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I< E LA 1~0.RIO 

Conforme determina o regulamento desta Secretaria, apresento a Synopse dos trabalhos da 
Cumaru dos Deputados, na 1." sessüo da S. a legislutul'a c, hem assim, passo a relatar, surr.ma-
riamcnte, o que occorreu nesta Casa do Congresso l\Iinciro, em o armo que se finda. 

De uccordo com o HeJimento Interno, tiveram inicio em 7 de junho as sessões prep:uatorias, 
as quacs foram presididas pelo ~r. ~Iorcira da Hoclw, que convidou para st crctarios os srs . 
.Josó IJraz c Euler· Coólho, tendo sido lida u relac;<io dos seguintes deputados presentes : Affonso 
Penna .Junior, Adolpho Vianna, Oscar Velloso, Adclio ~luciel, Jo<io 13eraldo, Nelson de Senna, 
Anni!Jal ,\ssumpção, .João l\Iartinho e Leão de Faria. · 

Procedendo-se, no me ;mo dia, ú yleiçi'io da :lle~u provisoriu, foi verificada a escolha dos 
srs. ~loreiru da Hocha, Nel~on de Senna, .José Braz e Eulct· Coelho, pura presidente, vice-pre-
sidentt·, e secretarias, respectivamente. 

- No dia a, em nova sessão prrparatoriu, foram eleitas as duas com missões veriflcQdoras de 
poderes, ficando a primeira constituída dos srs. Nelscn de Senna, Jo;w Beraldo, Affonso Pennu 
.Junior, Adolpho Vianna c Leão de Faria ; a segunda- dos srs. Lagoa Filho, Annibul Assum· 
pç•1o, Adelio Maciel, Oscar Velloso e Argemiro de Hezende. 

-Nu sessão de 10 apresentaram pareceres, pela comrnissão verificadora, os srs. : Nelson' 
de Senna, reconhecendo deputados os srs. João Antonio, Olyntho Martins, Ignacio lllurta, Pedro 
Luhornc, Moreira da Bocha c Modestino Gonçalves ; Affonso J>enna .Junior, propondo fossem re-
conhecidos deputados os srs. i\ligucl La nu, Bocha Lagoa· Filho, Agostinho de Souza, Cordovil 
l,linto Coelho, Donuto Andrade, Djulmu I' inheiro Chagas, Alcides Gonçalves, .loào l\Iartinho, Hi-
,bciro da Luz, .Josó Christiano c .Joi'lo Lisboa ; Adolpho Vianna, que opinou pelo reconhecimento 
dos po<lcres elos srs. !la ela Neves, N avun tino Santos, Custe li o llranco, Hebello Horta, .José Braz, 
Annibal Assumpção, Eurico Dntrn, Silvino Araujo, Gurihaldi ~Iello, Fidelis Heis e .\rgemiro de 
Hczemlc ; Lc<io de Faria, que indicou o reconhecimento dos srs. Hubens Campos, Pericles de 
~[endonçu, Eugenio Mello, :\lirundu ~[amo, Bias Fortes, Viviuno Caldas, Silva Fortes c Oscar 
Vellosl). · 

Pela segunda commiss;io apresentaram pareceres os srs. : Oscar Velloso, que propoz o re-
conhecimento do' srs. Afl'onso Pennu .Junior, Adolpho Vianna, Leão de Faria e Nelson de Sen-
na; João Heraldo, opinando pelo reconhecimento dos sr·s. ~lurio ,\zevedo, Francisco Lessa, Ade-
lio Maciel, Francisco Campos, Euler Coelho, Elpidio Cannubruvu e Ignacio Barroso ; e, final-
mente, Adelio :\laciel, que ,apresentou parecer reconhecendo deputado o sr. João Heraldo. 

-:-Nu sessão preparutoria do dia 12 foram votu:los e upprovados os pareceres acima men-· 
cionudos, sendo julgados líquidos os diplomas apresentados pelos 4.8 candidatos a egual numero 
de deputados das 12 circumseripções eleitorues do Estudo. No mesmo dia tomaram posse de suas 
cadeiras trinta dos srs. deputados reconhecidos e proclamados. 

Contando a Camuru com o numero legal de seus membros para a instullação do Congresso, 
foram feitas as devidas comrnunicac;ões ao Senado e ao sr. Presidente do Estado, 

Nu sess<10 de H·, ultima preparatoria, a Cumaru teve conhecimento de que no Senado hu-
VJU si<lo verificado o numero preci~o de senadores pura que pudesse ser installado o Congresso. 
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O sr. presidente declarou, então, que conforme resolvera o sr. presidente da entra Casa, a in-
stalla(;üo solemne linha sido marcada para o dia seguinte. 

No dia W de junho, sob a presidencia do senador Eduardo do Amaral, servindo de secreta-
rios os srs. deputado José Braz c senador Francisco Botelho, realizou-se a sessüo solcmne de 
installaç<io, estando presentes 48 membros das duas Casas. 

A sessüo teve o comparecimento das altas aucloridadcs estadoaes c federaes, de grande nu-
mero de pessoas gradas e dos representantes de varias classPs e associações. 

Annunci~da a presença do sr. dr. Haul Soares de Moura, Secretario do Interior, incumbido 
de apresentar ao Congresso a mensagem presidencial, foi s. exc. recebido, com todas as forma-
lidades, por urna cornrnissllo conslituida dos srs. senador Francisco Badaró e deputados Fiuclis 
Hcis e Elpidio Canuabrava. 

O sr. Secretario d'Estado, tomando Jogar ú direita do sr. Presiuente, procedeu á leitura da 
mensagem, relativa ao período governamental de 1018-1\)10. 

Finda a leitura desse documento, foi encerrada a scssüo, annuncianuo o sr. Presidente estar 
installada a t,a sessllo oruinaria da s.a legislatura do Congresso Mineiro. 

- ,\ 1 ~ sess<io ordinaria da Camara teve Jogar a 17 rle junho, presidiua pelo sr. Moreira da 
Bocha, responucnuo ú chamada os srs. deputados José Braz, Euler Coelho, Viviano Caldas, Pedro 
Laborne, Ilias Filho, Alcides Gon(;alves, Nelson de Senna, :\Iiranda Manso, Adelio :IIacicl, :IIiguel 
Lana, Olyntho Martins, Adolpho Vianna, Baela Neves, Josú Christiano, Silva Fortes, Francisco 
Campo~, Le;io de Faria, Fidelis Heis, Pinheiro Chagas, Pe;.·icles de Mendonça, 1\u!Jcns Campos, 
Affonso Penna Junior, Hebello Horta, Lagoa Filho, Jollo l\Iartinho, João Beraldo, Anni!Jul Assurn-
pção, Navantino Santos, Eugenio .Mello, Cordovil Pinto Coelho, Agostinho de Souza, Joüo Lisboa, 
Elpidio Cannabrava, Oscar Velloso, Silvino Araujo, Hibeiro da Luz c Francisco Lessa, tendo to-
II}ado posse de suas cadeiras os srs. deputados l\Iodest.ino Gonçalves e Castello Branco, eleitos 
pela I. a e 3. a circumscripr;ões. 

Ilealizou-se, em seguida, a cleiç<io das commissões permanentes, que ficaram formadas pela 
seguinte fórrna : 

Policia (Mesa)- Presidente, Pericles de l\Icndonça, Vice-Presidente, Bias Fortes ; 1.0 Se-
cretario, Adolplio Vianna ; 2. 0 Secretario, José Braz ; supplentcs dos Secretarios, .loüo ~Iarti
nho e Euler Coelho. 

Constiluiçrio, Leaislaçao e J11stiça- Baeta Neves, Joüo Heraldo, .i\Iignel Lana, Eugenio_ 
Mello e Francisco Campos. Tam!Jem fuaccionaram nesta Commissão, interinamente, os srs. 
Elpidio Cannahrava, Pinheiro Chagas e Navantino Santos. · 

Orçamento c Contas- João Lisbôa, Navantino Santos, l\Iiranda l\Ianso, Nelson de Senna c 
Le<io de Faria. Interinamente serviram nesta Commissüo os srs. João Beraluo, Eugenio ~Iello 
e Viviano Caldas, tendo o sr. Affonso Pcnna renunciado ao seu logar de membr·o cfl'cclivo, no 
começo das sessões. 

Força Publica- Pedro Labarne, Alcrdes Gonçalves e Euler Coelho. 
Jlepresentações e Petiçàes- Silva Fortes, A(\'ostinho de Souza, jJodeslino Gonçalves, Olyn-

tho Martins c Ignacio Barroso. 
Camatas lllunictpaes e Neaocios Intcr-Estadoaes- Moreira da Hocha, Hibeil'o da Luz c 

Ilebello IIorlu. Tornaram parte nos trabalhos desta Commissllo, provisoriamente, os srs. lgna-
cio Barroso e João Antonio. · 

Agl'iwltura e fndustria - Castcllo Branco, Pidelis !leis e Silviuo Ar-aujo. Foi nomea-
do c serviu interinamente nesta Comrnissão o sr. Eurico Dutra. 

Obras Publicas e Viaçao- Francisco Lessa, José Chrisliano e Oscar Velloso. 
lns'iruc~lio Publica e Civilizaçao dos lmlios- Viviano Caldas, Argorniro de Hezende, Leão 

de Faria, Pinheiro Chagas e Hocha Lagôa Filho. 
Saude Publica - Annibal Assumpçüo, Cordovil Pinto Coelho e Hubens Campos. 
}1edacçao de leis - Elpidio CannabraYa, João lllartinho e Adelio Maciel. 
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Junta de Recursos Elciloraes (Mi:J:la)- Membros effectivos : Elpidio Cannabrava e Oscar 
Velloso; por parte do Senacto furam escolhidos os srs. Eduardo do Amaral e Vieira l\Iarques. 
Supplentes: ,\rgemiro de l\r~zende e l\ebello Horta; por parte do Senado foram escolhidos os 
srs. Diogo de Vasconcellos e liiatla Machado. 

Tribunal Especial (Mixta)- iiiembros effectivos: Castello llranco, !lias Fortes e Fran-
cisco Campos ; por parte do Senado foram escolhidos os srs. Lcvindo Lopes, Mello Franco c 
Camillo de llrito. Supplcntes-Baeta Neves, Hocha Lagúa e l\Iiguel Lana; por parte do Se_ 
nado foram escolhidos os srs. Eduardo do Amaral, 1\latta l\Iachado e Vieira lllarques • 

. - Os srs. Pericles de Mendonça e Adolpho Vianna usaram da palavra, agradecendo a dis-
tincção que lhes foi conferida-com a escolha de ss. excs. para presidente c 1. 0 secretario, 
respectivamente. 

-A 18, primeira sessão presidida pelo sr. Pcricles de Mendonça, secretariado pelos srs. 
Adolpho Vianna c José Braz, a Camara teve conhecimento de haver sido eleita a Mesa do Se_ 
nado, CJIIC ficou a!>sim composta : presidente, sr. Levindo Lopes; vice-presidente, sr. Edu-
ardo do Amaral ; secretarios, srs. Diogo de Vasconcellos e Camillo de Brito ; supplentcs dos 
scci·etarios, srs. Gabriel Santos e Franeisco Botelho. 

-Na mesma sessão foram prestadas homenagens ú memoi·ia do dr. Sabino Barroso, ex-
deputado c presidente da Camara Federal, pelos srs. Nelson de Senna, Euler C0clho e Affonso 
Pcrma Junior. 

-Attcndendo aos rquerimentos, respectivamente, dos srs. Navantino Santos, Lagôa Filho, 
l\loreira da l\ocha, Silva Fortes, Pinheiro Chagas, .João Deraldo, Hibeiro da Luz, Agostinho de 
Souza, Jo<lo Lisbôa, !\Iodestino Gonçalves e Francisco Campos-a Camara manifestou seu pesar 
pelo fallccimento dos SI'S. conselheiro Hodrigues Alves, deputado Antonio l\lartins, conselheiro 
.João Alfredo, deputado Martins da Silva, dr. Leopoldo Correia, deputado Sirncão Styl i la, dr. 
Francisco Ilonorio Ferreir:l Brandão, di·. Antonio Esperidião, de~:;embargador Hibeiro da Luz, 
dr. Cassiano Lima, Olav,o Bilac c l\Iendes de Oliveira. 

