commissão de Obras Publicas 
rtnerimento do dr. IIonorio Btcalho e Via"ào 
l',Ortes e ontl"-..·S. ~\pprovado crn 13 de julho ~ · 

11 Propõe que seja enviado ao Secretario Da Comrnissáo de Obras Publicas 
da AgTicultura um requerimento de '· 0 Via<•ão 
José Gonçalves Vallim Pirahy e outros. Approvado ern 13 do julho ,; · 

12 Opi?a para que sejam pedidas inf?rma- Da Commissão de Obras Publicas 
çoes ao governo sobre um rcquernncn- 0 Via<;ào. 
to de Urbano candido de Mello c Souza. Approvado em 13 de julho 

13 Propõe que seja approvada a indicação Da commissM de Obras Publica, , . 
n. 1, do sr. Pedro Luiz, pedindo ao go- 's e Vtaç~'lo 
verno federal a crcaçáo de varias linhas Approvado em 13 de julho • 
telegraphicas. 

14 Propõe qne seja indeferido um requeri- Da com missão de Reprcsento<•ôe, p . 
menta de Affonso !3apti:lta Pinheiro. ' ~ 0 ütlções 

Approvado em 13 de julho. 

15 Pt·opõe qne sejam pedidas in~ormações Da commissão de Rept·escnta"r, . 
ao govr,rno soht·c um requerimento do ,. Jes e Petições. 
major Olympio José Pimenta. Approvado em 13 de julho. 

1G Propõe <[UC seja archi\·ado um rcrtucr·i- Da cornmissáo de Rept•cscrlta 'õ , 
monto de Joaquim Urias Pinto. ' 1

' 0 ~ c Pcti<;õcs. 
Approvado em 13 de julho. 

17 Op~na pelo indeferimento de um I'C(]UC- Da comrnissào de lt<'pres<'nta<' • 
nmcnto do tcncntc-cot'onel PcJro Jor- ~ ~ ' ,oes c Pctiç.ões. 
gc !3mnd:J.o, Voltou á com missão no dia 13 de · 

(Este rer[IICI'imcnto reproduzido JUlho. 
archivado). ' · tnc 1911, foi 
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'l't·ansurnpto 
Obscrvac;ões 

lR I Propúc f!lle ~c pec;am inforrnac;õcs ao go~ Da cornrnissão de Representações c Pctif,~ões. - verno s0hre nm:t reclamac;ào de Jose 
Fcmandes Dianna. Approvado em lS de julho. 

I!J Propõe fJUe se ouc;a o governo s,ohrc mn Da comrnissão de Representações e Petif;ões. 

I 

recjltCt nncnto do tenente Franctsco Fer-
reira de Andntde. Approvado em 13 de julho. 

20 Hemctto :\ Cornmissào de Orf;amento um Da Cornmissão de Constituição, Legislação e refJUcrirnont.o do. adjunto do promotor Justic;a. de S. João Bapttsta, 

Approvado om 17 de julho. 
21 n.omettc á Comrnis~ào de Orf;amcnto rc- Da Commissão de Obras Publicas e Viação. qucrimcntos da Companhia oltê·dc Sul 

l\!i_neit;a• -~ do dt·. José l\!attoso Sarn- ApJ1rovado em 17 de julho, pato Conea. 

22 Pef\e infol'!nac;ào no governo sobre um Da Cornmissào de Representação c Peti<;ões, 
'I rcrtnct·inJcnt<) do tenente Antonio Cat·los 

camoiro Viriat.o Cat~o Junior. . Approvado em 18 de julho. . 

~3 PropiH) f[llO nm r~ctuenmentc:' rle .Joaqt~llll Da Comrniss;lo de C·)nstituif)ão, Legtslação c Gomes do ArauJo Pot-to S··J:t rometttdo Justic;a. á commissão l\lixta, 

Approvodo em 20 de julho. 
2·1 Propõe ctnc ~ajam pedidas in~orntac;õcs Da Commissão do Representações e Petições. ao govomo sob\·n um reqnenm·~nto do 

p1·ofossor ~!oyses de Anthnde. Approvado em 20 de julho. 

25 J'roplle que soja ll;PP!'ovada a indicaç:lo Da Comrnissão de Obras Publicas e Viaçào. n. 3, do sr. Ftrmmno Costa. 

Approvado em 22 de julho. 
2ti ,\pprova a indica<,~<\o n. 5, do sr. Pedro Da Commissào de Obras Publicas e Viaf;ào • Luiz. 

.Approvado em 25 de julho. 

97 Pede escla~·ccimentos ao governo sobre D:1 Comrnissão de Representações c Petições. ~ um rec1ucrimento do professot· Joaquim 
de Souza 'l'repa. Approvado em 25 de julho. 

'>8 1\!an<la archivar um rcquerime!lt.o do ad- Da commissão de Orçamento e Contas, ~ · junto do promotor em S. João Baptista. 

Approvado em25 de julho 
2D I'ropôc que se por;.arn in~ormaf)Ões ao go- Da COf!llllissão de Constituição, Lcgislaçào e vemo sobre um rcquertment.o de Arthnr Justtça, 

Gonf;alves Couto, 

Approvado em 27 de julho 

so .!\Ianda archiv~r rccluer!ment.os de Josô Da comtnissào de Itepresentaçõcs o Petições, Gon•;alvcs lt10s c Jose Gunnaràes de 
Oliveira. Approvado em 27 de julho 

31 l\Ian<la archivar diversas pe(~a~ protocol- Da commissào de Representaçiies e Petições. !atlas na Secretat·ia. ' 

Approvado ein 27 de julho 

:l2 Propõe que seja indeferido um requeri- Da comnüssão de Representações c Petições. mento de Joacttlim Gonçalve~ Chaves 
Sobrinho. Ailprovado em 29 de julho 



l\)11 

1\lll 

1\)11 

1011 

1911 

1911 

Hll1 

Hlll 

1911 

1911 

1911 

I VIl 

1011 

1911 

1911 

-62-

'fransumpto Observac;<ies 

-3:3 1\Ianda archivar uma reprcscnta!;flO da Da commissilo de Saúde Publica. 
Associaf'ào Brasileira de Cirurgiôes 
Dentistas. ,\pprovado em 1 de agosto 

;H l\lanua archivar uma representaçM de Da commissi\o de Saúde Public,t. 
habitantes de Ouro Preto. 

,\pprovado em .[ uc agosto 

:35 Indefere rcrruerimcintos da Com]Htrohia Da Commis~Ao de On;amento c Contas 
Rêde Sul :\Iincira c do cngunheiro Jos<! ' 
!\Iattoso Sampaio Corr•~a. ,\pprovado em 1 de agosto 

3ii Pede informações ao governo sohrc ro· Da commissào do Obras Publicas c v· 
qucrirncntos de .Josú Siuvcs de :\Iene tac;:\o .. 
zos e Luciano Francisco JurHtUcira o Approvado em ·1 de agosto 
011tros. 

37 Propõe rtne seja archivado um l'é!!Ueri- Da com missão de Represcntar;.õcs 0 Pelipr),, 
mento do adjunto do promotor de . , -s. 
Piumhy. Approvado em 5 de agosto. 

38 Propõe r1uc se.ia indeferido um re1rueri- Da commissào do ncpresent:\!;•jes 8 l'etj,,,-,,, 
mento <.lo primeiro juiz de paz de Do , · "~. 
res do Indayá. Approvado em 8 do agosto. 

30 Remette á comrnissào do Consti~ui1;a.o, Da com missão do Itcpresontar;ües 0 p r , 
Lcn·isla!'.ãO c Justi~'a um rC![UCrtmento e ·1'''"'s. 
do r)rofÔssor do Gy'm~asio Mineiro, Hen- Approvauo em H de agosto. 
j amin Flores e outros. 

-10 Pede informa1;õfls ao governo sotn·e um Da .;ommissilo de Obras Pnblicas e \ 
requerimento <lo engenheiro Lucas Pro- 'iar;:\o. 
onça. .r\pprovauo em 8 de agosto. 

·11 Envia :í commiss:\0 ue Oreamcnto um Da commissào de Ab"ricultma " r 1 • . IH llStt·t· requerimento da «Companhia E, F. <~. 
\'ictoria a Minas. Approvado em lO de agosto. 

•12 llfanda i untar ao parecer n. 28, da com- Da commiss:lo 
missào do On;amento, um rerruori-

de Represcnt~u;•3es 0 p , . • ctt,·ocs 
mento <lo adjunto do promotor de For- Approvado em lO de agosto. ' · · 
ros. 

-t3 Propõe !!UO um requerimento <.lo phar- Da Commissào ue Saude Puhlica. 
macnutico clauuio Dencdicto Monteiro 
de Darros seja remottido á commiss:"io Apprf)varlo em IH de agosto. 
competente. 

4·1 Propüe quo seja approvado o parecer n, Da commissào do ltepresent:u·ües . 1, ..• 
lil9, de 1\J!O. ' . c ~~IIÇ<l<;s. 

,\pprovauo em 1íJ d" ao·r t 
'"' '- t; )S O 

15 Propüe que se pe1;arn informar~ües ~o go- Da commiss:to <.lo ltcproscnta<·l Ps 1, . 
vemo ~obre um l'CIJUE:l'imcnto do escri- 'J" 0 etJç<ies. 
vão da collectoria do Al<~m Parahyba. Appt·ovado em IR de agosto 

·lG Propõe rg10 seja_ approvada a indicar;fio Da commissào d1J Agl'icnltur-a 0 1 1 . . 
n. G, da Comrms.qão de Or1;:unento. IH u~tl'la. 

17 _, ,\pprovado em 21 de agosto 
· Peue inf~Jrmat;ôcs ao governo sobro um " 

rer1ucrt_mcnto do majot' Delflno Ferrei- Da commiss:Lo de ltcpt·csetlta<'ôes ,, 1, t· . r a da Stl v a. • · ~ e u;oes. 
,\pprovado em 21 de agosto 
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Transumpto Observar;ões 

18 \!anda archivar um requerimento do sol- Da commiss:'w de Representações e Petir;ües. · dado reformadu da policiit, ~!anoel Ra-
mos da Cruz Sobrinho. Approvado em 21 de agosto 

,j() Propõe que se envie ao Secretario da Da commissào de Orr;amento. 
A"ricultura uma representaçào do juiz 
d~ direito de Abre Campo. Approvado em 26 de agosto 

5o Manda archivar I"epresenl?-<;ões de phar- Da commissão de :'laúde Publica. rnaceuticos de Manhuassu, Abre Campo 
c Caxambú, Approvado em 2G de agosto 

:íl Pede informar;ões ao _gov.erno sobre nn1 Da commissào de constituição, Legislar;ào e · requerimento de .Tose l\lignel Cordeiro, Justi1;a. 
escriv~to em Oliveira. 

Approvado em 26 de agosto 
~>2 Propúe que seja approvada a indica~:lo n. Da com missão de Saúde Publica. 7, do sr. Argemiro de ltezende. 

