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RELATORIO 
DOS TRABALHOS 

DA 

(amara d.os Deputados 
Referentes á ta sessão da 7.a legislatura em 1915 





~:xm~~. i'1-i. 'f'1-t~i~e:vt-Ú e. Yo'l-tm&,,~ ola C?ama"l.a 

ol~) ~e.putMl~i. 

Cabe-me a homa de apresentar-vos, conforme <lete~mina o rcgulawento da Secretaria, 
a Synopsc dos Lt·abalhos da Carnat·a dos Depu lados, na 1." sessão da 7." legislatura, e hem as-
sim, cornmunicar-vo~, resumidamente, o que, em o anno que se finda, occoiTeu nesta Casa do':. 
Congresso l\1 in e i r o. • . :-

De accordo com o Hegimento Interno, tiveram inicio em 7 de junho as scssõe» prepo,rato-·_. , 
rias, as quaes foram presididas pelo sr. Alves de Lemos, funccionando como sccretario_to.->';rsy .. ~~' 
Argemiro de Itezcmlc c Paulo Pinheiro, em virtude lios votos dos deputados prcscrttcs,, tl(0::'; 
tambem elegeram vice-presidente da Mesa provisoria o sr. :lloreira da llocba. · ' : ... ·J•" 

No decurso daquellas Rcssões, que foram até H do mez alludido, o trabalho da Camára 
constou do seguinte : 

-A 8 fomm apresentados varios diplomas de deputados, sendo, logo depois, eleitas as 
duas Commissôes verificadoras de poderes, que assim ficaram formadas: primeira- Cícero Lo· 
pcs, .Jofto ~hrlinho, Moreira da Bocha, Alberto Alvares e Norberto Lage; segunda- Bernardo 
Guimarães, Demosthcnes CPsar, Clemente Faria, Julio i\Icit·ellcs e Henrique Portugal. 

-A!), o sr. Bcmardo Guimarães, pela segunda Commissfio, leu um parecer reconhecen-
do deputados os srs. Ciccro Lopes (La circumscripção) João )!artinho (4.a) Alberto Alvares, 1\lo-
reira da Bocha c NorhcJ•to Lagc (5. 8

) todos membros da primeira Commissão. Em nome des-
ta, apresentaram pareceres os srs.: Norberto Lagc, propondo o reconhecimento dos srs. Leo-
poldo de Luna, .Julio Meircllcs, .João Lisboa, Alves de Lemos, Bernardo c:uimarães, José Custo· 
dio, Simeão Stylila c Miranda .Junior (3. R circumscripção) ; .João Mar linho, reconhecen<lo os srs. 
Bias Filho, Viviano Caldas, Tavares de ~lcllo, ;\larlins da Silva, Odilon de Andrade, Silva 
}'ortcs e ;\!outeiro de Abreu ('I.") Paulo Pinheiro, Alcides Gonçalves, ~Iodestino Gonçalves, Ge-
tulio de Carvalho c l\Ionlciro de l\Ioura (U. •); Cícero Lopes, reconhecendo os srs. Ignacio Murla, 
J>edro Laborne, Edgardo da Cunha, .João Antonio, Edmundo Blum, Nelson de Senna, Demos-
thenes Cosa r c Clemente de Faria (G. ") ; e Alberto Alvares, alvitrando o reconhecimento dos 
.srs. .José .Aflonso, Argemiro de Hczendc, Garibaldi de ~lello, Elias Thcotomo, Gabriel Andra-
de, José Maria c Franklin de Castro (4.") Castello Braneo, Emílio .Jardim, Costa Cruz, l'ericles 
!lo ~lcndonça, Helio Junior, Pinto de Moura, Bacta \"evcs c Henrique Portugal (2. "). 

-A 11 foram approvados os parceercs das duas Commissões Verificadoras, apresentados 
em sessão de !), julgando liquidos os diplomas apresentados 1elos quarenta c oito candidatos a 
cgual numero de lugares llns s~is eireumscripçiies elcitoraes cstadoaes, sendo, então, reeonhe-
cillos e proclamados depulatlos os alludillos ean<lidatos. 

-A -12 prestaram o compt·omisso regimental os srs. A!Yes tlc Lemos, Moreira da Jlocl1a, 
Argemiro de ltezrndc, . .Julio llleh·elles, .Jou<i Murliilito; CIIJmcn'tc ·<I e Faria, llaeta Neve~, Jlenri.: 
qun Portugal, Cost,a Cruz, ~Io<ir.slino Gon 1;alvcs, BÍas Filho, Leopoldo de Luna, \'h·iano Calda~, 
Pinto de l\Ionra, blgardo da Cunha, Pedro Lahornc, .Josó Cnstodio, Alcides Gonçalws, Moutct-
ro de ;\Iom·a, Paulo Pinheiro, Alberto Alvares, Dcmostheuüs Cesar c No:-Lerto Lngc. 

- A '13 assumiram o compromisso os srs. Cícero Lopes, Monteiro de Abreu, Castcllo Bran-
co c Bernardo Guimar<ics, que foram acompanhados ao recinto por uma commi,~rw, antes no-



-VIII-

meada} constituida dos srs. llias Fillw, Edgardo da Cunha e Pinto de Moura. Verificando-se 
que se encontravam na Capital, devidamente empossados, 27 deputados, foram feitas as pre-
eisas communicações c suspensos os trabalhos, até que o Senado participasse lambem contar 

com o numero legal de seus membros para a installaçüo do Congresso. 
-A 1 q. leve a Camara conhecimento do um ofiicio do Secretario do Senado, communicando 

haver numero legal de senudores na cidade e ter sido designado o dia immediato para ser 
installada a 1. a sess<lo da 7 .• legislatura do Congresso Wneiro. Em seguida, pre;taram com-
promisso os srs. Odilon de Andraue, Ermbo Jardim, Hetto Junior, Sirneüo Styli!a, Igxwcio ~!nr
la e Joüo Antonio, que foram recehidos pox· urna commiss<lo composta dos srs. Caslello Ill'an-
co, Viviano Caldas c Costa t.:ruz. 

:\"o dia 1t.i de junho, sob a presidencia do sr. senador Lcvindo Lopes, scn:indo de Scc!'e 
,. ;·.·tarios os srs. deputado Argerniro de Hezende e senador Pedro Drmnrnon~, reahz,ou-se a sessão 
.. : solemne de inslallar;ão, atlendcndo á chamada cincoenla c nove congx·essrstas. Compareceram 

ú solemnidade as altas auctoridades, elevado nmncro de pessoas gradas e os representantes de 
yarias.'classcs e associaçlíes. 

· Q.~s~n Secretario uo Interior, dr. Arnerico Lopes, recebido por urna commiss<1o constituída dos SI'; .. senadot' Eduardo do Amaral c deputados Julio Meirelles e Pinto de Moura, pouco antes sor-
teada para esse iJm, chegou ao recinto ús trew horas, observadas as formalidades regimcntaes, 
e tomou assento ú direita do sr. Presidente do Congx·csso. 

o sr. Secretario do Interior procedeu, entüo, ú leitura da Mensagem Presidencial, relativa 
ao período de junho de UJH a junlw de HJ1:i. 

O sr. Pre~!dente, em seguida, pondo-se de pé, declarou installa<.la a 1. a sessão da 7. • Le-
gislatura do Congresso Mineiro. 

Ao ser aberta a sessão do Congresso, prestaram o eompromisso regimental os srs. sena-
dort>S Dias Fortes, Gomes Freire c Leite de Ca8tro e deputados Silva Fortes, Gabriel de Andrade, 
Jlranklin de Castro, Getulio de Carvalho, Josti Affonso e Pcricles de jJcndonça. 

-A primeira sessão oruinaria da C amara teve logar a 16 ue junho, presidida pelo sr. :li o_ 
reira da Bocha, secretariada pelos srs. Argemir·o uc Hezcnde e Paulo Pinheiro, prestando com-
promisso os srs. Tavares de l\Icllo c Joiio Lisboa, que foram recebidos por duas comrnissGes 
em que tomaram parte os srs. Silva Fortes, Gabriel ue Andrade, Bacia Neves, José Custodio, 
Castello Branco c Odilon de Andrade. Procedeu-se ú elei<;üo do Presidente efl'cctivo, sendo 
UIJanimementc sufl'ragauo o sr. Odilon de Anuradc, que pronunciou um discurso de agradeei-
mento pela distincçüo que recebeu. Healizou-sc, depois, a clciçüo dos demais membros da illcsa, 
sendo escolhidos: vice-presidente} o sr. Castcllo Branco, L o secretario, o sr. Edgardo da Cunha 

' 2. o secretario, o sr. Leopoldo de Luna- L 0 supplcnte dos sccretarios, o sr. Argcrniro de lle-
zende, 2.o supplcnte, o sr. Paulo Pinheiro. 

-A 17, primeira sessão presidida pelo sr. Odilon de Andrade, sendo secretarios os srs. 
Edgardo da Cunha c Leopoldo de Luna, iniciou-se a eleição das comrnissões permanentes, fican-
do constiluidas as de Constituição, L<>gislação e Justiça, Orçamento e Contas, Força Publica e 
.Hcprcsentaçiies e Petições. A votação teve de ser interrompida, devido a um incidente de 
ordem, levantudo pelo sr. Alberto Alvares, o qual achava que o deputado ainda não em possa-· 
do r~ão poderia fazer parte das Cornmissõcs. O sr. Presiue_ntc resolveu. o. caso nesse sentido, 
eonsxucrando nullos os votos dados ao representante que axnda n11o tivesse pt·cstado compro-
misso regimental. 

--A 18 foi lido um oflieio do sr. Secretario do Senado, commu!Jicando: que os srs Dias 
Fortes, Levindo Lopes, Pedro Drumrnond, Gomes Freire,, Camillo de Il!'itlo e Gabriel Santos 
foram eleitos, rcspectivamcnlc, presidente, vicc·presidcntc, 1. o Scci·etario, 2. o secretario e .sup-
plentes dos sccretarios daquclla Ca~a ; que os srs. Levindo Lopes, jJello Franco, Camillo de 
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Brito;· Pedro Drummond, Gomcs.Fr(lire e Pedro Matta foram escolhidos mem)wos efl'eclivos e 
supplentes do Tribunal Especial (art. 72 da Constituição) e que os srs. Levindo Lopes e' Souza 
Vianna tiveram os votos do St>nado para a Commissão. Mixta de·. Recursos Eleilorl!es. Prose-
guiu-se na eleiçllo das Commissõe>, interrompida de ve6pera, sendo formadas as de ;Camaras 
Munieipaes, Agricultura e Industria, Obras Publicas, Instrucç1io Publica, Saude Publica e, He-
dacçào, !JSColjwndo-se; lambem os membros para ~Tribunal' Especial e os que deviam COI}sti-
tuir, pela Camara, a Commissão Mixta de Hecursos Eleitoraes. De accordo com decisão an~e
rior, a Casa substituiu os. membros de varias Commi~sões que, por f~ !ta do compromisso. re-
gimental, não podi1nn receber votos.- O sr .. ·Arpemiro de Hezende renunciou .ao Jogar de 
1,o suppl~!nte do~.Sccretarios. ·. . . . . .. . . , : . . 

- A 1!l a Ca:nara teve conhecimento de haver.o Senado approvado um reqtwrimenlo no 
sentido de ser organizada uma Co.omissão Mixta para elüborar o prrjecto de divisão eleito-
ral do E~tado, sendo. escolhitlos por parte daqueJla Casa, os srs. Levindo Lopes· e Henrique 
Diniz. 

O sr •. Presidente nomeou para· a aJludida.Commissão·os srs. Pinto de Moura, AlVts deLe-
mos c lgnacio Murta.- Prestou o coinpromis~o regimental o sr. ·Nelson de .Senna, ,que foi .re-
cebido pelos srs. João: Antonio, Moreira da Bocha. e Pinto de Moura, em commis~ão.-Os, srs. 
Silva Fortes e Vivi ano Caldas renunciaram aos. Jogares de membros dí!S ,Com missões de Orça-
mento o· de Hequerimentos. O sr. Julio ~Ieirelles justificou, com applausos nnanirries da.Casa, 
uma moção de apoio ;Í aeção politica e administrativa dos actuaes Presidentes da Hept!blica . e 
do E~tndo .. ' ,. 
• ·,!.....A' 20 f?i lido um telt'gramma do sr •. Pre'sidente:'da Rcpublica, manifestando ag·adeci-

mentos pela moçfio que mereceu da Cmnara.- Os srs. José Maria dos. !leis. e:· Garibaldi de 
Mello,' ·deputados ~econhecidos pela -i.a circumscripção, prestaram compromi~so,- sendo recebi-' 
dos. pelos srs. Gabrwl de Andrade, Moreira da Bocha e Emilio Jardim,. nomeàdos, em c;.mmissilo, 
parae>3efirn. , ··•., .... ; . 'ni .. ·,, .. ;., .. , ·,,., .. ,, ,. ··-

-A 25 ° 81'. Presidente· do Estado agradeceu, em oflicio, a. moçã~ de applausos ao SPU 'go·· 
verno, votada pela Camara. . • .,;, .. ':•. ; .. ,, . '·, .... " ., . ,; .:. 

-.\ 28 a Camara, attendendo a 'tim convite ·do i,Club Floriano ,Peixoto,, da•Capital, deli-
berou representar-se pelos· srs: Paulo ·i)inhciro,: Argemiro do Hezênde e Clemoritc dé Faria 
na commemoração civlca do vigesimo fallecimento ·da marechal Floriano Peixoto.-Compa-
ceu 0 sr. )liranda Junior, 'deputado reconhecido 'pela 3.a circumscripçüo, que prestou com-
promisso, depois de recebido por uma ·eorrimissão formada dos · Sl'S, Bernardo . Guimarães, 
Demosthenes Cesar e Monteiro de Abreu. ··· · · ' 

'...:..A HJ :de julho, em scssao présillida' pelo sr.'Leopoldo ide ·Lnria, •foi lida a mensagem··do 
sr. I' rt·sidente do I~stado, propondo a fixaçào da Força Publica para 'I Olli, 

. · ··- A' 12 ·pres,tóú comprothisso o sr. Martins' da Silva, sendo recebido por uma cóuimissão 
cóm.posta dos' ·srs.·m~s·Filho, Costa Cruz e Clemente de Faria. ! '' 

: • ,. ,lf'lf r I r,.(. , ,, r 

.·, 7 A ~ U, ? s_r;, Nel~im de Sénna requcr,çú quo fosse convidadó, o Senado a renóvar. a Com-
n'lissão Mtxta. cncarrt'gáda 'da refór'ma 'júdiciarià 'é·bem assirh:rlomeados' os sou rilembros,· ten-< 
do o sr. I'.r~.stdente declarado que, oppo1·tunamente consultaria a Casa sobre esse requerimento~ 

'.: ;_:.: ,\. ~~Jo! r l!qà '~~~p. mensag~ni do sr, Presidente''. do· Esta,do, SttbmeÜendo á apreciação 
do 

1
Congres>11 as conta!l ·do exerCicio de· WH. ~O sr. Paulo Pinheiro foi eleito 1\rii·à· a vaga de 

1. o . supplent~. d~s secrehtrios. - Para. uma vaga na Com missão de Orçamento foi escolhido o 
sr;';'~eison d~ s.e~r~a, sendo ó sr. 'Norl1erto Lagc 'eleito pàrâ a 'y·agà vel·iflcáda'na Cominissão, ?e 
Jíetiçõés. · · · · ·' · • ; · ·. : · : . , t · · ! : ' • · 

- A ~H fo.i, ~l.e~t? .2. o supplente. dos secreta rios o sr .. Joii'ó: Màrti'riho;' Coüi està eleiÇl10 fica-: 
ràm 'définilivan:te.n!e,· pela ·.litgi.iirite fórmâ;. corÍ.stÚuidas 'todas ns Conmiissõés da' Camara~ ' 
- ' P'oliéw' (Mesa)·..:..:. Odilon de Andrad(( p. r'ésiderite .. Castello 'Branco '~ice.:p· residente, Edgar-

' ' , I' do da Cunha Lo secretario, Leopoldo de Luna, 2.o secretario, Paulo Pinheiro e .João Martfn 10• 
supplentes dos secretarias. 

n.-2. 

•• 
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Constituiçao; Legisfa~âo e Just iço ......... Pínto· de" :\loura,· Costa Cruz; Dias Filho, Cit:ero Lo-

pes e llaeta Neves. : . . 

\
·
1 

'OJ:fame!lta e' C,ontas -:Toiio Lisboa, Nelson de Senna, Alberto Alvarel', Emílio Jardim <r 
' ves ue Lemos. . . ' : . . · , 

Força Publicà- ~Iod~stino Gonçàh;es,- HeÚo .JuniOr e GahrieÍ de Andrade~ 
llepresentaçtJes. e Petições.- Silva Fortes; José Affonso; Sim<lo Slylita, Frànklín de Castró 

e Norberto Lage. · . · · · · · . · · · . . . · · · · 
. · Can~árás · Muu ic ip'he's_ -:-:.~Ioréira. da ~~~cha, Argemíro ·de- Bezcnd'e · e Alcides GonçalYes. 

·· Á{Jrzcultura e !lzdustrias.:....: José Cusfodio, Moúteiro de Ahreu c Gabriel de Andrade'. 
Ob1·as P_ublicas ~ ~iaçiio- Julio ~Ieir:Jllas, Getulio de Carvalho e Ignacio Murta. 
lnstrueçao · J>~lbltca- Clemente de ·Faria, Dcmosthl·ncs Cesar, Julio .Meirelles, \'i\"iano 

Caldas e Bernardo Guimarães. ;·. · · . 
· Sawle Publíúz _;_ llenrique Portugal, .João Antonio e F~ankÍin de t:astró .. 
Redaçao das Leis- Paulo Pinheiro, Pedro Laborne e Monteiro de l\Ioura. 

'll?wrsos EleW/ra.es (mlx{a) João :\lartinho, Ta vare.~ de ·Mello; Periclcs de 1\lcndônça e se-
nadores· I.evindo· Lopes e Souza VianÍia. · : ·. .. . : : · : . · · · ,. · · ' 

Tribunal B.~pecial (mixta)'Pinlo do ~fo'Jra llias Filho Pc'riclcs de :llcndonça e 'senadores 
Levin<lo Lopes, Mello Franco c Camillo de Drito (effcctiv~s) João Lisboa; Getulio de Carvalho; 
Argcmiro de Hezendc ·e senadores Pedro Drummon'd, Gomes Freire c Matta -'lacha<lo (snp-
plcntes). · ·' ·. · ! :·· : . ·. '· . . ' 

Serviram interinamente na Commissão de Petições, os srJ. Emilio Jardim c Alcides Gon-
çalves; na de Agricultura, os 'srs. José l\laria c Viviano Cald11s; na de Orçamento,· os srs. Julio 
~Ieirellcs e Pinto de llfonrà; na de Obras Publicas, os srs. João Antonio e Alves de Lemos; na de 
Hedacção, os srs. Edmundo lllum e ·Modestino Gonçalves e na de Camaras l\lunicipaes, 08 
srs •. José Maria e Monteiro ·de Abreu. ' 

-A 26 prestou compromisso o sr. Edmundo Dlum, que foi recebido pelos srs. Clemente 
de Faria, l'ielson de Senna e Pinto. de 1\Ioura, em commissão. 

-A 2!l a Camara ouviu a leitura de um otlicio do sr. desembargador Edmundo Lins, par-. 
ticipaqdo sua eleição para presidente do .Tribunal Espedal • 
• . · '"7 A ,ti de agosto, atton<lcndo a um requerimento do sr. No,l~on de Senna, approvado pela, 
Cas~,o sr ... Presidente nomeou o mesmo sr. e o sr. Costa Cruz para preencherem. a~ .vaga.,.· 
existentes na ~om.missão Mixta encarregada de incorporar ao texto da :Constituiçno : ~lineira os. 
1.\ispf!sitivos das reformas •. que o Congre~>so lhe tem feito. : ... ,, . · · · '· .. 