- 1\'"a sessão de 20 de junho, o sr. Affonso !'erma Junior, allegando ter sido escolhido 
leatler da Camara, posto que absorvia em grande parte sua attenção, renunciou ao cargo de 
membro da Comrnissão de 0I'Çamento, pn.ra que fôra eleito anteriormente. 

-O sr. Daeta Neves requereu, sendo attendido, que da acta constasse os sentimentos de 
pesar da Camara pelo fallecimento do dr. Lucas l\Ionteiro de Castro. 

- O SI'. Bias Fortes, depois de enaltecer os meritos e salientar os serviços que ao Estado 
prestou o dr .. Joaquim Candido da Costa Scna, fallecido naquelle dia, pediu que, em homena-
gem ú sua n:cmorm, fosse suspensa a sessão, o que a Casa deferiu. 

- Na sessão de 21 de junho tomou posse de sua cadeira de deputado o sr. Ignacio 
Mnr!a. 

- O sr. Leão de Faria foi eleito membro da Commissão de Orçamento, 
-:\a sessão de 23 do mesmo mez, a Camara ouviu a leitura das mensagens do sr. Pre-

sidente do Estado, offerecendo a proposta de orçamento da receita e despesa c sobre a fixação 
da_ Forr;a Publica para o exercício de Hl20. . 

- Nas sessües de 4, 5, 7, 1l c 25 de julho - tomaram posse de suas cadeiras de deputa~ 
dos : pela 7.a clrcurnscripçúo, o sr. ~lario Azevedo; pela G.a, o sr. Donato Andrade; pela 10.a, 
o sr. Garibaldi Mello; pel<J 12.•, o sr .. João Antonio; pela ü.n, o sr. Eurico Dutra. 

- :'{a sess;io de ·12 de julho foi lido um oflicio do SI'. Presidente do Estado, retribuindo as 
corigralulaçõcs votadas pela Camara, a proposito da assignatura do tratado de paz com a Alie-
manha. 

- Na sessão de 1!J do mesmo mcz, o leaclcr sr. Affonso Penna Junior propoz fosse no~ 
mcalla uma commissão para em nome da Camara, apresentar homenagens ao Presidente eleito 
do Brasil, o SI'. dr. Epilacio Pessoa. O sr. Presidente designou, para tal encargo, os srs. Na-
vantino Santos, Nelson de Senna e Elpidio Cannahrava. 

-Na sessão de 21, a Camara, por proposta do sr. Bae!a Neves, prestou homenagem á 
mcmoria elo desembargador Carlos Ottoni, nesse dia fallecido. 
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-Na sessão de 2G, o sr. Adolpho Vianna, homenag0ando a memoria do dr. P0dro jJoacyr, 
de cuja vida publica fez um historico, propoz, com approvação da Cas1, que da acta eon>lassc 
um voto de pesar pelo desapparecimento do antigo parlamentar. 

-:\a sessão de 30 foi communicada á Camara a eleição dos srs. desernbargadore> Arthur 
H i beiro e Pereira Contincntino para. presidente c vice ·presidente do Tribunal da I\cla~ão. 

-Na sessão de 2'l de agosto o sr. Lagôa Filho rcque1·en, com as~cnlimento da assernbléa, 
que na acta fosse registrado um voto de pesar pelo fallecimenlo do jurisconsulto palricio, Con. 
selheiro Candido Oliveira. 

- Na sessão de 29 do citado mez, a pedido do sr. Ignacio jlurta, a Carnara concedeu um 
voto de pesar pela morte do antigo deputado provincial, sr . .Jos(~ j!aria Brandão. 

-Na sessão de 11 de sctemhl'o, o sl'. Fideiis !leis, relemhrando os meritos de Henrique Gor-
ceix, cujos servic;os a Minas poz em relevo, requereu que a Camara manifestas~e seu pesar peio 
fallecimento do conhecido scicnLisL11. 

-No dia 1:{ realizou-se a ultima sessão ordinaria da Camal'a, neste anuo, tendo o sr. pru-
sidente agradecido a cooperação dos sr;;. deputados annunciando para o dia 15 a sessão solemne 
de encerramento do Congresso Mineiro. 

-No dia Iti de setembro, sob a presidencia,.do sr. Periclcs de Mendonça, foi encerratlo o 
Congresso, observadas as formalidades do costume. 

Durdnte a 8essão deste a:HlO a Cam1l'a funecionou 8:l vezes, realizando 8 scsscics propar·a-
t Jrias, G3 ordinarias e li reuniões. 

O Congr·esso realizou tres sessôcs: em 15 de junho, para sua inslallaçüo; em 27 Je agosto, 
IJara conhecer do velo presidencial opposlo ú proposição n. 157, da Camara, do 1018, e·em 15 
u~ setembro, para o encerramento dos trabalhos legislativos. 

-Foram apresentados ú Camara, na alludida sessão, 40 projeclos, 1. indicações, 3 rcquc:i-
mentos, 83 pareceres das commiss<ies permanentes e 1 rc;oluçilo, tudo contendo mataria nova. 

A Camara tomou ainda conhecimento Ja imhcação n. 2, de 1D IG ; e dos seguintes projoetos 
de sua iniciativa : 

N. 18, do lüll, sobre emolumentos do casamento civil; 
N. 21, de Hl11, sobre a construcção de urna penitenciaria na cidade da ,Campanl1a ; 
K. !J3, de Hll2, sobre contracto com a Emprcza (Brasileira 1lc :'\avogac;üo do uma linha 

de vapores entre os portos do Hio de Janeiro e Caravellas ; 
N. 110, de l\JI3, sobre reversão á Brigada Policial do tenente Antonio Carlos Carneiro Vi-

riato Catao Junior ; 
N. 81, de Ull7, sobr·e auxílios ás Pt·efeituras'de estações de aguas minerares; 
N. lH, de 1\ll 7, sohre divisas entre os municípios de llomfim e Ouro Prelo. 
~. IOG, de 1018, sobre favores para installaç;J.o, na cidade de l'almyra, de uma usina para 

o fabrico de productos derivados da distillação de madeiras ; 
N. 107, de 1918, sobre custas c emolumentos dos ofllciacs do Hegistro Civil e dos juizes 

de paz ; 
N. 111, de 1018, sobre reforma constitucional. 

De iniciativa do Senado: 
N. 1, de 1019, sobre aceidenles no trabalho; 
N. 3, de J !Jl!l, sobre nulliuado da lei 131-A-da Cama r a :.\lunicipal de Janurrria ; 
N, '4, de 19lü, sobre parcellarnento de terras particulares; 
N. G, de ·191!J, ~obre concessão de prazo aos colonos do nucleo- <dlod!'igo Silva,·-, e 

sobre cessão á Camara de Guanhães do prqlio quo serviu de cadl:a naquella cidade ; 
N. O, de 1!)12, sobre favores para conslrucção de Villas opcr·arias. 
--A Camara envtou ao Senado, no corrente armo 2li pt·ojeclos de lei. O Senado, em egual 

período, lhe remetteu 4 projeclo.~ de lei. 
-Pelas unas Casas do Poder Legislativo foram enviadas ao sr. Presidente do E~Lado e por 

elle sanccionallas 2G proposic;cies. de leis, tendo sido votada a do n. lii7, a sabor: 
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-Pela Camara (\l) 
X. H9, concedendo isenção de impostos ús primeiras emprezns que f;e fundarem no Esta-

do para o fabrico dos productos de distillação de madeira. (Lei n. 73G, de 12 de setembro 
de -J9lü); 

N. 1ü0, auctorizando o Governo a reorganizar o Instituto do<1o Pinheiro" e os Aprendiza-
dos Agrícolas e contendo outras disposições (Lei n. 7iH, de 27 de setembro de l!ll\l); 

X. 151, modificando o proces~o nas ucçiíes possessorias c eoutendo outras disposiçôes (Lei 
n. 750, de 27 <lc setembro de 1\ll!l); 

X. l!iZ, ereando uma delegacia de policia auxiliar, em Cbcraba (Lei n. 7'.\l, de 23 de se-
tembro de lül9); 

N. 1!i3, dispondo sobre accidcntes no trabalho (Lei n. 751, de 26 de_ setembro de 1010); 
X. J!H, dispondo sobre o processo de inventurios e contendo ou iras medidas , Lei n. 7!i7 

de 27 de setembro de W W); 
N. iü5, declarando nulla a lei n. 131-A--, de 17 de maio 1\ll\l, da Camur·a Municipal de Ja-

nuaria (Lei n. 7 .18, de 2a de setembro de 1 ülO); 
:\, 15G, auctol'iz'undo o Governo a contractar mestres 1le cultura e contendo outras di,;posi· 

ções (Lei u. 753, de 27 de setembr·o de l!l1!l); 
N. W7, contendo disposições sobre a Caixa Beneflcante dos Funécionarios Publicos (vetada 

pelo sr. Presidente do Estado; ver «:\finas Geraes» de 21 do 9." de l!ll9). 
-Pelo Senado (17): 
N. 361, approvundo as despesas do exercício· de 1!118 (Lei 11. i!li.í, de 4 de setemlJI'o 

de 1019); _ 
N. 3G2, auctorizando o Governo a abrir o credito de '.00:000$000, pura pagamento de divi-

das do exercícios findos (Lei n. 7:H, d1~ 4 de .;;eternbro 1le l!ll!l): 
~. aU;J, lixando os limites do districto do Pedra Grande o mudando a denomi1la•:<1o dos um-

nieipius de Villa Gomes e Santa Hita de Cassia, e do districto do E. Santo da Forquilha. (Lei 
n. 71t7, de 20 de setembro de i!.ll9); 

N. 36!. fixando a Força Publica do Estado para o exercício de 1920 (Lei n. 7;l!l, de 12 de se-
tembro de 1919); 

N. 3G5, dispondo sobre vencimentos c parccntagens do Sub-Procuruàor Geral do Estauo (Lei 
n. 7.1,1, de 13 de setembro de 1!ll9); · 

N. :IGG, subiJI'dinundo ú Secretaria das Finan<;as os avaliadores judiciaos (Lei n. 740, de 12 
de setembro ne 19!9); 

N. 367, vodawlo o exercício da procuratura aos funccionarios administrativos c contendo 
outras c_ltsposiçiíes. (Lei n. 7:18, do 12 de setembro de l!ll\l); 

N. 308, auctorizando o Poder Executivo a reformar os regulamentos fiseaes c contendo ou-
tras dispo;;içlíos. (Lei n. 7t!O-A-, de 13 de setembro de 1919); 

N. 3GU, contendo disposições sobre a Caixa Beneficente dos Funccionarios Puhlicos do Es-
tado c outras. (Lei n. 742, de 13 de setembro de 1019; 

N. 370, fixando a eontrilmi<;ão para a Caixa Beneficente da For<:a Publica. (Lei n. 7:37, de 
·12 de setembro de 1919 ; 

N · :l71, orçando a receita e fixando a despesa do Estado para o exerci cio de 1920. (Lei n •. 
7-15, de 20 de setembro de ·101 \J) ; 

N. 372, contendo disposiçiics relativas ao imposto tenitorial. (Lei n. 7'1ü, <le 20 de setembro 
de 19Hl); 

;'1/. 37:3, mantendo na segunda circumscripçilo eleitoral do Estado, os municípios de S. Ma-
noel do ~lutum c A~·morés. (Lei n. 743, de 1!l, de setemhro de 1019); 

N. 37,1, auctori1.ando u abertura (lo credilos supplemcatares para pagamento tlc varias des-
pesas da Secretaria da Agricultura. (Lei n. 7H, de Hl de setembro de 1!!191; ' 

X. 37;i, autorizando o Governo do Estado a entrar em aceordo com o da Uni•• o sob1·e a 
tt'Unsfcrencia para o Estado da navegação do rio S. Frunciseo. (Lei n. 7:.i!i, uc '!.7 de seternhro 
de 1\119); 
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1\. 370, dispondo sobre o ensino primario e normal do Estado. (Lei n, 752, de '27 de setem-

ln·o de HJ19) ; 
~. 377, elevando o imposto sobre exportat:ão dos minerios de ferro. (Lei n. 7UO, de :2:1 de 

setembro de 1!Jl!l). 