A pprovado em 2G agosto 
5:l Propõe ![U~ um r.;rtn~riiner:to de .!anua- Da Cornmissào do Saúde Publica. rio Laurmdo carneiro SOJa rcmcttJdo 

:\s CommissiJes de ürr;amento c Agri- Approvado em 26 de agosto. cultura. 

5 1 Pede informar;ões ao 1,\'0verno soh!·c um Da Commissão de H.cprcsenta<'.ôes c Petir.·ões. requerimento da IH'olessor·a l\Iarw. Ja- ' ' 
nuaria da Costa Barbosa. Approvado em 213 de agosto. 

;
15 Manda m·c.hivar ym ~·c,1uerimento de Car- Da commissào do Ilepresentar;.ões e Petir.;ões. valho, P1res, S1!1'erra, Hamos & Comp. 

Approvado em 25 de ngosto. 
">G Propüc que um rer.1uerimento dos fun.;- Da Commissào do On;.amento. · cionarios da Recebedoria de l\!inas 

seja rernottido á Commiss<1o de Orc;.a- "\pprovado em 20 do agosto, monto. 

57 Manda ar·chi':ar divers.os rc!!Uerimcntos Da Com missão de H.eprescntac;.ões e Petir;õ<J:-:, de carccrr>n·os, pedmdo augmento de 
vencimentos. Approvado em 28 de agosto. 

"i'< Pede informa•,~ôcs ao govcl'!lo sobro um Da Commissi'io de Itcpresenla•;õcs c Petir;õcs, ~L rcc1nerimonto do alferl·s Joào Januario 
de Almeida. Appl'ovado em 28 de agosto. 

"9 p 1·opõe !1\lC seja a~·chivado o olllcio do Da Commissào do constitui•.~i'i.o, Lcgisla,;1lo e ;.~ ~ecrctal'io das Fmanr;as, n. 310, de \l .Tustic;a. 
de setembro de 1\liO. 

Approvado em 2\l do agosto, 
GO p 1·opõc que o pro.!0cto n. '1\l _soj.a remet- Da Commissào de Orçamento. - tido à Cornnns~ao de ConstitUI<)ào, Le-

gislação c .Tustrr;a. Approvado em 1.'' de setembro. 

ül l'emette ;\ ComrnisMw de Instnic<;<lo l'u- Da commissào do Orramento. 'b!ica um !'C([llerimento de Justino Go- ' 
mos de Castro. Approvatlo em J.O de setembro. 
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1\Jll G~ Propõe que sejam pedidas informa<;ües Da Commiss:\o de Con~tituiçuo, Lenisla,,.· , 
ao President« da Camat·a de ~lonte Justi<;a. "'· ,ao'-
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Santo, sobre a rcclama<;ão dos contri-
buintes de S. João Bapt1sta das Posses. Approvarlo em I " de set.emhro. 

63 Remettc ao governo uma repre~enta~úo Da comnlissào de Obras Publicas 
do directorio político de Santa Qui teria 

Approv<1llo em 1. 0 de setemhro. 

G4 Manda archivar um retjuerimcnto de José Da conJinissuo de l~epresentações c p 
Fernandes Diana. etiçôes. 

,\pprovado em 2 de setembro. 

65 Remette ao govemo o requel'imento do Da commbsão de Ol,ras Publicas. 
engenheiro llonoriv Bicalho 'l'ostes e 
outros. ,\pprovallo em ·1 de setembro. 

66 :\[anda archivar .os rertu·~rimcntos dos Da Commissão de Represcnta,:iíPs e Pe . _ 
professores Jovino Lopes Cal'!nona e d. . . · tu;oes. 
Antonia Lopes Carmona. Approvado em 2,1 de Junho de l\ll2. 

67 Propõe que seja approvada a indicar;ãJDr~ commissào de Obras l'ublieas e 
n. !J, do sr. li:lias 'l'heotonio. Via~ <lo • 

Approvado em 21 de jurllw. 

G8 Propõe que seja approvada a indicar;llo Da Commis~<"to de OlJI as l'uhlices 
n. 10, do sr. l~lias Tlleotonio. e Viar;;í 1). 

Approvado em 2!) de junho. 

69 Propõe que seja ouvida a commi,;.~[lo de Da commi,;süo de lnstrucr;:lo l'uhlic·, 
Representações sobre um re<jUet·tnH:nto '· 
de Justino Gomes de Ca~tro. Approvado em 25 de julho. 

70 Archiva uma representa<;ào de Jo~é Fia- Da Commissil.O de Constitniç;i.o, Lenj .
1 vio de Lima, escrivão em Aragu:,ry. Justir;a. "' s açü0 c 

71 Providencia sobre um rccur~o 
de Alfenas, 

72 Providencia sobz•o um recurso 
de Caoté. 

,\pp:·ovado em :Jo de julho. 

eleilorall Da Com missão :\[ixta. 

. l~esolnç:i.o n. I, de G de agosto. 

eleitoral Da Commissão l\lixta. 

itc,-olnçM n. 2, rlo G d<! agost0 • 

Hlll 73 Providencia sobt·c um 1 ccnr:;o cleitvral Da Curumissuo Mixt~. 

1\Jll 

1\Jll 

de Alfena". 
l{e:-olnl;!to n. :l, do li de agosto. 

7•1 Manda at·chivar a rcpresentar·:lo da Ca- Llr~ Comn1is,;ào de Con~titnir·'\ 
mara de Rio Piracicaba. ' Jnstir;a. •' 0 • Legislar;:1o e 

.\l'Jll'OI'a<lo em :]o dú julho. 

75 Pede in~ormar;ões ao govCJ·no, ~ob1 c um Da COIII!Jii,;s;!o de ltr'pt·e;;011 tar,·ries n 
l'Ottu~rtmei~to de d. Joaqnina Felizard:1 - Peti<;<ic,;. 
de. I:una, vmva do cx-collector· de Con- ApproYaclo <'!11 3 l de julho 
cmçao do Sct•ro. · 
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---'-------'------------------·-··----------------
1012 

1012 

1Dl2 

1012 

1Dl2 

1012 

1012 

1012 

1012 

1012 

l'Jl2 

I'Jl2 

1(112 

1DJ2 

'/li Rémotlc ao govcmo nm rcqucrinwnto de Da commisMto do ,\gricultur·~c .:: Inclnstria. 
Joaqutm Ilonorio da C•JSÜL c •mlro. 

Approncdo em 30 de julho 

77 ~Ianda at·chivar uma t·or:re~onl.a,;:lo do Da commissüo de Agricultura c Indnstria 
dt·, Saint-Glait· J. de l\Iir:mda Carvalho. 

A pprovado em ;:o de julho 

7x ,\pprov:t a indic:ll;{to n. !l, do sr. Vieim Da commissào de Obras Publicas. 
l\lat'f[ ucs. 

7D P rovidcnci:t sobro nm 
do Bom :Sue cesso, 

Approvado em l de agosto 

rccmso eleitoral Da Commissflo ~lixta. 

Resoluçào n. H, do 21 de agosto 

80 Manda archivar uma represcnta1;ào. dos Da commissào de Hepresen!açüos c l'etkões 
funccionanos da llocolH"Jona do 1\lmas. t 

Approvado em 7 de agosto. 

:il Envia ao st'. Sccrctal'io do lntct·ior, unt Da connniss:1o de ltepl'esenüw.ões o Pcti1;õo~ 
requerimento de Francisco Soares de ' 
Magalhàes. Approvado em lO elo agosto. 

gz ~randa archiYar nm I'CI[Uerirnl)nto d•3 \Vil· Da connnissM do Agricultura 0 Industria, 
liam .J. Lak. 

Appr•ovado em ~l do agosto. 

83 Providencia soiJr'l um recurso eleitoral Da Commissào l\Iixta. 
do Lima Dnm'lo, 

!{csoluçào n, :lo, de 27 do agosto 

81 J>rovidoncitL soht•o um recmso eleitoral D:t Commissáo 1\Iixta. 
do Itapeeot·ica,. 

ltcsolur;ào n. 31, do 27 de agosto 

8r, J>roYidon(;i:t sohro um recurso eleitoral Da Commiss:io ll!ixta. 
de Itapecorica. 

lteso!tv~ào n. 32, de 27 de agosto 

:il\ ProYidoncia sobre um recmso eleitoral Da Com missão Mixta. 
do Itapecet·ica, 

ltesolu<;üo n, :n, de 27 de agosto 

8/ ProYidcncia ~obre um recurso eleitoral Da Com missão l\li da, 
tk Itapeconca. 

ResolUI)ào n, 31, de 27 do agosto 

kN Propôo quo >:o.i~< enviado ~o Soct·ctario}a Da commissào do Obras Publicas 0 Vhv,~i\o 
,\,Ticultur·a ll!Il ter[Uül'tll!Oilto .de [< ll'-
m~to Nogueira c Emesto Cat·ncu·o San· Approvatlo em 1·1 de agosto, 
tiago. 

NU Manda archivar nt~l .r('~(t~ot·itncnlo de .Ta- Da Commissào de Orçnmcnto c Contas, 
nnario Lucwno Cat ncu o, 

'Approvatlo em H de agosto. 

\)1) Propõe que soja appr·ov;v,la a indicaç:io Da CommisMl.o do Obras Publica~ c Viaç:J.o 
n. lB do sr. Emtlto Jartltm. 

,\pprovado em l7 de agosto. 

s. c.-~'· 

~ I! ·.·· '\ 
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Transumpto Obsen-ar;ões 

91 Prorl,ic (!HC se]· a enviado ao Secretario da Da Commiss.'l.o de Ohras Pnhlicas \'' 
d e 1a(~àü. da Agricultura, um l'C(l uerimcnto o . 

engenheiro Joaquim catramb.v c outros. Approvado em 17 de agosto, 

02 Manda archivar uma rcpresentar;~\o da Da commissüo de Orr;amcnto c Contas 
camara Municipal de ~Sete Lagoas. · · 

Apprqvado em 19 de agosto, 

\13 Propõe que seja archivado um requeri- Da commiss!lo de Or,;amento e Conta~. 
monto de Luiz ~imon. 

Approvado em 20 dn agosto. 

01 Manda archivar requerimentos llos. fun- Da (:ommissM de Or,;amcnto c Conta. 
ccionarios da Recehcuoria d" Mlllas, 's, 
no I tio de Janeiro c do dr. Fernando Appl'ovado em 19 do agosto. 
Soal'es Drandao. 

\l:í Propüe ,1ue o projecto n. 7:> _se.) a. rcmct- Da Commissrw de Or•;amcnto c Contas, 
tido ú commissao de constJtHH;ao, Le 
gisla,;<\o e Justh;.a, Approvado em 21 de agosto. 

~Hj Prop•ic gue se peçam informa,;ôes ao <:o- Da Commissào do Ohi·cs Publicas ,, v· 
verno sobre uma rcpresentar;áo de " ta';à._, 
Olympio ~ouros Penrw. c outro~. Approvado em 21 de agosto, 

!17 Providencia sobre um roeur~o eleitoral Da Commissáo l\fixtn. 
do Jannaria. 

JtesoltH;<lo n. 3!1, de :Jo de al-!·osto. 