- A O a Cama r a teve sciencia de que ·o Senado . deixou de êonco:rd~r .com a: nomeação de' 
uma Commis.~ao. Mixta para tratar da reforma judiciarin; por jfl haver !11d0. apresentado naquel-
la Casa um proj~cto rnesso, sentid)l,; que,te:vc o convéniento ~andamen.t(}'. · .' ' ·,; · : J.; 
.. -,.,;rr1A lli o sr. Alberto Alyeres. propoz a. nomeação de uma Comxms~110 ~li x.ta Pílra promover-· 

• • o projecto de reforma tributaria tlo Est~do; o Senado, ouvido sqbro es_sa provtdencta, accedeu 
n_omeando os srs .. Mello Fran~o. ~ .IJ enrique Djniz par~ Ct mporem a !J-Iludida C_Qm~nissão, tend~' 
sJdo ~e~ign,ad?~·: 1101· par\e da Caniara, os Hs. · Alberto AlvHes, Nel~on d? Senna e llaeta 
Neves. . . , .. . . !. ·, . · . • 'j · . · .. ; . 
, - ;\ ~4 o ~r: .. í~liài,!:\'hc~tonio, dcputad,o eleito ~· rrc.on 10ddo P_l'la '• · ~- c!W'\II~scripçilo, pre.: 

stoueomprorni,sso, sen~o reeebit.lt? pelos srs ... Jose ,\tlonso, Mure1ra da Hocha e Alberto Al-
v;ares. . :~.-,.··· ..... , . ·: ..... . 
. . . - A ,H <lu se.tembro foram encerrados os trabalhos da 1 .• • sessão .~a 7 .. a l~gtsl~tn'ra, tendo 

o sr. Presidente agr·adecido a eoopcração dos srs. deputados, annun~tando, para o dia. s~r;.uiri~. 
te, a sessão solemnc de enccrra~nento. . . : 

-A •)i;, :sop a presi~~nê'i'á, Jo s'r. O<lil_qr: dç,.Útdr~de,, f~i I ~ql~mnçm~ntç, e~.cerràao .'0 Con-
gresso, c9m a_I>r,e~ença, i <).e vintç c. cinc<?Ao~ seus mex~thros e ol!serYadas .a~ Í'orrnahda·d~t~o ~os::: 
tt~tn~·~ ·~-' .... ,1 ., ., .,. \ ;· .,,1 ... , • • i • 



A Cqmara, no decurso da sessão,. concedeu os seguintes votos de p~~ar,, p~lo iallecimentp 
' ' ' . . • '. •' ' • . • ' ' •t •. ' , •• ; ... j. 

qos~enhorcs.: ·.. , ... :' ·. ; , . .·. ·: . . :·: ,\:~1 .•.:. ; ··:·:: 
Dr. Olympio Teixeira, ex-deputado estadoal; requer,i\io. p~lo sr. CiJ.~lello .Br(!.H~'!, q~f:l ta1'1~ent 

. prbpoz fosse suspensa a sess;lô (em 20 !I e junhQ) ; 1 :. '· • : • 

Coronel Francisco Martins Ferreira, a requeJ•imento d9 sr. Castel\o pranco1: .,, ' 
Commendador Joaqmm •Antonio. Gomes du Silva,. antigo congressista mineiro, a pedido. do 

sr. João Martinho; , , , 
Dr. Pedro Sanehes de Lemos, sob proposta do sr. Leopoldo de L una: 
Desembargador José Joaquim Fernandes Torres, por indicaçào do sr. Alcides Gon(:alves; 
Dr. Francisco Veiga, ex-deputudo federal, C<•nlorme solieitac;ão do sr •. João Martinho ; 
Dr. ~osé Caetano de Almeida GonJes;.rcqu'erido pelo sr. Ignacio· Murta; 
D1·. Domingos Alves Moreira, de accordo com a proposta do sr. Getulio de Carvalho; ' 
D. Maria 'Junqueira BoteU.o, · esposa·do senador ·F1·anciseo Botelho,: Noposto. '[le}o sr.1 Cas-

.tello llraneo; '· '·'.;:· . .: , , .· ·,.,. ·,: . . . 
General Pinheiro Machado, a re<pwrimento do sr. Bernard~ Guimarães, que lambem pro~ 

prz \-afias outras .demonstrAções,; com ~o·as.sentimento .da Casa, p,Gio. assa~sinato daquf)\le .. sena-
dor da Bepublic '· ·: 

·, . / 
: Durante a sessão deste anno ·a Can)ara funecionou RG vezes, inclttidas UI reuniões.:.... nos 

dias 24, 26, e :30. de junho ; I, '2, 3, ti, n, i, 8 e !l de julho e ti, 1 o, 11 e '13 de setembro.~ · · · · · 
., :: .. _As.,sua~. sessõ~s 1'-ealizàraui..:~.e assini : 8 prel at·atorias, no periodo de 7 a' lf de jnnho ; "ti!) 
ordmarms, nos dms 1(1, 17, 18, 1!l; 21, ~2; 23,·2ti·e 28 de júnho; '10, 12,-'·13, Hi, rHi,·17,.i\l, _o, 
21, 2:!, 2:ll24, 26, 27,28, 2!l, 30 e 31 de julho;:!, 3, 4, ã, ti, 7, 9, 10, 11, 1:!, 13,.14;f.'!G·,,J7, 
'18, Hl, 20, ~I, 23, 2t, 2ti, 2(1, !!7, 28, 30 e 31 de orrosto e j_O 2 3 ~ !) e H de setembro.; :4 no-. ' "''d' ' b 1 ! ! I cturn·as, nos Ias 31 dé'agostii:é L•,· 2 e 3 de setembrú; · • ·. · ' r , ,..- ' · • • : 1 '· • 

'_'j,! 'I)!,','·/:);! ·•.1: , ! '·i 

•<' o',! 'I • \
1 

• f 
• 1 , r, 

',·; 

For~!~.aprcscritadosá C:l.{nara; n~ alludida ~essãd, trinta e quatro 'projecto~, oitenta pare"' 
·ceres, mn·a· indicação, uma n.óção e um requerimento; tüdo contendo 'ma teria nova.''· · 

_A Camara occupou-se mais com o andamento dos projeelos, de sU&' inieiativa; · n~i ·ÚG, 
H9 e 1:H, de Ull3; 1ü0, Hi2, 170, 174, 17li, de 1\ll4; e dos pareceres nsi 2.~a, 2H,: 2í!.i e 2..J.G, 
de:l\ll'l. ";·,, ,, 

• {.'F •' 

. /, 
. ' i! ' ···;·: 

Pela Camara foram enviados ao Senado dezenove projectos de lei,. sen\jo2 de 1\ll3; 2 de 
1914 e !ti deste anno, e quatro. pareceres sr>hr~ rectu·sos eleitora~s de: Sete. Lagoas e Ar.a-
·gual'Y·· · · , :·.. · . , · . . · . . · · ,; 

.. :... O Senado enviou á Camara seis projectos ~le lei, iniciados neste anno, e dois pareceres 
sobre recursos eleitoracs .de; ~linas Novas·e·S ... Paulo dÓ Muriahé. , , , ·: : · 

· -·. I~st;1o.pendentcs de primeira disctl~s;1o,.na ;(:amUI'a, os projectos tle stJa inicia~iva,.de ns. 
100, 103 e J32, de 19o5; 1ti8, 1ti!l, Hil, 1üU e 172, de JI)Ol\ ~' 30 é 30, .de Hl07; · 8c1.,: ~e .1~0!>.: 
:113, 1'2i> 125, 130 e 131• de .tiHO;, ,JO, 50. e til, de 1llt 1.; , ,8!i, !lO e, !l2; . .de 19.12; J3~, ,pe ,~!H? i 
148, Hi9, ·Jli7,1fl8, ·IG\1, ti3 e 17\i, de 1914; 1l .J;l c,,21ld(segundo!turno).'27,•:~· 32, ge; i9lb; 
de iniciativa do Senado- ns. 3, de 1!113 ; 11 c 100, de 1014; J e 2 (re~çluçõl)~, ele1torae~} 

.<}e 1 o li} ; · · ·. .· ,t: , · :, :, . , . , . : . , . . 1:: .• ,. . 1 , , • • 1 .. L , 1 .. • 

De segunda discuss;1o, os projeetc.s du. Camara, de ns. 1~, (Íe.l900; ;H:2, ~!.e 1992; .!iO, g~. 
77 e i8, de 1~0i; :13:;, de 19.01i ;, p;r) e ,181, d.e JllOii; .Jl,e :~4, de ')!)07; . 71, 77 e i.~. de J90!l ~ 



\ 
}) 

- x'n 
'121 e 128,' de 1910; i3,'21 e33; 1de Hlll; 83 e 93, de 1912; 100,110,111, HO, 127 e t:l1, de 
l!J13; 138, 141), 151 e IG:i, de iOH; 3, !J, 10, 12, 18 e 23, de I!JW ; de iniciativa do Senado.;.;.. 
ns.:16ü, de 1010; :4, 6e 8, de !912, e 7, de 1lll3; · : 1 •• 

De terceira discussão, os da Camara, de ns. •!J, de 1893; 71i; de 190:1; tiO, de I !lOS r 10Q, 
de 1910; 2, H c t8i de 1911; 78,· 79 e 91, de 1012; 128, de ·1013; 137, 150, 152 e 171i, de 
'1\Jl-1-; ~2 e 17, 'de HltU ; de iniciativa do Senado-o ·de n. ü de i91!.i; , 

De votaçüo os pareceres ns. iü, 20, üü, 7ü, 7\J e 80, de l!ll!i. 
I'': 

I ·',Í. '•': 

Foram remettidas .á sancção e sanccionadas,. ;neste anno,.dezoito proposições de. leis, a 
saber: ;, I 

),! •• ·, (: 
. ' I · .. ··' • , . Pela Camara'(IO) : · · 

N. 102-Concedendo licença a diversos funccionarios publicas (Lei n. üUI, de 4 'de 'se-
tembro) '; , . · · 

N. -103. Concedendo licença a diversos-· fun<!cionarios publicas (Lei n. ·· ü!io, de 4 de se-
tembro) ; ~ ; ' . 

~. 1ú4-Fixando a força publica do Estado para o exercício de i!JHl (Lei n. OliO, de i l de 
setembro} ; .. 

N. 10!i-Heorganizando o serviço de terras publicas (Lei n. GU4, de 11 de setembro) ; 
·: N, 106-ConcPdendo premias de animação;aos _ogriculto;·es mineiros (Lei n. 01i!i, de 11 de 

setembro)-; . ·.: c • •• "' • .;· \ • • • • • • 

~ ;. :107~lnstituindo o: sello especial denominado «taxa de viação>> 1 e contendo outras dis-
posições sobre estradas de. rodagem, especialmente pára automoveis (Lei. n. 061, de i4 de 
setembro); . . . . " . , . . . 

. N. 108-Auctorizando o governo a subvencionar a construcção da estrada de rodagem con-
cedida a Anatolio Stavl'ovelz, e a contractar a con~trucção de outra entre Camapuam e a ,cidade 
de Entre Hios. (Lei n. Gti!l, de f-i- de setem!Jro) ; · 

N. 100-Concedendo Iiecnça a diversos funccionarios (Lei n. tili2, de 10 de setembro); 
N. 110-Auctorizaudo o governo a auxiliar a conslt·ucção de estradas para automoveis de 

Sacramento <1 Araxú e S. M1guel da ,Ponto Nova (Lei n. 61i8, de 14 de setembro) ; . 
N. 111-()r;ando a receita e fixund? a despesa ~~I~stadqpara oe)'erdciode t9Hi (Lei·~· 

661., do 18 de set~~bro). ' · · ,. 
Pelo Senado:(S) : ·, : .,. · · '' 
N. 320-C.:oncedendo reforma ao soldado l\lacario Pereira da Luz (Lei n. üi-7, de 21 de 

agosto); . 
N. 321-Auctorizando o governo a soccorrer com 50:0008000 as populações flagelladas pela 

secca, nos Estados do Norte (Lei n. 018, de 21- de agosto); 
N.' 322-Dividindo o territorio. do Estado em doze circums'cripções eléitoraes (Lei n. ü{!l, 

de l.• de ~etembro) ; • 
~. 323-Auctorizando o governo a contraclar com Izidro Honorio Doin, ou empresa que 

organizat·, a construcçfio de estradas para automoveis nos municípios de Santo Antonio do Ma-
chado, Paraguassú, Campestre e outro~;. (Lei n. 660, de 14 de setembro) ; · 

N. 32i--Modilicando disposiçõe.~ referentes ao ensino primario, secunda'rio e normal do 
Estado (Lei n. 657, de lt setembro). · . . : :.· .: 

N. 321i . ..:..concedendo l.ic.ença. a .''~ ·i~s func?:ona~io" pu!Jlic~s (L.ei n i '.653,' ~le JO setembro); 
N. · 326.-Alterando a dlVlsil.o JUdJCtarta do hstado e contendo outras dtspostÇóes (Lei 11 • 66:1 

de 18 de setembro); · · : : · , . ! ,, . ' 
N. 327.-:-Esta!Jelecendo as divisas entre os municípios de :llonte Alegre e Ituyutaba '(Plati-

na)·(Lei n. üü2, de iG setembro);· . · .. , 
'-Destas proposições de leis,· H forám iniciadas na Camàra e { no Senado. 
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Congresso 
1 '·' 

O Congresso ~linciro esteve reunido, neste a!1no, duas vezes, realizando sessões solemnes: em 
15 de junho, para sua installaçiío, c em W setembro, para o encerramento dos seus trabalhos. 

-0 Congresso está, actualrnentr, conslituido assim: ' · 

Senadores 

t Chnspim .Jacques Bias Fortes (Barbacena). 
2 Levindo Ferreira Lopes (Bello Horizonte). 
:~ . .José Pedro Drmnmond (Bello Horizohtc) 
4 (l) Gomes Freire de Andrade (Mar-ianna). 
r; Camillo Augusto Maria de Brito (BeiJo Horizonte). 
(\ Nnno da Cunha Mello (Arassuahy) 
7 .Josb Candido de Souza Vianna (Abaete) · '· · 
H Virgilio Martins de Mello Franco (Bel! o Horizonte). 
!) Urias de Mello Botelho (Monte Santo). 

10 Gabriel de Oliveira Santos (llello lloriz~ÍÍ!e\ 
11 Gaspar Ferreira Lopes (Alfenas). · 
12 Frandsco de Paula Bocha Lagoa (Barba:~e'na). 
13 Francisco Hibeiro de Oliveira (Entre llios). 
H Olymp10 .Julio de Oliveira Mourão, (Diamantina). 
15 Franeisco de Andrade Botelho (Leopoldina). 
16 Joaquim Augusto Hibeiro do Valle (Guaxupé). 
17 Francisco Nunes Coelho (Guanhães). , , -
18 Antero Dutra de ~Ioraes (Mar de IIespMha).í ·: 
l!l Eduardo Carlos Vilhena do Amaral (Pouso Alegre}.' 

2o Henrique Augusto de Oliveira Diniz (Barbacena) , 
21 Francbco Xavier de Almeida llolim (Curvellol. 
:2:! Pedro da Matta l\lachado (Bello Horizonte). 

23 Levindo Eduardo Coelho (Ubá). 
24 Joaquim Jlomingues Leite de Costro (S . .João d'F.l-Itey). 

{I) Está eleito deputado federal. 

Deputados 

Prime-ira circumscripção 

f Carlos da Silva Fortes (Barbacena). 
2 José Tavares de Mello (Quelnz). ,; 
:l Antonio Martins da Silva. (Ponte Nova). 
-t Odilon Barrot Martins de Andrade (S. João d'EI"Hey). • 
:; .José Francisco !lias Fortes (Barbacena). f' 
(i Cícero Ferreira Lopes (Bella Horizonte). · ' 
7 Viviano Silva Caldas (Prados). 
H .Joaquim Monteiro de Abreu (Caralinga). 

·r 

:'', ; ·f. 
r;. ·'" 

'' 

,r f 

)., 

.,, ) ,i 

', 
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.. Seg~mdjl · 

n Alfredo Martins de Lima Castello Branco (S • .José d'Além Parahyba). 
·to Henrique Portugal (Hio Pre~o). : 
11 Her:oleli Vieira d!l 1.Jondonça (S •. Jt?fto Nepomuceno). 
12 Emilio .Jardim de Hezence (ViçÓsa), 
13 João Baeta Neves (Carangola). 
·14 Francisco de Paula Hetto Junior (Guarará). 
!5 .Joaquim Figueira da Costa Cruz; (Ç~tp)plaz~sl. 
16 Franciseo Augusto Pinto de l\!oura (.Juiz de Fóra). 

1'erceira ~ 

17 José Hibeiro de Miranda Junior (Ouro Fino). 
.···r· 

·l8 .Manoel. Alves de Lemos (S. Gonçalq do $apucahy;). ... 
19 João de Almeida L1sboa (Aguas Virtuosas). ·, 
20 Simeão Stylita Cardoso (S. Hita da Extrema).. . . , 
2i Pedro Bernardo Guimurães (llajuhú). 

'22 Leopoldo de Luna (S. Hita do Sapueahy). .. .. 
·23 Julio de Souza Meil·e\les (S. Gonçalo do Sapucal,ty). · 
2i Jollé Custodio Dias de Araujo (Yill,a Cnmpetitre) ·r ... ,. 

Qua~ta 

2ü Franklin llenjamin de Castro (Araxá). 
26 Argemiro dn Hezende Costa (!Jeito Horizonte) •. 
27 Elias Thcotonio Baptista (Estrella do Sul). 
28 Garibaldi de Castro Mello (Prata). 
29 Josó Affonso de Almeida (Sacr·amento). , 
30 Gabriel de Andrade (Vi !la Passa Tempo). 
31 João ~Iartinho de Almeida (Bello Horizonte). 
:l2 José Maria dos Beis (Cberaba). 

'i 33 Paulo Pinheiro da Silva (Captl)é). . 
34: l\lode~tino Gon.;alves (S. Luzia do 'Hio.'da~ Vétluis). 
3!> Aritonio Leão 'Monteiro. de ~loura (Serro). 
36 Francisco Alves Moreira da Bocha (llomfim). 
37 Alcides Gonçalves de Souza (l'itanguy). 
38 AlbCI;t~ Alvares Fernandes Viei1·a (llêllo 'Horizonte). 
3U Getulio IU!Íeiro de Carvalho (Guan~~~·es}{ •· 
10 Norberto da Costa Lage (Ferros). 

,, ,:·: , , Sexta 
1.1 Nt•lson Coelho de Senna (Uello Horizonte). 
42 Edgardo da Cunha Pere1ra (Peçanha). 
43 lgnacio Carlos Morei1·a Murta (.\rassuahy). 
4i João Antonio Lopes de Figueiredo (Theophiló Ottoni). 
4U Edmundo Blum (Hio Pardo). ~. ' .,,,. · .. 
46 Pedro Labnrnc (Grão !\logo!). 
47 Clemente Soares de Faria (Villa da Fortalow);, 
48 Demosthenes Cesar (Minas Novas). .~ · 

q ' 

~ { ' I : : ; 

' ' ' .. 

'' 

. . ; ; ~ 

r::w ,· t: .. ·.~ 

,, 
.I• 
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A eorrcsponde!H~ia de:;ta Casa do Congresso, desde 1. 0 de janeiro atú hoje, constou de 
202 ofiieio~, sendo !18 aos membros do goverí10, tiO ao Senado Mineiro e J H a diversos. Fo-
ram recebidos 1ti9 officios, · 82 .rPpresentações, 73 requerimentos, 30 telegcammas, (I cartas, .{ 
reemsos eleitoraes e 4 documentos diversos. 

Eccretaria 

Durante o anuo correram bem os trabalho,; da Secretaria, estando tudo escripturado e em 
dia. Varia.q depeddeneias da repartição foram bastar~te melhoradas com a adaptação de ga-
binetes destinados á M<·sa e ás Commissões da Caniara. O Archivo e a Il:bliotheca, até ao 
anuo passado, muito mal installados, fuecionam agora em salas espaçosa;:, .decentes e acces-
siveis. · 

No orçamento para 19lô, como ma mister, foi consignada pequena verba especial para a 
Jlibliothéc.:t, retirada da dotaç;1o da Secretaria, não havendo, ~o1•1anto, neühum augmento de 
despesa. , 

As ·de:;pesas'de.expediente 'e com ó pessoal do quadro foram realizadas dentro da vel'ba 
orçamentaria propria, não tendo havido necessida.de de creditos supplementares ou especiaes. 

Os quadros c notas seguintes mostram, em resumo, o que occorreu, neste anuo, rela-
tivamente aos trabalhos legislativo~; ' 

O expediente da Secretaria tem sido determinado pelo sr. deputado João l\lartinho, um <los 
supplentes <los Se,wetarios, residente nesta Capital. 

~ecretaria. da C.am<,~ra .dos Deputado~, llello Horizonte, 31 de dezembro de 19N. 

O dil ector, 

Papeis pendentes de solução de diversas Commissões (1) 
(APRESENTADOS EM 1915) 

Da Commissão de Constituição, Legislação e Justiça 

OfficJo 
;,; . ' 

1 ·6J- Do Secretario do Interior, devolvendo, informados, os papeis dos ·fttnccionarios de 
justiça da comarca do Serro, sobre custasjudiciarias. 

- '' · Projecto 

4G - N. 1, de Hl Hi, approvando o dec. n. 4 ,30i, de 9 de janeiro de 191U, sobre o territo~ 
rio contestado pelo Estado do Espirito S~nto. . . ' ' . ' . . . ' . 

(1) Vide Syndtise3 de annos anteriores. 
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'' . Requerimen'.os. 

· 3\ -·De '·cÜrlos Hod1·igne> Trant, reclamando contra o dispositivo 'do art. it)ü da lei n. to:), 
de 24 de julho de 189~; 

33 - De 1\lanocl :\lendes, pedindo a decretação de uma lei que actorize sua reforma; 
~8 ··- De José da Cunha e Oliveira, ex-escrivão do crime da comarca de Uheraha, pedindo 

pagamento de custas; 
63 -De João lluptista de Oliveiro, ex-escrivão de paz de S. ll1rhara, pedindo pagamento 

de custas; · · · 
mj - De José Antonio Dias Ministerio, ex-collector de Lavras,'"solicitando perdão de toda e 

:(r'lialqü~.r' pe,tial~dàde· por um supposto crime que lhe fôra imputado. 
;-: ... , ',.;'·:_'': l,;t.·!, 1_, .' . 

. ,,,., Representações 

4~ - De Pédro Ferreira PaUtares e outros, pedindo a validade de concursos para preenchi-
mentos dtY vàgas .: nas Seéretarias do Estado; . . . . 

4tí·2 De Hodo\plto PtJ~eira de Souza, escdvão de paz da comarca de Daependy, pedin<lo are-
vogação da lei n. GH, de 1.• de outubro de 1914; · 
.. :·.no ~ De.comnie!'cia:ntes da villa de Camhuquira,. protestando contra o imposto de mercado-
rias em tran~ito; ·cobrado. pela Garoara de Tres C0rações do flio 'Verde. 

'' 

Da de. Orçamento e Contas 
Parecer 

20- N. 20, de 10W, da Comrnissão de lJeti<;ões, sobre Ó pedido da Cruz Vermelha de Mi-
nas Geraes». 

Requerimentos 

38 - - D.e J. H., Ladeira & Comp.; negociantes estabelecidos nm Juiz de Fúra, pedindo isenção 
de irnpo;tos de exporta<;ilo 'por dez aímos; 

3li - Da Commissão da Exposição Agro-Pecuaria-de Passos, representada por seus membros 
Joaquim Gomes de Souza TPmos e cutros, pedindo subvenção pecuniaria para o'projectado cer-
tamen. 

Da .9e F,orç~ P~tblica, 
' t : '.f • "") t:. \ ·' o meio ·-

1-Do Secretario do Inte)•io:·,· enviando a r·t1pre~ent~Çió em·que o director das bandas r e 
musica da Força PL1hlica pede a c:·eaç<ío de uma nova classe de musicas, e a adopção o!licial de 
um dos hymn~s-,da ·indepcr~den~ia, . , , . ·;;' ' · 

PJ.recer 

4- N. 41, de 10 Hj, da C0mrnissão de PtJtições, sobre o requcrimont'> em quo 0 tenente" 
cirurgião dentista da Força 1\thlica, Man1cl Teixeira de Magalhães Penido, ·pede auginento 
de ven'ci mentós. ' ' ' . . 