Secretaria 

Durante o anno corr·eram !Jem os tra!Jalhos da Secretaria da Camara, estando t uclo em dia. 
O quadro dos seus funccíonarios teve sómente uma alteração: a escolha do bacharel ;'ielson 

. Hungria Iloffbauer para exercer as funcr;cies de offieial c encarregado do resumo dos debates 0 
do cxlracto das sessões. Este cargo estava vago desde 1!ll8, 

- A eorresponderH.:ia da Secretaria, duran~c o armo, constou de : oflieios expedidos 308 
sendo HJ3 aos membros do governo, 41 ao Senado c 101. a diversos; foram recebidos: tJ~l o11icios: 
13:-lrepresentações, 80 requerimentos, 29 telegrammas e 3 cartas. 

- Os quadros c notas seguintes mostram, em resumo c com clar·csa, o quo occorreu, neste 
anuo, relativamente aos trabalhos legislativos. 

-Cabe·rne constatar, ainda urna vez, o excellente resultado que tem tido a rcfonna porque 
passou esta repartição com o Hegulamcnto em vigor, de 23 de agosto de 1!ll7,o qnal vai senlliJ 
fucil o inteiramente cumprido. 

O expediente da Secretaria, durante as sessões da Camara, foi determinado pela ~lesa; fúra 
desse período, coube tal encargo-a principio, ao sr. deputado João i\Iarlinho, Lo supplente dos 
Secretario~, depois--ao sr. deputado Adolplw Vianna, ·1. o Secretario, ambos residentes nrt Ca-
pital. 

Secretaria (la Cm1ara dos Deputados, em Del! o !Iorimnte, 31 de dezembro de JO I !i. 

O Dircctor, 

Castorino Magal!uíes. 



Estão pendentes de solução das diversas commissões da Camara, os 
seguintes papeis apresentados em 1919 

Da Commiss:1o de Constituição, Legislação e Justiça 

OFFICIOS 

(') 1~18-Do Secreta_rio do Interior, devolvendo informado o requerimento da Caixa Esco-
Jar-•<Padre Cafó~>-pedmdo pagamento. . 

H2 ~Do Secretm•iu do Interior, devolvendo, mforrnada, <! reprcsentaçüo de funccionarios do 
fúro do l'arú, sobre pagamento de cmlas. 

PAHECEHES 

~l:l-~. :H, so]Jl'c a petiçüo tio Director da Penitenciada de Uberaba, pleiteando a equipara-
ção daqucllc e.c;tal>clecirncnto ~ Pcnitenciari~t de Ouro Preto. 

(') 137-N. 71, sobre o pcdtdo de melhor1a de custas, de Augusto Pereira. 

PHO.JECTOS 

121-N. 1:l, sobre reforma constilu·~ional (2, 0 turno). 
Hl-N. 38, sobre crcac;üo de uma delegacia auxiliar de policia em Cheraln. 

(*) !d -Do llcscrnhargador .João Pereira da Silva Conlincntino, sobre aposentadoria dos 
magistrados. 

(*) W2-lle .José Augusto da Silva c Ca~simiro Avellar e outros, pedindo melhoria de cus-
tas. 

(') lfYl-De fnnccionarios do f•'>ro de .Juiz de Fóra, Villa Braz c outroB, pleiteando melhoria 
de custas. 

(') !Ol.-Dc Anton_io G~rcia de Oliveira e outros, pedindo melhoria de custas. 
(') 10:i-Dc funccwnarws do fôro de Juiz de Fora e Santa 1\ita de Sapucahy, pedindo melho-

ria de custas. 
(') 10li-Dc funccionarios do Fóro de .Juiz de Fúra c Santa Hila do · Sapucahy, pedindo me-

lhoria de enstas. 
(') 107-De fnnc.eionarios do f<lro de .Juiz de Ft'lra c Oliveira, pctlindo melhoria ele custas. 
(') 101-l-De funccionarios do fôr•o de .Juiz de Fóra, pedindo melhoria de custas. 
(') 111-Dc fnnccionarios do fôro de .Juiz de Fora c Arnguary, pleiteando melhoria de cus· 

tas. · 1 
(') 112 -De funccionarios do fúro de Juiz de Fúrn c Bocayuva, pleiteando rntlhorra t c cus· 

tas. · ·' 1 · (*) 11 :l-De Antonio de Paula Cnmnra, sobre n inconstitucionalidade do art. 2. o ~a c r n. 
722, de 2U de setembro de 1918. 

-(0 aster·isco denota que a peça niío voltou no nrchivo da secretaria.) 
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(') 111.-- De Carlos Caiufa, lembrando nma modiflca~;lo no projecto de reforma eonstitu-
<"iona I. 

( ') 1 Hí--: De funccional'ios do fôro de .Jniz de Fóra e S. Joüo d'EI-Hey, pleiteando melhoria 
de enslus. 

r·) li li-De funecional'ios do fúro de .Juiz de Fóra c Uh á, pleiteando melhoria de custas. 
(*) I li--- Dt: funceionarws do U1ro de .Juiz rle Fóra e Alfcms, pleiteando melhoria de custas. 
( •; 11 ()--De funccionarios do r.iro de Juiz de Fóra e Campanha, pleiteando melhoria de 

cus las. 
(') 120- De fn!l<~eionarios do fr\ro tlc Juiz de Fôra, pleiteando melhoria do custus. 
r') t:H- !Je funcewnarios Ju fôro de .Juiz de Fóra e Santa lUta de C1ssia, pleiteando mc-

lh(lria dt· euslas. 
(') l:l:í- lJe Carlos Henrique Hoscoe, President~ d~ Camara de Villa Nova do Lima, fawn-

do cunsidel·ar;ões ~obre o IH'Oieclo de refor·ma constllucwnal. 
('J I:JH-Dc funeeiorwrios do fôro do .Juiz de Fóra e .Januaria, pleiteando melhoria do cus-

las. · 
1.1.:1- De funcdonarios do fr\ro do .Juiz de Fóra c Mar de IIespanha, pleiteando melhoria de 

em ta~. 
HEQL'EHDIENTOS 

(*) J3-De l!cl'!ncncgildo Senra e Amynthas Cardoso Duarte, pedindo melhoria de venei-
mentos. 

1. ·! -IK -L'e .Jof1o Eulalio Ferreira dos Santos, pedindo para <[tte os accidentes do trabalho se-
_;am illllluxados aos cartorios er·imes. 

(') i i >-l10 Augusto Pereira, pedindo pagamento de custas. 
(*) !i!i- De ~Iaü.Jel Al\'es de Ah1·eu e Silva, pedindo pagamento de custas. 
(') 00-llc Firmiano Luiz da Hoclla, pedindo uma ler que lhe conceda reforma. 
O I -li e Cesar Turei, pll'iteando melhoria de reforma. 
1:25-lJç lldefonsu Toseano Barbosa, pedindo pagamento de custas. 
l::lti-IJc Luciano Amaro de Freitus o Francisco Pinto da Silva, pedindo pagarnenfo do 

(:ustas. 
HO-Do l\osa ,\dclina Queiroga, pedindo favores da Caixa Ilenefieonle da Força Publica do 

Estado. 

·Da de O•·çamcnto c Contas 

OFFICIO 

\ll~_Do Socr~tario das Finanças, devolvendo informado o requerimento do Carlos Fel'Ilun-
dos da Sllva, pedm-~o relevação do seu debito para com o Estado. 

PAHECEHES 

. iü-;:. :17 d~ Commissüo de P~tiçües, so_bre a petição do director, professores o funcciona · 
rros dn (,rupo l'.scolar de 1Iuzambmho, pedmdo augmonto do vencimentos. 

G\l-\'. ::!~,. da ~ommissão de P~tições, sobre as petições 01~ que fiscaos de ronda de::!." 
dasse e fmh.ewnar!Os da Hoeobedonade ~!mas, no Hio, pleiteiam augmento de vencirnentvs. 

PHOJECTO 

Gi -:'i. ~i, sohre imposto do exportação do arroz. 

1\EQUEIUJIENTOS 

'.?i-De Emygdio Ferreira Dornas, pedindo pagamento do auxilio da Casa do· Caridade de 
Bomllrn. 
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71-De .José ,\lzarnor e .João de Abreu Salgado, pedindo augmento de vencimentos para o 
ma"istcrio publico do Estado. 0 74 -llc Octaeilio 1\' c grito de Lima c Artlmr Pinto Ferreira, pl~iteandr urp. auxilio para con-
sli'Ucçüo de um sf,Jtlium. . . . , _ . ,. 

7{l-De Ilrazilino de Carvalho c outros, pletewndo uma modtflcaçao no proJecto n. u, de 
1\ll!l, no scnticlo de proteger os seus interesses e os do Estado.. _ . 

s:l-Do Padt·e Augusto Horta, pedindo pagamento da subvençao a Santa Casa de Paraopcha, 
que cahin em exercício lindo. . . 

s'1-De .Jo;io Pedro de Carvalho, pedt~<lo ·augmento de.':enmmentos. . . _ 
íl7 -De Francisco Amcdée !'tJrct, plmtca<Jdo um auxilw orçamentar\0 para a Assoctac;ao 

Eseolm· 'la freguezia de S . .José. . . • . . 
!li- De Benjamin Corrêa Pessoa, sohcttando Isenção de unpostos para sua casa commcrctal 

Pm Vílla !Uo Piracicaba. 
> !00-Dc Cic~ro dos Santos Pereira da Silva, collector em Grão l\lsgol, pedindo restiluic;ão 
de quantia que ~e julga com direito. · 

!OI-De Pauli'uo :.\lort,ira de Andrade, pedindo relcvaçfío de seu debito para com o Estado. 

HEP!lESENTAÇClES 

H8-Do dr. Francisco Velloso e outros, pcdiúdo um auxílio para a commemoraç;io do cen-
tenarío do Colleg10 do Caraçn. 

103-Dc ,\ri•;tides Leite Gnimarües c outros, pedindo uma subvenção annual para o _Hos-
pital de Guararú. 

TELEGHAmiAS 

102- De habitantes de Paracatú, solicitando reducc;ão no imposto territorial. 

Da de H.eprcscntações' c Petições 

OFFICIOS 

13-Do Secr·etario do Interior, devolvendo, informado, o requerimento do tenente-coronel 
!'edro~ .Jorge _nr·andü?, sobre c?ntagem de ternp_o. 

} 1- Do_ Seeretano do lnterwr, devolvendo, mformado, o requerimento do porteiro da Assi:s-
tencw a Alwnados em Barbacena, ~obre equiparaçüo de vencimentos. 

HEQUEHBIENTOS 

20-De .João Pinto da Silva, pedindo reforma. · 
4!.i- Do José Goularl da Costa, pedindo dois annos de licerwa . 
. {G-De · Clnuderrmo Pcrfcil~_, pedind? um anuo de licença.· 
47 -De Joi10 Lourenço da SJ!va, podmdo licença para tratar de ncgocios. 