\18 Propüe (jUe seja approvada a imlicaçüo, Da commissáo do Olira~ PuhJir'a· 
n. J.!, do sr. Valdomiro 1\Iagalhües. " ~ 0 \'i,t,;ãr,, 

Approvado em 2G de agosto. 

(l:J Propüe 'lue seja archivado um re,Juer·i- Da Commiss<lo do Camaras Munir'iJl 
monto de Joáo ltodriguos Valle. " a0s, 

Approvado em 2:3 do agosto. 

100 Pro pile que seja enviado ao Governo. um Da Comrni,;sáo de Itcpresentar·r, .. 
reilucrimento de d. Francisca Pnsca 'J "s '' p,)l í';Ô•':-;. 
de Assis. Approvado em 2G de agosto. 

101 Propõe que seja approvada a Indica,;<'to !.la Commissúo de C•JnsliluíP·\o 
n. 12, do sr. Vieira l\Iat'iJHC~ e outros. Jnsti•;a. '' ' L•)gisl<t,;:\o ,. 

Approvado em 2G de agosto, 

102 Propõe 'luc seja otll·ida a con:missüo do Da Commissüo de ,\grknltnr·rt 
Orr;amento sohrc um requernncnto do ') ínr)u,.;tl'ia. 
sr,. c9roncl Alfredo Fausto do Sampaio Approva,lo em ~8 ([c a!.:osto, 
ItJIJCil'O c outros, 

l(lt'2 103 Providencia sobre nm t·,;cut·~o oleítot·al Da Con1rni~sM l\lixta, 
de Itabira do l\Iatto l >entro, 

App1·ovndo '"Ill 2!1 <I'J 'l••·o t Senado. '"" s 'l 'J 1''jlllr·ttíllo ac• 

J~ll.'2 101 Providencia sobre 11111 reeur~0 ')leitora] Da Commíss<to :\lixta. 
de Itahira do l\Iatlo llcntr·o. 

ApproYado om 2\J d•) aor1· 1 
1 .., . ~ 'J e r·,;nrdtílh ao Senar o, 
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'l'ransumpto 

105 Propõe que seja rcmetüdo ao governo, Da commissào de Obras Publicas " Via<;ão. 
nm rer1uerimento do engenheiro Lucas 
Proeru;a. Approvado em 2G de agosto. 

JOG Prop•'•c f[UC ~e our;a o govet'no sobre um Da commissào de J{cpresentar;õcs e Putiçô•i~. 
I'C<[1Hll'imento de .Julio Bueno, rJx-pro- · 
fcssor de gymnastica da gscola Normal Approvado em 2G de agosto, 
da campanha. 

11)7 Providencia sobre um recurso eleitoral Da Commiss[w Mixta. 
de Lima Duarte. 

Approvado em 2() de agosto. 

lük Propüc que se ouça o governo, sobre um Da Commissào ele Agricultma c Indn;;tria. 
J'cqHeJ·imcnio de Antonio Andrade lU-
beiro <lc Almr;i<la. Approv~v.lo em 28 de agosto, 

lVl Propüc <tue seja <;nYiaelo ao governo um Da Commissào ele Obras Publicas c Via<;ào. 
re<tuerimenlo ela Companhia de Viar;ào 
do Sul Llc i\[ ,nas. Approvauo em 28 de agosto. 

111) Providencia sobre um recurso eleitoral Da commiss:'\o !IIixta. 
de Saharú. 

Resolw;ào n. H, de 30 de agosto de l\)12 

111 I'rop<,c <tuc seja aJllH'ovaela a inuica<;ào Da commissào de Obras Publicas e \'iaçào, 
n. 15, do sr. Odilon de Andrade c ou-
tros. Approvado em 18 de julho de 101:3. 

112 Prop<>e que seja approvada a indicação Da eornmiss:\o de Olmts Publicas e Vi:.~çào 
11. !ti, do sr. Vieir:t :\[ar<tues c outros. 

Approvado em 18 de julho do 1010. 

ll:l Propôc quo sejam rcmcttidos ao governo Da conunissào de Ohras Publicas e Via•;ào. 
os rc<1ucrimentos de José GorH;alvcs 
Vallim Pirahy e ontros. Approvado em 18 de julho d<' l\Jl3. 

111 Propôe que seja reeonhecido c procla- D::t Cornmissão de Constitui<;.ào, Legislação e 
maelo o dr. Clnistiano Alves de Araujo Justir~~t. 
R<i<;as <loput~tdo pela segunda circum " 
scripçào. Approvado em 15 de junho de 1\)13, 

u:, Propôc que sejam reconhecidos c procla- Da comrnissào de Consütniçào, Lcgislar;ão e 
rnados os srs ;\[anocl Alves caldeira Justir.a. 
Junior o <lr. Franklin Benjamin de Cas ' 
tro deputados pola quartà circnmscri- Approvado em 15 de junho de 101B. 
p•;ií.o. 

HG Prop<Jo <[UC seja reconhecido c procla- Da Commissào de Constitnir;ào, Lcgisla•;.M o 
mado deputado peb quinta circumscri- Jnsti<'a, 
p<;ê10 o sr. Paulo Pinheiro da Silva. ' 

Appronulo em Hí de junho de 1013. 

11'1 l'ropilo <tue seja devolvida á Camara l\Iu- Da commissão de camaras Municipaes. 
nicipal do Turvo uma representação 
dos lHtlJilantos de S. Vicente Fcrrer. Approvado em 18 de julho de l!l13. 

118 P ropõc <11lé' seja archivada uma rcpre- Da com missão de C amaras Municipacs. 
sentar;:io dos hnhitantes de Alegria, 
município do ::\lanlmassú. Approvado em 18 do julho de 1013. 
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Observações 

11~1 PropÜ<) qnrJ soja archivarl<l lllll:l rr·]H'r":rm- Ih commisi:"VJ <Ir: Camal'as :\runicipar:s 
tar.·<io U'J Virgílio Fel'l'cira :VIcnues e ou- ' 
t!'fJS. Appl'ovado ern lfl de julho de l9tl, 

1~0 l'ropürJ r1tw sejam t·cqui,ilatlas r.la C.1ll!:l· lla comrni,:stto do Camar:\s :\Iunir~ijla<>s 
ra di~ Jnit. do Fcíra info1·mae<Jes ~obro -· · 
as divi~a-; do :,rat·ianno I'I'ot'n'pio o num- ,\pprovaclo em Pl <.lo julho d•J Ell:l. 
fica. 

121 Propõe <Jl.lO seja it<ddet·ido t.tn rerjtwri- Da cornnli:<s<1•J de Agricultura <J Indnstt··· 
mcnlo de Antonio ,\ndrado lUhoíi·o do · I.\, 
,\!moída. AJ>Jll'OYado em I~ de julho <lo l~l!B, 

122 Propõe <JilC seja arehivarb. uma l'C'Jll'C· Ih commissüo de Conslituif'ii.o, Lr•nüh .• 
senl<;Cw do oJlicial do r·egistl'o csped:ll .Justi<;a. ' -, · ·';ao 'J 
de Forro~. 

App! ovarlo em 18 de jnlho d<) l~t:3. 

123 Propüe i[llO sejn. archivar.lnHrn:t rep1·eso~r- Da cor;mlissüo de Constitni<;üo, L<:"·is] ,..-
tur;~i.o 00 escl'ivào do paz <lo ,\]vJ!Jopoh~. Jq~II\a. "'· a,.t<J ,, 

Approvarlo em lR do julh<J do l(Jl:.l, 

12·1 Proprjo <[lW seja archivacb urna repre- Da commissúo dr: Gonstituir·[i.o r Pni ·]· , 
senüu;ao do juiz ele direito do S. Joúo Justi<;a. ' ' '-, ' .tr;a<) '" 
N epomuccno, 

Approvado em 18 do julho d<) 191:3, 

1:23 Opina p;u·a f[lle snjam lransmit1ili(JS ú Da commiss~1o ele Constitui<·úo Lr)••·j,
1
. , 

conllnis,tlo <!<J Camaras l\lnnicipacs os c JustH;.::t. ' ' "' ' .\r;arJ 
papeis relativos a uma I'Cc]am:.~<;üo de 
Jollo IIarnacuk. Approvado em li:i de julho do l~Jl:l, 

1:213 ~'ropüc <filO seja int!eferi;lr) um re.<1uel'i- lla eor.nmiss<'io ele CorHtitui<;tto, L,,,.· .
1
. _ 

monto do proso Salustrano .Jose !trJ- .Jusl!r;a. ,,ls .tr;~to ,, 
meiro. 

,\pprovatliJ em 18 do julho <lo 1Dl3, 

127 P1·opüc <jllc soja indoforitlrJ nm rc<[ueri- Ih eornmiso;tLO do Conslilui<"t'J r . . 
mento do preso .João Aggripino de Juslir;a. ·' ' ''c~lsLu;úo 0 Aguiar, 

,\pprrwado rJm 18 do julho de l!.il:l. 

12~: Opina para rpw soja arclJiYada nma repro- Da cormnis<w du Constituir·~[o r, , .· 
1 sert!a<:áo drJ escJ·iv:lo do judicial o nota~ Jnstir;a. • ' 'O.~ls ar;;to ,, 

da couiarca r.lc Oliveiut. 
i\pprunvlo "111 lf:i <lr; jnlh" riu l~lt:l. 

[2~) Opina para que seja irHl<)[i)) irlo mn ru- ]la COilllllÍS.<io r],; Cunslitlli<•;(rJ r . 
qur)J·imento de ,\J•tlml· GorH·<tlvc•,.; Couto, .Jnsli<;a. · •· ' ·''G1sla<;;'lo 0 n>Ct'ÍY[to do 1. 0 ollici0 r.Ir: I·\~J·t•os, 

,\ppJ·ovadrJ um 18 do julhrJ <J;) l~ll:J. 

t:KI Proprio ([UC se JH";am iufonn:Jçr',rJs D.n ])a l'O!Jlflli,,:·Jo <Ir> Crm,lilni
1 
.. •

0 1 . 
:.toverno :-:vhl'e unut r·c·pJ·(lsr:~n1:lt;:l(J do~, Ju:-;1ít;a. --- _.. ' J·L ' ·(i~rrshv~~lo 0 
funccionm·ios do fr'•:-o ele ll;tlubnliy. 

Approvaclo i)llJ :![<lo julliu rk ]~>l:l. 