Da de Representações, ·Requerimentos e Petições 
' · Officios ~ 

79- Da Secretaria do Interior, devolvendo informado 0 rer{tt · 
u ll d' d I ' , ernnento de d Maria de llla';'a tães, trectora o grupo osco ar de Oliveir.t, pedinrlo contagem de tempo. • 
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80- Do Secretario do lnlol'ior, devolvendo, in!'Ol'mado, o requerimento em que d. Izabel 
1\a.-;trJs, professo~ a do 2.'' grupo escolar do .Jniz ele Fóra, pede pagamento Je vcneimcntos a qtw 
se julga com <lireilo. 

Parecer 
l:\2 - .\. no, de '1911i, da Cornmissüo <lo l'eti<)<'>o8, sobre a t•epreBenta<;üo em que Sehac;ti 1io 

Soures Caldeira o outros, podem vcrha para eanaliza<:üo d'ngna potavcl ::a sódc do distrieto de 
rd tacamliican, munieipio de c;rrío Mogol. 

Projcctos 
U3 l\'. u, de '1Dl1i, aur:lorizanlio a restilnir,:ilo ela quantia de 1.111gooo ú viuva de Antonio 

de Paula Andrade, cx-Jlcl do Thcsomeit·o da ]{oeehedoria de i\linas ; 
!H--N . .J O, de 1 Dl!i, auclorizamlo o Govemo a r:ontar o tempo de vinte c seis annos e oito 

dias, ao alferes .Josú Eufrasio do Tolcdo, para os efl'eitos de sua reforma ; 
B:i--N. 1:1, do J9li\ COllC<"dondo Jiconça a <livorsos l'unr:eionarios puhlieos; 

Hcquerimcn tos 
Hl- De <1. Maria <in Silveira, professora da cidvdn <lo Pomba, pedindo seis mezes de liocn .. ·a 

para tratamento de smule; 
8:!-Do <1. lllelvina l'íogno'ra Hcis Senna, pedindo relova<;fio do pagamento do alcance verifi-

eado na lomnda do eonlas <lo seu l'allecido marido ,lnlio Ce-oar <lo Almeida Senna; 
,%- llo :llnnoel ,\mhrosio Alv,es de Oliveira, pedindo pagamento do tempo em que esteve 

fr',J'a <lo nwgi~lcrio, o <'onlngem <lo um certo poriollo de tempo, para os effcilo3 tlu sua aposon · 
tadoria. 

Da de Agricultura e Industria 
Officio 

!i-llo prusi<lenle da Camara l\Innieipal <lo Villa Nom do Lima, sobre uma rcproscntar:fio 
que dirigiu uo Congresso Nacional, relativamente á eonservar.:<io das Florestas Brasileiras. 

Hcqucrimcnto 
·1 :l--1 lo 1\odolpliO .Jaco h Bol;rel', propondo-se a preparar . eomecutivamontc, no ensino 

]ll'<\lico <lc lapi<lar:r10 de poliras predosas, quatro alumnos, mediante favores por parto do go-
V<~I'no. 

Da de Obras Publicas e Viação 
H_equerimento 

18-De Albcrlino tia Hoeha, engenheiro civil, pedindo privileftio para umn estra<la do an-
lomovel entre os 1111111ieipios do S. Gow;alo do Sapucahy o Campanha. 

Heprescntação 
!!i- lla Cumara Munieipal do Pat.roeinio, pediudo a clcendação l~O uma lei q~10 au~·torizo o 

gnvul'llo a encampar a l>ontn feita sobro o rio Quebra Amol, pelo wla<l;io llaldunl<\ Allonso de 
Castro, entre os municípios do l'alroeinio e Araxú. 

Da de Instrucção Publica e Civilização de Indios 
Projccto 

· 1 1 t · ' a J'ti"ll'fJ'<•aJ' f''llas· <lallas lJolas 2-N. !l, do HlUí, auetorizanrlo ao Secrotano <O ncr!OI · ,, ' - -
p l'ofü>:SOI'l\S pnlJ]icas, casadas, durante '11i dias antes C (lt) depois do parto, 
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Pro jectos iniciados e movimentados na C amara do~ Deputados em 1915 

1\J15 

'l'ransumpto Observações 

1 App~ov:~, o <lec. n. L\lill, de 1\l de ,i,t- Apresentado pelo sr Alberto Alvares c outros, 
ne1ro d.e l\ll5, ~:xpcdido pelo Poder em 22 de junho, foi submettido ú' primeira 
Execut.vo, acl rc(ercnrlum do Con- discussão a 12 t!e junho, sendo nessa data 
g1·esso, S?bre o territorio incorpo- enviado á commi~sfw de Len·i~laçào em vir 
rado ~ Mmas (questáo Espírito San- tude de l'ertucrimento do sr. "'costa Cruz. 
to-lllmas). 

Pende <le parecer. 

l\l1;1 2 lnstitne o fundo escolar de que tra- Apresentado pelo sr. Alberto Alvares c outros 
ta n n. 3 do art. 117 da Constitui- em 21 de junho, foi rejeitado em primeira dis 

1915 

l!ll5 

1!115 

çito do Estado. cus silo a 2Ú. 

Archivado 

3 At:cto;·iza o Secretario do Interior a Ap-·esentado pelo sr. Julio Meirelles e outros, 
Just.Itlcar as (altas dadas pelas r•ro- em 22 de julho, foi aprovado em primeira dis 
fessoras publicas casadas, durante cussf10 a .J de agosto. 
quinze dias antes e trinta depois 
do parto. Pende de parecer para segunda discussão . 

. J Auctoriza o governo a conceder li- Apresentado pela commissào de Representaçõc. 
-:enr;a, em prorogaçàO, a Olympio c Petições, em 27 de julho, foi aprovado en 
Angusto de ~Iagalhacs, esci·ivào <lo primeira discussão a 2\l. 
judicial e notas da comarca do 
·Pomba. Refundido no projecto n. W, em I de agosto 

:) Auctoriza o governo a conceder li- Apresentado pela comrnis~ito de Heprcsenta<;ões 
cença a Car·Jos José do~ Santos So- e Petições, em 2G de julho, passou pelas tres 
hrinho e a sete outros funccionarios discussões rcgimentaes em 30 de julho, e nos 
puhlicos. dias G c 11 de agosto, 

Approvado em redacr;ào final a lG de agosto 
no dia 17 foi rerncttido ao Senauo, 'Jll'~ o de 
volveu com emendas no dia 31. 

Em 1." de setembro foi approvada n re<laeçào 
final, feita confo1·me o vencido, sendo nessa 
data enviado :i sancçào sob n. 10:!, 

S:tne.eionado 

Lei n. 6:-,1, de 1 de sctemht•o de 1!115 

() Auctoriza o governo a subvenciona!' Apresentado pela commiss.'\o <le Obraas Publicas 
11. construc~ào dn estrada <lo ro<la- e Viado em :311 <le julho, possou pelas tres 
gem 'tue faz ohjecto de contracto discussões regimentaes nos dias 3, 9 c. 11) de 
celebrado com Anatolc Stanovc- agosto e foi approvado em redacr;:\o tlnal no 
tzky. di<t 17, data em 'lue foi enviado ao Senado. 
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ll AuctoJ·iza o govr>mo a suhrcncionaJ· l~m 2 do sctombr·o foi devolvido pelo Senado 
a ctJ!JHht!C~:lo úa éstl':ula de l'otta- Ml\1 úuas <ímontlas ttuo t'oram U}1Tli'O\'IlÚI.i~ nes· 
gcm tfUC faz obj!!cto do <:on1J·acto sa. mesma. data ent sessi\o no1m·na. 
celebrado com Anatole ~tavrove- Approvaua, no <lia:\, a rcdaC<':\o fln<\l feita con-
tzk,r. forme o vencido, foi o rm)jecto r~mett:'tlo A 

sancc;:J.o sob n, lOtl, no dia ··1, 

Snnct~iona•lo 

Lei n. OMl, do 11 de sotemhro do Hl15 

í Auctoi·iza o 17·overno a conceder á.~ Apresentado pela commiss:l.o de Itepresenta•·ões 
liccnPas soltcitadas por Chl'istlano o Pclil'<io~. em :lO de julho, foi approvado' em 
Domíitgncs !la Hílva, CSC!'Í\'ào ue primeil·a uiseus~âo no !.lia 3 Ui1 agosto. 
paz de Sant'Anna do Deserto n por A i foi pela <'Olllmisslo refunuido no projeeto 
José Alexandre de Moraes c d. Zo- n 1\J. 
raida ue Abreu. 

8 Auctoriza o Poder I<:xccutivo a soccor- Apre~entaclo. pelo sr, :-.!o\son d' í>enna e outros, 
rcr com nm donativo de 50:0il!J:)000 em :JU de .111lho, passou pela' tros <liscnssüos 
as popolu<;üe~ llag,.lladas polu Ho,cca rogimentu.os nos din~ a, ll .o lO do n10ost.o 0 foi 
ll'>s Estauos do ~orle da lttJpul>ltcu. u.pprovado. om yetlact;il'~ final no <lm 11, data 

em que fo1 envHulo ao Senado. 

Itcrnctlido !t sane\;iio pelo Senado 
Saneeionado 

Lei n. Glk, do :>,1 de agosto dé 1~15 

() \. t .·. 't 0 "< Yct·no a ro~tituir á viu- Aproscntado pela c:ommi~s:w de .Rcprcscntac;iics 
' u~ 0J tzflie!"\Jo thos;mt·ciro da [tece· e ,Poti<;ües,, em 3.1 do jlll,h<:; dfo1 :~pprova~o 1 em 

vJ ad o, d, 'It· "" \ntonor uo l'an· Jll'imoit•n. rll~'Jussno no tha ., o n.,o~to o 'o tou 
JC Ortf.1. f, •' li•·•·' t ' d ' f •.t • llliSS'l" Ia Ancli·auc, a impol'la,ncm o... . a re crtu:J. con 1 · • "• 
130$')00, por clle receh1~a. cndl nota1s p ·' 1, llarPccr 11 ara segunda uiscussão fnlsas, <tuantlo em oxerc~e10 aiJUO- ClluiJ 1 G , . 
lo carg-o. 

· al~ \ n·~cnta<lo pela commissào !.lo Rcpresonta<·c)ps 
lO Aucloriza ~- f10YCI'?.0 a 5~nt.~t· ~ol:J.I'a • ~ í;cti<.;;io~ .. em 31 uo jnlh~, foi approvauo' oi;1 feros Jos" huft•asiD d,e 1 o!edo tJmpo primeira <ltscussão no <lia .3 de ag-o~to o voltou 

o,; et1'eitos do s,no.. retorma, 0 ' á refol'i<la commi~sào. 
de 2G anno:> o~8 dw.s. 

11 Fixa a for<; a pu h 1 ~c a. do 
o exercício de 1 O 1h. 

Pende de parecer vara segnnua discusslí.o 

r·:stado para Apros,entallo. pela r;ommissfio de For<;a Puhika, 
. em .ll d<J JUlho, ]l~tsson pelas tt·r;s discttss1ies 

regirncnüv,s nos dtas :3, l_ll c 20 dn agosto, sm{. 
!.lo approvatlo em rctlac<;ao final a -21 o onvhd 
aoScHalloa22. ' •-O 

Em 1.' de sutcmht·o foi 1levohido pelo Sen:ulo 
a?ornyanhadt> llr) emendas qnn, !lt)sso tnesmo 
dta, I•H'ain appt'O\'a<la~ um sosstio noctn1·n<\. 

~o dia 2 r! e sctcmbt•o foi appt·ova<la a re<Ia<:<',t<l 
1lnal, feii.a eonfot•mn o vencido, <) no dia'·· 
foi o proj._lcto rcrnettido á sarw;lt.o ~oh n. llJt: 

Snnt~donatln 
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12 Anotorl1.a o vovet•no a con •c·' • \ · t t · · licon<;u~ ~olloitactas r· I' 'J'! 81 !'" . Jll'"r·son q~ o poln Çommts~ao fie Rflrll'CS\llltfll;õos 
Theo<loro GO!I\P.S ·c

011
.t0adoroaqn1,. 111 " 1'~\l<,;ôo~. om ·2 f!•) n~J;osto, l'ol npprovado t>!ll , , , , · e ' ~- JW ruou·a llbio1ls~iio 11 .J, 

l!·tbmdor da co111arca de Além l'a- · 
t·ahyhn.. Jos6 Pot·oiNt t\n. Cttnhrt, tl~· t~m fWgllndn di~ctt~Mo no dia 131 voltou :i Com-
t.TivM.~Ic paz de S. J_os<'• da. Lag·oa rni~~âO üm virtude de l'~\ltlOrliiHllltú do i\1', 
e ti.. lllet·eza tl.c (~Jtvcn·a Santo~, Emili~) Jardim. 
pr·otessora em \ argmha. 

Em 2:í de ago~to foram suns dnas ulli mas partes 
itwluidns como emenda ao projecto n 28, 

1\m 27 foi aprcsenbdo para continuar em sequn-
t!:t dt~ouH~IíO, tendo ~:do approvndo em scs"tio 
noctlll nn de ~do ~otombt•o, snppl'imidas as lo· 
uas ú e c. 

Pende de parecm· para t.cl'ccir·n. discns~:io 
l:l Declara extcnsil·os ao cmso normal ,\preseTttado pela Ollmmissào d.; Inst.nw;ào Pu-

d~ Gyrnnasio de Lanas c ao collo- hlica, em 2 de agosto. 
g1n Cal'lota Kemper, da me~maci-
~t~.tle. os ~1H"OI'cs con~\anles do att. l'c.nde de primeira discnssào. 
1 • !la l01 n. C.28, tlc ,., de sctom-
lJ·o de 1\ll•t. N~ • 

U 0 ~'~ct a receita e flxn a despesa do E~- Apresentado pela Commissúo de Or!;amento em 
,l 0 para o cxet•cicio de 1\JIG em l\ de agosto, passou pelas tl'es discussões 

' 1 e'"imentMs em i!, 18, 1\l o 26 de agosto, tendo 
re~cllido em xerrund~t divcJ sas emendas, das 
r1uaes foram dc~tacadas, na redacçào final, as 
que constituíram os arts. :JS, :\9 e 40, par?- fo!·-
mar•cm o projecto n. 31. . (matadouros fngor~~ 
Jlcos), e as (tue constitmram os arts. 17 a s .. 
para format·crn o projccto n. :::J (reforma da 
Caixa Hencflccntc). 

No dia 28 foram approvadaR aq r\)d:t~ões llnaes 
dos tresJlroject.os (Lt, 3.l e 31), ~en•to o de n. 
1 i em· ia o ao senado nesse mesmo dia e os de 
ns. 3'l c 31 no dia ao. 

g• a seguinte a redaf;1\o com r1uc foi ao Sen:ldO 
o projocto n. lo1: 

O Conf!resso Legislatil·o do Estado de Minas Ge-
1 aes decreta: 

CAPl'rULO 1 

OllÇA~IE~TO DA HllCElTA 

Az t. l. 0 A receita do J<;st ado de ~I i nas Geraes 
pam o cxet·cicio de l!Jlf, lica orçada en~ ••· •.• 
::-8.8l7:~0U$1KXl c se compor:i dos segumtc~ 1.1-
tulos: 

~ 1.'' Hend3 oz·dinaria: 

a) Impostos: 

1

1 Exportaçào ..... l•J.600:()()l$000 
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'l'ransumpto OhservaçÜ•.)S 

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

1915 H Orc;a a receita e fixa a despesa do E~- 2 :->ohrotaxa do 
tado para o exercicio de l91G. c a f~......... 3.250:000$01Jl 

:3 Se I I 0, cnst as 
judiciadas e 
emolumentos l.OOO:ooosmo 

,1 Novos e Velho~ 
Direitos..... l.I)()IJ;IJJJSOW 

5 T r a n smiss,·w 
inlr?i'·Vil'OS... l .. tCO:úOOSOW 

G r_t' r a n srnis~ào 
eauw-moru.,· u::>0:000S1JI/l 

7 Pa~~a.gen~ ern 
estradas de 
ft>rro ••• ., • • • 2CO:OIJOSOCO 

8 Imposto soh1 e 
a exporta<;ao 
do ouro c dia-
mantes ....... 

\) 'l'oxa adtl:ic ·o-
na! <lu lO "/o 
sobre :'\ovos 
c Velho:; lli-
t·eitos, trans-
missão causa 
mortis, pas· 
sagens em es-
tradas de fet·· 
ro, industt·ias 
e profissões 
e consumo de 
hebidM ako· 
olicas e trans· 
missão inteJ·· 
vivos........ 530:(.KXl$01J(l 

lO Taxa de viaçúo :l00:01)()$1)J(l 

11 Imposto sobre 
aguas JJJ inc-
raes (se! lo).. 50:1X'iJSOIJO 

12 Renda de fei-
ras de gado, 120:000SIJ~l 

13 I n d n st t·ias e 
profissões... 1.81X):IyJOSill)ll 

li Imposto tcrri-
tot·ial • • • • . • l.O".>IJ:O(l0$1~J(J 

15 1 rn p o s to de 
COll~II!IIO de 
a~ uardcnte, 
bebidas alt;o. 
olkas, aguas 
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o 'l'l'an~umpto Observac;ões '"' o "' ~ a 
~ ;:I 
~ i'; 

l\l!5 uc lrc;a a l''!''"ita •J Jlxa a despe~a doEs· mineraes,. ar-
tado pa:·a o <exercício d•J l\ll6. tillciaes e ou-

tras taxas de 
consumo e os 
impostos de 
c1ue cagita o 
de c. n. l.i\l3, 
de l-1 de fcve-
!'eiro de 1\~fl ~~)I): I YlOSOOO 

o) c o n trihui-
c;ões: 

Hi Matriculas, an-
nu idades e 
pcnsües em 
e s ta belecí-
mentos oJli-
ciaes ........ 30:1)1J)$000 

17 Renda da Pe-
nitenciaria ... 5:0008f)()() 

18 Renda da Im-
' prensa om-: 220:cJc)OSOOO ! cial ........• 

·' 1\l Quotas de !Isca-
I lizaçào por 
: parte de e!ll-
I presas ou m-
i stitutos flsca-
I lizados pelo 

governo .... líl :700$000 
'i 20 Taxa de esta-
I tistica ....... 150:000$000 23.\l\G:700tl 
i 

)I) I) 

I 
§ 2.o Renda extraol'dinaria: I 

i. 
a) Rendas: 

1 Juros d e d i-
I, nheiros em 

Bancos, divi-

i 
v i d endo de 
acc;ões e ju-

' ros de apoli-
' ces federaes 
i do Estado, .. !l)ll:ooogooo 
I 2 Arrendamento I de proprios i do Estado, '· 

alugueis, ete. Wl:OIXl$000 

:3 Renda de ter- I 
I r eu os dia- i mantinos ..•• 11):000$000 J• 

4 Juros de Clll• I 

pr·estimos a 
camara~ Mu-
n i c i paes e 
l'lllpre~as dt· 

I. ·150 :tlOOSOtxl Vú:"S[l.~ . .... 
S. C -2. 
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Transurnplo 

I Oi'<'a a receita o flxa a llospe~n doEs-
tàdo parn o exrrcicio de 1 UH\. 

:, ~lultas : 

a) C o ntraven-
~~ücs ....... . 

/J) Fianças cri-
nles ......... . 

c) lteposic;i>es : 

G lt e po~ic;ôfls c 
rnstil •.tic;ües., 

Indcmniznçücs 
( I i qnidac;üo 
do dohitos <lo 
resposavois). 

R C o b ranc;a <la 
divida activa 
orc;amentaria 

\) Amo r tizac;lio 
de empi·osti-
IJlOS .. · · • ·• · · · 

lU Vendas de ter-
ras e proprio~ 
do Estado e 
do lotes colo· 
niaes ....... . 

11 Venda de ma-
chinas ~gTi
cola~. vacci-
na c scrncn-
te, o de re-

·~12 lt l:r::~ctt:.~·e;~ 
ot·igcns ~ i -

! versas. 1 n -
clusivi• heno-
Jlcio das lo-
terias doEs· 
tado e !0"/. 
no exercicio 
de l~l!G do 
imposto quo 
tl c a crendo 
soiJl'o os ven-
cimentos c 
porconta-
g 1) n s ü os 
f 11 n c ciona-
I' i os puhli-
cos do E:ita-
clo, ac:tivos c 
in a c ti vos, 
(j U O JlCI'Ci)-
holll mais cJ,, 
cem mil n\is 
por· mez, bem 

150: ÜLIJSIJI) I 

150:(JOOSO(J0 

50:IJilOSOOO 
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Tran~umpto 

U Or<;a. a receita c fixa a de~pc~a doEs-
tado pa:·a o exe1 cicio <!e 1\llG 

como snh1·o 
q na es qn<:t· 
,.;uh"idi<•:<, ti-
eando exdn· 
iuo" uc:<ta 
taxa<::\o o s 
rnagisl. l'ados 
Yitalicios. ... J."iütl:Oonsmo 4.871 :'F'(;Silt:(J 

Art. 2. () Fie:t o governo anctorizntlo a l't:cnlJer 
c a rcstilní1· os <linneiros Jli'OV€nienlc~ J,J élll-
Jll'C~tllllO:< do cof1·e de orplt;\os, dos b1'ns d<J 
ausente~ e <lc defunctos c de outn1.~ orig.:ns. 

Parag!'apltn nnico. Os saldos on excessos entro 
os t·ccchimcnto~ o as t·ostil.ni•;i>os pode1':\o ""'' 
empregados em dc~posas do Estado c set·üo k-
\'ados ao balan<;o do excr<.:icio. 

Art 3 u Dmanto o mesmo cxcrcicio, fica o :.:·o-
vcrno :mctol'izado a rcalizlU' a cobranc:a :uni12:a· 
vcl ou judicial da divida activa, podend0 en-
lt"at· em accot•do com os devcdor•cs, rr:msigir· 
on alliviar multas, eliminando do lj\W.dr0 n" 
dcvcdot·cs insolvavcis, rosgum·dados o~ inte-
rc~scs do Estado. 

Art. -t. 0 E' aflix::tdo em ·1 •fo n taxa de cxpotta-
<·:\o do g,Hln eavallar, muar o suino, ohs<)I·van-
do-sc qnanto ao ~.v~tcma de anccaclal,;ilo ns 
rcgulam0nt os ns. i'H2. de 25 de .inibo de 1.':)\l:): 
R~>7. de H tle setembro do mc~mo anuo <l (J\\-

nas lds c decretos rtuc regulam o as:sum-
pto, 

1. • '~ taxa?" oxporta<:ii.o 'sobt·c o gado vac-
eum e de '1~0JO por cabeça, com cxccpdr> das 
Yaccas do crtar, cujo irnp~sto será do' ~6'JOIJ 
por cabcr;a. 