Da de Cu.muras l\luntcipaes 

OFFICIOS 

h- Do Pro~itlcnte do Come lho Deliberativo da Capital, enviando copia de uma indicação, 
110 sentido do sl;r o povoado de Venda Nova elevado ú categoria de di~tricto do paz. 

s-Do l' rostdcntc da Camara de Dores do Indayú, enviando um recurso do dr . .José Ar<>e-
miro de Mour·a, contra aclos da referida Camara. ' to 

18-Do Jll'osidcnte da Camara de Piumhy, protestando contra uma representação da Ca· 
mar a de Uamlmhy, sobre· rectificaçüo de divisas. . 
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HEPHESENTA(J.O 

7-Do Pt·esillentc da Camara de Patrocínio, prolcótando contra .a transfcrcncia ele parte de 
seu territorio p;1ra o município de Monte Carmcllo. 

HEQUEHBIENTO 

3-De habitantes do districto ele Pinheiros de S.l\Ianocl, solieitanrlo seja eonscrva<la a anti<>:1 
denominação d'aquclle districto, que f'<!ra mudado para o de-(( Pinhotyha. 0 

Dn de Agr!cultua·a, c Industrias 

OFFICIOS 

12-Do PrcsidPntc c Secretario da Associação Comrncr<:i:·l de jJinas, protestando eontt·a o 
projecto n. Hi, de 1919. 

!:l-Do Presidente c Secretario da Associa<;ão Commcrcíal de :IIinas, enviando copia de nrn 
parecer da Associaçúo de Commcrcio, Industriu c Lavoura de Barbacena, relativamente ao pro-
jecto n. -lU, de 1019. 

PHOJECTOS 

D - N. 17, sobre auxilio ús municipalidades que fundarem apl'emlizaclos agrícolas. 
10-N. 1li, sobre fornecimento de muchinus, sementes, adubos c an!Inaes de ra<;a aos lavm-

dorcs mineiros. 
17-N. 35, sobre reorganização do scrvic:o ele colonização no Estudo. 
18-N. "-, do Senado, sobre purcellamento de terras parlicuiarcs. 
Hl -N. G, do Senado, concedendo prazo de Cinco unnos aos colonos <[o nuclco «Ho<lrigo 

Silva>• e cedendo á Camara Municipal de Guanhãcs o predio em que funccwnou a cadeia local. 

HEPHESENTAÇAO 

8-Do Presidente c Vice-Presidente da Camara de Campo Dello, sobre crear;iío de urna feira 
de gado nesse município. 

TELEGHA~DIA 

!l-De Appuricio Coutinho, pela Comrnissão de Commercio ele Lacticinios, pedindo providen-
cias contra a prohibição da exportação de manteiga para os Estados do Norte do llra~il. 

Da de Obras Publicas 

1;\'DI CM.:.\ O 

8- N. 2, sobre a necessidade de restabelecer a linha do correio de Pirapúra a Paracatú. 

OFFICIO 

12-.D? S~cretario õa Agricultura, devolvendo informado o requerimccto de Levino Bot•ges, 
sobre prmlegw de zona. 
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HEPHESENTA(:.\0 

11 _ Do .João Sovoriano 1\odrigues da Cunha _o outro~, so.bre pr_iv.ilegio para a comtr·ucção 
00 urna estrada de ferro quo partindo de Uborabmha, v a ale as dr vrsas com Goyaz. 

Da de Instrucção Publica 

PHOJECTO 

!i _ ~. s, sohre eqnipa nu;ão do curso normal do instituto lhochnico e profissional do Al-
fenas ú Escola Normul :llodt>lo d<t Capital. _ . 

(i _ N. 9, aoamlo o ser·vrço de mspecçao mothca escolar. 
0 _ N. '12, sobro eqniparac;üo do Gymnasio do l\ambuhy ú Escola ~orm.al Modelo da C~· 

pita\, e doando a Carnara :llunicipal respectiva com os predios onde funccwnaram a cadem 
c eseolas p!Jlica>. 

Da <le Saudo Publica 

HEPHESEJ\TA(_:.\0 

1 _ De Luiz :llagalhãcs <L\ vila o outros, pr')lestando contra o oxorckio de pharmaceutieos 
praticas. 

Estão pendentes de discussão na Camara, os projectos de 1919 
Do ·1. ", de sua iniciativa : 

N. 13 -(~.o turno ) sobre reforma constitucional; 
N. :l~J -sobro divisas do districto da cidalio do Patrocínio ; 
N. 3G -- sob,·.) oqniparaç<lo do cargo do zelador· do Palacio da Jusli<;a ao do porteiro das 

Stcrolarias de Estado. 
l)p '> a. 

N. ;; .:_ .s.ob;·o cobrança do imposto de oxportaç<lo do arroz ; 
~. 0 - sobr·o equiparaçií? d? curso normal üo Instituto Tochnico o Profi.ssional de Alfona3 

ú Escola Normal Modelo da Caprlal ; 
N. !J - ~obre ereaçiío do serviço de inspecc;iio medica escolar; 
N. 1 1--dand0 a denominaçfto de-«Paraisopolis»-á comarca e termo do S.Jo<é do Paraíso· 
N. _ '12.--; sobre equip~rac;üo elo Gymriasio de .Bamlmhy á Escola Normal ::O.Iodolo da Capital: 

o do~c;ao ~· Carnara 1\luruc,pal respectrva do~ predro~ quo serviram de eadêa e osc?las publicas ; 
IN. I fJ - sob r? f?rnoc11nonto do machmas agrrcolas, sementes, adubos e anunaos do raça 

aos lavi'Jdorcs mmmros; 
N. 17 -sobre .auxílios ús municipalidades quo fundarem um aprendizado agricola ou es-

cola pratica do ugncultura ; 
N. !lfi- sobre croac;ilo de uma delegacia auxiliur de policia em Cberaba; 

De iniciativa do Senado : 
N. ~·- sobro parcollamento do terras particulures; 
N. ü- so))l'o eoncessão do prazo aos colonos do nucleo «Hodrigo Silva»"-, o sobre ces-

são ú Camara elo Guanhãos do prodio que serviu do cadêa nacruolla cidade ; 
Do :J.•: 

N. ~.~ -sobre limites en~re ?s municípios do Ilam_Jmhy, Pinm,hy e Fo~miga ; 
N. iJ:J- sobro a teorgamzaçao do sorvrço do colomzação no Estado Mmas. 

Trabalhos Legislativos dos Estados 
(Uecebidos pola Secretaria em 1919) 

AMAí'ONAS 

1 Volume do annaos da Assobléa Legi~lativa de 1017. (Sess<ls ordinaria). 

llAIIIA 

2 Volumes elo annaes da Assembléa Legislativa, de 1017 .. 
1 Dito üo 1\llS. (Soss<1o ordinaria). 
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CEAHA' 

1 Volume de armaes da Assembléa Legislativa de 1916 (S8ssl\o ordinaria) 
2 Volumes da Mensagem Presidencial, de 1919. 

GOYAZ 

.. 1 Vol_ml?-e do dec. n. 5. 7ij5, de 10 de junho de 1\l 18, sobre organização judiciana e processo 
c1v1l e cnmmal. 

1 Volume do dcc. n. 5.030, de 24 de outubro de IHS, sobre ensino primaria. 
l Volume do tomo XXV, da:i Leis de 1918. 
i Volume da :\lensagem Presidencial de l!JI8. 
1 Dito de l!.ll9. 
1 Volume do Hcgimento Interno da Camara dos Deputados de l!l17. 

PEIL\'A:Ifl3l'CO 

l Volume de annaes do Senado de 1917. 
1 Dito de HJI8 (sessão ordinaria). 
1 Volume da Synopse do Senado de 1!l17. 
I dito de I U18. (Sessão ordinaria). 

HIO GHA:\'DE DO SUL 

Volume de annaes da .\soemcléa dos Bcpresenlantcs, <le l!ll8. (Sessão ordinaria). 

HIO DE JA~EIHO 

1 Volume de annacs da As6embléa Legislativa fli'Ovincial de 183ü. (Sessiio extraodinaria), 
2 vohunes de annaes da Assemhléa Legislativa c Constituinte de 1917. (Sessão cxlraordinaria). 

1 Volume da Synopse dos trabalhos da .\ssemlJl<'~a Legislativa ele I !ll7. 
a Ditos de 1918. (Sessão ordinaria). 

S. PAL'LO 

2 volumes de annaes do Senado de I !.l 18. ('lessão ordiuaria). 
I Volume do rclatorio c synopse dos trabalhos do Senado de 1018. (Sessiio ordinaria). 



8. a legislatura~~ Congresso Mineiro=- (1919-1922) 

C.A.::MAR.A. DOS DEPUTADOS 

1." Circumscdpção 

1 Dr. Francisco Alves ~foreira da !tocha, Bomfim. 
':! Dr. Adolpho Hibciro Vianna, Helio lloriz,mtc. 
3 Coronel l\Iodestino Gonçalves, Santa Luzia do llio das Velhas. 
4 (Vaga). 

ti Dr. Miguel Antonio de Lana c Silva, Ponte Nova. 
G Dr. Cordovil Pinto Coelho, ~!anlmassú. 
7 Dr. Francisco de Paula Bocha Lugoa Filho, Ouro Prelo. 
8 Padre ,\gostinho José Ferreira de Souza, llio Pt·eto. 

3.a Circnmscrlpf,~ào 

9 Dr. Alfredo ll!artins de Lima Castello Branco, Além Parühyba. 
10 Dr. Joii.o Daeta Neves, Carungola. 
11 Ik Josó Hicardo Hebello llortü, Viçosa. 
12 Dr. Navantino Santos, Cataguuzes. 

4. n Circumsct•ipção 

13 Dr. Pc_:icles Yieira ~e :IIendonça, S. Joüo Ncpomuceno. 
J.1. Dr .. Joao Maria de llhranda Manso, ~lat' de IIespanha. 
Hí Dt·. Eugenio da Cunba e :llello, 1\io Branco. 
-!li llr. Hubens Ferreira Campos, .Juiz de Fóra. 

5. n Clrcumscril)Çâo 

17 Dr. Carlos da Silva Fortes, Barbacena. 
18 Dr. José Francisco Bias Fortes, Barbacena. 
l!l Dr. Viviano da Silva Caldas, Prados. 
20 Dr. Oscar Versiani Velloso, Alto Hio Doce. 

().a Circumscripção 

21 ll!onsenbor Joüo l\Inrtinho de Almeida Bello Horizonte. 
2~ Dt·. Alcides Gonc;alves, Pitanguy. ' 
:!a Dr. D?nato Andrade, Estaçfw Je S. l\Iiguel- Formiga. 
24 Dt·. DJalma Pinheiro Chagas, Oliveira. 

7. a Circumscrlpção 

2!J Dr. Francisco Luiz da Sliva Campos Ilello Horizonte. 
~6 llr. Francisco de Oliveira Lessa Gua~upó. 
27 Dr. Adelio l\Iaciel, Patos. ' 
28 Dr. Mario Ferreira de Azevedo, Santa Bita do Cassia. 

R.-3 
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8. • Circumscripção 

2\l Pbarmaceutico João de Almeida Lisboa, Aguas Virtuosas • 
. ,!\Q ,Dr . .Joa.,q11im {"~rraz Hiheiro du, Luz, Helio Horizonte. 
'.3'1 I qro)~e-lliqsbqtristja~IO do Pr.ado, Paraguassú. · 
•32 · ·Dr • .Júaof Ileãh de Paria,: Alfenas. . 

.~.a Clrcumscrlpção 

:J:l Dr. José Braz Pereira Gomes, Itajubá. 
:H Dr·. Annibal de Paiva ,\sst~mpç;io, Caldas. 
3!i Dr. Enrieo Leopoldo de Bulhões Uutr·a, Santa Hita do Sapucahy. 
36 Dr. João Tavares Corrêa Berai<b, !'ouso Alegre. 

10." Clrcumscripção 

37 Coronel Garihaldi de Castro ~lello, Prata. 
3R ]Jr·. Argemiro de·Hezende Costa, Helio Horizonte. 
3!) Dr. Fi<lelis Heis, llello Ilorizoule . 
.10 Dr. Silvino Pacheco de Araujo, Uberaba. 