Pl'OJ"~''' (JlHJ sr.,ja d<)\'oll·id:t {r_ CanJarnl\ln-
mc~pnl dil l\lonlo ,\ lr·gTu UI11a n:Jil'>.Jsrm-

Da r:oiJJlliÍS.'tJf.l li<• (''ti • 't · " JJaJ as" nnir•.ip:tr)s. 
t<.t\·;w l'dei·c,nlo :t <lí1·isa,; com o lllllf!i- ,\pjll'O\':trl•J PllJ 
Clplo do IlrJm Successo. :!I de jnlho <Ir, l~i}:J. 
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Transnmpto 

]:\JUpina p:u·a '111'' ,;,,j;un ar·•·hi1·arl•>,.; dh·•'J'- Dl< commbsào de Heprcsontar~õcs o Petir;õos. I ~n,.; pnp•:i., ]>l'•Jl<Jerdlarlo,, <j!l<J j:'r 'l<cl'-

i rkl'<dll a oppoi·t.nnic!atle. ' .\pprovatlo em 2l de julho de ll.ll3, 

13:l1Pr"I''''_' <J11'' ><r·.i:l arc],j,·;v!o m'_1 rc'Jllill·i-/D:t eon!Inis:;;(o de Reproscnt::w,:Jos c Pcti~:õos. 
1 liJ'Jilln <la profes,.;ol'<l l•'J·ancisc:t I'J·ise:t ' 

I 
r!.: A:· .. c.k .\ pprovado em ?3 de julho de 1\113. 

1:.11 Propúr, qn•' '.'' Jl<'r;:nn info·nu1•:•>•·, no i.' o- ll,t eommiss:lo do Reprosetlta,;ões c Pctiçôes. 1 ,·e1·n() 1'(\Ld l\' UJJ( lll1 1 an"' l•'<(lli'I'ÍilJOJ!1n:-: 

,._,J!,•n Ji··•;r";:t:; d•.>'4 <;se>ÍVài.'S das ':ullr_;. Approvado em 23 de julho do 1\lVl. 
(~lnJ·i:ls d·-~ S:tnt_a lUtn de Cas~in. e de 
S:1nto Anlonio d•J ~Ion1e, 

J:l:i Pl·op1)c 'IIF' .•,·õ Jl'·•;:\m inf'n!Jii:ll:rw-; ao ç:o- Da comrnissilo de Itcprescntar~õcs o Petiry'ies. 
\'(~JTIO ~.;nlJl···~ n:n reqnerinH~n1q ele lide- ,) 

I fnr~:'-0 .J•,::(, 'J',,i:-:eiJ ;•, . ex-r'ollec:tor de Appl'OYado orn 23 dtl julho do 1.\HS. 

I 
'l'rcs CrJ:·:•.<;r:,cs do lUo \'.;rde. 

1:1, l'rnpr),, flll,, sr:):t nTinndi•LI, nppo1 tn:1a- Da comrnissào do Represontar;ões o Petir;<)os. 
IlH~n!r~, 111lla l'f~JH'.:!~(~nta1:ao 1.l:ls pi·oies-
snras dr> ~·,rn)'•J cscrJlar drl ])i:un:tntina, ,\pprrwado em :2() dr) jnllw tlc 1013. 

(:)/ l'l''•l''''' <[ll'l s.ja in<l•ll'<;rir]rJ ""' !''''[1l•ll'i- Ih •:·Jmrnhsào de Via1::lo o Obras Publicas. llllllll<l <l<,s dir•,r~iorr;s 1l:t CO!IIJlé!!dlin 
\'i:u;rw dr> Sul 1lo :\linas. :\pproYado em 2G do julho do 1013, 

J:lS Opir•a Jli'lo :11·chivanwnto dn mn l''·'l'IOJ'i- Da cumnliss:lo do Via<;ào o Obras Publicas. m<:nln ilr; I)Jyiii[<Ío Soa:·es Pcrill:J '' •nt 
tro;:, r\ JlJII'OVado em :!G cl<õ julho de 1\ll~l. 

JB:J l'rop•irl IJIIfl •:ej:t inddericlo mu rcqnr'' i- ll:t com1nissCw de \'ia<;;\o o Oll!·as Publicas. mrmlo 1!r; Fil'lna1o !\oguci. a e onti·Q.,;. 
ApproYarlo em 2G de julho de 1013, 

1111 Opina para qur'. sn.i.a ardrív:,~.h uJn:.t rr.- Da commissào de Conslitui,;ào, Legis!ar;.ào o 
clama,::'ro •lo i.lis(Ttbmrl<J!' P p:u·l1llor· da Ju,;(,Jr;a. 
comarca <.lrJ S .. Jo."trJ :\cpomnceno. 

,\pproYado em 2G do julho de 1013. 
Opina p:H·a <J!IO suj:t ;n·cltivarla nnl.c rr•. Da Corúmissào de Constitmçtlo, Legislaç.ào e 

pre:;enl:v::To dr) 1.'' oscJ·h·ào do jndkial Ju~tí,;a. 
e notrts n llo ili,.;ll·.bnidot' o p:ntírlut· tio 
Bar;lHJilrly. Approvado em 2G de julho de 1013. 

Ill 

11:.! Ü]'Íll:t p:<.ra lf'te :-:ej:un aJ'chivallas rcp1·o. D;c Commissilo de Constituir;ão, Legislaç:'lo 
,.;rmla<:ücs clus clislrihni<l<nr:s o pcuti1lo- o Juslir;a. 
;·cs<las l'f•llJtu·cas de Uhontba e T1·es 
Cor;u;(>r:·:> 1lo lUrJ \';•r1!o o o unas. Apprrl\'ado em 26 do julho do 1\113. 

rn ProJrlíe qno s•J.i:t ar•:hiv:vlrt uma rcproscn- Da Comrnissào de Camaras l\Iunicipaos. lr,·üo do Jl.lúo H:unaccck. 
· Approvado em 2G de jnlho elo 191:~. 

111 l'rnpi)r) IJll'' ~t·ia Hl'<'hii'H<]o nm r·eqn•)l'i- Da Commissflo de Rcprcsontar;•ios o l'ti~<,cs. 
ril<lnto <l:t pt·ofe,<o a lsahel <l<l Paula 
Lanna. ,\pprovado em 2G de julho ele 1913. 

ll:í r'rop•i'.' qn" ;·.•:in. irll]l)fr:J·ido um n:qne1·i- Da Commi~sào de ltept·csentar;,3es e Petir;ôcs. 

I 
lll<Jnlo rl:t professora Angelina Au,~ltsl~\ 
do Olil'oira. ,\ppt·ovado em 2G julho dr; l\Jl3. 

I 
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HG Propõe <JUC ~cja archivado um. rer1ucri- Da Colll!llissào de Jtcprcscntac;•'>c~ e P<;t i<:<•es. 
monto de Francisco de Assis Soares de • . illagallules, 1.' ollicial da cxtincta Se- Approvado em 26 de JUlho de l\JJ:l. 
cretaria do Governo. 

H7 Ppropõe que seja archivado nm rcrtueri- Da Commiss;'io de Reptescnta<;,··cs e l'•·i.i•;'"'"· 
monto de Mai·ianno Costa, amanuensc . . da Assistencia a Alienados de Barba- Approva<lo em :!<, do JUlhrJ dr; l'.t1:l. 
cena. 

H ::i l' ropõe qne seja atchivado um rerJucri- Da Commiss:'trJ de Orc;~mento e Contas. 
mento do carcereiro da cadeia de Uae-pcndy. Approvado em :1n de julho de 1\Jl:L 

U\l Propôe que se per;am informa<;ôc;s ao go- Da Conuni~s;ü) de Orc;amentr) ,, Crnt1:u;. 
verno a proposito de lllll l·ertuctimenlo da •Empresa das Aguas de caxam hú•. Approvado em :Jíl d•) julho de 1\Jl:\. 

1~>0 Propôe que se pec;am infr?rmaçôes ao go- Da Commiss;to de lteprc;,;rmta•;<";,; 'J Peti 1
;; .. ;s 

verno sobre um rcf[Uenmento de Ser-
gio Contijo, collector em Bamhuhy. Approvado em :lo de julho de l~H3. 

151 Propõe <[UC seja archivada a per;a proto- Da com!nissão de Conslituic;:Io, L')(.'islaçlv) c 
eollada na Secretaria d~t Camara soh Ju,;t.I<;a. · 
n. l,(J05. Approvado em :}O de julho de l'Jl3. 

152 Propõe quo seja aychivada um:t l'C1n·e- lla Comm!ssão <l•J Constituic·{iJ), LrJgi,Ja1·;i;) 
senta<;Llo do escrtvào de paz de ,\ra- c .Justw:t. 
guary. A pprovado em 20 do julho do l\113. 

Approvado em :30 de julho de 1\il:l, 

153 upina pelo archivamento de diversas pe- Da Commissão de Orçamento 'J r;ontas. 
<;as protocolladas na Secretaria. 

151 Opina pelo archivamonto de tliv~rsas pc- Da Com~nissào de Constituic;;\o, Lr.;gisla<"Ü'J c 
r;as protocol\atlas na Secrotana. .lustu;a. - ' 

Approvado em 2 do agosto de l~n:.l. 

1'J1:3 155 l'rop<1o r1ue sejam pedidas informac;ci,,s Da Commissào cl1
) Rcpt·esentac;<"cs e Pctic~·\e:;. 

ao govet·no so h r e uma I'Cpt·cs,mtar;ào do ' 
1 

2.'1 escrivão do judicial c notas da co- Apptovado em 2 d<) agosto de \~li:}. 
mm·ca de Januaria. 

1\Jl:l l% Propô e rplC seja inclefct:ido um. requeri- Da Commissào de Jtcpresc,nU\I;<•es c Pctic·<•üs. 
mento de d •. Joa<[tuna I<'eltzarda de · 
Lima, viuva do ex-collcctor de Concei- Approvado em 2 de agosto de l\!1:;. 
r;tLO do Serro, 

:1\113 157 Propôc <[Ue soja archivaclo um !'e<(ueri- Da Commiss:io d<~ Obras Pnhliea~ c Yi:\1:;\o 
monto do dr. Carlos Per·cira de Sa For-tes. ,\pprovada em de agosto tk 1~1 1:3. 

1\J13 15'3 Opina para <tue se seja remottido ao go- Da Commissào de Ol1ras Puhlieas e Viac;~\o 
vcrno uma tepresentac;ào de habitanV;s 
de SanL\nna dos Fcduvlos, nmnicipio Approvado em;-, de agosto de 1\llB. 
de conccic;~.o do Sono. 

I 
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1;)\l Opina para quo seja 1:egado pro v imcntol Da Comm:ssào do Constituição, Legisl:u;:lo c 
ao recurso interposto por va,·ios con- .Justir;a. 
trihuintcs de i\Ionto Santo. 

Approvado em f> de outubro de HJl:l. 

lGO Propõe que se peçam informary3es ao go- Da Commissão de Agricultura e Industria. 
verno sobre lllll rertucrimcnto do dr. 
Julio de Moura. Approvado em 5 de agosto de 1913. 

lGI Propüe que seja archivada uma ropre- Da Commissào de Const ituir;ão, Lcgisla~ão c 
sentaçào de alguns lentes do G,rnmasio Justiça. 
Mineiro. 

Approvaclo em 5 de agosto de HH3. 

lG.? Propõe 'JUC sejam archivad:ls as per; as na Commissão de Represcntt,çi>cs c Peti ;<•c~. 
protocolladas sob ns. l. .[1\l c 1.\128. 