§ :z.o E' de ·1 °/0 n.rl valonon o imposto je expor-
t.ac;üo drl bonacha em bruto c de casca:; dr• 
madeir·:t para uso do cortumcs e tintmal'ias. 

Art. 5." Fica o governo do Estadó anr.tol'izarlo 
a conceder iscnr'ào do imposto de expol'ta<;:·to, 
por prazo nii.o excedente de dois anno,;, a JW• 
rtucnas faln·icas ele çarne~ pt',lparadas, exhten-
tos no Estado ou quo nclle \'Onhàm a ser fnn-
dadas. 

Art. lj,o Os pcculiM, :=:eguros, promios, o.,; h9· 
nc!lcios pagos polns aa~~ociaçuos ~e mutu:\11-
dadc, qualrtucr que seJa a sua ,fot·ma c ttnr 
ficam su,icitos ao imposto de 3 °/., sejam o,; be-
noflciaJ'ios hcrdcil'OS dos associados on ext.l':t· 
nho~. expedindo o governo as nc~essar1a~ in~
trnt'<;õos para o. rnspoctiYa cobran9a, q_no n:1o 
rocahirú ~enão ~obre a importanctl cllcctl\·a-
mentc pagn. 
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11 Ot•r•a a receita <l tlxa a d<l:lJl'l'~· doEs-
t;do para o nxe1·cido de l~Jtj, 

,, 

Art. 7 °, E' desde jit proro!;'adll pnr m.1 i,; un 
annri o prat.O de que tl'ata o dcc n 2:1>7:~, dt 
5 de novcmlll'o de l~il}(l, pat·a rplC o-; artqnll'<ln 
t.es tle propriedades immoveis int'?,·-vivos, Jl'll 
títulos partir.ulares, pos~am etTcctuat• o paga 
mento do rosocctiYo impost<l de trasmi-;stto, c 
os averbar para os fins do itnposto t.cnilorial 
independentemente da mulln de 50$0IH), de rttw 
trata o art r:~. da lei u. ~71. de i.' drl setcrn 
hro do 189\l, observando-se as disposirJ•es dos 
arts. 2, ~. -1 e ~~ do citado decreto r) lanando-~rJ 
novos odit.aes, /Indo o prazo do art 1." do 
mesmo decreto. 

Art. il." A Caixa 1-:conomica do T<:stado de :\!i 
nas Geraes, crcada pela lei n. 210, de 1 \I 
de set.ernhro de 18%, t·cceborá em nome dos 
depositantes ou d<J outt·orn por ollcs inst itui<lo~ 
as economias das clas~cs lahol'io~a~. d(~><do a 
![llantin. mínima de 58000 até a muxima de .. 
IO:()(JO$!XJ). i 

Art. \l. • A~ f'[Uantias depositadas o que se de-
positarem, der_Jtro do lin:ito do a1·tigo anterior, 
vencer<lo os .)uros de i> 0 /o ao anno contado~ 
da data de sua entrada, inclusivô, at(í a ve~
pera do dia r[Ue for feita a retirada. 

Pragrapho nnico. Os juros scr:1o capitalizadns 
de 6 em 6 mezcs. 

Art. 10. Continua em vigor, nas partes ern r1u 1• não contrariar as disposi<'ões desta lei, 0 re. 
n·uJamonto que haiXOU CO!ll O doc. li. 2.832 de 
~() de maio de UJl(l. 

Art. ll. o governo providenciará, n.a cxccur;ão 
desta Joi, para installar u.ma agcncm ~la Caixa 
Bconomica nas collectortas, onde a1nda nào 
houver. 

Art. 12. g> fixada ~m 7,5 •/. o_ irnp.o~t.o de ox-
portal'ão das madeiras, ![Uo ser ao dt Vlclidas om 
tres c~tt.hegorias, de accol'do com as respePti-
vas quali!lade~, pm·a os eff~itos <lo valor c~rn
rnercwl, que deve ~er rncncwnado na~ pautas 
mensae~. 

Art.. JB. O impo:<lo de expoJ·tar;:to do ziJ·conio 
será ogual ao do manganez. 

Arf l-1. _Fica reduzido ao mínimo dn ~<,isecntos 
r<Sis o btlheto ou fracr;tlO d:t Jott>ria do Estado. 

Ai't 15: A loleria ri? E.~t:vlo fica i~enta de qna13s. 
quer· tmpos1n~. al~m t!adnellcs com qne jà foi 
taxada dtll'an1e o J>eJ·Jo o do nctual contracto. 

Ar-f. LG. Os disr,o-;ith os rC'feycntos ú loteria do 
J·~'lado, eonsrantes des1a let, entrar:lo em Yi-
gor destle a data da ~ua pnblicar;:lo. 
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Transumpt.o Ohset"Yat;ões 

li On;a a receita e lixa a de~pcsa elo E,;- At·t. 17. Ficam mantidas as disposic;<i•)s Llus 
tado para o exCITicio de l'Jlli. m·1~. :), ·1, 7. 8 !1, Ll, 1:!, ll, 15, IG, 17, 18, :!2, 

:!:l e respect iYos lHu·agt·aphos da lei n. Gl6, d.e ~ 
de ou1.11hro de l'.lll, excepto o paragrapho umco 
do art. 1:!, tpt•J dispõe o ~cguintc: 

·:' 

'I 

'· ·: 
;li, 

«A i~ent·.ào de que tt·ata o n VI do art. tl. 0 do 
citado dec. n. 2.~l'.l:l aproveita aos proprictu-
J"io,; de fazenda-; pa~·.ot·is, ~\'>mente quando s'l 
tratai' da venda do gado, producto da sna j)l'O-
pria cria1·ilo e aos pcctncnos tropei!'OS que com-
pt·arn á pequena lavoma productos para !'<)· 
venda em outros mercados . 

Art. 1:-l. Emcpw.nto o Estado nü.o exportar cal'-
nes congeladas, J>•H.lerá o l'oder Executivo re-
duzir o imposto de cxportat;:lo do gado de ta-
lho destinado a frig1.nicos de f<'>t'a do Estado, 
e, Hndo o prazo do contracto llontcio Lemos, 
J'escindil-o immcdintan1ente c renoval-o com 
quon. maiores vantagens offc!'ecer. 

A1·t.. 1\1, Fica o Presidente do Estado auctoriza-
do a diminuir o imposto de exportação C[Ue 
incide sob!'e os artcfacl.o~ da nova industria de 
estamparia, de modo C[llC possam concorrer com 
as congcneres estabelecidas em outros Bst a-
dos. 

Art. 20. Fica reduzido a 1o/o o imposto de tran-
' smissào -r:cwsa-morlis entre conjuges. 

CAPITULO li 

Olt!JA~IENTO DA DESPESA 

'Art. 21. Durante o exercício de l~l!G fica o Pre-
sidente do Estado auct.orizado a despender a 
quantia de 28.G~~l:6\lG$1ll7 pelas tres Secreta-
rias do gstado, com os scrv i';os especificados 
nos seguintes paragraphos : 

§ 1. 0 Secretaria do Interior: 

Pre~idencia do 
Estado : 

a) Subsidio ao 
l't·e;;idcntedo 
Estado ....... 

/1) Rcprcsenta-
~;\o ao vice-
1' r e s identc 
do Estado •.• 

2 Ga bi no t.o do 
P I' e s idcnlc 
do Estado ..• 

a) Cu~teio do 
l' ala c io e 
suas !lepcn-
dencias ..... 

l2:000$COO 

l~:c.:ooscoo 

12:ooosroo 
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o Transumpto Obs<!n·açües .... 
o Q 

s:l s 
s:l = -, 
-e: % 

l\ll5 H Orl':t a receita e fixa a ue~pe~a do Es- b) nuarda do 
tàdo para o exc~cicio de lDLG. l' alacio ...... 3: 0\i)$000 

•'. 

3 Secretaria do 
Interior: 

a) Pessoal ••... 18-l:740SOOO 

/J) Expediente. l5:(fl)S000 

c) Illnmina~ão 
do Palacioda 
Presiclencia, 
das SeCI'eta-
rias do In te-
rior e da Po-
Jicin. e das 
r e p a rtic;õc~ 
subordinadas 14: ()()( ISOCO 

f cl) Custeio d_e 
a U t Oll10Vel~ 
do Palacio, 
da Secreta·-
ria do In te-
rior, da l'oU-
cia e repar-
ti1;ões :wne-
xas e :;uhor-
dinadas ...... 40:Q:)OSOCO 

4 Subsidio aos 
senadores ..• 88:3WS0c)() 

5 Pessoal e expe· 
di ente da Se· 

' cretaria do 
Senado ...... 7ü:6JCS·1( o 

i 

G Subsidio aos 
deputados ..• l7G:GIOSf00 

7 pessoal e expe-
diente da Se-
cretaria da 
cama r a dos 
Deputados, 11 
apanltamen--
to dos deba-
tes. :; e n do 
f>00$000 pa1·a 
acquisic_:1lo do 
li v1·os para a 
Hib liotheca,. sa: 15:lsO<:o 

8 Ajudn. de custo 
a senadores 
e Deputados. 72:ooosoco 

!l t.Ingistratnra e 
Justiça do 
Estado: 
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~ .'I'1·ansnmpto Observ::u;ücs 8 o ::: ::: a ::: 
~ -:: ;..-; 

-
' 

Orr;n a receita n flxa a dc~pe~a elo Es-
: 

1\!15 li a) Tt·ihnnnl ria 
ta do parn o ex.;tcició. de 1\llG. . ltola•;ào •••.• 2 íG;310$1~)0 i 

. ~. I 

u) .Justic>a d c \ 
'•' '· primeira in~-

tanGia : Jni· ; 
zes de direito r>2í!: uoosooo 

.. c) Auxilio aos 
7G juizo~, uo 

'" que tr:tta a 
: lei n. Gil, do 

1!)13 ......... 22: Rl.l0$001} 

d) Juizes muni-
I 

cipacs ....... •1G8:200SilOO 
. ' j: ;f\· c) I' romotorcs •:..;• I •·I 

de justi<;a •.• :.>87:~)~0$000 
. ~ 

fj .J ui zc~ em 
' .. ,, . : di ~ponihili-

dado, gratifl-,,. ,., , . caçi\o de 10 .. '' . , ··.:· fl/1) aos rnagb:-
"'' tl'ados c aln-

' . .. '. gueis de casa 
para forum .. 51 : :l20gí00 

.. 10 Pessoal da Se-
. ' cretaria da 

Polida, son-
do -I:suosuoo, 
ao medtco !e-
gista e 1 :Ooog 
a um serven- ' ··! te, gabinete 
de identifica-
1;ão e sua;;; 11-
li aos, dele-
ganos anxi-.. li ares, ajuda 

' 
de custo aos 

.!' lllE'SillOS,gra· 
... ,. 

., 
tifkaçi'lo aos 
collaborado-
e G:l)(l0$000 

'· .. para expedi-
ll\l:310g000 l 

'·' ente .•.•..••. 

., 11 Pc~soal da Pe-
nitencia r i a 
de Ouro I' rc-
to, alimenta-

·•:. t•.iio dos re-
' clu~osenJUi· 

'· ~iç::\o de ma-
tol'ial par a 
as ollicinas n 
pa!'a farda-

.,,, monto ....... 
100: ooosooo I ( 200; I)()()$•JOU) 
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o 'fran~umpto Ohserva•;õcs 
'""' o C) 

.: 8 

.: ;:; i ...-: ;.-; 

1\)15 11 orça a rcccit a c Jlxa a dPspc~a do Es: 12 c a r c e rciros 
tado para o exe1·ckio de 1\llli ·das cadeias 

do Estado ••• 5\1: 200:::;ooo 

t:l Sustento, ves-
i tual'io c cu-

I' a t, i v o de 
! 

J> r e ~ os po· : 

' ll'CS e seudo 

: 
rs:ouq$ pai· a : 
custeiO da>' 
coch<"iras da 100 :<KlOSJ)JO policm •••• •• 

i 14 Diligendas po-... i Hcine~ e e~-
' tatistíca cri- I 

mi nu 1. ••.••• :H: O(JilSfJOO I 

I J[) Forc;a Publica: 
I ' 
i a) Pessoal. .... l. f>i7: 7t:l$1X)I\ I 

i 
I /,) Eiapa para 
! 1. s.;t prac;as I 

a ::;900, na ' 
I média ....... li:?o:;,:~GS:illO 

i ,., G ratitlcaçúo 
"/ 

a I·eengaja-
i dos, a S:i!Xl, r~ l:Ol~JSIJ()() 

I d) Forrag e m, 
I 

I ferra g e In. I 

mcdicamen- i 

l tos !-'ara os 
a n i m aes () 

I f o r r agem 
". I para os dos I 

ollicia.c>' l 
montados .... r~ 1: mosooo I 

I I 

I e) Ajuda de ! I 

I 
custo a ofli-
ciaes ... ..•.• lO:IKNJSIXlO 

' 
(Jltcmonta i 

'' I uos animaes 

I do Co1·po de ' Cavallat·ia (' ". uos dos ofli-
ciaes lliOnta· ,, dos .. ······ IO:OCilSI:t~) ' 

I 
!/) C o m pra <1 

concerto de 
I al'lliClliO,Illll-

ui<;ilo c, eqni- i 
! 

pamento •.... Jo;IIÜII~I~)O i 
,. lt) Aqual'tella-

! IIIC!ltO, en- I ' 
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o Tt·ansnmpto ... 1 lhsel'vações 
o "' c 8 
~ 
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l~ll5 1-1 OI'<; a a receita e fixa a despesa do Bs-
tadn para o ''v·rcido de l~JI6, 

s c.-:1 

terramento, 
expediente, 

luz e 1:000~ 
para conset·-
n,çào da li· 
nha do Tiro 

i) Bombeiros ... 

16 Gum·da C i v i I 
da Capital, 
pessoal ex-
pediente, ,, .. 

17 Soccorros pu-
blico~, inclu-
sivi) a Dire-
c~oria de Jly-
gtene, p e s-
soa! titulado 
e contracta-
do, expedi-
ente n vehi-
culos ...... 

18 Ass:stenda a 
Alienados do 
l\linas G e -
raes: 

a) Pessoal ..... 
b) Expediente 

e despesas 
de alimenta-
<;.~\o ••. •. • ,. 

19 lnstruc<;ão pu-
blica : 

a) Grupos es-
colat·es, es-
c.olas infan-
1.is e grupo 
annexo ,·t hs· 
cola ;\ormal 
l\lodelo e gra-
1 iflcaçào ao 
Scct·ctario e 
membt·o do 
Consc•lho Sn-

2:n: IOOSOOO 

::oo:\Joosooo 

1il :2oosooo 

lOO:OOOSiJOO 

perior... .... -
/,) Escolas sin-

gulare~, au-
xílios üs es-
calas noctUI'· 
nas de Sa-
bará. :\Iathi-
as Barbosa, 
llmã.o Opera-
J·ia de Cur-
vello c falll·i-
ca do Ccrlro, :J, ~:,o:l:Otl$00 
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o Transumpto Ohscrva1;ücs '"' o "' "' a 

c :l 
~ ;--; 

!~Jl5 U OrPa a receita c flxn a dc,;pesa doEs- c) F'ornecimen-
tÍu.!o para o exet·cicio du !'Jlü. to de li nos c 

mo h i I iario 
c~colar •••.•• I CO : 000$(.100 

11) construct;~1o 
li o r r odios 

I esco ares in· 
c ! 11,; i v i~ .•• 
:l:f)(J()$0,;0 pa· 
ra aluguel do 
prodio par:t 
o Externato 
do Gymnasio 
do IJat•bace· 
na o !J:G()(JSIJOII 
pai <L a 1l~ea· 
1 i 1. a'M da 
E~ c o.la de 
l' h a rmncia 
de Ouro Pro· 
to e do~ dois 
E x t e rnai.Os 
da capital u 
de BurlJacc-
na .........• ~oo:ocosooo 

20 Escola Normal 
da Capital-
pcs,oal e ex· 
p c d ientc c 
uma Escola 
Xonnal Hc-
gion::ll •....• 11 l : 2<.lOSOOO 

2! Externato d o 
G y 111 na sio 

·. !llinoiro (Bar-
baccna): 

a) Pessoal ..... l,fO:GIOSO'.lO 

I 
/J) Expediente •• 1 :wosooo 

22 Externato d o 
G y m nas i o 
.Mineiro (Ca-
pita!) : 

a) Pessoal •.••• 110:G10SWO 

b) Expediente. 2:coosooo 
23 g ~c o I a do 

Pharmac!a : 

a) I' cssoal .... G I : 21;nsooo 
b) J~xpcdientr. 

CUSltJÍO do la-

' 
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o Transumpto t) bservar,õcs .... 
o "' c 8 
c ::; 
< Y: 

lQ!fJ 140 r~a a receita c flxa ':1. dc~pe>:a doEs- h o ra1orio c 
tado par:.~. o excl'cicio de l~W. :1:0on:::ouo pa-

.·. ra ollicina c 
- .. remonta do 

material te-
chnico ....... 1o:ooosooo 

2i Archi,·o Pnhli-
co Mineiro : 

a) Pessoal ..... 2l:JOOSOOO 

'• 

b) A c qui~iç:'lo 
de copia e 
do cu m <>n 1 os 
c expediente 1 :OG'OSOCO .. 

25 Ex p e d i c ntc 
com clei•;õcs 
cstadoaes ••.• 3:000$000 

2G Scllos postaes 
para a CO!'-• r c s ponrl<>n-
cia oflicial ... 12:000SOOO 

27 Cu~tas em pro-
cessos c r i-
mcs ......... 20o:oooscoo 

28 Ex.pediente do 
Jury ......... lü:000$000 

2Q Evcntuaes • . . lO:OOOSOOO 

:>O Auxilios: 

a) á Faculdade 
Livre de Di-
rei to .••••.••• 5():()1)0~000 

ú) á F acuidade 
de l\lcdicina 
desta Capital 5o:mosr.x)o 

' c) aos h o spi-
tac~. n~ylo~, 
pavilhücs;de 
t n h c r enio-
~os, associa-
•;üc~ c iusti· .. mições henc-
tlcentes con-
stantes do n. 
30, m-t. 2·1 da 
lei n. G\ô, de 

. 101,1 c ri .. 30, 
:n·t. ·L·-e na 
forma do art. 
!I da lei n. 
til7. de l\113. 
lettras a, ú, 
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Transumpto 

I ··-
u Or<;a a J•eceita e fixa a dcspc~a doEs-

1 tado para o nerc.icio de 1\llG, 

·' 

1;, t1, e, g, i. 
l, m, -e •.. 
2:000$000 ao 
lntituto do;; 
~ u r dos-:'<lu-
dos. de Ita-
,iubá, e ~:ooos 
á ~anta casa 
de !'a:1ta Rita 
de Jacutinga. 
para sua ma-
nutençtto .... 400:000SrJ(Jt) 

d) á Santa Ca~adc Divinopolis, áda cida<lc do 
Maehado e á da Villa l'araJ!;ua~,:ú-:.!:il<~l::SIJI)l 
a cada uma-pagos em t·au~io das quota~ da 
loteria. 

As in.•titui~ões comp;·chcndidas na,.; ld.lra~ f', .i, 
h, excepto a da parte final desta ullima lettl'a 
-c as daslettresc, c n do al't. :?1, n. 3''· 
c art. 41 da lei ôlG, de 1\HI, o n. :~:J, art. ,1.'' 
da lei n. ôl7, de l!Jl3, dcpoh de pa:.>;os os au-

• xilios para manut<m<;ào, con"t antcs da,.; lettr~•'' 
o, u c 1; -- concorrerào ao rareio do restante th 
pt'oducto da loteria, destinado á construc<'ún 
e recolh:do ao 'l'hcsolll'o, confot·mc o dispo'sto 
no art. 1." ~ 2.", n. 1~. 

31 Inspec<;ào re-
giOnal do en-
sino ...••.••. 

3~ E m prc ga dos 
em disponi-
bilidade ..... 

:n Excrcicios fln· 
dos da Hecre-
taria do In-
terior ...... . 

31 Passes e telo-
grammas da 
Presidencia, 
da ~eereta
ria do Inte-
rior o Poli-
cia do E~ta-
do ........ .. 

:r> Del<'gados de 
policia ..... 

150:000~00 

11 '.l: 860S•JOO 

~ 2." Secr·etaria ·'a·.· r·· u ' 'Jna!J(;as: 
Seeretal'ia das 

Finan<;as: 

at Pessoal, in-
c lush·i· • 
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I ~ 
1 I"Drr·a a !"Ccreita e lha <L úcspe~a do J•~s

t~vJq pa!'a o rnerdcio de l!llli. 

' 

11::!-lCSUfiO, .• 
par.a a Junta 
Coúunercial, 

/1) l~xpedient.l' 
(J·ecolhimen-
to de saldo,;). 

t;J P as ~agen~ 
em e~trada< 
de ferro e te· 
leg-ramnuts 

2 Hc ce be do J·ia 
de Minas na 
Capital F e-
r a!: 

n) Pes~oal .... 

l1} Expediente, 
alugue! do 
predio, in -
cln:-::ivú gr ~lti· 
flcncão a oito 
collaborado-
re~ a ....... . 
1:8 ogooo .. . 

Serviço~ da di· 
v ida funda 
da: 

I lhsqrvar;õc:' 

~ 1 ; wosooo 

40:000$000 

10: ·100$000 

a) Juros da di-
vida interna. 2.6B2:CG0$0)0 

I' 

_,, 
·.• 

b) Juros da di-
vida externa, 
depe8a~ ac 
ce8isOI'ias do 
se r viço da 
diYida e di-
tre rença de 
cambio....... 5.000:ooosooo 

c),\ lllOI' ti za• 
•;:\o de 911 
obri1.nwões a 
1i00 francos. 361j:222SI:W 

·l Por· cen tagens 
a collectore;; 
e e,;criYàc~ .• 

5 Director·ia da 
Fiscaliza r:&o 
do !tenda~: 

a) Pessoal .... 

b) r:xpcdiente. 