11 .. a Circumscrip~Jão 

'11 Dr. Nelson Coelho de Senna, llello Horizonte. 
42 Dr. Elpidio :\1. Cannabrava, Bello Horizonte. 
48 P!tannaccutico lgnacio Alves Barroso, Serro- Correntes. 
H Dr. Euler de Salles Coelho, Bel!o Horizonte. 

12.• Circumscripção 

Hí Coronel l'et!ro Laborne, Grão :IIogol. 
41) Dr. Joüo Antonio Lopes ele Figueiredo, Theophilo Oltoni • 
.fi Coronel Ignacio Carlos illot·eira Mmta, Ar·assuahy. 
48 Dr. Olyntho ~lartins da Silva, .lecruitinhonha. 

SENADO 

1 Dr. Levindo Ferreira Lopes, Helio Horizonte. 
2 Dr. Virgilio Martins de ~lello Franco, De !lo Horizonte. 
:1 Dr. Francisco de Andracle Botelho, Leopoldina . 
. { Coronel Francisco Hibeii·o de Oliveira, Entre Hios. . 
!j Coronel Olympio Julio de Oliveira Mourüo, Diamantina. 
G Dr. José Vieira Marques, Palmyra. 
7 Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Britto, llello Horizonte. 
8 Dr. Augusto Gloria Ferreira Alves, S. Jufw Nepomuceno. 
!J Dr. José l\ibeiro de Miranda .Junior, Ouro Fino. . 

10 Coronel Getulio Hibeiro de Carvalho, Guanh;les. 
11 Dr. Francisco Coelho Duarte Iladaró, :llinas Novas. 
12 (Vaga). 
1:3 Coronel Eduardo Carlos Vilhena do Amaral, Pouso. Alegre. 
H Dr. Camillo Augusto Maria de Brito, BeiJo Horizonte. 
Hí Llr. Nuno da Cunha l\lello, Arassuahy. 
lU Dr. Jo,é Can<iJdo de Sonza Vianna, Abaeté. 
·I i Dr. Gaht·iel de Oliveira Santos, llello Horizonte. 
18 Conego Francisco Xavier de Almeida Holim, Curvello. 
Hl Dr. Levindo Eduardo Coelho, Uh;i; 
20 Coronel ~Janoel Alves de Lemos, S. Gonc:alo do Sapucahy. 
21 Dr. José Cupertino Teixeira Pontes, Hio Casca. 
22 Dr. Diogo Luiz de Alrr:eida Percit·a dt: Vasconcello~, Ouro Preto. 
2:3 Dr .. José Tavares de :llello, Queluz. 
21. (Vaga). 
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Projectos iniciados e movimentados na Camara dos Deputados em 1919 

Transumpto 

--------------------------------------------------------------
JUI!J Fixa a Fo.J'(;a Publica do Estado para Apresentado em R de julho do 1\Jl\l, JHtssou pe-

o tcxer·crcro de 3920. las trcs discnss<Jcs regimentaes em 10 e 31 
desse mez e em 21 de agoHto, tendo r·ecolJido 
diversas emendas na se-gunda c na terceira. 

~o dia 22 do agosto. foi remettido ao Senado com 
a seguinte rcdac<;[w final, nessa dat:~. appro-
vada: 

Parecer· e 1'erlacçiío pm·a lcí·ccira discu~s[ío do 
projecto n, 1, (Força l'ulilica) 

A Commissão de Força Publica da Camar·a dos 
D<Jputados, examinando novamente o p•·ojflcto 
n 7 1, deste anno, já approvado em segunda 
discussão, é de parecer (jU(l seja o mesmo su-
brnettido á terceim discussão e approvado 
com a seguinte redac<;tLO : 

O Congresso Legislativo do Estado de l\linas Ge· 
raes decreta : 

Art. l. ° Constará a Força Publica do Estado, 
no exercício de 1\J:W, de um ellectivo de :UX.JU 
homens, sondo lOG offlciaes, inclusivi' quatro 
aggrogados, e 2.RU-1 pra<;as de pret.. distribui-
das de conformidade com a tabella junta n. 
1 B. 

Art. 2.o Para a manutenção da Força P_ublica. 
nesse exercício fica o rroverno auctot·Jzado a 
de~pender a q~antia d~ -!. G!JG: lGSFlOO (quatro 
mil seiscentos c noventa e seis contos, cento 
e sessenta c oito mil c quinhentos reis) de 
conformidade com a tabclla n. 2 n. 

P arDgrapho uni co. As etapas diari«s fl_curn fl. 
xadas em ill?GOO, no maximo, para os rnfcriO· 
res, e tSSOO, no rnaxlmo, para as praças t~e 
pret, podendo o govtJrno, si julgar con~cm
ente, modificar as respectivas tabellas, ntí.o 
Pxcedendo o maximo ds.s c1uantias nellas n-
xadas. 
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Transumpto Observações 

l~Jt~ Fixa a Força Publica do Estado para Art 3.• Fica .o Presidente do Estado auctori-
o exercício de 1920. zado a cxped1r novo Itegulamcnto da Forr;a 

Publica do B~tado. organizando-a de accordo 
com as leis c decretos federaes vigentes. 

A.rt. •1. 0 Revogam·se as disposir;õcs flm contra-
rio. 

Sala das Com missões, 18 de agosto de 1919.-
Pedro Labornc.- Euler Coelho.- Alcides Gon-
çalves. 



Quadro geral da Força Publica do Estado de Minas Geraes para o exercido de 1920 

Sccc;ào :\liliüu· 

N. 1 B 

·I DatalhGcs de infantaria d,; 1 companhia,;, 1 
Esqnadrào de Cav31laria c Servic;o de 

sauu~~ Sccc;ão de llomhctros annexa a0 !." n~ttalh~liJ Outras prac;a,; 

Estvdo-maior 

Unidades 

I 
Secção l\1 il itat'... • • • • • .. . • I 

Servic;o de Saude ........ .. 

1.' Dutulhào ............... . 

Esquudr~lo de cuvalluriu .•• 

S<~cc;ào de Bombeiros,., •.• 

2.o Batalhão ............... . 

3. o Batalhão ............... . 

4.o Batalhão ... , ........... . 

Sornrna. ••• ••••••.• , ••••• 

Ofliciacs Estado 
rnaicw 

l 5 I 1--

o fTi-
ciacs 

1 I 2 

l 1 1 l 4 1 8 I 1 2 
I 

I l 1 l I 4 8 

---11111 4 8 

1 ~ 4 4 ~ 4 17 17 35 4 1 IG 

Estrtdo monot· 

18 Hl 2 2 

I l- :) 4 

---
1 1 I - .J ·I ~~ l" 

I I 1 - . ·I .J !'! 12 

1 ·I ·I 12 12 :JG 31i - -

IG 1 1 -1 :lr) IR 18 '·I ;·, l 
v IGG tGGj 

· - 18 de ·agosto do 1"1°.-'•'ulor Coelho.-Podro Lrc.horno,-Alcides Gon;.rc.Jvcs, Sala das commtssocs, v v '-" 

liG R 8 -

121 - - 3 

30 2-

GOO B 8-

1 ••.• ! .).) 8 8-

(j()(J 8 8-

1-

'rota! do clTectivo 
da Força 

5-- 5 

\) 0 

Gt7 G70 

17G 180 

45 

21 731 753 

21 5G1 585 

731 752 

lOG 2.801 3.(JcJO 

180 4 

ISO 



• 

I 

/ 



-ll-

N_2 B 
F ixacão da Forca Publica para o exercicio de 1920 

Classiflca<;iío 

a) Pessoal; 

4 Tencntos-coroneis, .............................. . 
G Majores, sendo 1 as~istento o 1 aggrogado ....... . 
1 Major Chefe do Scrviç.o do Saude e Diroctot' do 

Hospital Militar .............................. . 
G Capitlles mcdicos, sondo l agg•·ogado ..••.••.•.•... 
1 Capit.ào auditot• .................................. .. 

23 cn.pitàcs, sendo I intendente geral o l secretai·io 
da Secçi!.o !11ilitar ............................ . 

23 Primeiros-tenentes, sendo l cirurgiãO dentista c I 
pharmaceutico .............................. .. 

42 Segundos-tenentes, sendo 2 aggregados ..•...••.• 
l Dircctor de rnusica .............................. .. 
•1 Sargcnto..;-ajudantes .............................. . 

3\.l 1. 01 Sargentos, sondo ·1 mtendentes, 16 amannenses 
e l meste de musica . . . . . . . . ..•......•••....• 

86 2. 01 Sargentos, senda 16 amanuenses, 1 contPa-
mestre do music!.l e 18 intendentes ............. . 

58 3. 0
• Sargentos, sendo •1 corneteiros móros ......•. 

17-1 Cabos de esquadra, sondo ·í corneteiros •1 tr,mbores. 
]I• .\!ns!cos de l.• classe ................. · ........... . 
!O Mus1cos de 2. • classe ............................ .. 
10 :\Iusicos de 3 • classe .....••..• , .•...... , .. . 

16!l Anspessad~s, sendo 1 corrieiro o 2 ferrador~~''·· 
2.205 Soldados, sendo 2 rerradores •. · ·' · • 

G!l Soldados signaleir?s,sondo ai ~~·r~"c't'o"iro~'. 32" i;\~;: 
borcs e a chrms........ ' 1 

...... t •••••••••••••••• 

li) l~t~pa ílx~ de ,l$800 diarios para 2.8\J.l pra-
•,as de p1 ot, sendo dobrada para os infe-
l'lOrcs .••..•••...•.••• .••••.••••••• , ........ . 

c) Gratiflcaçào a rcongajados ........... , .. .. 

d) Fardamento e cal<;udo, ....... , •••••.•...... 

c) Fonaf[em, fcrruli·crn o medicamentos para 
o~ annnaes e forragem para os dos of!i 
c1aes nJontados .••.••••••••.•.••••••••.••.. 

f) Ajuda do custo a ofllciaes em diligcncia ••.• 

9) Remonta dos animaes do Esquadrão de Ca-
vall:ma e dos dos olliciaes montados., •••. 

h) Compra o concertos de armamento muni· 
çAo c ec1uipun1ento .• , .•. , ... ..••• , : ..... , 

i) Aquartelamen~o, entorramento, expediente, 
luz e 1:01}0:::;000 para conservação da li-
nha de t1ro .....• ••..• , •..••.•..• , •••... 

j) Bombeiros ..................... , .......... . 

Somrna ••.• •••... , , , •.••.•• , , ••••.•.•.•••• 

2SOOO 

l$900 
rg~oo 

18700 
lSGOü 
18iüü 
1~500 
18400 
1))100 
1~200 

1SSOO 
S200 

Vencimentos. 

Pol' anno 

8: 100:)000 
6:000))000 

G:ooosooo 
5 : OOG!\000 5:ooosooo 
·t:soogooo 
4:2oogooo 
:l:GfJOSOIJO 
3:6rrsooo 
2:\J2ogooo 

27:04G$50() 

5ü:502gnoo 
:ri: DS\JSUUO 

10L:Gl6SOGO 
G:2U5gOOIJ 
5:4758000 
fJ: IIOSOI)fJ 

8o:35!JSOOIJ 
!JH2: 070St)00 

35:259$000 

Total 

:J:l:Cf)IISOIIO 
:lG: OOIJ;-)UJO 

G:UIJIJ))IiÜI) 
SO:OIJO:;;'IIIJO 
5:0lJU))11i)IJ 

110:-100~11{)0 

!lG:GC0$1100 
Hll :21JIJSIJ[JI) 

3:GIJI•S000 
~:\J:.!US<J(JIJ 

:27:UIC;-)'5011 

5G:51J:!SOtlli 
il5: \)C)~ ISO OI) 

lO! :Gl<J))OOO 
li::'05SiJüO 
5:.ri5 I;()() 
5: lliJ~IJI)i) 

SG: :J;J\)í;r JOO 
U~:!:071_1~U01l 

35: 25:J~:oou 

2.021:217$0011 

50:000$1)()1) 

()1)0:00()~000 

50:000$000 

20: oocsom 

2o:ooosooo 

1 O: OIJ().~ OUO 

90:00C$000 

5:0oosooo 

Sala das Commi~socs, 18 de ago~to de 1019.-Bult>r Coelho-Pedro Laborne-Alcides Gont~alves.- A imprimir. 
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Transumpto Observar;ües 

10tJ Fixa a For,;a Publica do Estado para Enviado á sancção pelo Senado sob n. :JGl, em 
o exercício de 1020, 3 de st.tembro. 