Approvado em5 de agosto de l\ll3. 

lG:l Propôc que sejam archivados re,tucd- Da Comrnissão de Rr;prcscntar;êic2 e Petir;t•es. 
mcntos do tencntc-corond Olympio 
.José' l'ime~ta c do major graduado Del- Approvado em 5 de agosto de 1913. 
Hno Fcrren·a da Silva. 

1G1 J>ropüc rJUO seja archivado um r<:H[Ueri- Da Commissào do Constituir;.ão, Legislar;ii.o e 
monto do a.dvogado provisionado Thi- .Justi1;a. 
mot.heo ltilwiro de Freitas. 

Approvado em S de agosto do Hll3. 

JG;, Propõe 'lUO se)a ar.chivado n.m requeri- Da Commissào do Constituir;ào, Legisla1~ão e 
meuto do I~ngomo de Freitas Matta Justi1~a. 
avaliador judicial de .Tuiz do Fóra. ' ' 

Allprovado em S de agosto de 1Dl3. 

HiG l'ropõo que seja archivado um rertuel'i- Da com missão do Gonst ituição, LcgislaçM o 
mcn~o. do ,Sah:ador Yi~ira Gnimarües, Justir;a. 
escnvao lll'tYahvo do crtmc em S. Paulo 
do lllmiahú. Approvado em S de agosto do 1913. 

1G7 Propüo rtne se per;um infonnury3os ao go- Da commissúo de Orr;amonto e Contas. 
vemo sohro uma petir;~io de JOào Ua-
ptista Scarpa. Appro\·ado em 8 de agosto de l~ll3. 

IGS PrOJ'Õ') r(UO se n"gue lH'ovimonto are- Da Commis~~'lo 1\lixla. 
cursos interpostos por AlfrNlo Ferreira 
da Silva e outros, de Araguary. 1Approvado cml3 de agosto do 1\Jl:l. 

JG~1 l'ropüc quo se per;am informa1;ões ao go- Da Commissi"to de n<>prcsontar;i'ics e Pctir;i\os. 
verno sobro um rcqu.~rimento de Pedro 
Alcant.ara Ferreira, cs•;ri v~\o da colle- Approvado em S de agosto do HllH. 
ctoria do Cabo Ycrdc. 

no l'ropõo quo seja urchivado Ulll l'C<[tlüri- Da Commissào do Representar;•! os o Petir;t>es. 
monto da dircctorb da banda de nm-
~ica «Uniúo 1.Q do maio,, do P iranga. ,\pprovado om 1~ do agosto do 1\ll~l. 

Propôc) r[UO se pCrj::tm informa1;<'ics ao ç:o- Da Commi~stlo do lteprescntary'•os c Pctiçr\os. 
YOl'llO sr)bro nm requerimento de lJc)J'-
nardo Lopes .de Fig~H?ircdo, ajudantelApprovadr) em 1l rk agosto de 1\113. 
do flscal da fetra do Sttlo. 
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172 Pro]"·,o rgw se pcr;am informa•;úcs ao ~·o- Ih Conl!llis:'üo clc ltt:pre,cnituJ>es e l'oli~üos. 

vorno sobr·o um requerimento do ll. Clo-
tilde de 1tozcnclo Jagua!'Ího. ,\pprovado em 11 de il!~<.lslo do 1\ll:l. 

173 Propô o I[UO so.ia indofo1·irlo urnr·eqnel'i· lh Commis'<tO ele Obras Pnbl icas e Yüu;:to. 
rntlnto · do Ur·bano Can<lillo do \iel'o ,, 
Souza. ,\pp:·ovado em IH t],, agu,to do [(l(:l. 

171 Propüc IJUC seja ouvida a S0crctnria das Da COllJ!lJÍS:':'tO tlo O:r;arncr!lo o Conlas. 
Finan<;as sobre um re<JUCI'imcnto do ''' 
crivào <la collectoria co Ti1·adcntes. .\Jljll'O\':Jclo em I ti d<J :~g,Js(o de 1\IJ:l. 

17'1 Propôc quo seja archi\'alla uma I'<.'Jlr'l· D:1 ColnllJbsüo Lld CorJsti:uit·úo, L•,gL,la•;:'to 0 son.ta1;üo do habitantes do município de Jus I i1;a. ' 

17G 

Sal mas. 
.\pp1·ovado em !H <ln ag0st~ de l\ll3. 

PI;opü~~ que seja archivado urn 1·c:qttüJ i- Da Cotnrni~sü.o dt) llepi·esr:nfa<;tl(:s o Pí:li 1;(H!~. 
mcnio de Adolpho José l'assos, ~crven-
te da I~>cola de Phannacia üo Ou1·o .\pprovado em 18 <lo .:tg'"~o de 1\Jl:l. 
Preto. 

177 Propüe 'luc· soja archivada uma l''lJH'O- !ht connnissfto de Cam.:tras Mnnicip:v". 
scnü,t;üo do presidente da C amam :\I u-
nicipal do Santo Antonio L'o i>loaw. .\ppl'OYado em :!1 Lk ng .. sto do H11:1. 

178 Propüc quo soja archivada nma rep!·o Da Conlnlisscw c],, Orç·:unenl.o o Conta~. 
sent:11;üo da Empresa das Agua~ <loCa-
xarnhú. ,\pprova<lo Clil 21 de a;;osto do !~)!:). 

17\J Providencia sobre um recurso dei! oral t.lc Da commi,.;s;io .\lixf:t. 

180 

Pouso Alto. 

Prop<!o (jUC sejam podidas aos jl!'e'i'kli· ll:i comiJ!Íss:'ttJ 1lo Camaz·;,~ .\Iunicipaes. 
tes das Camaras de ltar"-'CuJ·Jca u Oli-
veira copias das aGt<ls qull app!u\'ar:UJJ .\pprovado Ol!J :!2 du agl),;fo rk l!li:l. 
as diYisa> dos dt<is llllHJicipio,. 

1913 181 Propüc que seja cnviud.J no goY<'ITJO 11111 Da ciJmllli>súu du Ort,~auwrlto r• C·mias. 
rcquorirnen1o dos cngeJdH,iro,; Chcar c!:t 
Cunha Cort<·a o Manuel tb l\lal1a \'a·;- .\)l]•I·ovado crn :!G dü :1goslo do l0Ll. 
conccllos. 

:iül3 182 Propôo <JUC seja rvlllef [j,JrJ ao 1?'''<.:1 11u Ua comnlis:':1o do 0: t;arw,nto ü Contas. 
um l'fJ<jUCt·Íill<'lllll Ú:\ UollljliliJJJI:.t '.!(J-
gyana de !-:-;Iradas de Feno e .'iit\-.;- .\]'j'I'O\'!iclo en1 2.-, d<; ago-;to elo 1\II:l, 
ga(;ào. 

\Jl3 183 Prop,·>e I[UC Sl'j:t J·enll·(ii'l'' ao g.,,.,,lli'J i):l ctJIIl!lti,;.;;(u <!'' (JJ·t;:un<;nl.o '' Con!a:-:. 
um l'CIJUerimcnto da Colnpan!Jia :\lu· 

10!.3 

gyana de Estradas do Fcl'<O o i\al'f> .\j>j>IOI'ill.lo CIJI ;_;;:; t!t; a:,;<Jsl.o ck l!ll:l. 
ga(JÜlJ. 

181 Prop•)c IJUe soja z·orncllid,) ao gol'cJ·n" D:t CuiJIIIJi"··üo t),, )',·1 j,J,,!,. 
umreljuerirncnto de Lafaret.lc HoqJJIJI!<: 
Franco, vigia-Jiscal em ~\rag·q:uy. .\)lj'i'O\';ulo <.!IIJ 2:"> <J,, :1g11si<J 11,, ['.l[.l. 
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18G Prop<>o que Sé r~e•;,am informar;,<Jes ao Se- Da ':ommissào ele Representar;•les e Peti•;/•cs. cretario das F1nan,;as sobre um reque-
rimento de Hormcnegildo Alves For· Approvado em 28 do agosto do 1913. rcira. 

187 Propl>e que se rernetta ao governo um Da commissào de RcprcscntarJi.cs c Pcti•;/•es. r<,qnerirnento do dr. Carlos Pratos. 
.\.pprovado em 28 de agosto dp I \ll3. 

188 Propi>e r1ue seja archivada uma petiç:\o Da commissão de Constit.uir;ão, Ll)gislar;ilo c 
do preso José' Candido :\unes. Justir;:c. ' 

Approvado em :30 de agosto de 1013. 
18\J Propõe que se .ia ouvida a Sccrctal'ia da Da comm issf\o de Obras Publicas e Viar;ào Agricultura sobre um rer1ucrimento de 

Aristides Cecilia de Assis Coimhr:t. Approvado em 'li) de agosto de HJ13. 

100 Propi>c r1ue se.ia indeferido um rertuel'i- Da commissão de Rcprcsenta,;.ôes e Petir;•)cs. monto do capitào ria Força Publica 
Paulo Ferréira da Cunha. Approvado em 2 ele setemhi'O do 1'Jl3. 

191 Prop(íe 'luo seja indefnrido um requeri- Da Commissào do Repr
08

,
3
ntarúcs e Petir;.ües. ment.o de D<lrnardo Lopes de Figueirc- , 

do, ajudante do fiscal da feira do Sitio, Approndo em 2 de setembro de 1DHl. 

102 Propêie !JUC se peçam inf?rmaçües ao go- Da Commissão de Jtept·c~ontar;.üos e Péti,?3es. vcrno sobre um r·erjtHli'Imento de Ma-
noel Romão de Jesus, collector de Pi- Approvado •lm 2 de outubro do H\13. ranga. 

1\n Propúe que ~c.ia ouvido .o go,verno sobre Da Commissão de neprescntar;úes e Petir;(ics. un1 requerunento de L mo (;ornes AI vos 
musico do 1,'

1 
Batalhão. ApproYado em 2 do setembro de 1\ll3, 

191 Prop(ie que ~eja ouvido o governo sobr.c Da Commissão de Rcprescntar;<'ies c Petir;<Jes. um requerunento da professora Donn-
tilla Alves de Carvalho. Approvado em 2 de setembro de Ell3. 

195 Prop<ic que se onça o govet·no Federal so- Da Com missão de Obras Publicas e Viar;:1.o, bre um re!l'ICI'imento de Ultimi Cour 
bassicr. Approndo em ,1 de outubro de 1013, 

l91i Prop<ie 'iue se our;a o gover·no sobre um Da Com missão de Instrucr;:1o Publica G Civi-
. · requenmento do director do curso de lização de Indios. 

pharmacia e odontologia do Gynmasio 
Lepoldinensc. Approvado em •l de sctcmbt·o do Hll:J, 

l97 Propô0 rJUC seja ouvida a Secretaria das Da Commissão ele Orçamento o Contas. Fmanr;as sohre uma representação de 
diversos commerciantes de Uheraha. Approndo em r> de setcmbt·o de 1\11:3, 

1\)8 l'ropCíe fJUC seja approvada a Indicar;ão Da Carr,missão de Obras Publicas c Víar;ào. n. 18. 