800: OI.MJ$01:0 

2:>5: ;,oosooo 
::l ;(00$00•) 
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i o 'fransnrnpto Obscrva1;ões .... 
i o "' c 6 
' c ;::l 
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~ 

1Dl5 H I Orça a receita e fixa a de~pe~a doEs· G Pe~8oal de re-
tado para o exercício de IDLG. ccbcdor·ia~ c 

po n tos fis-
caes .•.••••.. :l~IO: IW JSO')(} 

'; Aluguel de ca-
~as para re-
cebedorias c 
po n to s lis-
cacs ..•. .•.•. :11: -!ti IS(X)O 

8 Porcentagem a 
estradas de 

40o:ooosooo ferTo ......... 
!l .Turns . de e.n1-

pre~tirnos de 
orph{to~, de 
depositos da 
carxa e c o-
nornica e de 
fianças, ..... 200:000$0~)0 

lO Juros e descon-
tos .......... GOO:OOOSOOO 

11 Custeio de an-
tomovol ..... t):000$000 

12 [JJurnina1•:lo da 
Secr·etâria •.. 3:00CISOOO 

13 Imprensa 
ficial : 

O f- • 

' a) Pessoal ti· 
tnlado e ex- \ co:ooosooo diente ....... 

li} Material .... 118: ()l)(l$000 

c) Encommen· 
das o publi· 
c a c; ô e s da 
Secretaria do 
I ntcrior e r·e· 
~art.i_ções su-
Jordmadas .• 230 :CO )$000 

d) Idem, idem, 
da Secretar·i .. ., 
das Fi nane; as 100:00 JSOGíJ 

e) Idcm,.idcm, 
da Secreta-
r·iada Agr·i-

. 50:001l$000 cultura.,. .•. 

f) Idem, idem, 
do Senado ... i:CO'l$000 

g) Idem, idem, 
da C a rn a r a 
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Tra.nsumpto 

14 Or•:a a roeci1a n 11xa..n. dc~pe~a doEs-
tallo para <J excrcicJO uc HHG. 

Observ:v;ües 

dos Deputa-
dos ........ .. 

11 R~.~~Í;~~ii~~~~~ .. ~ 
15 Aposentados e 

r·cform::ulos .. 

W Exercicios fin-
dos da SCCI'Il• 

taria das Fi-
n:mc,:as ..•••. 

1'7 Custas em can-
sas da 1-a-
zcnda. ••.•••• 

13 Evcntua.es •.... 

2o:ooosooo 

tco:ooosooo 

:lO: O )0SOOO 

50;000$000 

l5:000SC0) 13.1~8:171g:m 

§ :l.0 Secrct:nia da Agricultm·a: 
Directoria d a 

Viação c 
Oh1·as Publi-
cas : 

l Secret;ll'io e of-
rtcial do ga-
binete .. : .... 

2 Pessoal da D!-
rectoria, in-
clusive d:a-
rias regula-

25:2COSCCO 

mentares.... 273:\lú')SOJ) 

3 Expedientes e 
tclegramr:1as 2\J:IXJ0$000 

4 Passes c trans-
portes...... 15:UIJ.)SOOOO 

5 Automovel. il-
lu mina •;:lo, 
telcphone,se-
gur\) da Se· 
cretaria. c dc-
pcndencias.. '.l:500$0CO 

6 Obras Publicas (jíjQ:CO 1$COO 

7 Estradas d c 
rodagem,.... :lOO:cooscw 

S Excrcicios fin-uos.......... Io:ooosooo 
H Evcntuaes ..••. lO:OJüS ():) 
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o 'l'l'ansumpto Ohserva<;ôes ,_, 
o "' c s c "' «: ;.-; 

1!J15 11 On.:a a receita l' fixa a de~pe~a do E~· llircétoria da 
. lado para o !!.~ei·cicio de 1!11\i. Agrieultu 1·a, 

Tenas e Co-
loniza<;:lo : 

lO l'essoal da Di-
J·ectol'ia, in-
clusiv<• dia-
J·ías J·cguJa .. 
u1enta: es ••.. 1:l8:UJ'1iOIII 

ll custeio " ad-
ministra <;à o . 
de colonias. ~)j;l)(lill)(O) 

12 Catechese .•••• :H:IIOU$< 00 

13 ,\cquisiç:\o d e 
machinas 
agricola~, in-
~ecti ci r1 a :-:. 
adubos, se-
mentes ..... H'I:';UfJ~IJ(II) 

I 
H Institutos .Joúo 

l'inh<lir·o, D. 
Bosco e Bue-
no Brandão. 11'7:111 JS <(I 

15 Aprendizados 

I 
ag1·kolas Jo-

sé GofJI;alves, 
Borges Sam-
jlaio e Itam-

i\l;tJ(~I$1~11) Jacury •••.. 

I 1!J Fazenda Modo-
lo da Garne-
!eira e cam-

' po de de-
mons tJ a <•.ào 
de Ayuruôca 3:3:\J II:SOJI) 

' 17 Ensino agrico-
la amhulanl<e ~0:0 lOS< 00 

18 Subvenções: 

A' Escola de 

' I : Engenhal'ia .. ;,1);1~ ,1)5111)) 

':, ' 
A' E~cola Ag-ri-

cola de La-
vras .•. .•.... lfi:O<JIIS'IJ.) 

' A' Escola ll. 
Bosco ....... ji);(JL()5<,.11(\ 

' Ao lns ti tn to 
El~<"tr·o · Te-

I ' ., ('h rd en de 
lt.ajuh:i ...... 'l:: IIIIS )1.1) 
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o Transumpto O bserva•;ões ... 
o "" 
~ s 
>= ;:; 
-r. z. 

l!ll5 uo r1;a a receita e fixa a despesa do Bs- Ao In~ ti tu to 
tado para o exercício de 1 \llG. Polytechnico 

de Juiz de 
Fóra ........ 2:500$000 

107 : 500WKX. 
l\1 D c f e s a das 

m a tt as do 

I Estado ....•• 20:000~()1)1) 

20Limites do 
Estado ..•.•. 30:000$101) 

21 .Medkào e di-
visão de ter 
ras publicas. 106:000$00 ') 

22 Servi1;o me-
teorologico .. ·15:ooosooo 

Direct.oria da 
lndustria e 
commercio : 

2a Pessoal da ni-
rect.oria, in-
clu~ive dia-
!'ias regula-
mentates .... 7õ:ooosooo 

U Terrenos di a-
mantinos •.•. 7:200gor_x) 

25 Estancias hy-
dro-mincraes 42:0008000 

26 Scricicultura .. S:2oogooo 
( 

2'1 Feiras de ga-
do ........... 50:000$000 

28 Postos zootc-
chnicos. .... so:ooogooo ' 

2!l Importação de 
re pro dueto-

150:0005000 res .......... 

30 Se lt:cç ito d e 
gado nacio· 

100: O(j)SOOO na! .......... 

31 Forragens ••••. 15:000SOOO 

32 Serviço de .Mi-
nas e Rios, 
inclusivi\ au-
xilio a Esc o-
la de Minas 
de Ouro Pre-
to para ex-
periencias de 
etectro-meta-
lu:·gia •..••. 10:000$1)')0 

s. c.-4. 
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'fl·ansumpto I lbservac;ões 

U OI·Pa a receita e fixa a de~pc><:t elo EJ3il Vaccinas •••.•• 
tado para o exercício do 1\llli. :li Tanc1uos inso-

75:üOOSOUü 

cticidas ..••• 
:15 1\stat i s t i e a 

agro- pecua-
ria ........ . 

3G P rmn i os a coo-
perativas •••• 

!l7 Premios a pro-
ducto!'es, in-
clusivl~ •.... 
l5:000S000 de 
auxilio a Ex-
po~í,;Ao Ite-
g i o na I de 
Uheraba ..... 

I5:ooosooo 

50 : OOOSü)O 

60 : 000: (J()() 

38 Sub ven c;Ao á 
li n i à o das 
Cooperativas GO:ooosooo 3.I3 ~otlCloscJoiJ 

28.1.i~\l:(j\16ssl7 

Art. 22. Fica o l' residente do Estado auetori-
zado: 

I. A .abrir credito~ supplementares com ás f 
mui !dados r,rescriptas no art. 18 da Je1 n 2 'Jl~
dc 11 do junho de l87G, observadas a~ dls ;· > 
c;ltCS dos paragTaphos do art. 3." da Jei 1; f O~ I-
de 2ll de novembro de 18!!1, ás se,.uintes 1.~ 110.• 
cas do artigo da pr.es.ente lei, cas'C. se v'er· 

1 
H'l-

nào terem sido sutltcJCntcmcnte dotadas 
1
:flque 

Ao n. 1\l Soccorros Pub!icos: 

,\o § ~.· n. 3, letra l1- Servi~e da d · 'd 
dada. 

1
v1 a fun. 

Ao n .. t do mesmo varagrapho-porccnt , 
collcctores e escrivães. agens a 

Ao n. 9 do mesmo paragrapho-.Jnros d , 
timos do orphãos, etc, · e clnprr,s-

II A reali7al' operaçõr~~ de credito la 
;J rll'(lcil que se verillcar, caso a t·clnla cohrir 
não seja sutncient.e para as de~rlcsas't orc:.ada. 
rias. · · 0 1 dtna-

III. A realizar opci·a~ões de credito 
COI'l'Ol' as despesas com garanti:t de . P~l:a OC-
vcnnõe.; a olll)JJ'Csas l[llé ele tae• ra,;Ju.1 ls, sub-' . I o B ,, OI os 1.!,'0' ram. 1nc l!SIV•• o ar.tco de c1·edito 11 o · za-
!'io e Agncola do ~linas Geraes. J J•otheca-

1 y. A real iza1· OJ!C~oa<;ôes do Cl'cdito I' · o 
dentro do excl'CICIO tlnanc 1~j 1 . 0 , cnrnoH[UI<~ayeJs 
•;ào da l'en.!lla, u;iu exceLleiiUu a te!'o"lll!lec!pa-
l'CCeita <Jl'l;ada. ,•L j>al'te lla 
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'l'ran~um pto 

J.ll or~a a receita e fixa a desposa do Es- Art. 2:1. o~ anxilirv; de que 1 J':t1 a o n. 30 do § 1.", 

I 
tâdo para o exerci cio de l!HG, do art. 21 da I e i n. ti lt), de 8 de outubro.de l\Jll 

só serão pagas depois de recolhido ao Thosouro 
o prodncto d:t JotPria de rtue cogita o n. 12, da 

1 letra u do§ l." do art. l.•. 

I 
i 

Paragrapho· unico. Os auxílios para a manuten-
t•rio de est:thelerlirnontos, a que so !'derem e~te 
àrtigo o out1·os desta lei seJ·ào pagos de prefe-
rencia aos destinados á consli'UCl;:lo de predios, 
ficando estAs sujeitos ao 1·ateio, si a rtuota n:\o 
fOI' snflicwnte. 

Art. 21 E' n Presi•lente do Estado auctorizado 
a entrar eu1 acco1·do, para a solnç<lo an1igavel, 
de qu:J.Hsrtnül' rtuestr'>es pendentes em ,Hiizo, ou 
de I·eclmu:H;ões por rtnest•'>es de identica natu-
Jeza aos litig·ios .i:í dellnitnam.ente julgados, 
po<tendo, para isso, fazer opera<:(ies de credito 
necess:nias, suhmeltendo os accordos, oppor-
tunamento, ao conhecimento do Poder J,egisla-Uru. · 

Art.. 25. E' :mctoril;vlo o governo a entrar em 
llCCOI'{lO COI!l O~ Sf1C{'(1~<01'f'~ d" exac.t.or•es da 
fuzentla estadoal j:'t falleciclo~. flitl'a o tlm de 
~or·em so],·idas as respectivas contas, potlentlo 
transigit· e dar r1nita•;.ão. . 

Art. 2il. Fica o governo allctorila<lo a vnnder, 
desde ,i á, os auto moveis fJ nc forem julgados des-
necessarios ao servi•;o publico. · · 

Arl, 27. Fica o Poder Executivo aucto1-izado a 
suspender, desde já, temporariamente, quaes-
quer outros serviços de caracter administra• 
tivo do Estado, sem prejuízo da$ demais aucto-

• ri~a<:ôes pal'a J'eUUC<;clO de despesas ÍÚ consi.an-
1 tes desta lei. · ' 

Art. 28. As mensagens do Presidente o os rcla-
torios dos Secretarias de Estado e chefes de 
serviços só ser<\0 publicados por conta do Es-
tado no orgào olllcial, podendo tamhem ser pu-
blicadas em um só jomal de g• ande cit·cula-. 
•;ào da capital Federal. 

Art. :?~l. Fica desde .i á approvado o accordo ce-
lebrado pelo governo a 1 ° de .inlho 'de 1\ll;>, 
~nicitando-se a juizo arbitral a ![UO<I.:'to entre o 
Estado do i\! i nas e o dr·. Amerko \\' cJrneck. 

Art. 30. Fica o governo anctorizado a. realizar 
as operações de c r edito necessarias: , 

l-Para a convcl'Ç<io e oonsolida•;:i.o da divida 
publica do E~tado e a diminuil;(l.o rios encargos 
a1~tuaes do 'l'hesouro, podendo tambem Jll'oro· 
gar· até 50 annos e ruodiante favore~ JliU'a a ]a. 
voara e pat·a o f<:stauo o prazo a que ~e rcf<~I·n 
o art. 11 da l8i n. 508, de 22 de setemhro 
de 1\100. 
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'l'ransumplo Observações 

1\)15 14 Orça a receita e fixa.::: de~pe~a doEs- I I-Para entrar em accordo com o go,·erno da 
tado para o exeJ·cJCIO de 1\IUi. União sobre a revor~ào de diversos trechos da 

E~rrada de Ferro Oe•te de l\linas. de concessào 
estadual, podendo transigir corno convenha aos 
interesses do Estado ; 

III- Para entrar em acco1·do com ? Companhia 
I~str·adas de Feno Federaes llra~ilcir·as (lt,;-
de Sul MinPira) ou ag•r do modo <tne jnl-
gar mais conveniente em ordem a defendei· 
os interesses do Estado ligados ás respectivas 
vias ferreas. especialrnen~o as decorrentes da 
desistoncia e reembolso da reversão t<ohro a 
estrada ont<\o denominada B. F. :5apucahy. 

IV-Para entrar em accordo, ~i julgar conveni-
ente, com o governo da UniM~ p~ra <~cfonde\' 
os intProssos da produc<;üo mmo1ra. ligados a 
g, F. Oeste de l\!in;;s c outras estradas do tcr-
ritol'io mineiro, poc!fmdo interferir no arrenda-
mento dessas vias fel'l'eas c fazer propostas. 

Art. 31. g• o governo auctol'izado a 11:rrendar ou 
vender as fazendas do Estado <[Uü .Julgar des-
!H,cessarias, bom como os lotes do colonias, 
cuj<t extincr;üo f•ir conveniente. 

Art. 32. Fica o govo1no nuctorizado a dar es-
cript.ma do doaçào do prodio onde foi a antiga 
cadeia, em Carangola, :l Santa Casa de Carida-
de da me~ma cidade. 

Art. 33. Serão imp1·es~os e publicados gratuita-
mente na Impren~a Otncial do Estado os esta-
tutos, programmas, thesos e demais trabalhos 
do Instituto da Ordem dos Advogados !\lineiros 
e da Faculdade Livro de Direito de Minas Ge-
raes da Academia Mineira do Lctt.ras e do 
Insti'tuto IIistorico e Geographico de Minas Gc-
raes ; e hem assim o poema cpico-0 TiradPn-
tcs-, trabalho do professor .oo J>ortnguez do 
Externato do Gymnasio, l\!in?H'O e Barbacena, 
Josó Cypriano Soares I•crr01ra, podcn~o o go. 
verno mandar publicar em avulsos a mtrodu-
c<'ilo ao me~mo poema para di-;tribuir;ão aos 
rn'embt•os do magisterio do Estado, de accordo 
com o auctor do referido trabalho. 

Art. 3 t. Os saldos rrue forem verificados nas ru-
bricas do § 2. 0 , art. 2·1, ria lei n. rWi, de 8 de 
outubro de 1914, serão levados a rr.forço da 
ve1·ha de Obras Publicas do oxerc.icio futm0,ap-
plicando-se a terr;a parto das mesmas em obras 
do melhoramentos nas esta<;ões hydro-miner•aes, 

Art. 35. Para o firh de fomentar a produc<;ilo do 
Estado, o poder executivo, medianre vol'l>a or-
r.:.arnentar.ia, conce~er:l annualrnente os seguin-
tes preliiiOS do anillla<;<iO ! 

a) TTm premio de dez C•Hitos de róis (IO:OfXISOOO) 
ao maror prodnctor de arroz bem como aos 
dA ~nilho, feijão, assucar rlc canna, e u1;1 
de cnJco contos de réis, ( 5:000$000), ao de al-
gr,dilo. 
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Transumpto 

11 Or1;a a receita e fixa. a. despe~a .dn Es- /1) Um premio de cineo contos de rei~ (Ci:OOOSOOO) 
tado para o exercrcw de 1\llC.. ao segundo productor de anoz, hem como 

aos de milho, feijão, assucar de canna, o nm 
de t.res contos de réis (3:000$000), ao de al-
godão, 

c) Um yl!'emio de tres contos de réis t3:ooogrJOO) 
ao terceiro productor de anoz, hem como aos 
de milho, fei.iào, assncar de canna, e um 
de doi~ contos de r·,;i~ (2;f1()1J~Oil01, ao de al-
godão 

d) Um premio de tres contos de réis (3:0008000), 
um do um conto e r1uinhento m 1 réis 1 I ::iOOgOOO), 
e Hm de quinhentos mil réis í5008000), respe-
ctivamente ao primeir·o, n.o segundo e ao t;)r-
reir·o productores de alfafa, 

e) Um premio de tres contos d~; r·•;is (:l:Oon::,;ooo), 
e um de um conto e quinhentos mil réis .. •.· 
( l :500$t 00) e um de !JUinhontos mil rc,is ..... · 
(5011$000) aos t.res agr·icultor<'S 11Ue fenn.r·em a 
maior quantidade do capim gor·dma ou jaragu:i, 
!JUer para consumo dos seus rehanhos quer 
para exportação. 

Art. :lG. N enhurn aP,;ricultor poderá concorrer 
aos premios institmdos no artigo anterior· sem 
haver preenchido as seguintes condiçôes : 

a) Quanto ao arroz : 

l. • haYI!l' cultivado uma úrca mini ma de cem he-
ctares, que poderú ser· dividida em tres gle-
has. no maximo, dentro cln. mesma propr·iedade 
agncola; 

2.• haver empregado a iniga•·ão e os p!'ocessos 
de cultura mecanica. ' 

/,) Quanto ao milho : 

1. • haver cultivado uma {n·ea mini ma do t:em 
hectares, !JUe poderú ser· dividida em duas gle· 
bas, dentro da mesma propl'icdade agricola; 

2. • haver· empregado, os processos de cultura 
mocanica. 

c) Quanto ao feijão : 

l. • hav•Jr cultivado uma àrfla minima de cinco-
ent.a hectares, que poderá ~er dividida em duas 
glchds, dentro da mesma propriedade agl'i-
cola; 

2.• haver empregado os processos de cultura 
mecanica. 

d) Quanto ao assucar d·l canna; 
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'l'!·ansnmpto 

li Orr:a a receita e fixa a despesa doEs-
tado para o ex(>rcicio de lOHi. 

Oh~erva<;ões 

1.· havel' cultivado uma :it·ea minima de de s.•s-
sPnta he<'t:u·e~. que poder:í ~<'I' divida fllll du;.{s 
glehas, dentro da mesma pt·opt·icda!le agri~ 
cola; 

2. • h a v;> r empregado os processos do cultura 
mecanica. 

e) Quanto ao algodão: 
I 

1." haver cultivado uma área minima de, cinco-
en ta. hcctal'es ; ; 

2.• haver empregado os processo~ de cultura 
mcehanlca. ' 

() Quanto :'t alfafa; 
.• haver cultivado t.una ár_ea; minima rle doze 
hectar·es, qtHl podera ser dtn.dtda em d11as gh•-
has, dentro da mesma propriedade agrtcola. 

2.• haver f dto, pelo menos, o t_er_ceit·o cor·tc not·-
mal da alfafa, fen:li;:io no Illllltlll') de dois tet·-
r;os da colheita d? cada col·te, .com empreg,, 
das machinas agncolas appropnadas, 

g) Quanto á fenaç:io do capim ; 

1. • ha1·e1' cultivado uma úrea mínima de oitenta 
heetares ; . . 

2.• havm· cmp1·cgado o ,captm tcnado para o eon-
sumo dos seus t·elJanhos ou havei-o exp.ortado. 

Art. 37. Nenhum prodt~etor ser:'t premiado mais 
de uma vch eom premto da mesma cathegoria 
referente ao mesmo prodw·to · 

Das nstradas de rodagem principalmente para 
automoveis. 

Art. 3~. Ficam instituído~ os se!los espoeiacs 
denominado~-taxas de Vlar;ão,-a ![Uni recair> 
sobre todos os impostos estad~aes em Yi"ora 
proporcion~lme~Jto á_ sua centosn.na pal'lc, "n:\~ 
sendo, porem, mfcrwr a cem te1s. 