Sanccion:ulo 

Lei n. 739, de 12 de setembro de 191\l 

l.\llO ~ Audoriza o Go1·crno a abrir um cre- Apresentado em ll de julho de lOHJ, passon 
dito de 3úO:Oúü:;:ooo para pa"amen- pelas tres discussões regimentacs nos dias 15, 
to de dividas de exercícios J1ndos, 20 •J :m desse mez, tendo recebido na segunda 

1\ll!) 

· duas emendas, elevando o credito a ·100 contos 
e snhordinantlo á Secretaria das Finar11;as os 
avaliadores judiciaes. 

Enviado ú Commissào de Itedacr;ão,. por ella foi 
destacada a emenda n. 2 para constituir pro-
jecto distincto, <[UO tomou o n. lR. 

A redaçM final do projecto primitivo, feita de 
accordo com a emenda n. 1, foi approvada 
em 7 de ag·osto, tendo sido o projecto envia-
do ao Scnádo nessa mesma data. 

b:m 1 • de setembro foi enviado á sancr;úo pelo 
.Sonad0, sob n. 3G2. 

Sanccionn.do 

Lei n. 731, de J de setembro de !010 

Approva as. contas do oxercicio de Apresentado em 12 de julho de l!J10, passou pe-
l'Jl8. las tres discussões regimentaes em 17, 23 e 211 

desse mez, 
N 0 dta 1.0 de agosto foi enviado ao Senado com 

a seguinte rcdac.;:ão final, approvada em 31 de 
julho. 

O congresso Legislativo do Estado de Minas Ge-
racs decreta : 

Art. t,o São apr,rovadas as despesas do exer-
cicio de 1918, constantes das contas verifica-
da~ na Secretaria das Financas, deflnitivamen-
te fixadas em tí\l.•:l6:3:tí78SG14, comprehendendo: 

a) Os dispendios em virtnde das tabe!las da lei 
n. iü\l, de 22 de sotombro de 1017, no total de 

38.25fj;3nlgiOI. 

b) ,\s rcstituir}iics dos deposites da dividn. tlu-
c~na~to .na irnportancia de 4.3v1:G:.I!)$fi28, a~sim 
di~C!'llllllladas: 

De emprostimos oconornicos, .... 
De cofre de o1·phãos . . . . . , •• , 
De bens de ausentes .......... . 
Da Caixa U. da Força Publica:. 

2. 770: 3:35SG00 
485:7:l:lS'>57 

·1: l07))Cl% 
Gl::.!JlS·~:iG 
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Transumpto Observar;ões 

-------------------------------
1010 

S. C.-2 

Approva as contas do exerdcio de De Caixa H, dos Funccionarios •. 
1\llS. De ftanr;.as o cauções ............ . 

:151:\)70$7\)0 
7~8: lGi)8140 

4.B01:630Sti28 

1;) Os dispendios feitos com a cobertura do ser-
vir;o da divida externa no pl'imeiro semestre 
de I!l!S (juros e amortizaç:lo) pela operar;;1o 
do <<funding» no montante de 1,631:100$006. 

rl) O liquido do movimento corri os hancos no 
paiz durante o cxcrcicio, no valor de •..•. 
J.l,C07:3rXl$153. 

e) Os suppl'imentos feitos ao exercício de l\H7, 
de credito c numerario par·a solver os com-
promi~so< de sua despesa no total liquido 
de l.2G0:031:~;7:32 

Art. 2. 0 São approvados os crcditos : 

a) Supplemcntares abertos e justificados nos 
decs. ns. 5.165, 5.16r), de :l de abril de 101\), 
5.177, deU de maio de 1919 e5.170, de 1G de 
maio de 19!0, no total de 905:866$08!. 

b) Especiaos-aber·tos e justificados nos decs. 
ns 5 10\), 5 11 •1, 5 13\l respectivamente de 20 
e 28 de setembro de I!J18 e 10 de janeiro de 
1010, no total de 1:W:OOOSOOO. 

c) Extraordinal'ios -aber•t.os de conformidade 
com os arts. 20, 28 e :39 da lei n. 700, de 2~ 
de setembro de 1017, no total de ........ 
!.850:251$170. 

Al't. 3. o Sáo reconhecidos e confirmados os r e· 
cursos e receita quo teve o exercício de 1Hl8, 
lixados em Hl8\l5:GZ>0$007, que comprehendem: 

a) A renda ordinaria anocadada de accordo 
com a lei n. 700, do 22 de setcmbt•o de 1\lli, 

• na importancia de 3i.G59:181$U7 e a cxtra-
ordinaria arrecadada de accordo com os pa-
rugraphos da mesma lei na importancia de 
5, 050: 1·13$259. . 

b) Os dcpositos em dinheiro e recolhidos : 

Na caixa Econornica ..•..... , •.•. 
No cofre de orphãos ........... . 
De bens de ausentes ..•••••..•••• 
De fianças c cauções ........... . 
Na Catxa Dencflc~nte da Força 

I)ublica. .......• •••••••..... • 
Na Caixa Beneficente dos Func· 

cionar·ios •••••.. ~ ...•. · · . . .•. • 

No total de ....... · .. 

3 080:3POS11I 
13:7ti<J~847 
3\J:31·1~7G5 

l. 622: 582~ 5 j(j 

102:007SiGS 

2:?1:7P1S88I 

5.D90:G5\JSGI8 
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Transumpto Observações 

Approva as contas do exerci cio de c) A em iss:io de titules «funding» nu valor de 
L\118. J.,G:lt:•100~01)0. 

cl) A opcrar;<1o bancaria reali~ada com a collo-
ca~{'?. d.c ;polices na importancia de ........ 
7, r\Jb::>13$~10, 

e) O liquido do movimento de contas com as 
municipalidades no valor de 159:150S28H, 

() As provisões de credito J•e:Jii7adas e numera-
rio recebido do exercício de 1\Jl\J, para Oü-
correi' a lirtni<lar;llo da despesa do exercido 
de 1\118, no valor ~irtnido de 51 >:3:l1S3\Ji. 

g) Os saldos transportados do exercício de 
1\117 no valor de :.!5.lti2:25i$i0l. 

Art. 4. 0 Os saldos demonstradd's no balanço 
em poder de bancos e a debitos de exar.toi·es ~ 
diversos J·csponsaveis, s:io transportatlos para 
o exercício de 1\119, pal'a o etl'eito do se~·em 
ai[Uclles· movitncntados nas respectivas contas 
correntes e estes, rtnando lirtuidados, recP-bi-
dos c eseriptnrados sob a epigraphe-Indemni-
zar;M--da renda eventual. 

li.rt. 5.0 As remias deste cxcnici.) provenientes 
de impo~tos de lançamento, que núo tenham 
sido anecadados, faráO parte da divida activa 
do gstado c corno tal serão oscriptur~ulas no 
exercício em r1ue se effectnar a cobrança. 

Art. G.° Fica approvado o halanço:do activo e 
passivo do Est:ado I[Ue révcla a estimac;ào dos 
valores componentes do Patrimonio do Estado 
e as J·esponsabilidades ao mesmo vincnladas, 
constantes do activo, as seguintes parccllas : 

~>~·oprio do. Estado ••••••.. ;, •..• 
Divid~t act1va ................. _, 
Valores do J<~stado ............. . 
Amort1zar~ào da di vida externa •• 
Mun!típaÍidades .••••••. , , •.. , . , 
Saldos para 1\Jl\J .............. .. 

No total de ............... . 

c do passivo 

Divida externa fundada ... , .... 
IJivida interna fundada .• ,,, .•. , 
Divida 11uctuante ....... , ..... 
Divida convertida ••••••. , , , , .• 
Bancos ....................... . 
Ernprestirnos municipaes ....... . 
Exercício de 191D ............. .. 

214.27-!:88 1502-1 
48. ()[5: !J!l7)l8!l!J 

<1, 771:137~$1% 
l.()\):l:ü(J]$:JÕJ0 

19.22'!:08G~:It() 
22.132:081S3G3 

:lll,tHG::Z83Si81 

116 121:1110$000 
GO. I 11: 2f~l;i;il00 
15 .::l58:Ht,:JS7i2 
2. :l7fj : ooosuoo 
-1. ](12: 8H587(18 

:302:51\ISliO 
5 n:asts301 

No total d\l ................ l\18,UtG:J8DSI:l1 
Com" dilferença a favor do Patrimouio de .... , 

112.Giü:OOISH7. 
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1919 3 Approva as contas do exercício de Enviado á sancc;iio pelo Senado, sob n. SGl, 
191'.1. em 1. 0 de setembro. 

Sanccionado 

Lei n. 735, de 12 de setembro de 1919 

Auctoriza o governo a expedir regu- Apresentando em 15 de julho de 191\l, passou pc-
lamento para a Caixa Ileneflcente las tres discussões regimenta<ls em 21 de julho. 
dos Funccionarios Publicos. c em HJ e 25 de agosto. Em terceira discus-

sào foi destacado o art, 3 para constituir o 
projecto n. 32. 

Em 27 de agosto foi enviado ao Senado o de n. 
4 com a seguinte redacc;iio final, approvada 
nessa mesma data : 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes d,Jcreta : 

Art. 1. ° Fica o Poder Executivo auctorizado a 
expedir regulamento para a Caixa Beneficente 
dos Funccionarios l'ublicos, consolidando as 
disposições legislativas vigentes. 

I. 0 O Poder Executivo promoverá a acquisi-
ç<lo de pe1·sonalidade .'uridica da referida 
Caixa e dar-lhe-á um Conselho Administrativo, 
gratuito, composto de contribuintes e superin-
tcndido pelo Secretario das Finanças. 

§ 2, 0 A' Caixa emprestará o Poder gxecutivo, 
abrindo para isso o necessario credito, cem 
contos de réis, a juros de 3 0/ 0 e amortizaçiio 
de 2 o/', annualmente, para o fim de serem 
app:icados, nos termos que o regulamento pre· 
screver, em emprestimos aos funccionarios pu-
blicos, a juro annual de 10 °/0, 

Art. 2.° Ficam prohibidas as consignações de 
vencimentos. sob qualc[ner fórma, ainda que 
por procuração irrevogavel ou em causa pro-
pria. 

r~xceptuam-se desta prohibição : 

L,oJ As consignações feitas a ascendentes, des-
cendentes, irmií.s solteiras ou conjug<•S dos 
funccionarios ; 

2.QJ As consignações feitas à Caixa Dcncpcenta: 

3, Q) As consignações feitas ás associoções, coo-
perativas ou não, auctorizadas ):lor decreto do 
l'oder Executivo a recebei-as, desde que pre-
encham as condições prescriptas cw regula-
mentos. 
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l\ll9 4 

1919 5 

1U19 (i 

Auctoriza o governo a expedir regu- Art. 3.• Esta lei entrará em vigor desde a 
lamento para a Caixa Beneficente data da sua publicar;ilo, revogadas as dispo~t-
dos Funccionarios Publicos. ções em contrario. ' 

Enviado á sancção pelo Senado sob n. 3G9, em 
G de setembro. 