Approvado em 25 de agosto de !\lU. 
l')~l Propõe que so?ja arehivada un,ta reprcscn- Da ~ommissão de ~nsüueç.ão Publica') l~iri-

tar;ão do corpo docente do hxternato do ltzaçào de Indtos. cymnasio Mineiro. 

Appro,·ado em 25 ele agosto do 1\)11. 

:-;. c.-Io. 



1911 

lU H 

19H 

19H 

1\lH 

911 

1UH 

-74-

'l'ransumpto 

200 Propüe que seja at·chívado o reqnerimen- Da Commissào de lteprc~enta~.<\ ,8 1, .. 
to de d. Dometilla ,\.lve.-; de Canalho, ' e. e elt<;•~c~s. 
professora publica, pedindo contagem Appro\·ado em 25 de aoosto 
.de tempo de sua disponibilidade pai'[' " ·· · 
etreitos de aposentadoria. 

Solicita ~a :";ocretaria das ~idan<;a~, in- Da Com missão de Reprcsent (\I''"'S • r . -
forma<;nos sobro o rcrlnermH'rJto de d. ' " 1 t'lll;•~o•s. 
'l'!wroza Gnilhormina dos Sant.cJ~. po- Approvado em 25 de agosto. 
d.mdo a ro~tituir;M de 1 ;íjJ:S~?:Jrl dedu-
ztda a maJOr na tomada do con1f\S do 

201 

ex-colloctor de Pouso ,\.]t·gl'''· 

202 Pt·opüe I[UC seja ouvida a commis>3;"to de Da Commissão de 
Orçamento sobre o rolp.lcrinHcnto do 
collector de Piranga, Manoel Jtomúo Approvado 
do Jesus, 

20B Propl'e quo soja. inde.fcrido o l'equori- Da Conuniss:io de Hcpros<mta1 :<1 e~ 0 p, . , 
monto de Antomo l\hguél de Azevedo , <l.h;. •e;, 
e Silva, pedindo concessão d<) to~Nnos. ,\ pprovado em 25 de agosto. • 

20-1 Propi'e r1uo soja indeferido e ~'"'1uerin.Jcn- Da Comm issi\o de Represent:J.riios <• p, . 
to do l\Ianocl Ayre,; Gom<,s, p'ldmdo . _ · ühr:<,e·· 
anxilio. Approvado em ~ ... de agosto. "· 

2()5 Prop•ie I[UC soja indcfel'iclo o l'·?8'11~~ri- I>a CommissM do ltopresentac,'''e~, Pr;(j , 
monto de IIcrmenoo·ildo AI"''~ I<'Nrcu·a, _ •;"e~. 
pedindo rclcYaçi\o de rn111ta. Approvado em 2:l de ngosto. 

20G Prop<io rtuo s~jarn ouridns as cOJIIJlli.'iS•·,es I>a C:ornmisstlo do J:opresentnc~l,,3~ ,. p,d ..• 
doLegtslal}ttO e Orçmnento :YJbreo re- ,. u.'"~" .. 
qucrimonto dos auxiliares, eollabora- Approvado em :b de a!.!o,;t<>, 
do::cs o praticantes <la Secretaria do 
Interior, {Jedindo posil';1o definida no 
funcciona issimo publicr) do Estado. 

2()7 Propõe que soja indeferido o l'<;([U<el'irnen- ])a cornmiss:\o de l:epres<}nta"''''·' 0 p 1. 
to de Vicente da Fonseca Iiiheiro, pe· ' '' H·.ôr;;.: 
dindo a construcr;ão no districto do 1tio Approvftdo <Jill 25 de ago~to. • 
Preto do uma cadeia. 

208 Propi•o rtuc se pe1~am infonnar:.,·.es ao go- Dft comndssà•) do ltopt ,.,en(a,.,·"'S e p . 
Yerno sollrc o rcitucrirnc;nto <lo v~n·mto- · <•lu·,·,..,• 
coronel Pedro J orgo BrctJJdcio pedindo Approraclo eltl 25 (\<) ag·osto. 
contagem de tempo. 

20~l Prop!ie que se per;arn in.fol'JJial;<'><)•; ,10 !!,'O- J)a commissúo do Itcpr••sen fac:···es P 
verno sohre o rcqu<JJ'l!IH:nto dn alfcre~ · 
.Tos<í Eufrasio de 'l'oledo, pctlinclo con- Approvado ülll 2;; de ag:ost", 
tagem de tempo. 

2!0 I'ropcie que se pe<;am in fontwr;··*~ .~o p:o- 1 Da cotumiss:io de Itcprcs<Jntac·,·,..", ·,, P . 
vento sobre o requerimunto do d. ~la·' · · d!c:<,e~. 
ria de Gouv0a Gomide, Jl<!dinclo paga- Approrado ,,rn 2r, d<J :1g·osto 
monto dos serviços modicos ym;stados · • 
p~r sou finado marido BJII nnJ.:t t;píd<l-
nna de f c bre !lrnarcll!t <:I! I ,'\, João ); r;-
pomnccno no anno do r:-:u: •. 
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Prop•'•e que seja atchiv~do ~ rcqucl"imr,n- !la commissão de Reprcscnta,;.•)es e Pcli~.<)es. to do dr. Joaqmm Candtdo da Costa 
Senna pedindo pagamento de venci- V')\tou ú. commissào em l-1 de agosto. 
JÍlentos como fiscal do goYernq federal 
junto á Escola de Phannacia do Ouro 
Preto. 

212 Prop<•e que seja indeferido, por jú ter si~lo Da eommissào de H.cprescnta<}Õ8S e Pcli<;<ics attendido, o rc<gwrimento de d. ClotJl-
dc Jagnaribe, pedindo auxilio para <JUC ApproYado ,,m 25 de agosto, 
se apcrfeil(oem em musica, na Em opa, 
dois filhos seus. 

210 Prop<•e <tue se pe<;am infot'ma<;•'•cs ao go- Da Cornmissào de Representa<:.ües c l'cliç<les. vomo sobt·e o rcrJucrunento do collc-
ctor de V. Conr1uista, l'econcndo de Appt·oyado em 25 de agosto. 
um aeto do lnspector do Thesouro. 

2H Opina pal'a <JUC aguarde oppot'tunid:l.de Da Cr)mmissào de Representaçücs c Pdi<;•!es. o requerimento de d. Anna Procopío 
da. Costa, pot·teit·n. do grupo da cidade A pprovado em 25 de agosto. do Serro, pedindo augmento do venci-
mentos. 

:21;; Propõe r1ue seja archiYado o rerjuerimen- D:1- commissão de Representa<;ü,;~ o Petições, to de ,\ntonio Lazato rl\! Carvalho, pe-
dindo verhn. para os escrivães políciacs. Approvarlo em 25 de agosto. 

21G Opina para rtno se pe<;am ínformaç•">cs a0 Da com missão de Hopt·osentaç•5es c Petições. n·o\·erno sohrc o rertnerimcnto de Fran-
~isco do :\'ascimonto e outros emprega- Approvado em 2~, de agosto. 
dos na Imprensa ollicin.l, pedindo au- · 
gmento de vencimento;;. 

2l7 ProJ•·~·c ctne se peçam informa.,;<>cs ao go- Da Commissão de Obra.~ Publi<:as e Vin.çilo. verno sobre o requerimento de Fran-
cisco Ca.nolla, pedindo concessão para A pprovado em 25 de agosto. 
uma via-ferrea do Palmyra à S. Joào 
da Serra. 

'>lk Prop•ie rtue soja rcmettirlo <i Commissào Da Cornrnissào de Reprcsenta<;<!es o Petiç•!cs. ~ ~ do Orramento c Contas o rertncrimonto 
do procmador da santa Casa de Ba<)- Approvado em 31 agosto. 
pondy, pedindo auxílio para acrJtlisí<.~iio 
de material cirurgíco. " 

·>J'l Prop<'•e r1uc seja remettido à Com missão D~t Commissão de Rcprcscnta<;ôos c Pli•;<!es, ~ · de Or•;amento o Contas o l'C<Jnerinwnto 
llo engenheiro Benedicto .Tosú dos San- Appt'oYado (:Jn :n de agosto. 
tos, pedindo melhoria da vencimentos 

í:21J Prop•"•e <fuc ~oja rc,mettido :i. Comrnissi\r; Da commisstlo de Rcpresonta•;ões o Pcti<,~•1cs. de Or<;amonto c Contas o rüquorimcuto 
do Lniz Gome~ Pereira, pedindo ang- Approvado em :n de agosto. monto de vencunentos. 

Pt·opúe •Juo se peçam in.formarJ,(:S ao go Da •:ommissi\o de Obras Puhlkas o Via1;:to. vcrno sohre o re<plCaunento do ono·e. 
nheíro Antonio de Andmdo Do tolho, A pptoYado em 31 de :Jgosto, 
p~.;dindo <.:onccss:1o de uma c~tl'ada de 
f8rt'O. 
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2:!2 PI·opi><J r1ue seja indeferido o archivntlo Da commissão de RepreseiJta,{Õos 0 l'e(' . - .. 
o rcquerl!ndnto do ex-tenente da Bri- 1

'/"-"· 
gada Pol.icial, ~I.atheus JUI,eiro da Si!- Approvado em l de setembro .• 
va, pedtndo rcmtegraç<Lo no mesmo 
posto. 

223 Prop<•e que seja archivada uma rcpre- Da Commissilo de Ot•r;amento <J Contas. 
sentar;:lo de cornmerciantes de Ube-
rabn, sobre a cohra11<;a elo imposto de Approvaclo em I de setembro. 
exportaç<lo. 

22-1 Prop,··e rrue seja otll'ido o governo sobre Da commisslio de Hepresentar;,ies e l><'ti., 
o !C<[ucrimento do Director Lb. Peni- ' ç"'JS. 
tenciaria de Omo Preto, pedindo aug· Approvado em 14 de setembro. 
monto de vencimentos. 

2:?~) Prop,·•J r1uc se pc,•nm informa,·iH•S ao go- Da com missão do Represcnta"''•es" p 'l' . 
Yetno, sohre o rÔqucrimento 'do escri- ' ' ' 1

':'Hes 
\,·,o da eoJicctoria de S. Domingos do Approvado em 11 de setemhro. 
Prata, .José D. Gomes Lima, pedindo 
relovação de pagamento. 

22G op;na para f!lte sejam archivadas divcr- Da Comrnissào de Orçamento e Contas. 
sas pe<;as protocolladas. 17 1 · . Approvado em c e Janeiro. 

227 Prop,·,0 ,1110 seja OU\'ido o go\:crno so.hrc Da commissAo de I~eprcscnta<;iie~ e Pc(j,1,,,,,_ 
un1 lino do professor En!al10 Baptista de Assis. Approvado em ll d0 sctemhr·o. 

228 Prop,·") r1ne sejam archivarlos os J'~'f!UCI'i- Dn Cornmissüo de Repi·e.-;enta•;•'•es c p,,1 ·,, 
menlos do maj•ll' Jos•) da Silva Canno c ~~r',"'''>, 

2.2'J 

2:10 

23! 