Art. :l(l, O pt·?dncto. da taxa l'Cferida. no arti .,.0 antorivr sera upphcado no. Jesenvnlvimento 
das estradas de rodagem, pnnclpa.lmente 0 · 
auxilio ás construc,;ôos das estradas para a rn 
to 1Íwveis, que dircctanwnt.o henctlctem ~ ,.t~
pot·tar;i\o e importar;ão dos municípios. ' >X-

Paragt·.apho u~ico. !'ara fiel ~ rigoro~a obs<)t'-
vancta do disposto neste arttgo. se tm·á es,·r· 
ptura<;Ao. em Jinos cspeciacs, do pt·o<luc·t~ 1

" 
da applica,;ào da taxa, devendo no tlm de cad 0 

exercício financeiro, a Sect·ctaria d:ls ~'inan'•·a~ 
enviar :\da ,\gl'i~ultnra, Industrin, T.:t'l'as, V'i~" 
,;:l? e Obras Puhhcas a detnonstt·ar;:lo do sald ~ 
ext~tente o das despesas ctTef'tnadas. c 



J91J 

-31-

Transnmpto 

H o r·•: a a receita e fixa a dP~pe~a do Es· 
tado para o exerdcio de l~lili, 

O bset·va<;ões 

Al't. 10. Os auxilios a constr11CI;i\cs de estradas 
de rodagem pat·a aut.omoveis nào exccderào 
de dois contos rle réis JlOl' kilomctro, e ~r 
scrllo pagos por trechos. c vinte e cinco kilo 
me1 r os de estrada em trafego rcgulat·. 

l'aragrapho nnico, Não serão Ruhvencionadas 
as e~tradas para automoveis eujo prH'cnt•:.;o fôr 
menor de vinte cinco kilomctros 

Art 11. Nos r;rivilegios concedidos a particu 
lat·es ou empresas, para eonstruc<;ào, u~o o 
goso de estradas de rodagem pam aut.omoveis, 
os ltuacs comprehenderil.O apenas privilcgios de 
tl·afcgo, set·ào ohscrvadas as seguintes dispo· 
sb;(·,e:s · 

a) O privilegio não excederá de vinte e cinco 
annos : 

/1) O concessionario, dentro de um anno conta-
do da data da concessão. apresentat·:i ;'t ~ecreta
l'ia da ,\gt'icultlll'a, 1ndustria, Terl'as, Viac;ào 
e Obr·as Publicas, os projcctos c estndog defi-
nitivos da estrada, organizadvs de accordo cmn 
o seguinte : 

1." planta geral da estrada na escala de 1:·10000, 
em que scr;to indicados os t·aios de cmva e a 
conflgurac:à.o do tencno por curva de uive\ es-
paçadas de tres metros, bem como uma zona 
lie cincoenta metras, pelo menos, de cada lado: 
os campos, mattas, terrenos ped•·egosos e som-
pro •tne fôr possivel, a~ divisas das propl'ieda· 
dos particulares ; 

2 • Perfil longitudinal na esea\a de ,1:,1600, para 
as distancias das projecçõcs horizontaes; 

S • projecto das principacs obras de arte a eon· 
~truir, na escala de 1:2()0; 

1. o perfll transYersa\, typo da estrada, indican-
do a p:nte a macadarlllzar, os accostamentos e 
as vai lotas; 

5. o orçamento das esc:wac;ões, das olJl'as 1\e at·te 
e de ruacadamiza<;:i.o do leito. 

•:) todos os planos serão acompanhados d0. cadcl'-
nctas de campo devidamente authentiflcadas. 

d) as curvas terão raio mini mo de cinconta me-
u·os, 11ue podet·á ~cr 1·cdmido excepcionalmen-
te a trinta metros, nas regiões rnotanho~as. 

As que forem reversas serão separadas por ali-
nhamentos rectos de dez metros do extensão 
pelo menos ; 

, r:) As rampas ser:1o no maximo de i'l "/o. 
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Transumpto (lhservaçiies 

H Orc;a a receita e flxa. 3: despesa _do Es- f) Obrig·ac;ão do . conce~sion_ario, de constmit· 
tado para o exercrc10 de Hllü. passagens superiOres, mfen01·es ou de mvel, 

em todos os pontos cru ctue o tr·at;ado da estra-
da cortar as vias existentes ; 

g) Ohrigaç~1o ao cc.ncessional'io de manter ·~m 
perfeito e~tado de cons~r·Yaç:lo, nào só a es-
l.l'ada ,, suas dependenetas, como o matct·ial ,. 
transporte, de maneira a podot·em prt·enclv•(. 
todas as condições de regularidade c segura;1• 
c;a, no servic;o de transporte, 

h} Obrigac;ào do concessionarw submettcr ú ap-
provaçào do govel'llo as tabellas dos pre<;os de 
u·an~porte, de m_odo cp~e ot_Ter·et;am vantagens 
sobre os dos meros ordmarw_s de conduct;tw no 
tempo C!ll <!UC fü_l'Cill O}'gamzadas as ll!CS!llas 
tabellas, que serao revrstas, pelo menos, d~ 
tres em tres annos. · 

i) gozar<Lo de uma_rcducc;ào de 50 •fo os trans-
portes de auctondades e for~as policiao~ em 
diligencias; dos colonos. e rmmtgrantes, das 
sementes c J)Jantas e dos wstrumentos agt•ico-
colas cn via os pelo governo estadoal. 

j) os scrvic;os de construcc;ào da estrada. devP-
. rão !<OI' inidados dentro de tres mezes a co~

tar da data em que for~m approvados os pro-
jcctos e estudos ~etlnlttv_os,_ devendo ser con-
cluídos por sccçoes d_e 2<> ktlometros, no pra-
zo •1ue o governo cstrpular. 

k) A estrada terá uma largura mínima de trcs 
metros. 

Art. 4Z. O concessiona_rio deverá óiier('cer ga-
rantias de pcrtnancncra do trafego da estrad 
no minimo por cmco annos. a 

\.rt ·1'l Si os auxilios das subvenPo·~~ kl'lo 1 • • • · t ,_;,., rne tr i c as relativas a. cada estrada forem supe. • 
res a cincocnta contos de réis, scrào Ja•.~o-
por prestações annuaes, de modo que I , ,os 
prestação não exceda d'aquella quantia, cada 

Art. H. Fie~ o gover_n? auctorizado a co ,. , 
der os segumt?s auxtltos, pagos em rato' n 1c· 
renda da lotona do Estado. 10 pe a 

1. De -i:OW$000 annuaes á Associaç<lo \. .. 
tenda á Pohresa da Capital sendo 9·rx~ ss•~
para a manutenção de duas escola• v~ll 081JIJO 
Floresta e outro no Cardoso; ' la na 

11. De 2:000SO!J<J para a construcc~ão d , 
Casa de C~!·rdatlc da cidade do 'Pct•a ai Sa,n_ta 
gundo auxtho) ; ' n •a 1 se-

li I. De ·l:000$000 á Conferench de s y·. 
de Paula par·a conclusào das Ohra. · d te ente 
lo para pohres. s o As,r-
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Observações 

1015 H O r<; a a receita e fixa a despesa doEs- IV, De 1:000$000 para o As,ylo dos Pobres mau 
tado para o exercicio de HHG. ti<lo pela Sociedade 8 de Setembro de Ube 

r aba, 

.s. c.-5. 

V. De 2:0005000 ao hospital de Paracatú, quan 
tia esta que deverá ser pago ao provedor 
como auxilio para construc~ão ou compra de 
um predio destinado ao referido hospital, 

VI. De 2:000${)1)() para construcção do hspita 
de S. Sebastião do Paraizo ; 

VII, De 2:0003000 à casa de Caridade de Santa 
Rita de cassia : 

VIII. De 2:ooogom para conclns;1o do predio 
do Asylo do Santa Ephigenia da cidade de 
Guanliães; 

1X. De 2:0008000 à A,sociar;ào de S. Vieente 
de !'aula da' cidade do Sacramento; 

I 

X, De •l:!)(Xl$000 para construcç<\o das c;tsas de 
caridade !la Villa de I•'ortaleza da cidade de 
Lim:~ Dnarte, sendo 2:tX)0$0lO a cada ~ma. 

Art. 45, I<'ica reduzida de metade, por um anno, 
a gratificação abonada pelos arts. 1.~ e 2." 
da lei n. üll, de 18 de setembro. de 1\H3 aos 
magistrados vitaticios. : 

1 I 
Art. -IG, I•'icam convertidas em auxilio pat·a con-

strncção do hospital do Uberabinha las sub-
venções devidas aos hospitaes da referida ci-
dade. ; ; 

I 
Paragt•apho uni co, Este auxilio será na presente 

lei orr;amentaria de (2:000$000) dois contos de 
réis, <[lle serão pagos ao provedor do referido 
hospital, 

Art. 47. As subvenções constantes do art. ·H 
f\a lei n. IHG, de 8 de outubro de 1014, em 
favor da Confederação de S. Vic'ente de Pa11la, 
do Bomtlm, e da Ass0cia1;ào das Damas de ca-
ridade da mesma cidade, deverão ser pagas da 
seguinte maneira : . 

Ao Apo~to!ado da Ora1;ão da cidade de Bomtlm, 
2:000$000. 

I 
Ao A~ylo da Renetlcencia do districto da Pieda-

de dos Geraes e á As~istencia dos De~validos 
do districto de D. Silvct· i o, um conto de réis a 
cada um, 2:0oo.:ooo. 

Art. •18. E' o governo auctorizatlo a reorganizar 
os serviços de tert'as publicas, fazendo a~ 
reformas indicadas pela cxperiencia c pro-
mulgando novo regulamento sob as seguintes 
bases : 
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14 Orr;a a receita e fixa a de~pcsa doEs-
tado para o exercício de 191G. 

Ohscrva(;ões 

J.-0 territorio do ·Estado será dividido em distri· 
ctos de terras c cotoniza(;üo não excedentes a 
quatro havendo em cada uma deltas uma com-
m ss" o composta de ~m cng?nheii·o, dois agri-
mensores e um escnpturano, com os venci-
mentos mensaes de 5(.M)$000, 300S000 c 150:io\000 
respectivamente. • 

II-'l'aes funcc!o~ar.ios .serão em qualquer tempo 
liHel!lente dHlllSS!Ve!S pelo governo. 

li I-As despesas com o servi(;o de medkõcs cor· 
rcrM por conta do Estado tcvogado o' ~ystcma 
introduzido pela lei - 2,3 de 21 de arrosto d·~ 
IB!J!J; '"' 

IV-A disposi(;tto d<~;s terras publicas se fará na 
Secrct~J·Ja da Ap:lc?lt.ura deante dos mappas, 
relatonos e demms mformações do en<>cnheiro 
do districto, rc?olhend~·sc os pre(;os a~~ cofres 
do Estado med1ante gmas da Secretaria; 

v-Nos pontos julgados convenientes serão ,,8 _ 
tabelecidas reservas tlorcstaes. " 

vr-No regulamento serã? pre~criptas as medi-
das acauteladoras dos mteresscs do E5tado ,. 
dos ad(tuir·entes de tenas publicas. · 

Art. 49. contin~~ em v}gor a disposi(;ão da art. 
'li da lei n. 533, de 21 de setembro de 19JO 
;nant.ida no ar.t. 22 da lei n •. G17, de 18 de se~ 
temhro de J\)13, c reproduzida no art. 42 da 
lei n 61G, de 8 de outubro de 1!Jl4, relativa 
P

agamento de custas aos escrivães do cr1· ao 
d t . · . tne nas comarcas e c1 ce1ra entranr:1a, sendo e,, 

pagamento feito pela ve!"ha de custas em ps:~e 
cesso c r i!lle. 

1 
<>-

Art. 50. 
trario. 

n.cvogam·se as disposições 13111 · con-

sala das Sessões da Camara dos Deputad 
28 de acro~to de 1!)15 -0 pt·esidcntc Od?t' aos 
l\Iartin~ "de Andra~c -0 1. 0 ~ecreta~io k~~~. ~· 
rlo da cunha Pere1ra.- O 2.o secretar'· ,..,al-
potdo de Luna. 10• Leo-

Em 2 de seteml~ro ~oi o pro.iecto devolvido , 
S3nado com d1vcrsas emendas que for pelo 
vadas nesse mesmo dia em sessilo 11 (~(~~ appro.-
exccp(;il.O.ll:Jlenas das de ns. 2, 8, 10 ~ 1

1
1
1rna, a 

fol"am rc.Jcltadas. 0 
, rtuc 

Devolvidas ao Senado •Jssas emen·das d. 
rejeitou ac,uella Camat·a a de n. 8 8 ' , n.o 11 3 
as demais; pelo (jllü VOltll.J·arn tJÜasU~te~tando 
fJlltl nes!le mesmo r! ia confonnou!se / Calll~ra. 
nado quanto ;is emendas ns. s, lO e }{:1 0 Se-
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14 Ore· a a r<Jceita c) fixa a de~pesa do l•;s- A 1 foi approvada a rc<lac<;ào final do projecto, 
tado para o exercicio <le 1!116, feita conformo o vencido, sendo delle destaca-

cactos para serem envia<los ú ~ancção em pro 
postas distinctas, os seguintes artigos. 

~. l8 (sobre reorganização do serviço de terras) 
<[Ue foi enviado -á sancção sob n. 105; 

;'l;s. 35, 36 e 37 (sohrc prcmios de anima<;ão ao~ 
agTicultorcsJ <[UC foi a ,.;anc<;:to soh n, HlG; 

:--;~. :Js a n (sobre taxa de via<;ào para constru 
c<;ào de estradas de rodagem) <[UC subiu com o 

• n. 107. 

O projecto n. 11 suhiu à sanc<;ão no dia líl com 
o n.lll. 

Todos foram sanccionados, constituindo, re:.;pe-
ctivamentc, as leis ns. 65t e G5!i, dtl 11 de se-
tembro, n. liGl de 14 c n. 15Gl, de 18. 

,\ lei de or<;:unento tem, pois, o n. GGJ, de 18 d" 
setembro de 1915. 

15 .Auctoriza o governo a conceder á Apresentado pela commiss:to ele Rcprcscntaçiíes 
profcssom -d. Alice Tavares- nm o Pct.i<;õcs em 3 de agosto, roi approYado em 
arl!lo de licen<;a, em prorogac;úo, pl'irneira discussão no dia 7. 
para tratamento de saude. 

A 17 de agosto foi rofundido no projecto n, 19. 

lG :\!anda dcnontinar-sc «Manhumirim~ Alll'escntado pela Commissào de Camaras l\Iuni-
o distrieto de Pirapetlllga, do mu· cipae,;, crn 4 de ago,:;to, passou pelas trcs dis-
nicipw de l\lanhuassú, cussões rcgimentacs nos dias 7,1-1 c 21. 

A 25 foi approvado em rcdaCiii\O final o rcmot1i-
do ao Senado, 

Pencle do dclibcra<;ão de Senado 

17 Auctoriza o goYerno a 1J'an;;l'el'ir da Apl'esonta<lo pelo sr. João \fartinho e outros, em 
Esta1~ào de Tu,yuty para out.ro pon- 5 de agosto, foi app1·ovado nas duas primeiras 
to m;lis conveniente, nas proximi- discus,;ões nos dias U e J.l. 
dades de Muzambinho, a feil'ét de 
gado crcada pela lei n. IJ:l~l, do 1, 0 Pende de terceira discns,;;·,o 
de outubro do 1()14. 

Hl Concede ús viuvas e herdeiros dos of- Apr·csentado pela commiss:'lo de Constitui<;:io, 
ciaes, infe1·ior·es e pr-ac;as da l<'or<;a L<Jgi,;laç:lo c Just.i<;a. em G de agosto, foi apro· 
Publica o direito d() completarem vado em primeira discussào a ~l. 
o pagamento da~ contribui<;<'>es de 
quü tr·ata o art. 4 o d:t lei n. 51)5, No dia Bl, apresentada como emenda a? projecto 
de 1() de setembro de 1\lll, afim de n. 5 do Senado a materia de::-se pro.)ecto, com 
gosarcm do dir·eito ::tlli instituído, ellc foi e!la suhmettida ;\ considcra<;ào do Se-
desde 1111e a. mol'te se tenha dado nado. 
em cumprimento do dever. 

Vide projccto n. 5 do Senado. 

Pende de sugunda discuss:.lo na Camara o 
projccto n. 18, 
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1\J Refunde os de ns. ·1,_7 c I~, já ap-
provad?s em prmlcira d1scnssilo, 
so!Jre licenças a funccionarios pu-
bhcos. 

Observaçôes 

Apresentado pela Commissão de Representações 
e Petiçôes em ~ de ~gosto! foi approvado en~ 
segunda e terceira d1scussoes nos dias 10 e 14 
tendo recebido a 10 duas emendas additivas. ' 

A JG foi. approvado em rcdact;ão final c a 17 f o" 
remettido ao Senado. 

1 

No dia :H foi devolvido pelo Senado acompanha-
do de emendas, que foram approvadas no di· 
!.'' de setembro, dat:L em que foi egualmcnt~~ 
approv::t<la sua redacção final, feita conforn;~ 
o vencido. · 

Jtemettido à sancção em 2 de setembro. 
Sunt~cfon;ulo 

Lei n. G50, de -1 de setembro de HJ15, 

20 Auetot·iza o governo a conceder à Apresentado pela Commiss:1o de Hepresenta<'õcs profe~sora d O linda Horta, um anno e Petiçôes, em (J de ago~to, foi approvado' e;;1 

elo !kont;a, em proroga•;ão, para primeira discussào no dta 11. 
tratamento de saudc. No dia 18 foi incluid_o como emenda no de n. 2x 

pelo rrue foi reJeitado em segunda díscuss:1r; 
no dia 28. Yide projccto n. 2il 

21 Auctoriza o governo a ··oncerler ú Apreseryt~do 1-'cla Commissllo de _Itcprcscnta<;ões 
professora-il. ;\laria Salomó Bar· o Petxr;oc~. em 9 de ago~to, fOI appt·ovado em 
reto-um anno de !icon•;a para tra- primeira discussão no dia ll. 

Ko dia H foi refundido no projecto n. 2il. tamcnto de saude. 
Vide rrojecto n. 28. 

22 Auctoriza o governo n. conceder a Apresentado pela commissàO do .TtcpresentaP•Ics 
Carlos F·~rreira de :\loura, r·onta- o Petioyües. em ~) de agosto, foi approvado' c · 
1lor o distribuidor da comarca de primeira discussão a li. IH 
Barbacena, dois annos de liccnt;a , . . . para tratar de negocios. No dia 1•1 foi refundido no pro.)ecto n. 28. 

Vide projocto n. 28. 

2:3 lmtit.ne promios de animação dcsti- Apresentado pelo sr. _Alberto Alvares e out 
nados a fomentar a indust.ria agri- em ~~ de agosto, foi approvado em prim r~s, 
cola n concoder favoros ás en.pre- discussão no dia 18. etra 
sas que fundarem matadouros fri-
gorillcos. .... d" 1" f · rcsenta I "o 1a " 01 ap · 1 o como emenda 

jecto n. H (orçamento!, do 11ual ~ ~o pro 
destacada a parte r~fe.rente a mat'adon;8 ~ f~ 
gorit!cos. para constltun· o pt·ojecto n. 'l f(~ _f ri 
este proJecto). · \ tde 

A parte referente a premies de anima ií 
tuiu os arts. 35. :3G e :n do projecto ~' 0 17onsti-
do com elle, submettida á considera1:ã · j! se!t-
nado e approvada. • 

0 
o Se-
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l'JHí 

l ~!15 

Vide notas ao projecto n, H. 

:!1 AtJproYa o balanço definitivo dos ,\prcsontado pela comrnissào de Or~arnen~o, em 
contas do exercício de l~H-1. 10 de agosto, passou pelas trrs dtscussocs re 

gimentaes nos dias 13, 21 e :31· 

Ern :.n de a~tosto foi approvado em rcdac!;ào Jl-
nal c enviado ao Senado, 

Pende de deliberação do Senado 

2:, Estabelece as <.onstas qno devem lH;r- Apresentado pelos srs Pinto de l\Ioara. e out~·os 
~cl~el' o~ ~.~~r.riv:~e,::; de ot-phfto~ por ern 11) do agosto, pas~sou pelas tres dtsrussoes 
mtJma<;rH;,.; e notJÍI<:ét</>(JS de sentr;n- regimentaes nos dias H c 21 do agosto e !.<• 
<;as '' aos IJUC sào devidas a os ava- de set.omhro. 
liadr:res judiciaes pelo~ actos que _ 
prattcar<)lll, Em 1. • d<; setembro foi approvado em reda<:<;ao 

final, e no dia 2 foi ro:Jmettido ao Senado· 

Hcjeitado pelo Senado em 4 de setembro 

:!l\ Itdot·nJét a Constituir;:lo do Estado Apresentado pelo sr. L<)opoldo de Luna e ou-
para o fim especial r!<: poder o tro,;, <'lll !2 <!1J ago,1 o, [Htsson pela trcs dis-
Congrcsso t·evcr a divisào adminis- cussões t·cgimcntaes nos dias 11, 2:3 e :n. 
tmti1·a do tenitorio que foi objccto 
de liti[.!;ío com o Estado dq Espiri- Em :n foi approvado em rcdac~'~i.o ílnal e remet· 
rito S;,nt o. tido ao Senado. ' 

Approvado, egnalmente, pelo Senado em tres 
cliscnssôcs successivas, foi devolvido á cama-
ra afim de ser debatido em 2. 0 tmno em 1\Jtli. 

Pende do s<)gunto turno eonstitucional 

:27 Auetoriza o g11verno a auxiliar a Es- Apresontado pelo sr. :'\orberto L age c outros, 
cola N"orrnal Fcrrcnse, existente na em 1:2 de agosto. 
cidade de Forros. 

28 Refunde os projectos ns. ':?l e 
so ~>r e _I ic<m~;as, já appt·ovados 
pnnwa·a dtscnssrw. 

Pende de pl"imeira discn~sào 

22, ,\ prcscntallo pela Commissào de Iteprcsenta<;ôes 
em c Pcti<;ôes em 11 de agosto, fot appr?vado 

em segunda c tet·ccira discussões nos dtas lS 
e 2:1. 

Em segunda discussü.o recebeu como emenda a 
materia dos projectos ns, 12 e 20. 

Em 25 de ago~to foi approvado em redacçào fi-
nal c remettido ao Senado. 

Devolvido pelo Senado, em 2 do setembro, acom-
panhado de trcs emendas, foram estas appro-
vadas em sessào noctmna do mesmo dia. 
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1915 28 lte(unde . Oli proje~~os ns. 21 e 22, No dia :l foi approvado em redaer;<io Hnal feita 
sol,,re ,hcon.r;as, J.a approvado, em conforme o vencido, e, no dia •1, foi enviado :'t 
pruueu·a dtscnssao. sancr;ào sob n. 10~1. 

Snncclon:ulo 

Lei n. 052 de 10 de setembro de 1()15 

1()1() 2\l Auctoriza o ~overno a conced91'. um Apresentado pelo sr. João i\Iartinho <) outros, em 
auxilio á :-;anta casa do Dtvmo- H de agosto, foi approvado em ptimcil'a dis 
polis. cussào no dia 18. 

Rejeitado em segunda discussão em 1. 0 de se 
tembro. 