Snnccion;ulo 

Lei n. 742, de 13 de setembro de lU19 

Quanto ao andamento do projecto n. 32, veja-se 
esse projecto. 

Fixa 0 imposto solll'e a exporta~ão Apresentl'do em 1\l de julho de 1\llll, foi appro-
do arroz em casca e do arroz benc- vado em primeira discussão no. dia 2B, sendo 
flciado, enviado .á Commissão de Orçamento c contas, 

Pende de parecer para segunda discussào 

Fixa novas taxas para a arrccadaç:1lo Apresentado em 18 de julho de 191\l, passou 
do imposto ter)'itorial e contém ou- pelas tres discussões regimcntacs nos dias ~2 
tras disposi~ôes referentes a essa de julho o 21 c 2G de agosto, tendo recebido 
materia emendas por occasião da terceira discnssào. 

Em 27 de agosto fo1 enviado ao Senado com a 
seguinte rcdac<;ão final, feita conforme o ven· 
cido: 

O Congresso Legislativo do !Nado de l\Iinas 
G eraes decreta : 

Art. 1. 0 O imposto territorial, instituído pela 
lei n. ~71, de 1.0 de setembro de 18\l9, incide 
sobre os terrenos ruraes c urbanos. 

§ 1.0 Sobre os terrenos urbanos, ,isto é, das ci-
dades e villas, o imposto é o seguinte : 

a) Sobre a arca, cincoenta réis por mil' mct~os 
quadrados de snpcrflcio, sendo a fracç1l.o mí-
nima do imposto de lSOOO; 

I!) Sohre o valor venal do terreno, excluídas as 
bemfcitorias, cinco decimos por, cento, sendo 
a fracção mínima do imposto 2SfJJJ. 

2, 0 ,Sobre os terreno~ ruraes o impo:;to é 0 segmnte : 

a),. Sobre a area, ~e!n réis J!Or alqueiJ·e~ sendo 
l);>OO a fracç:lo rnmJma do Imposto; 

I!) Sobre o v~lor da~ terras, <1uatro decimos por 
cento, abatidos na<1uellc valor vinte por cento 
a titulo de bcmfcitorias. ' 

Art. 2,• Far·se ú o lan<;amento .. 
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'l'ransurnpto 

Fixa novas taxas para a arrccadac;ão 
do imposto territorial e contém ou-
tras disposic;õe& referentes a essa 
ma teria. 

Ob;~ervac;õcs 

I. o por declaração do contribuinte, que meneio-
nm·à a area, a situac;ào e o valo!· da sna pro-

I)riedadc, do accordo com os p1·eceit.os do art. 
.o c as exigencias estabelecidas em regula-

mento ; 

2. 0 por a c to do officio do agente fl~cal, nos ca-
sos de omissão ou fraude da declarac·;\o do 
contribuinte ; ' 

1.0 A declm·ac;ão do contribuinte pc)dc ser im-
pugnada pelo agente fiscal e, nesse caso, e~te 
fará o lanc;arncn.to, de accordo com os dados 
de que dispuzor, segundo as normas prescri· 
ptas em regulamento ; 

§ 2 ° Ft>ito o lanc;~unento, na fórma do paragra-
pho anterior, o contrilminte poderá reconcr, 
nos prazos e fórrnas rtue forem pr2scritos, para 
o Secrcltario das Finanças, e não ~endo 1111mi-
dido recJuercr ti sua custa avaliação judicial dos 
bens sujeitos ao imposto. 

'§ 3 ° DecidiC.Q o J•ecurso on feita a avalia•;ào ju-
dicial, o lanc~amento se fará de accor<lo c:om a 
deeisilo proferida e sara definitivo até a s1Ía 
revidão. 

§ ·1.• As alt.erac;ôes, por c1ualc!Uér titulo de 
transmissào ou por divisão da propriedade tet· 
ritor:al, serão levadas ao conheeimento do 
agente fiscal pelos respectivos Jl!'opriet.arios, 
escri v~'i.cs e offlcw.cs de registro, sol! as penas 
!!Ue o regulamento prescrever. 

5. • Serão, de accordo com o mesmo regula-
mc,nto, annotadas nos lanc;amcntos as mut.a-
c;ões, a c1ualquer título, da propriedade territo-
rial. 

§ G.o Itespondem pelo imposto os locatarios, 
anendatarios. em ph.vteut.as, usufructual'ios, 
fo:·ei!·os, c1·edores anthicrcticos e quaesquc!' 
possuidores dos terrenos a clle sujeitos. 

7.• O Governo do E~tado poderá instit~Ji_r 
commissôes municipaes gratuitas, para o cllc!-
to de organizar o censo territorial e infor!nar 
os recursos de qne. trata o § 2 ° desle artigo, 
c1uando se fizer necessario. 

§ s.o O tahelli~es, escr:vães: officiaes de re· 
gtstro de moveis, collectores, flscaes de renda.s 
e avaliadores judiciacs do ~stado serào obrt· 
gados, sob as 'penas que for'em pre~criptas eu; 
regulamento, a prestar todo o auxd10 cpte lhes 
for determinado, no sentido de facilitar e tor-
nar verdadeiro o lanc;amento c de arrecadar o 
imposto devido. 
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Observações 

---- ---- ------------------------- ---------------------------------
G Fixa novas taxas para a ürrecadação § !), 0 Para execu1;ão desta lei ~ respectivo rcgu-

do imposto territorial e contém ou- Jumento ficara o poder execut1vo auctonzado a 
tras disposições referente~ a essa impor multas; 
ma teria. 

(,O até ;>O •/o. progressivamente ou n:1o. de va-
lor do imposto, aos contribuintes remissos no 
pagamento nas épocas detenninadr,s ; 

2. o de !\0~000 até 2:0<)(~00'), aos contribuintes e 
funcdonario~ f(Ue infl'ingircrn as disposi1;ões 
desta lei, do sen regutamer1to e das iL.stru-
C!)Ões expedidas para sua exccuf;t\0. 

10.. Serão di;~pcnsados do i.mposto de indus-
1nas e proflssoes os engcnhmros e agrunenso-
rcs cruc prestarem o seu concurso ao lanf;a-
mento do imposto e a formarào do censo ter-
ritorial nos termos prescriptos no regula-
mento. 

11. O imposto tenitorial grava o immovel so-
bre que recáe, para o effeito de ser exigível 
do respectivo possuidor ou ad1tuirente. 

12. Nenhum notario ou official de registro de 
immoveis podera Jan1;ar, inscrever ou trans-
crever escriptura de twnsmissão de tona a 
qualquer titulo, arrendamento. hypot.heca, an-
tichrcse, aforamento ou emphyteuse sem l!lW 
della conste declar<H~M da reparti<;ão fls<;al 
comretent<: Je estar 'pago o imposto tCITito-
rial devido até a data do contracto. O infractor 
H cara suje! to á multa de 1 :O< 0$000 a 5:000$000 
em beneficiO dos cofres do Estado, e a suspen-
sào de emprego por seis mezes. 

§ 13. ·Nenhuma partilha será julgada sem a pro 
va feita, nos termos do paragrapho antece-
dente, de estar pago o imposto devido pelo 
monte ou pelo de cujus. O juiz infractor ficar :i. 
sujeito á multa de um a cinco contos !le réis 
e á suspensão do cargo por seis mezes, 

B. Nenhuma acçào, fundada ~ohre domínio 
ou posse ~a _Propriedade territorial, ser:'t pro-
posta em JUIZO sem que seu auetor prove es-
tar pag.o o imposto por .elle devido at.é a data 
da ultima presüu<ão, mconendo o infractor 
nas penas do paragrapho anterior. 

15. ND.o ser1lo assignadas as cnrtas dE' arrema-
tação, de adjudicaç:to c de remissão de terras 
sujeitas ao imposto territorial sem a prova, por 
declaraçào da repartil;ão fiscal c'ompctente, do 
pagamento do imposto devido até a ancmata-
()ào, adjudicac;ão OU l'ClllÍ'iSil.o, 0' juiz infractCl' 
llcat·a sujeito ás penas do§ 11. 
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Transumpto 

Fixa novas taxas para a arrecadação § IG. Os notm·ios, escriv!lcs e c;llil;i:w~ do t·o-
do imposto territorial e contém ou· gistro de immovcis fomecerào aos agentes lls-
tras di~posir;õcs referentes a essa caes, no prazo Ctuc for t!stabelecido no regula-
materia. mento, as estatísticas das tmnsmiss<ies, po1' 

ctualctuer titulo, do immoveis sujeitos ao un-
posto tcnitorial, constantes ele seus cartorios 
e realizadas durante o semestre. O infn1r:tot· 
ficará sujeito tí lllulta de [i<J:.:coo a 2l/J~iJOO, e o 
dobro na reincidencia. 

17. Nas transmissCíes por titulo patticnlat•, o 
adquir·ente fl<]a obrigado a nver·hal-o dentro do 
dois rnezes na col!octoriA resp<~cth·a, ,ob pon:1. 
de multa de :íO~OCO. 

18. S;lo obrigado~ as dcclat·ar.:<ies neces~arias 
pam o lançamento üo imposto o,; 1 eprosentan-
tes lega os dos contribuintes. 

§ l!l. Em caso de litig·io sobre o clominio elo im-
movei sujeito ao iti1posto tr:nilot in!, os liti-
gante:-; sào obrigados ús dcclai·at~Uc~ exi:.!,'idas 
para o lanr;amento, sob pena de inulta ele 50~ 
a IU060f)), impost.a pelos ng·c1JllP~ fi>.;caes, com 
recurso para o Sec!'(~turio llas Finanr;o ~-

§ 20. O governo, no regubmento C[Uü cxpcdit· 
para execnr;ão desta lei, determinará a f<.Ír·rna 
do lançamento e da dcclarar;üo, e a t!poca do 
pagamcnt.o do imposto, podendo dividil-o em 
prcstar;ões, hem como estabelecerá a porcen-
tagem a pagar aos encm·rr_•gados da arrecacla-
çào, fixando o valor das t·espectivas fianças. 

§ 21 São isentos do imposto tenitorial sobre n. 
arca c ad-ralure111 : 

1. • Os terrenos occupados por estabelecimentos 
de caridade c de bencllccnci11. e os de associa-
r.;ôes operarias c instituir.;ües pias e ele assisten-
da; 

2.0 Os dos nncleos coloniaes nüo emaneipados. 

s.o Os occupados pelos !()ito~, ofllcicinas esta-
ções e casas de operarios e das estradas de for-
ro de automoYeis ou outras, reconhecidos de 
utÚidade publica por d8creto do governo; 

j o Os Je cemitcrios e os occ:upados por templos 
de qua!ctner seita ou conflssüo rclrgiosa e ros· 
pcctivos prcsbyterios ; 

5.o Os de propriedade da Uniüo, elos munkipios 
c dos dist.r1ctos ; 

G. o Os óccupaclos por estahelccimento~ de en-
sino e celucar;ào 
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'l'ransu mpto Observações 

Fixa novas taxas para a arrccadar;ão § 22. Silo isentos do imposto ail-valorcm os pro-
do imposto territorial c contém ou- I1rietarios cujas propnedades rurae~, na tct:~
tras dispo~ir;ões referentes a cs;;a idade de seu vabr, não excederem de 5COSOI.!O. 
materia. 

§ 23. Fica o governo a:1ctorizado a crca r, para 
a cxecur;.ão desta lei, um corpo de peritos lan-
r;adoi·es, até o maximo de 120, non1eado~ em 

· com missão, r1ue se extinguirá findo o lança-
mento. 

§ 21. Os peritos lançadores poderão sm·nr em 
um ou mais municipws, com funcr:.ão que 0 
regulamento lhes rn·escrever, ficando· lhes su-
bordinados, no que se rell1·a ao irnposto t.eni-
t.orial, os collcctores municípaes c avaliadores 
judiciaes. 