C)~);) ..... 

tenente .Pedro :\fa!'tins Pereira, pediu- ,\pprovado em li de .~G(IJ!ll]H·o. 
elo melhoria de suas refor·mas c do sr. 
Fr·ancisco Flores, director elo musica 
da Brigada Policial, pedindo augmcnto 
de vencimentos. 

l'rop''"J qne seja archivacla a representa- Da comurissüo de Or•;aJJllmto o C•mtas. 
',:to ele Joüo Baptista Scarpa sobr·c !'e-
ducçli.o do imposto ele exiJOI'ta•;:to. ApproYado em H de setembro. 

Pl'op•lc <JUO se pe1;am infor·mar~:''•es ao go- Da commiss:io do Ol,ras Publicas 
v:~mo HOlJre o rerjuerimcnto du Bristis- 'J Via•;.;\r,. 
ck i\Iamr{izclilr'es Lim1kd. Approvaclo em 11 de setembr·o, 

Prop,-,,~ r1ue se remetta ao g-over·no o !'e- Da commissão elo Obras Publicas 
querrmento do engenheiro Angelo l'u· 'l Via,;;;""· 
war·o Ihrata e outr·os, sobre constru- Appr·ovado em IG d1; setembro. 
cr;ào de estradas de ferrr). 

PJ·op,··e r1ue seJa archi1·at!a n reur·csenta- Da Cornmisslio rlo Constituk:lo 
çitr1 dos habitantes de i\Iattosinhos, mu- Justka. · ' ' 

Le~·i~l" ,_. ·~ J ,_ \t ;<\() p 

nieipio de Queluz, pedindo a reYoga- ' 
•;:~o ~la lei quo annulla a installar;:'lo tio Approvarlo ent 21 11,, Pt,;mhro. 
ÚJ>tn.clo ele Jiattosinhos c <ttW seja 
mantrclo o rofer·ido districto com a de-
nomimH;ào ele <~l<'eliciano .\IenrJe,;,. 
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23:~ Propúe que seja indeferido ntn re<jucri- Da Commissüo d.,. Ot •;-~uncnto '~Contas. mcnto d~t Empresa de Aguas de Caxam-
bú, pedindo relevaçào do imposto de Approvado em 21 r!c sdcmhro. 
IS!lOO por ?aixa d'agua .e um empres-
timo de qmnltentas apoltces. 

2.31 Prop•'•c <JUC seja enviada ao governo a Da commissào de ()l,ra.s Ptthlicas e Via ç:lo. 
rcpresc~ta•;ào d~s habitantes de Cam- . 
po l\[~·sttco, pellmdo estradas. Approvado em 21 d<; scternbt·o. 

2:35 Propúe que se.i<< l"Ometti<.lo ·ao govct·no o Da eonuniss:1o t[e Oh!"<t.S Publicas e Vi~H;:\o. rewwrimento <ln .To:utnirn Catl'amb,r e 
outt·os, pedindo privilegio para uma Approvado em 21 d" s.;ternhro. estrada de feno de Lavras a ~ant'Anna 
do Paranahyba. 

Propõe qne se pe<;am informa<;ücs ao go- Da Commissào t\•~ lteptcsenta•;•)es e Pcti<:<•.;s. vei'Jlo sobre !)S ro<tncrimentos das pro· 
fessoras d, d. Alexandrina de Santa Apr•rovado em :!l de sel•)mh r o. cecilia e Aur·eli<~ Olyntho, pedindo au-
grnento <le vcnctmentos. 

z:n l'ropiie <JUC seja areltiva<.lo conjuncta- Da eommissào de Ot·,,unento c Conta~. mente com uma copia da rcpt·csenta•;ào • 
dirigida ao governo do Estad.o, o o !li cio A]lj•rovado em 21 de "')\emhro. da Directo~ia ,[o Centro l\hneiro, no 
!tio de .Janciru. 

2:)>l Propt•ü o archinqnento de diversas pe- Da Commi,sào de On;.:Jmento c Contas. ças protocolla<bs. 

Approvado en1 21 t\e set.emhro. 

2:\~l Propüe que seja archivfdo o re<tneri- Da Commiss:l.o d,, ll<'-t•resenta•<õcs c Pdi<;•'·-''"· monto de Astl·ogtone liJ·ança, collcctor 
em conquista. Approvado em 1·~ de sctemhl'O. 

210 p 1·opúe o arehivamcnto de divers<\s pe<;as Da Commissilo de H"ptcscnlaf;•lcs c l'el i•.:'";s. protocolladas. 

Approvado em 18 d<J sct.cmhro. 

241 Propüe <Jue seja archivada, ern vista das 
informa<;õcs do governo, a pe<_;a proto- Da Comrniss:lo de Obr·as Pttblicas e Vi:u:úo. collada. sob n. 2.-IGS 

Approva<.lo em 21 de s·~!.emhro. 

212 Propô e que seja archivada. a pe1,'a pro- Da eomrnissiio d ... Ot'Ç<Lmento e Contas. wcollada. soh n. 1.\.l\.l'i' c o parecer n. 
102, de 1\112. Approvado ''lll 21 de seteruhro. 

2,1:1 Propô c ([I!C _seja indeferida a t·cprcson- Da comm isstlo de Or•;amcnto e Contas. taçfi.o tlo tltrcctor da Escola <.lc Pitar-
macia de Ouro Fino, Jl<'dindo suh- l'crlll<; d•3 di~cnssrto. YCn<;üo, 

2,H Prop•lo o archiYamcrltr) da p<)<:a protoeol- Da contmissào d<; C>lll~lituiçüo, Lcgi~la•,:ão <' 
lada sob n. 1.112, Justi<;a. 

Pew!e de discns>ào. 
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215 Prop<•e o archil·alllonto do di 1·ersas pe_[ Da COlllllliS~ão de Garnar·as :llunicipacs. 
•.:as JH'Oiocollaua.~. 

Pende do discussão, 

?Hi!Prr'l"'•e que su.ia a!'chi1·ado o r·equcrilllcll· D;t commiss:lo do Or<;arncnto o Contas, 
to d•) Ar·thur Hosi.mbur,(t. pr)<1indc> fa- . 
voros para a funda•;üo de cinco cnftc· Pende do drscussão. 
nhos c<mtracs. 

:21'7 Prop<•e f[Ue soja aJ•Pl'ovada a indicar}úo Da Commissáo Esp<Y.:í~.l. 
n, In do sr·. \'aldomiro !lfagalhács. 

Approvado em ~n de set...,mhro, 



PARECERES 

Annos anteriores e que tiveram andamento em 1914 





Parecares de anuos anteriores e Qne tiveram andamento em 1914 

o 'l'nmsumpto Observa•;~Jes ... 
"' o o:: s 

o:: ;J 
~ ~ 

1~ll3 1~)!', pro]""" q \l<) ~''j ~l appt·ovalla a indicaç~\o Da eommissüo de Obra;; Publicas. 
n. 18, sobre a conveniencia de ser pro-

A pptovado <llll ?5 do agos lo d,; 1\lU. longalla a Lnha telegraphica do :llontc 
Sarúo :\Passos. 

19lil 1 ;J~) Propõe que S 1c\ia :nchintda a t·epresenla- Da Commi~sà(' d·' lnstt•uc<;flo Publica. 
taP.ào do eot·po docente do J<;xtcrnato 
do' G~·mna~io ;\!ineiro, pedindo gaga- A ppt·ontd0 em 2C' de ago~to de Hll4. 
mcnto por desdobramento de ea eiras 
visto j:'t ler sirto t·esolvidn o assumpt.o. 

s. c.-11. 
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PARECERES 
Anteriores a 1914, que tiveram auo_amento dnra11te a Sexta La[islatura 





~areceres anteri~re) a 1914, ~ ne ti v eram andament~ durante a sexta le[islatnra 

c 
c ~ 
,:::: c 
,:::: ::i 

....-: r. 

1\Jll 

1\Jl2 

Ell2 

1\!12 

Tt·ansumpto 

I Gl) Pro]•C•c rpt•) ~~~iam archiYadas a' prctir·•>e~ Da Comllli~~<lo de ltt•prcsentac·ôes e Pctir·iJes. 

I dos )ll o!es,ores .JO\ in o Lopes C.'aruÍona ' ' 
c d. Antonta Lopes Cannona. ,\pprovadn em 21 de juuho de l\ll2. 

I r h~' poh ap]H'On< ,;o da i o di' a<; 00 O :::;::': :~:·::, ~: ::~·;~~~~:~:io1:~:\. 
12 Opina pdaappt'O\·ar;ão da indka•;:1o n. lG. Da Commissfw de Obras Publicas e Viar;ãO. 

Approvado em 18 de jnlho de l\H3. 

13 Prop•:.c c1ne sejam enviados ao ;.;·overno Da commissélo de Obras Publicas e Vi<v;ão. 
os requerimentos de Jos•; Aln•s \'allim 
e outros, c de Osorio Liberal Jtm•tnci· Approvado em 18 de julho de l~ll3. 
ra de Andt·ade pedindo privilq:;ios. · 

l'Jl3 'J8 Opina pela appt·ovar;ão da indica•;iio n.l8. Da commiss~\o dr) ühras Publicas e Viac;ão. 

Approvado em \J de setembro de ElH. 

'.J'J Prop<•e que seja arehivada nm t'<:]wesen- Da Connnissào de Instrnec·ào Publica. 
tar.·~\o uo corpo docente do Externato ' 
do" Gymnasio :'l!ineiro. Approvaclo em 25 de :~gosto de Hll 1. 

1 'JI c~ 





PARECERES 
Sobre recursos eleitoraes, iniciados no Senado e que tiveram anrramento na Camara 

DURANTE A LEGISLATURA (') 

(1) os pareceres sobre recnrsos eleit.oraes, 'iniciados ,w Cama,·a, e qno tiveram andamento \1(> 
senado, constam da parte referente a pareceres, em geral, desta R,rnopse. 

( 



',, 



~-------
. -- ----- ------· 

Pareceres 8olJrB r~~m~o~ eleitoraes, iniciado~ lW Smtado e une ti v eram am1anwnto na 
Camara, llurante a l~[i~latnra 

-- --- ·---- -- - - --·· - --· ---· -- ---

o 'l' t· a n,; u Ill) 1 to OlJsf·l'Yar;üe:-:: 
o 

I 
;:; 

;:: 
c 

~ --: 

~~' 1? 1 l't·o,·i,lencia ~obre lllll rccm'o eleitoral Da Commissào !\Iixta. 
di~ \'illa Dra~ i! ia. 

Resolur;tlo n. 11' de l(J de agosto. 
1 ~IJ:! 2 i' rrw idunc ia sohrn lllll recurso clciloJ·al Da commissàr> i\Iixta. de Hio Preto. 

ltcsolur,,ào n. 5, de 19 de agosto. 
l ~I!:' <) 

Pr,>viclent;ia sobre um recurso eleitoral IJa Commissào !\!ix:ta. o) 

d<J :'->. Sebastifto do Ba!Teado, rnunici-
pio de Rio Prcio, llesolur;fto n. G, de ID de agoslo. 