Archivado 

1()15 30 Aucloriz~ o go1·ern? a eontt·actar Apresentado pela conunissito de Obras ~'uhlieas, 
com lztdoro IIonor10 Doin ou com em 18 de agosto, passou pelas tres dtst'ussõe' 
a empt·e.>a que elle orgdnizar, a regimentae:i nos dias 20, 2:.l e :n. 
construcçào de e~t!'a?as para auto- . • 
moveis nos mun 1c1p1os de Santo Em segunda dtscus~ao rectJb.cu uma emenda II\11) 
Antonio do Machado Paraguassú e constituiu o art. 5. 0 ~o pro.1ecto e quo, em 1er-
carnpe~tre com li"aP'~LO a outras ci- ceira discns~úo. depots de approvada, foi d,,,_ 
dadcs do Sul de l\lin'~s. tacada pm·a coÍlstituir o projccto n. :n (vid'' 

este pro,iecto). 

Em :!G de ugosto f o i approvado em redac,;tto 11· 
na! o !'eDl<)ttido ao Senado. 

Hemottido á sanc<;fLO pelo Senado <' Mnccio-
nado. 

Lei n. GGO de 11 de setembl'O dtJ 1 ~115 

1\Jl5 31 Auctoriza. o governo a auxiliar as cs· Hesult ante do art. ;, do projccto n. :lll, foi apr<)-
tradns para automoveis entre Sa- sentado pela commissAo de Hcrlac•;rto das Leis 
cramcnto, Araxà e S. l\!iguel da em 2G de ago~to, sendo nossa mesma data ap-
Pontc Nova, construídas pela em- provado em redac•;ilo final c enviado ao ~')(,
presa Auto--Viaçfto Sacramento· nado. 

IH& 

Ara xá. 
Em :l do setembro foi devolvido pelo Senado 

acompanhado de uma emenda que foi appro-
vada nessa mesma data, em sess~í.0 nocturna. 

:\o diad foi approvado em :•cdae1;ttO final e l'c-
mtttido ú sanc1;rto sob n. llO. 

Sancdonnllo 

Lei n. li:íS, de 1·1 de setembro de Wl5 

32 Auctoriza. o governo a restituir ao ,\presentatlo pela Conunissilo de ltqn·csenta1 ~,; 0 . 
cidadrto Sebastiilo de Freitas Fel'- e l'eti1;ôes, em 2i de agosto. ' s 
reira: ex-collector de Ubá, a rruan-
tia .dü 42i3$00t, subtrahida, em e~
tampilhas, da. col!ect.oria. ent;lo a 
seu cat·go. 

Pende de primeira discussão 

... 
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B3 Reforma a Caixa Deneflc<mte 
Funccionar-ios Publicos. 

Ohservações 

I 

dos Resultante dos arts. ,17 a 83 da projecto n. 14 
(orçamento), do qual foi destacad') pela Com-
missão de Redncção das Leis, depois de appro-
vado em terceira discussão, 

Approvado em redacc;ào fi~al em 28 de agosto, 
foi temettido ao Senado no dia 30. 

Pende de ddiberaçilo do Senado 

l!tl5 :)1 ,\uctoriza o governo <t conceder f<t- ltcsult<tnte dos <trts. :lR, ~\l, 40 e sons paragra-
vores aos m<ttadouros frigorificos phos do projecto n. H, do <tn<tl foi destacada 
que se fundarem no Estado. pela Commissão de Redacc;ão das Leis, depois 

de approvado em terceira discussão. 

Approvado em redacção final em 28 de agosto, 
foi remettido ao Senado no dia 30. 

Pende de delibcrac;[w do Senado 
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Pro jectos iniciados na Camara do8 Deputados em annos anterio-
res e que tiveram andamento em 1915 

1 (Jl3 

1!113 

HHI 

Hll1 

'l'ransumpto 

llG iiianda contar tempo de serviço aos Apresentado pela comrnissiio de Petições e1ú llll:l, 
sargentos .José João Alves <l outl'os. foi oll'ci ccido 1H1l'tt :J.• discuss:io ern 28 de ju-

lho de 1915 e nclla approvac!J no dia 30, 

Em 31 foi approvado em rcdacr;ão final, sendo 
enviado ao Senado a 2 de agosto. 

Rl'jeitado pelo Senado em ;, de agosto 

IHI Manda considerar como tlc revers:'lo Apresentado pela commis~:lo <le Petir,ões em l!Jl3, 
o decreto que nomeou tenente da foi oiTOI·ecido para 2.• dis.:u~srw ein 3 dd ages-
Brigada Polida! o cidadilo Antonio to de ID!5. I 
Carlos Carneiro Viriato Catão. 

Pende de 2, • discussão 

131 Deelara IJUC nos inventados e parti- Apresentado pelo SI', i\fo!'cim da ltocha e outros 
lhas de que trata o reg·uJ:unento n. em l\l!3, foi oJI'crecido para 2.• discuss:lo um 
2.0ll, a citaçào é pessoal e ge- 5 de agosto de HIJ5. i 
Jal. No dia !l de agosto foi approvado em 2.• discus-

sãO, com uma emenda, c nos dias 21 e 2·1 foi 
approvado em 3,• c em redacr;ào flnal, sendo 
remettido ao Senado a 25. 

Pende de deliheraç<io do Senado 

FO !<'' as didsas do distl'ic!o da Bar- Ap~·cscntado pela co.mndss<l~ de Camaras ~Iuni-
<> Ixa n' 'il1io de cabo Verde. c1pacs em 1\lU, foi ollerec!(lo para 2 .• discus-

ra, no rnu Ic sào em 21 de agosto de 1015. 

Em 1 n de setembro foi approvado em 2. • e en-
viado á conuuiss:lo rruc no mesmo dia, em ses-
são nocturna, o oJJ'ereceu para a.•. 

Pende de 3.• discussão 

. ceder i Apre~ent:ado pela comrniRsilo de Obras Publkas 
152 Au,ctoriza 1 ~ go~t n9 a a ~t~Fo-Viar~M 0 Yiaç;lo em l\111, foi oll'ereeido para ;;,• dis-

Compal\ni ll~ • Ilnedlr Ul)cJ·aba zÔna cnssàO em 18 de agosto de 1!115. Inter- umc1pa , e , ' · 
l)!'iVi]eO'iada de !() Jdlome(rOS para p d de 3 • d' • O 
cada lado do eixo das estradas cons· en e • Iscussa 
truidas em virtude de rontracto. 
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170\Auctoriza o governo a reformar com Apresentado pela Commissà~ de PetiÇüe.s em 
todos os vencimentos o soldado !\la- 1!!14, foi apl>rovado em terceira discussão e em 
cario Pereira da Luz. redacção f nal em :lO e 31 de julho de l<Jl5r 

sendo enviado ao Senado em 2 de agosto. 

Em 19 de agosto, foi remettido ú sanc<;ãO pelo 
Senado, 

Snncclonmlo 

Lei n. Gn, de 21 de agosto de 1\llti .. 

174 Estabelece as divisas entre os muni- Apresentado pela Commissão de Camaras :\luni-
cipios de Monte Alegre e Villa Pia- cipaes em lllll, passou pelas tres discus~ões 
tina regimentaos em ~l, H o 21 de agosto de 1\)lr,, 

sendo approvado em redacção 1\nal a 2-l e on•. 
viado ao Senado a :2f>, 

Itemettido á sancção pelo Senado. 

Snnccion:ulo 

Lei n. GG2, de lG de setemlJro de l'.ll5, 

17G Auctoriza o governo a conceder gt·a- Apresentado pelo sr. Nelson de Senna em 19H 
tuitamente um lote de terreno, me- foi apresentado para seg;unda discuss1l.o em 2!. 
dido e demarcado, ao cidadüo bra- de junho de 1915, sendo nella approvado em 
sileiro nato CJ.UC o requerer, lG de julho, 

Em terceira di;;cussào em 2·1 de ago~to, voltou !t 
commissão CI:l virtude de re<1uerimento do sr. 
J os c Custodio. 

Pe~de de parecer para continuar em terceira 
discussão. 
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Projectos iniciados no Senado e movimentados na Camara em 1915 

2/Estahelccc 
Estado. 

'l'ran8umpio O b8erv a<;ões 

judidciaria do Ap1·escntado em 1·1 do agosto passou pelas tres 
discussôes rcgimentacs nos tUas H, 2\ e :t8. ten-
do !'ecebido em segunda e terceira diversa» 
emendas. 

E111 :lO de agosto foi approvacla a redacçào fiM! 
das emend::ts olfci·cddas, sendo com ell::ts do. 
volvido o p1·ojecto ao Senado. 

Em t.o de setembro, tendo o Senado rejeitado 
algumas das emendas da Camara, foi a esta 
enviado de novo o projecto. 

Em sessúo noct.urna do dia 2 manteve a Camara 
algumas das emendas rejeitadas pelo Senado 
e com ellas devolveu novamente o projecto. 

Conformando-se o Senado com essa dclibera(~ào 
da Camara, remetteu elle á :::ancção o pro;cc'to, 
redigido conforme o vencido. · 

Snuccicuuulo 

Lei n. 663, de 18 de seteml>ro de HH5. 

~~ Divide o territoi·io do Estado 
circumscrip<;ôcs eleitoraes. 

em 12 Apresentado em 6 de agosto, passou pelas tres 
discussües l'')gimentacs nos dias lO, 2!, :.>:J c ~5 
tendo r·ccebido em segunda o tereeim divena~ 
emendas, cuja rcdacçúO tlnal foi appro,·adh no 
dia 25. 

A 2G foram devolvidos ao Senado o projecto e 
as emendas. 

~o dia 31), tendo sido approvadas pelo Senado 
as emendas da Camara, foi o projccto remetti-
cto ,·, sanct;;lo rcdig·ido conforme o vencido. 

S:IDI~CiOIIIIIlO 

Lei n. lil!l, de 1. o de setembro de 1915. 

5 Auctoriza o !tovnrno a conceder um Apresentado em lD de agosto, passou pel:<s trcs 
anno de licenea ao juiz de direito discussões regimentaes nos dias 23 e .H 1 de ag·os-
dr. Francisco'ctc Bai-ros Lima l\fon- to c J,O de setembro. tendo receh1do quatro 
te Itaso e doi:; annos ao tabclliào emendas cuja redacçi!.o tina! foi. appt·ovada 
de Pouso Allo-.Jo:io Netto, me~mo no dia 1 °, data em 11ue fo1 o PI'ojccto 

devolvido ao Senado. 
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Transumpto 

á Auctori1.a o governo a conceder um 'l'cndo o Senado rejeitado no dia 3, algnma~ 
anno de licença ao juiz de direito dessas emendas, foi o pr~jocto apresentado de 
dr. Francisco de Barros Lima :\Ion- novo á Camat•a ![Ue, em sos~ão noturna, man-
to Raso c dois annos ao tabelliilo teve sua deeisào o devolvcn novamente ao S<l-
de Pouso Alto-.João Netto. nado project.o e en:endas. 

Pelo Senado foram então destacadas, par:t con-
~tituircm prnjccto distincto, as tres. em~ndas 
nnpugna<las, sendo o projecto rcmett.ldo a san-
c<.;ão tedigido conforme o vencido. 

Snnt~clonudo 

Lei n. 653, de 10 de setembro de 1~15 

1~15 (\ Nega provimento ao recurso inter- Apresentado em 23 de ago,.to, passou em pri-
posto por Domingos Ribéiro de meira e segunda discuss<•es nos dias 21 de 
Re1.ende do acto da Camara Mu- agosto c 3 de setembro. 

1~15 

nicipal de Varginha, auctorizado 
pela lei n. SOl, de 10 de junho Pende de vota,;ão em terceira discnssi'lo 
de l!Jl5. 

7 Reorganiza a instl·uc<;<i<J prim:u·ia, 
secundar ia e superior do Estado. 

Apr•~:ie!lt.ado em. ~1 de agosto J~assm: pe}as trc~ 
d i~cussúes regunentaes nos dws. 2a o ,31 e no 
dia l.u do setembt·o, lfjndo I'e.~ohtdo em l>'~gnn
da e tet·ceira divet·sas emendas cuj:l rr~dacç.üo 
Hnal foi app1·ovada em sessfto nocturna do 
dia 1.• 

No dia 2 foram ellas enviarhs ao Senado, acom-
panhadas do projecto. 

Remettido á sanc,;ão pelo Senado, 

Snucclonnclo 

Lei n. fi57, de 11 de set•)mbro de l'Jlã 

Hll5 fl Regull!- a concessão de licença a Apresentado em n <le 8,~temhro. prat!cos para o exercicio da phat· 
macia. Pende do primeira discussão 
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J>~reoeres de Commissões Permanentes da Camara, apresentados .. 
em 1915 

Transumpto Obscrraçõ<?s 

1 Propõe o reconhecimento dos depu- Da segunda Commissão Verificadora de Poderes. 
tado,; eleitos dr. C i coro Ferreira 
Lopes, rnonsenhor João Jlfariinho Approvado em 11 de junho, 
de Almeida, drs. Alberto Alvares 
Fernandes Vieira, Francisco Alvos 
J\Ioreiz·a da Rocha c pharmaceutico 
-"orberto da Costa Lage. 

2 Prorõe o reconhecimento dos depu- Da primeira commissão Verificadora de Pode•.·es. 
tados eleitos drs. Leopoldo de Lu 
na, Julio de Souza 1\fczrelles, coro- Approvado em 11 de junho. 
nel João je Almeida Lisboa, coro 
ncl Manoel Alves de Lemos, coro-
nel José Custodio Dias de Araujo, 
Pedro Bernardo Guirnaz·<tes, coro-
nel Simeão St.vlita Cardoso c dr. 
José Ribeiro de Miranda .Junior. 

3 Propõe o reconl1ecimcnto dos depu- Da primeira Commissão Verificadora de Poderes. 
tados eleitos drs. José Franci:>co 
Bias Fortes, Viviano da Silva Cal- Appro1·ado em 11 do junlJo, 
das, José Tavares de Mello, Anto· 
nio :\Iartins da Silva, Odilon Bar-
rot Martins do Andrade, Carlos da 
Silva Fortes e coronel Joaquim 
Monteiro do Abreu, 

:1915, 1 Propôe o reconhecimento dos depu· Da primeira Commlssão Verificadora do Poderes. 
tados eleitos Paulo Pinheiro da 

J!l15 

Silva, dz·. Alcides Gonçalves de Approvado em 11 do junho. 
Souza e coroneis 1\Iod<Jstino Gon-
Galves, Getulio Ribeiro de Cana-
lho c Antonio Le(lO .!\!outeiro de 
Moura. 

;> Propô c o reconhecimento dos depu- Da primeira Com missão Vez ificadora du Poderes. 
tados eleitos coronel Ignacio Car- · 
los Jl[oroíra 1\furta, coronel Pedro Appt·ovado em 11 de junho, 
Laboz·nc, dt•. Edgardo da Cunha 
Pereira, dr. João Antonio Lopes de 
Figueiredo, coronel Bdmundo IJ!um, 
dr. Nelson Coelho de Senna, coro-
nel Demosthenes Ccsar e dr. Cle-
mcnto Soares de Faria. 
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1915 

1\Jl;) 

191;) 

1\Jlr, 

1915 

lO Ir> 

'l'ransumpto 

--
G Propõe o reconhecimento d,os d.epu- Da Primei! a Commissão Vedficadora de r o deres. 

tados eleitos coronel .Jose Allonso 
de Almeida, dr. Argor;lir<;> de .Ite- Approvado em 11 de junho. 
zenuc co~ta coronel r .arJhaldi do 
Castro Mel13, coronel El.ias Thco-
tonio Baptista, dr. Gabrwl de An-
drade dr. José l\Iai·ia dos lteis e 
dr. I<'~·anklin Benjamin de Castro. 

7 Propõe o rceonhecimento dos depu- Da Primeira Commis~ào Verificadora de Pode!'eS. 
tados eleitos dr. Alfredo lllartms 
do Lima. Castcllo Urnnco, coronel .\pprovauo em 11 de junho. 
Emílio Jardim de ltczcnde, dr. Joa-
quirn Pir'~'ucira da CoHta Cruz, U.r. 
l'el'iclcs"Vioil'a tlc Mendonça, co-
ronel Franciseo de Paula Itetto Ju-
nior, ur. Francisco ,\ugusto Pinto 
d(l slonn., dr. João Baeta Neves 
e dr, Ilent·iquc Portugal. 

8 Opina pelo indeferimento da peti1;M Da Commissão de Obra$ Publicas o Viação. 
do dr. Antonio de AndJ·ado Ilote-
lllo, sohN' privilegio de Estrada de Approvado em 21 de julho. 
Ferro. 

o Propõe o archivamcnto da peça Jll'O- Da Commissüo de Saudo l'ublica 
tocollada sob n. n. 2.11)(), • 

Approvado em 2•1 de julho. 

!O Propõe que s~ja remettido ao govcr- Da Commissllo de Viad\o e Obras Puh1icns. 
no o requerimento do Ismael Bran- ' 
düo, sobre concessão do estt·adas Approvado em 2,1 do julho 
de ferro. ' 

11 Opina JJ~Io ind,~fet·irnento do pedido Da Commissão de Iteprescntações c Petir,·õc~ 
de 1l~lio ~~ S1lva Matt?s, escl'ivào · 
do 2. oflJclo de Janur.ma, sobre pa· Appt·ovado em 2'J de julho 
gamonto de custas judiciarias, • 

12 Propõe que seja ouvido o governo Da Commiss·lo d p ~ 
1 

• -
sobre o l'equerimento da professo- · ·' e .epresentaÇQoS c 1 ctl~QOS. 
r a d. Isab(,\.lla~tos, sobro o paga- Approvado em 2\J d · 11 monto de vcncuncntos. c Ju 10, 

l:l 1' ropõc que seja ouvido o Sccret al'io Da Co · , .. - , · • 
do Intori?r, sobro 0 rcrtnot·imento llllllJss,to de l,ejJI'f)S'ltii:tr;iJcs c Po!Içocs. 
deu. ~lana .1\lagalhàes peuindo con- ,\pproYado em ,,U d · Ih 
tage!n do. tempo em rg!C ~crviu no ~ -o JU o. 
magts1eno particular. 

U Propõe que seja OUYido o ilocre!at·io Da c · 
<l~ In1o,rior ~ohro o reituerinH;nto do ' Ollll!lJss<lo de Itepre sonta1;(ies o l'otil;õc$. 
AJax Ji erri,H'a de Lemos I'SI'J·iv'to \pp d 
de pn de Lima Duarte }{cdÍ;t~lo 1 ;.1~ ' I'IJYa 0 em 2~1 de julho de l'Jl5. 
gamcnto de custas vor;cillas, ' 

i 
L 
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Transumpto Ohscrvaçõc:> 

1~)15 I~ Pr~pôc que seja ~rehiv.ado o rcr1ue· Da cormni~sào de l{epresentaçõcs e Peti, ·,, 
J'l!nento de .J~~!:' llomrngues Gome> ~' es, 
L m~, e~crivao da c;o!leGtnria de:-;. Voltou á Commissão em 31 de julho. 
D<!n:mg(\s do Praia, sobro resti -
t\ll<;ao de tlttantJa quo dit, lho foi 
roubada. 

lli Propc'•? que seja ~rehivada a peLi~·:io Da Commissão de Rcprc~entaçõcs e Pcli iies. 
d~J !llllalw Dap~ J>l a de. As~i~, pcJ· \ 
dmdo nrn auxrlto para pnhltcar seu ,\pprovado em 31 de julho. 
ltv1·o •Leltmrs Moraes o cívicas". 

1Dl5 17 l'r·oJHio ttuc srja mchivado o :·eqne- Dn cornmisMo de Roprcsentn~õos o Poti<'ôo~. 
rirncnto de d. lUta ,\delinade Oli- ' 
voit·a Cnsii;Jlo, OX•JH'< fússorll. pu- Approvado em 31 de julho 
hJica, Jlt'dindo YOill!)'Hl tiO Ulll.'t lei · • 
IJUC lho conceda aposcntadoda. 

l!llf1 lH Propt3o o archivamonto do requeri· Da Commissüo de R•·presentu~;ôcs c Pctit;ões. 
mento dP Antonio Augusto da Cu 
nha l'oreira, auxiliar- da co\lccto· Approvado em ~\1 de jalho, 
t·ia da Capital, pedindo lkcn~a 
para tratar de saude, em pt·ot·oga 
çào. 

!115 l!J Propõe quo soja inddoriclo o retlUO· Da Commb~ão de Itepresenta\ õcs c Pctit;ões. 
rimento -do zulador do Forurn da 
Capital, Antonio Tclesphoro da Sil· Approvado em 31 do julho. 
vcira, pedindo augmonto de ven-
cimentos. 

HJl;> 20 Propõe que seja indeferida a petir)ão Da Commis::;ào de Reprcsen~l:l!;ões e Petições .. 
da «Cruz Vermelha de Minas Gc-
raes• pedinuo um auxilio para con- Voltou á commissão em :n de julho. 
stt·uct;üo de seu pt·cdio. 

21 Propõe quo seja inddcrida a propos- Da Commis.'làO de ]tcpresentat~õos o Petições. 
la do dr. Josu Pedro 'l'eixcira de • 
~ouza, sobl'e a venda do lGO exom· Approvado em 31 de julho. 
pl::trcs de seu livro • Pr omptuario da 
Lcglslnçúo do Estudo de Minas Ge· 
raes» 

22 Propõe r
1
ue seJa indeferido o roque- Da commissiio de Hepresentações c Petiçôes. 

rimonto de Justino Gomes de Cas· 
1ro, pedindo um auxilio p~ra pu· Approvado em 31 de julho. 
hlleat· diversos trttlJalhos ltttornrios 
o musicaes. 

23 p ropcio qnc se.jam :Hchiv!ldos .os re- Da Commisst1o do Representat;õcs c Petições. 
quoi'Ímen1.os do~ funec10nanos do 
Estado CaJ·!os f{odrigucs 'l'rant, Appt·ovado em :\1 de julho, 
Adannt~tor Ozorio Tymlmdliú, l.',e-
clro Hodrigucs da Silva, Seh~shao 
Valandel o empregados d:t hscola 
do Pharmacia de IJut·o Preto, todos 
pedindo augmento d0 vencimento> 
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Transumpto Observações 

Propõe I!UC seja ouvido o Secrc- Da Commissào de Representações c Petições. 
tario das Finanças sobre o requc-
l'imcnto do ex collcctor de Uhá Se- Approvado em 31 de julho, 
bastião do l!'rcitas Ferrcit a, vedin-
do restituição de •1uantia a c1ue se 
julga com direito. 