1 ( tl '! I l'l'IJYidrmcia sobre um eleitoral ll:L Commissào i\Iixta. l'CCllrSO 
dr• C~nehtz, 

Rcsolw;ào n. 8, do 20 de ago~t.o. 
1 !tI'!' ;, l'J·ovitlcneia sobro lllll l'CClll'':lO eleitoral Da Comn.Jss:lo ;llixta. 

dr_~ Cap<.!lla :\ova., umnicipio de Queluz. 
Rcsoln<;tto n. 7, de lU 1lo ago~to, 

1 (11:! {' PJ·o,·irJcncia sohrn eleitoral Ih Conunissúo 1\Ihta ) urn l'<)Cill'SO 
du li a Vtll'a v a, municipio de Quclm. 

RrJsoltu;fto n, 12, do :lo de agosto. 
I~ I] :2 7 Pro1·idencia soltrc \ltll recurso eleitoral Da Commiss:lo il!ixta. 

d<é S. Cae;tauo do J>araopclta, municipio 
ele Qni)]Uz. Resoluçtio n. -13, de :lo de ago~1o. 

l~ilZ s PI·ovidcncia sobro um l'CClll'SO eleitoral Da Commiss;\o de l\Iixta. ·- do Concei~·:\o do Seno. 
Resolu(;fto n. 10, do 21 de agosto. 

1 ~IJ ~ \t l'I·oyiduncia sobre um l'eC\ll'SO eleitoral Da Comrni~s:\o i\! ix ta. 

I 
I !c- CnnC8Í\'étO d<> SrJJTO. 

HrJsoluçúo ll. 11, de 21 de Duo:.: to. 
S. L.-]!. 
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101Providoneia sobt·o UIII rucm·o 
Cunc<3ÍÇ<\o do Seno. 

doil.ocal <lo Da ComrnissfvJ :'llixta. 

11 Providcneia sohro U!II recm·so doi1JJ!'al Da Commissào .\lixta. 
do Co!J(;oi<;ào do Seno. 

1:2 l'roYidencia sobro um J'ecurso uloitot·<d Da Comrniss[tO :\1ixl.a. 
de Concoi<;üo do Sono. 

J:l Pt·ovidencia ~ohru um t·ccm·so ddi.Nal Da Commi.ssào i\Jixr.:t. 
de Concei(;üo do Son·o. 

H Pi·ovidencia sobre urn rocm·so eleitoral <lo Dtt commissrw i\lixta. 
Promotor de Justic:a de Concoid.o do 
Se1·ro. ~ ~ Itesolnf;ào n. 17, de 2-1 ,11~ au;o-.;u_,. 

1:> Pt·ovi<.lencüt ,.;obre um recu:·,;r, rlleitoral Da commi,.;s;·tO l\lixia. 
do Santa Darhara. 

Jli Providencia solnn um recur,.;o 
de UhoralJa, 

nl<litoral Da com1nissão ;\lixta. 

H.e:-Joln(;üo n. lG, de 22 Ue a~~~~lJJ. 

17 Providencia sol,ro nn1 recm·so eleitoral Da CuminissttO MixtD. 
do Jacuhy. 

~tcsoln<;üo n. 1\J, ck 21llu :t!•;o'T•J. 

18 l'J'IJVitknGia soht·u um t·ccHrso eleitoral Da Cornmi-;;sáo :llixia. 
de Bagt·P~, tmmicipio do Cmvu!lo. 

l\1 Providencia sobro um rccm·so ''leitora! 
de ,\ndt'Cilniei:, municijlio de cuncllo. Da CotiJlllhsD~o .\lixta. 

}to7')olu~~ü,o n. :r7, <1~~ '27 d·~ :t~·~J--:1c). 
21) PJ·ovidcncia soiJ)'IJ um reemso eleitoral u() l'ar·aúna, município clu Cm·n:llo. Da CollJ!liissào .\lixta. 

:21 l't·ovid•mcia sohl''' 11111 t'<.JGU!';uJ ckiíonl] Da Comn1Í:'st'lo .\lixl.a. 
do I onlflm. 

1!112 22 l'rovidnneia sobt·r; mn !'8Cl!l'SO eleitoral lht Comn1iss;\o .\lixl.:1. 
do Villa Gomes. 

]V:soi111Jt0 ll, 21. clrJ ?i' clr: aur1-;1rJ, 

1~112 2B Provicluneia soiJt·r: mu run11·,;•> •)leilr>ral ])a ColllJIIÍs-;;io .\lixr.a. 
de Minas :\ovas. 

He.':lfJln,;:tu n, .:!J, dj~ '.!/ d(; :t~!)-.;14,. 

1~JI2 21 PI·ov;rl•JllCia sohr·n UJII recurso r:lr:iLJ'al J)a ConJJIIÍS'<:io .\lix li\, 
U<J llh<:l'IIh:t. 
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l ~) 1:.> 

l ~I l:! 

2;,1 J>J·qvid,n•: ia sobre 
tlu S:l!ll. a LnzHt do 

lllll 1'<)1'\trso deiton\1 lh Coulnli:;:;:ü• :\Jixlt:t. 
I(io das Yt·!has. 

21i l'I''JI'i•krl';i:~ 'nht··: 11m l'<)Cill'SO ekit.oral Da Cnnuni:.;,;fto :\1 ixra. 
de Sanl:c Lnzia do llio das Velhas 

21 I'J·ovirJ,,n,:ia snbt·e um 1·c•:nrso elr;iloral Da Cüil1lliÍSoi<.l'l \fixla. 
de l'onu; :\'ova. 

:?8 Pl'o\·irJr_·nci~l so])J'•_: 
dr; 'l't'<JS l'ont aS: 

ne~;ol11r;tto n. :!7, Lln 2i <le a~:o:-\t.o .. 

un1 t·<.:<'lll'"" cleit•nal D:.1. CoulllJi:>sD.o :\lixt:~, 

l~ll~ ::~1 Pr·ni'i<l<mcia ,,,],t·•, nn1 r"em·,;o "kitoral lla Conl!ltissi10 :\lixta. 
rl<· c lU!'<.> Pn:1n. 

R(_~:-;ol lllJto n. ~.:~, drJ :2.-...: clí:! au·o:·d_.'J. 

l~Ji:! iYJ l'rnvid<:nei:1 ,,,Jn·1: 11111 t···cunso clrJitor·al Da CtHiilllhs.'to :\Iixla. 
<h Yilla f]nm.·s. 

:Jl l'rovicknci:c sohru nm recurso ,,],;iloral na Colnmi,;sCto \lix1a, 
tle Vi I la I' i rap•',J·a. 

l ~)[2 ''•> [> . l "~ I'0\'1< •m<;ia ;:()i>t'<.: lllllt'r:cnrso <eleitoral Da Conimis:;:1.o llli\la. 

1 ~I I:.> 

I ~112 

1 ~~ I:.> 

J \!I:.' 

do l'onl•) :\'r,va. 
Resollu_:;úo n. ~H, tle 2'7 •le a~·o~tn. 

;;:; Pr-ovirh:ncia '""!'<' nm J'e<:ttrso •oleitoral Da C'.llJ11llissú,<> ?lfi\111. 
de Gn:n1 htt·i~. , 

Hesolnçtto n lfi~ <le 31 de a!.2·o:-:tn. 

:ll 1'1''JI'Ídr:n<:ia s<rht·r: um J·ccnr:-:o ~;Jeitoml lla Crnnrnis;;Fw .'llixtD. 
de GuarJ!Ji\<Js. 

He<:nllu:;to n. s·J, (It.: ~~; <k~ a;J'O:·d:). 

;;,; l'l'O\'i<.lr,neia s<>hl''' ll!ll ,. 1·crn·so duiloral Da Commissftu :\li\ta. 
!Ir; Guanhúes, 

n~.~~olw;:'to n. ·1~1, f.lt~ nl di! :1.:2(J~1.o. 

il7 PJ·r,,·i•.h"I•:ia sr;ht·>: liiJJ ,.,_.,;uaso ,,Jnit.ornl lla l;t,n:Inh<tO .'llixla. 
<.lu Gnanlrúe:-:. 

ne~:ollll;;·to 11. t:J~ f.lt~ Si(},~ :-t!!·,):~1n. 

il~J l'roviclen•·ia s"l>i'" 11111 n·cnr·,-o <;leitora! Da Connnissiiq :\Jixla. 
ti<! (j 111\Ilh:'I<'S, 



•'' 

•. j 

•'' 

- ()2 

r1, r·atl~U ll1} 11 O 

-
1\J]:! "!li Proddencia ><obJ··, nm J·c·cm·so oloitoral Da C<Jllllllbsúo ~lixta. 

do Camp~tnha. 

l\11:! H Provirll·ncia sobre nm I'PCui·so eloitoral 
dn Tr·H,.,.,_,üo, município de Guanh:los, Da commh-;:1o Mixta, 

1\Jl:! 12 Provicl<Jncia SCJhJ·e um r'<Jcta·so eleitoral Da comlllici~úo ~lixta. 
dn \'lllo'\ :'\ora ll•J Lima. ltcsoluc;.:lo n. 41~ de :311 de [tgo:-;to. 

O pa.t·ecor dê n. ·13. sobt·o un1 l'O, ... 
Catupo Bello, e o de n .. 1 t, :--:ohre ucut ~,o (le 
su elo Ayuruoca, estilo ponrlcnte. n.1 t<J<:nt·-
t_,·ào da Carnara. · s (o vota.-

un:l' 17 Pr·ovidoneia "ohJ'I) um l'E:CUI'SO eleitoral Drc CollllllÍSSÜO .\lixla. 
de S" .Joüo do Bananco Alto, rnunici· 
pio de Alfcnrts. ltcsoln<JtO n. [i;,, elo 2.~ elo a'-!osto . 

. ffl Prü\'itlrln•;i<1 ,:obi'ü 11111 rocurso cloitol'al Da ConJmi:;,;úo Miüa. 
rln S .. Jo:io do Llnnauco Alto, municí-
pio do ,\!fcnas. Jtc,;olnr;üo n. iili, du 2.S do a;;·o"-;(r>, 

lVlB H! l't·ovidcnr:i:t sr)IJ!'O u:n rceurso olcil.or·aJ, Da commbs;\o Mixt:l. 
do S. Antonio cb Boa Vista, municí-
pio da \'illa Tlrasi!ia. ncsolw;rro n. 57, de 2·" do a.,gosto. 

1\11:3 511 Providencia sobre un1 recurso eleítoJ·o'\1 ])a Commissúo .\Iixta. 
d<l Tral''3ssúo, !Jllll!icipio de Guanh:lcs. 

Jtt_~:--;(dnt;:io n. GS, fli.! 2B llü a;_{'osH_,. 

:;J Providencia sobro nm recurso eleitoral Jl:t Commissúo ~fixta • 
de Santa qui\cr·ia. 

O pare c<! I' n. ~>.~, solJJ'I: nm r·c:enrso r!, p-
hy, está pend•·nt<J dr, discn,'is:w n·t'c\'. lltlll-

' •Àill;\l·a, 