25 Propõe que se peçam informac;õcs ao Da Commissão de Agricultura o Industrta, 
governo solJre o reltnerimenlo de 
Bernardino da Camara ~ouio, soli- Approvado em 31 de julho, 
citando favores pM a a mstal\ac;li.o 
no 1~stado de fabricas para o }ll'O-
paro o exporlaçM de carne. 

26 Propõe quo se.ia indeferido o rertueri- Da Com missão de Reprcsentac;ôes o PctiÇÕ!'S 
monto cle João G:mrsand uo Arau-
jo. propondo a venda de 2~0 exom- Approvado em 3 de agosto, 
piares de seu livro «Reformas». 

27 Propõe que seja. archiva1o o requ~- Da Commissào de Represcnta~ões e l'ctiçõcs, 
ri monto tlo capJtào ?-a I• ort;a Publi-
ca, Francisco Ferre~r;t de Andrade, Approvado em 3 de agosto. 
pedindo contagem de tempo. 

28 Propõe quo seja archivado o roque- Da Commissão do Rept·escuta•)ôcs e Petições • 
rimeuto de d. Thercza Guilhermina 
dos Santos, viuva do cx-collector Approvado em 31 de julho. 
de Pouzo Alegre, IIonorio Ferreira 
dos Santos, pcdinuo restituir;llo da 
11uantia de l:MS$2:~0, deduzida n« 
tomada do contas de ~ou marido. 

~') Propõe qu.:. seja J'emettido ao Sccre- Da Commissão de Orc;amento o Contas. 
tario <las I•'inanGas o requerim•mto 
de Annibal de Grazia, pedindo re- Approvado em 31 do julho 
levação de impostos que deixou de • 
pagar. 

30 Pr<?põo que seja ar.chivado o I'CftUe· Da CommissM de Obras Publica.<> y ·ã 
runento de Franc1sco Canella pc- 0 tac, o. 
dindo privilegio para a construcção Approvado em 3 do arrosto. 
de uma estrada ue ferro, " 

:n Propõe. que seja ouvido o Soctctario Da comm issão d p 
das l•'mança.s, sobre 0 re1tucrimcnto 0 ,cprcscntaçõcs e Peti1;ôes. 
d~ d. l\lana de Gouv.~a Gom ide, Approvado em 4 de auosto. 
vmva. d~ dr. José Augusto nomi- ., 
de, J.lodmdo }lagamcnto de SCl'Vi1;os 
med1cos_ ~r~stados, por sou marido 
no mumc1p1o de !-3. João J:\cpomu-
ccnono, em 18%. 

:~2 Pl'<!lHio que seja mdc:fcrido o I'P! ue. D c · , · 
l'llll~~lto dos. eng-enheiros I~.Jcio a omnnss,w de Vlar;1l.o c Obras l'ulJ!ic·.\s. 
t~:tnl~ RodrdJ~•ucls e J.o~é l:rant de Approvado em 5 de a!!osto, va 10, pc ttll o J1rlVtleo·10 para v 

:\ construcçào de urna est1·a.ua d~ 
ferro. 
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Transumpto Observações 

33 Pr~põc ctue seja archiv;:tdo o roque- Da Commiss:lo de Obras Publicas y .. -
nmento dos engenhmros An n·elo c 1ac,.w. 
Punaro J:!arata e Fr:ede_rico de l\lar- Approvado em 5 de agosto. 
coH, pedmdo previlegiO para con 
struc•;ào de uma estrada de feno. 

3·11'\llpõe fllll:l. sejam aJ:chivados, por Da C•Jmmissão de Orc;amento c contas. 
Já terem s1do attcndJtlos, varios re-
querimentos de instituic;õcs pias. Appr.watlo em 5 de agosto. 

:l:> Propõe CfUC seja archivada a rcprc- Da Commiss1io de Camaras 1\Iunicipaes. 
sentaçáO da Camara J'>lunicipal de 
Caldas, sobre divisas dos districtos Approvado em 6 de agosio, 
de Santa Rita e Itpuyna. 

36 Propõe o archivamcnto da peça pro- Da Commissào de camaras ;\[unicipaes. 
toco!Jada sob n. 2.201. . Approvado em 6 de agosto. 

37 Propõe que seja archivado o rc'lue- Da commissào de Camaras l\lnnicipaes. 
rimento do presidente da Camata de Villa uo Pequy, sobro divisa~. Approvado em G do agosto. 

38 consiuera CJUO se deve aguardar op· Da oomrniss<to_::clo Camaras Munícipacs. 
portunidade para resolver o pedi-do das Camaras Municipaes de Var- Approvaclo em 6 de agosto. 
ginha e 'fres Corações do Rio Ver-

. do, sobre desmembramento de fa-
zendas. 

I 
3!) Propõe que seja archivado o reftue- Da commiss.'lO de Ohras Publicas e Viação~ 

rimento de José Gonc;alves Vallim 
Pirahy e outros, pedindo privilegio Approvado em ü de agosto, 
para a construcc~!Lo de uma linha 
de bondes clcctricos de Uberabi 
nha :i Cachoeira dos Dourados. 

•10 Propõe C[UC seja onvido o Secretario Da commissii.o de Representações c Pcotições. 
uo 1ntcric,r sobre o requeriment.o de Adolpho Fclix dos Santos, sol!- Approvado em 6 de agoEto. 
citando melhoria em sua reforma. 

41 Propõe que seja remettido ús Com- Oa commissão de lle;>le>enlatões c Petições, 
missões de Ül"~amcnto c Força Pu-blica 

0 
rcquei·imento do tenente Approva•lo em 6 de ngosto. 

cirur<>ÜiO dentista üa Força Pn-
hlica b Manoel Teixeira de ~Inga· 
Jhãcs'Penido, pedindo augmento de 
vencimentos. 

42 
Prop···e 'l.nc seja ouvido o secr9tari~ Da Ct·mmiss<io <lc Hrpre,entações e Pclic;ões. 

da A<>TJCnltura sobre o requerunen to o. o" director 'gerente da. Cor:lpa- Appl'Ovatlo em 5 du llf;0.5(0. 

nllia Lcopoldina Hailway, pc_t:llld~ 
doaç:io de terrenos atra' c~satlo:s 
pelo ramal de l\Iar de IIcspanha. 
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Tran~nmp~o 

43 Pt•opl)(l que l~C rcm!illam a S1,crctaria Da conuniss:lo de Obras l'uhlica;; e Via•::\o. 
1la Agt·icnltma o t'C<tncr-imento da 
• Ul'i 1isil Mannfactures As~ociation ,\ pp ·ovall.o em \l I! e anosto. 
Limilcd " pedindo concosstLo ll.e " 
prazo para a constntcç;lo do uma 
estrall.1t de !erro. 

·14 l'rop<oc ![Ué scjf\ ouvido o Secretario Da Commissàn d!i Jteprcsentações e P•lti,;l)c;;. 
Ü•l Interior Robrc o l'CI[Uel'imenlo 
Ü<1 pt·ofessot·a d. Anna ~:scohar, ,\pprovado em 1 uc agosto. 
pedindo contagem de tentpo. · 

· 4~) l'rop<ie I[UC sc.ia rcmclti<ia ao p;over- Da (:ommiss:lo de camaras Municipaes. 
no a reprcsenla<':lo dos hahtt.n.ntes 
de .. s. Jos.S•> e :nllnH povoa<los ú ,\pprova<lo em \l de v.gosto, 
1!1at'gem esquerdél. <lo Rio Verde Pl.l-
quctio, sobrl.l U.iví~as. 

·ili Propõe que S'\.i~m ~rchiva.dos os re- lht Comnüss:lo do Orçamento e Contas. 
<jllC!'ÍUlilill.O~ de V:ti'ÍOS l.lslahe\ed-
mentOo>, pcdinuo ~uhven,;õe5 ·~ n.u- .\pprovél.do em 9 do agosto. 
:dlíos • 

. n Pl'opõc qul.l seja consultado o Sccr~- Da Commiss~\o de Constituiçii.o, Legislaçõ() r) Jns· 
ütt·io do [ntcrior sobre o l'<~quen- ti';n., 
monto do e:;ct·ivão dn judicial e no-
tas da comarca do Sono, Antonio Approvado cru líl d•J agosto. 
de MagalhMs castro, peuio.do pa- · 
gamento de custas. 

Oa Commissil.o de HcprcsonlaPôos e Petições 
·l8 Opina pelo archiva.mcnto do rcquo- · 

rimento do dr. Abilio l\[achado, Approvado em W do agosto, 
funccionario da Imprensa Otlicíal, 
pedi·1do contagem de tempo. 

10lti ·1\l Propiio I[UC se agllal'lle opportunida- Da Commissã.o ue Camaras Municipa.e,;. 
de para tomar conl.1ocimento tios · 
protestos s?bro d1v~sas dos hahi- Approvado em H de agosto. 
tantes de s. Franc1seo da Ponte 
Alta e Villa de Conltnista • . 

l<Jl5 50 Prçpõe que seja archivado o rcquc- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
runento de Moller & comp., de 

l\Jlti 

l\ll5 

l\ll5 

B:U'hêl.cena, pedindo f;i,vores para Approvatlo l.llll U de ago~to. 
cxporta.<;ào de carne~ congtllatlas 

51 l'ropõ~ I[UC sejam archívatlos os rc- On. commíssão 
!Jll<Jl'ltnentos do tl.lnente·coronel Pc-
dt-o Jorge llrandiio, pctlindo con:a- Apptovado em 
gl.lm <lo tempo. 

de ltcpresenta,;ôes~o Peti•;<>es. 
H de agosto. 

5~ Pr~põl.l l[llC seja ín~efcl'itlf) o reque- Da Connnis~ào ll•• R, . , , • . • 
nmnn.to un Anto.mo G!JJif;~tl\'c,; c as- - CIH csontaçocs •l P0t1çoe:<. 
u:nhctra~, taholltào l.llll ~'ruela!, !J<'- Appt·ovauo em 17 1, " . 
umtlo pagamcmo d<! cu~tas. (c a..,ost!•. 
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'fransnmpto Ohser·vaçõcs 

I 
54 Pr:~põc,.rl uc ~ej a ou rido o .'lccretar;o Da Commissào de Conslituidio Lenisl a f"\ o e 1 

uas l<Jnanr;as, sobre o rcq uerimcn- t iça. ' ' " · ' '· • ns-
f(~ do collector de Ponte .!\ova, pe-
drt:Jdo a dccr·eta~üo de uma lei rJtW Approvado em 21 de agosto 
ente fraudes no pngnlllenlo do im- ' 
posto de transmissào •inter-vivos». 

55 Propôe que sejam archÍI':Hlos o,; :lll- Da Comrnissão Mixta de ]{ecmsos Elelloracs. 
tos de Tres Cornçõe>' do !tio Yerde, 
em ~~ue são rec~ncntc:.: Alfr·edo E. Appcovado em ~5 de agosto. 
da Srlva Junrjucu·a e outro,;, · · 

5G Pr~põe IJUe seja nr.chimdo o roque- Da Commissào de COIJStitniçfio, Legisla~:1o e Jns-
nmento do tabellrao da comarca de tir·a. ,:: ·· · 
Oliveira, José !\liguei cordeiro, pe ' 
dindo pagamento de custas. Approvãdo em 25 de agosto. 

57 Propõe que seja indeferido o reque- Da Commissào de Representaçües e Petir;ôes. 
rimento do escrivão de paz de Lima 
Duar·tr,, Ajax Ferreira Lemos, pe- Approvado em 2~> do ago~to. 
dindo pagameuto de custas. 

5·-l Propôc que sejam archivndos umn Da Comrnissão de camaras Municipaes. 
rcprcscntnçiío da camara do !Uo 
José Pedro, e um abaixo assignado Approvado em 31 de agosto. 
dos hab itantcs do Sul de Minas, pe· 
dindo a mudanr}a de nomes de lo· 
cnlidades. 

5!J Propüc que seja ar·chivado o requeri- Da commissâo de Representações e Petiçôes. 
monto de d. i\Iaria de Gouvêa Go-
mide, pedindo pagamento de deter· Approvado em 2ll de agosto. 
minada im.r.ortancia, visto já ter 
sido attendrda. 

GO Propüc que sejam archivadas as re- Da commissão de Representações e Pet.icries. 
prcsentações de habitantüs de _Ita- . . ' 
cambira, de Grão l\Io~ol e da crda· Voltou a Comnnssào em 31 de agosto, 
de de Tiradentes, peaindo auxilios 
para melhoramentos 1ocaes. 

G1 Opina para !JUe seja empossado Jo:lo Da commissào Mixta de Itecmsos Eleitoraes. 
:\'epornuceno de 1\Ioura no cargo _ de vereador pelo districto de Jequi· Approvado em 2;> de agosto: (Resolução n. Gl, 
tihá, munic'pio de Sete Lagoas. de 2 de setembro). 

1)2 Propõe que se di· provimento ao r~- Da commissão 1\!ixta dtl Recursos Eleitoraes. 
curso eleitoral interposto por Gm· _ lhcrmc nonr.alvos cotta, de Sete Approvado em ~;> de agosto. (Resolnçào n. ti2, 

' de 2 de setembro). 
Lagoas. 

fi3 Propr,
0 

que se dô lll'ovimonto ao re-I Da Commissào !llixta de Recursos Eleitoraes. 
curso eleitoral intcrpo:<to po1· 'fheo· , , • philo :\larrJHCS de Oli\'C'il'a, de !)ele Apprgvado em 2~ de agosto. (Rcsoluç:lo 11, h3, 

I 
,.

0
as de ~de setemh10). 

~ao . 
(il Propôe que se nào tomo conhccimen- Da commi~srro l\!ixta de Itecursos Eleitoraos. 

to do recurso eleitoral in!oi·posto ., . ( . .. . . \lf ·etlo Ferreira da Srlva, de ,\.pprovado em .5 de agosto. Rcsolur,,\o n. b'l, 
poi r I de 2 de setembro.) 
Araguary. 

s. c.-8. 

.. 
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;:;, \ I 

1015 I 
l\Jl5 

1\.115 

1Ul5 I 
l'Jl5 . 

l'Jl& 

1~15 

(i•, Prop<•e <[UO sejam archivaüa~ a,; ro- Da Commissão de Constitniç:lo, Legisla•;ão f\ .Ju,;-
pre:>entaç<,es dos hahitant.:s dP. ti<;a. 
V lla Bl'asilia e Villa ~ova d<1 Re-
zende, sobre ct·ea•;:\o de tennv.-; ju- Approvado em 1. • de setembro. 
úiciariog, 

GG Propõe <JUO seja archi\·ado o Nque- Da commiss:\o de Constituição, Legi,la<;à) e Jus-
rirnento do diverso;.; o!liciaes l'efol'- 1int. 
mados da Bl'igada l'olicli>l, J>_eüin- ' 
1\o lhes seja facultada a ~nsc1·1p<;:\o Approvado em 1.~ de :;elemhro. 
na , caixa llenetlccnte l\lilitat···· 

. r,i Prop•je (1ne scjn a:cllivntla a rcprc- Da comnligsão Ü} ca:nara~ !llunicipacs. 
· ,.;cnta~ito de h::üntantcs de Cacho-

cita~,· município de Paraisopolis, Approvallo em 28 uc agosto. 
pcllirHlo a construc•;t\o de uma es-
na1a de rodagem~ 

Gíl Propõe (jUe seja :wehivado o ~·e•tue- Da Commi:>st\o de Orçamento e contas. 
rímento de costa & lrmào, mduo;-
trin.es em Juiz de Fóra, pedindo Approvado em t.• de ~ctemhro. 
favores pam seus producto~. 

1.~~ f'rl)põc (iUC seja archivauo o r?ctne- Da Commissào ue Orçamento e contas. 
!'imanto úa ~anta casaucCal'Hlade 
de Jacutinga, pedindo auxilio. Approva1o om 1.0 de setembro. 

'i() Propõe ctue scja archivado o re([UO· Da commiss:lo de On·amento c conto.,;. 
rirnenlo da "Liga OporariM desta · 
capital, pedindo um auxilio. Approvado em 1,0 de setembro. 

71 Propõe (!UC suja archivado o rortue- Da Commissflo de Orc;amcnto (J contas. 
rimcnto lia cama.ra de Uboraha, po-
dintlo auxilio para a Exposição· Approvado em 1.0 de setembro 
Artístico-Industrial, a realizar-se • 
nactuella cidade. 

72 Pr~põe (1ue so.i.a archiv~~o o rcc1ue- Da Commiss:\o de Orçamento 0 Contas. 
nmento, ]ledmdo aux1ho, da Santa 
Casa de Caridade de Salinas. Approvado em 1. o dn :~etembro. 

73 l'ropõo ~1u.e soJa arc)1ivada a. ropre- Da commiss:lo de Orc•amento P. Co tas 
senta<;ao de mvermsta,; e fJXporta- • ' n ' • 
dol'es de g~do do munici.pio de Cur- Approvado em 1.n do scteml · 
vello, pedmdo henelic10s para a Jl'o • 
classe. 

.71 Propõe que seja. arc~1ivado um tele- Da commíss:10 de Ot·<'amento , Contas gramma de homdetros ·de Uheraha ,, f, · • 

pedindo reducç:lo do impollto so~ Approvado 0111 1 o •lc t 1 bre o gado, • ' se em n·o, 

7~ Propõe (j\!o seja. archiYada a repre D c · · 
s~nta~tJ.u da Gi>mara de M~rc\:s, }lC: a ommtssao de Ort;amento e C•mtas. 
dtndo uma 1CI •tue hencllcie os llc- A · ,, 
(tllcnos lavrac.lorcs. \ pptovallo em 1.0 de sel•Jmhro. 
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'fl'an~ump' o Observações 

l!ll5 7/l Propõe que seja archivada a pc~~a lln Commiss:to de Rcprc~cntar;uc~ c l'cti<;õcs, 
ptutocollada sob o n. 151. 

1()15 

l \l!5 

!)15 

!Jl5 

Pende de diseussào, 

77 Prop•'•e que seja archivado o reque- Da Commiss:'lo de Orçamento c Contas. 
l'imento d.'l. Dircctora da Escola :\'or-
mal «:'.far·ia Auxiliadora», de Ponte Approvado em 1." de setembro. 
Nova, pedindo auxilio, 

7R Opina pelo archivarnento da petição Da commiss:lo de Represenl:l<;õcs e Petições. 
de 1\lartins, Brandão & comp., pro-
pondo vender ao Estado ;),000 ex- Approvado em I.o sctetubro. 
emplares do Uymno Escolar•. 

79 Propõe rtue sejam archivados os pa- Da commissào de Camaras 1\Iunic:pacs. 
pois refct·ent.cs ao distrieto de S. 
João do l\fanhuassú, sobre divisas. Pende de discussão. 

:-:o Propõe IJUe seja approvada n indica- Da Com missão de Constituição, Legislação c .rns-
ção n. 1, do deputado .Elias 'l'heo- tiça. 
tonio. 

Pende de votat;.'to. 

--~========-==========~==============-~--==~-=--·· 
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PARECERES 
DE 

AlltlUS ANTBRIURBS UUB TIVERAM ANDAMENTO BM 1915; 
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Pareceres de annos antgriores e que ti 7eram andamento em 1915 

-
1!111 

1!1! l 

1!111 

l-I 
'l'ransnrnptu 

21:; Propõe IJUO ~oja indeferido o reqnc- I>a Uollllllissáo de Or~'amento o Contas. 
rimenfo do dircctor da Escola de 
I'harrnacia de tJur,; Fino, pedindo Appr,vallo em 2·1 de juliD de !Olú. 
suln·cn,:ão. 

21 J Prop<ie o archivamonto da Jle' .. 'a pro- !>a. Commiss.:io de Consiitui~üo, Logi.>laçilo e JtB· 
ioco!Ja<la soh n. l.lJZ. tlça. 

Appro.-ado e:n 21 do julho tle !!115, 

245 Propõe o m·chivamcnto das peças pro- Da Commissáo de Camara> Munidpaes, 
tocolbdas soh ns. 2. Hh, :2,1711 e . 
2.177, :\pprovado em 21 de .Julho de 1!115. 

2Jii l'rop<ic ,1uo seja archivado o reque- D:1 Commissào de Or~amcnto c Contas. 
rirncnto do :\rthut• Rosenhurg, pe- . 
dindo favores para a fundai.,'Iio de Approvado em 24 de .JUlho de 1!.1!5. 
cinco engenhos centraes. 





.'l <J.- Y. 





Indicação apresentada em 1915 

Tra:1snmpto o s 

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

1!:115 

;;;;--·---

Solicita do Congresso :\adonal, JH'O-~Do ,;r 
videncias sobre a convcnicncia de 
se attribuir ·aos suppkntes dos suh- P<·ncL 
,;litut.:.s dos juizes seccionacs, com-
petenda para Jll'O<·essar todos os 
feitos cíveis. proferindo despachos 
intel'locutorios ante a nova inter-
pretaç:io dada ao lll't. m, let.tro D, 
da Constitui<;:io Federal: 

E! ia~ Thcotonio. 

,.lc votaçào, 







-·:_ 



Mocão apresentada em 1915 

o Transumpto O b~e1·vai;ôe~ .... 
o O) 

c s c ::I 
.-,; :r. 

19]5 l .'.lanifcsta o applauso da Camara á Do sr .. Julio Mcirelles c outros • 
acção politica e administrativa <los 

App1·oyada em l\l <lo junho. srs. drs. 'Venceslau llraz Pereira 
Gome.;; e Delfim l\Ioreir~t da Costa 
Ribeiro, Presidentes da Repuhlica e 
do Estado, assegm·ando-lhcs a sua 
solidariedade, 





RWW/liUM~NTO ,\Pili\~JlNTAD~ EM 1~1~ 

S, C,-!11. 





Requerimento apresentado em 1915 

1\ll;, l't!de infor·ma';'ies ao gove!'JlO, !'ela- Do ~r. Alhorto Alvai·c~ l' outros. 
tJI·amcntc aos ··ont!'actos celebra-
dos cnm o coJ·ond lllll':\cio Jo~•' de Approv:\llo "llt }(i 1le julho. 
L•~~mo:<, ~oh!'<' mal .1dom·os fl·igol'i-
tlcos. 