~ 25. Fica o governo · auctorí7.ado a crcar, na 
' DirectO!'ia de Fisc::dizar;ào das Rendas do E~

tado, uma secr;i\.o especial cncanegada de todo 
o servir;o relativo ao imposto tenitol'ial, sem 
prej uizo das funcr;ôes da Ser1retaria, rgtunto á 
tomada de contas e exame dos balancetes dos 
cxac.torcs, sem augmento do despesas. 

§ ~G. Pat·a execur;ào desta lei fica o gov21'no 
auctodzado a abrir es necessarios ci·editos, 
até o maximo de 500:000$000. 

§ 27. Concluído o lançamento organizado de 
acco!'do com esta lei o seu regulamento o go-
verno, por decreto, dete~minai'Ú o prazo em 
que por clle se fará a cobrança do imposto 
territorial, decl~rando exlinctos os lançamentos 
anleriorcs, cujos livros scrfw recolhidos ao 
archivo da Secretaria das Finanças. 

§ 2tl. O governo adoptarú, em regulamento , os 
modelos dos livro;,, talões e delarar;õtls refe-
rentes ao imposto territorial. 

20. Nas desapropriar;ôes por necessidadrl ou 
utilidade publica, por parte do Estado ou dos 
municípios. a indemnizar;:lo não poderá cxecc-
der de 20 •;. o valor dado no lançamento para 
cobranr;a d.o imilOsto terrilorial. . 

§ 30. Continuam em vigor c serão consolidadas 
as eisposir,:ões das leis anteriores relativas ao 
imposto territorial, rp1e não contràricm as dis-
posir;ões desta. 

Art. 3." Decretada a arrecadação pelo novo lan-
r;ament?, o governo, no mesmo acto, sob pena 
de null!dado deste, reduzirá os impostos de 
exporta1.:ão sobre os g;encros de producr;ào e 
explorar;ào agrícola e pecuaria do Estado, 
transformados ou não industriãll\lente. Essa 
!educr;ão se fará proporcionalmente á taxa dos 
Impostos e tendo em conta a dlfferença en•re 

. i 
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'l'ransumpt•l 

Fixa novas taxas para a anecada<~ào 
do imposto tenitol'ial c contém ou 
tras disposi<;õcs refcrenteg a essa 
rnatcria. 

O hserv a<jôe> 

a anccad:u;tw do ultimo anno, de iccordo com 
o lan<~amctúo vigente, e a prevista pelo novo 

· lançarncnto do imposto territorial, co.m ded~l
c,çào das despesas constante~ do c!'edllo J·efc-
rido no § 26. 

§ 1. o Essa reduct;:1o será obrigatoria nos am~os 
suhsetfUent.es, guardada a mesma proporçao. 

§ :i.' 'l'riennalmente o lançamento será revisto 
para ser posto t.lo accordo com as modiflca<;ües 
do valor da propriedade c c.om as muta<;ü~s de 
proprictarios, segundo as normas proscl'!ptas 
em reglllamento. 

Art. •1." Revogam-se todas as lois o rogulamen-
tos em contrario. 

Enviado ;i sanct;.:lo pelo Senado, solJ n. :nt. 

~:uaeclon:tdo 

Lei n. 716, de 21) de setembro de 191\1 

I !li O 7 Modifica algumas disposiçües da Con- Apresentado em 21 de julho de 1\HIJ, passou pe-
solidaçao das Leis ·Civis, approva- las tres discussües regimentaes no dia 23 do 
da pela resolução do 28 de dezem· julho e em 13 e 2G de ãgosto, tendo recebido 
b_ro de I fl7l, sobre ac<;ües posse~so- diversas emendas nas duas ultimas discussües 
rws. e tendo sido approvado, por occasiáo da 3.•, 

S. C.-3 

um requerimento da Commis~;io de Legisla<;ào 
e Justi<;a, para que, pela de Redacçào, fosse o 
projecto desdobrado em &. Em eonsequencia 
desse requerimento, no dia 26 de agosto foi 
pela commiss:lo de ltcdac<;ào apresentada e, 
sem debate, approvada a redac<;ào final t.lo 
projecto, dcsdobt'ado em einco, lple tomaram 
os ns. 2;). 2(i, 27, 28 e 2~, com prehendendo eada 
um a seguinte materia : 

O de n. 25, o disposto nos arts. l a G, inclnsivi,, 
e nas. emendas 3 c •1. 

O de n. 26, o disposto nos arts. 7 a 16 e nas 
emendas ns. I, 2, 51 6, 7 e 8 e na que consti-
tuiu o art. 17. 

O de n. 27, o disposto nos m-ts. 21 a :35 e nas 
emendas ns. V, 11 e 12, 

O de n. 28, o dispo~t.o nos arts. 17, lS, 22 e 2tl. 

O de n. 2\J, o di~ posto nos arts. 1\1, 20 .e 21,. c?m 
uma emenda mandando rovo~·ar as disposiçoes 
em cont1·ario. 

Vejam-se csseo; projeetoe. 
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'l'I'Till~Unl p1 O. 

Auctoriza o governo' a equipm·ar a 
Escola Normal l\lodelo, da Capital, 
o cmso nol'!nal do Instituto 'fech-
nico e Profissional de Alfenas. 

Apresentado em í:O de julho de I!Jl!l, foi approva-
do em primeira di~cussão a 2:1 e enviado á 
com missão de Tnstrucr;â.o Publica. 

Pende de parecer para segunda tliscussào 

Crôa o servko tle inspeet;ào lnetlica Apre~entado em 22 de julho de 1\)]9, foi appi·o-
cscolar. · vado em primo1ra discus-ào a 21 c cnv1:vlo :'1 

commíssão de Instrucc;ão Publica. 

j Pende de parecer parn. segunda discuss:io 

Or•:a a Ieceita e f1xa a dr•sp~~a do Aprcsenlatlo em 2il de julho tle 1\ll!l, pas~ou pela,; 
l!;s1ado para o ;>xercicío de Hl20. tres discussôes regimentaes 110s dias 21i de ju-

lho, 20 e 27 de agosto, tendo recehido 51 omcn-
das em segunda c em terceira, 

Em COnSI'I[UCncia do um reqne!'inH)llLO da com-
missão de Orçamento, approvado por occasiào 
da vot.ac;ão do projecto em terceim discu~~:lo, 

. foi destacado o art. 15, que fixa a cont.ribni-
c~ão das prac;as de prct para a Caixa Bencficen-
Íe da For•;a Publica, para constituir o projecto 
n. :Jo. 

Veja-se e,;,;c projecto. 

Em ;?,7 de agosto foi o projecto primitivo enviado 
ao Senado com a seguinte rcdacC)fLO final, ap-
provado nüssa mesma data :, 

O Congresso Legislativo do Estado de :\linas r;u-
raes decreta : · 

onc;A~IENTO DA m:t:EI'l'A 

Art. 1.• A receita do Estado de Minas Geraes, 
para o exercício de 1920, fica orc;ada em •••..• ,. 
:ll:l.i\77:400$000 P st' comporá dos seguintes ti· 
tulos: 

Renda onlinaria 

a) lm'postos : 

1 Exportação r.m 
geral e sobre-
taxa de manga-noz............. 17 •. J(:(I!OCO,)OCO 

2 Sobre taxa do 
café..... .. . .. • . 4 ,:lrxJ:ooosc.o) 

a Sello, CUSÜ<S 
judiciarias ,, 
emolumentos .•. · 1. 2:>0: tOC'~OOO 
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---- ------------
.1 (ll(l lO Or•;a a receita e fixa a despesa do 

l•:stado pat•a a exercício do 1920, 
,1 Novos o V<>--
lhos Direito~ ... 

5 Transm i s s;lo 

~h ü:OOO))I>tlO 

•inter-vivos>>... 2.0U0:00081~l0 

li Tt·ansndss;\o 
«causa-rno!'tis>>, \íllO;OiliJ$1JOil 

7 Passagens em 
estradas· do fer-
I' o ......... , . . . . I Ofl: 0003C00 

S Imposto sobro 
exportaçào do 
ouro e diaman-
tes, rcdm:ido a 
3 °/0 o imposto 
sohrc o dianwn-t.e....... ... . . . . :lã0:0(Ji)~(J00 

() Taxa addicio-
nal de lO Ofo so-
bre Novos c V. 
Direitos, trans-
missão «causa-
mortis», passa-
gens em estra-
das de fer1 o, in· 
dustrias e pro-
fissõe~, consu-
mo de bcbid:Js 
alcoo I i c as c 
transmissão a in· 
ter-vivos»...... 700:0008000 

10 Imposto sobt·c 
aguas mineracs 
-sello....... ... I(J:Ilü08000 

ll Renda de fei-
ras de gado.... 200:mogooo 

12 Taxa de esta-
. tistica..... .... . 20:0005000 

l:l Indus1rias •~ 
profissões. . ... 2,000:000$0011 

14 Imposto tct'· 
ritorial.... ... .. 1. 700:0(~)$1)/)IJ 

15 Imposto de 
c o n sumo de 

· i\gnardente, bc-
l.ndas alco o I i-
cas, aguas mi-
ncraes artifici-
acs e outras ta-
xa~ de consumo 
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------------------------------------
]\)]!) 10 Orça a receita e fixa a de~pc~a do 

Estado para o excrcicio de 19:20, 
c os impostos 
de que cowta o 
dec. n. 1.793, 
de 1,1 de frwe-
roiro de 1\!05 •• 

16 •raxa de vin-
•;ão ••••••••.... 

17 Taxa do diver-
~ôes .......... . 

IJ) Contl'ibnir;ües : 

18 Matricnla~. 
annuida de s e 
pen,oes em es-
tahol<'c i monto~ 
otllciaes ..••••.. 

19 Quotas de fís-
calízar;ào por 
parte de !)lllJli·e-
~as ou in,;titutos 
fiscalizado~ P"· 
lo gov~l'llo ..... 

20 Renda ria 1HI-
prensa Ollicíal. 

Renda tJxtraOJ·dinaría: 

a) Rendas : 

1 Juros do di-
nheiros em ban-
coR, juros d•J 
apolices fede-
raes a divíd<Jil· 
do de act;tios ..• 

2 Arrendamento 
de Jli'OjH'iOS do 
Estado, a I u-
gneis, venda de 
pr•;d11dos das 
fazcnclas-mod<.:-
lo c dos institu-
tos ............ . 

3 Renda de tet·-
rcno;; diaman-
ttnos ..•.•.• . , • 

1 JUI'OS de 0111· 
prestimo~ ás Cr,. 
maras Mnnici-
paes e ~~mpresa" 

400: 000~000 

200:1KlOSI\IlO 

lii~J:OOU))OOO 

diversas........ J,li00:(~10l)OOO 
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Transumpto Obse1·vru;ile~ 

I!JJ!l 10 Orça a receita c flxa a <h~spc~a do tJ :'>Iultas ....• ,. 
~~~tudo para o excreicio de W!O. 

f,} Jteposii,)Ões: 

6 Heposi1;ões e 
r0stitui1;ões dé 
quota~ d0 orl;a-
mcntos anttr i o-
res ...... ...... . 

7 Indmnnizaçõe:< 
(liquida1:M de 
rlebitos ;le res-
ponsavois) •.•.• 

8 Cobrança da 
divida activa oJ·-
çarnentaria •••.. 

~) Amurtizaç ;to 
de empre~tl!nos 

10 Venda de ter-
ras, propt'ios do 
Estado c lotes 
coloniacs ..•... 

11 V·mda de vae-
cina, machinas 
agrícolas, se· 
mentes e repro-
dnctorcs: ..•... 

t:r 10: (H JUSOOil 

2~0:000SOOO 

20ü:tX)()~()IIfl 

12 Re c c i ta de 
origens diver-
s:ts ..•.......... lU O: OOOSOOO U to: ·tOOgOIJO 

i\8.37'7 :100$000 

At·t. :!,i• O imposto de cxportat'<to do gado vac-
cum e do gado suíno é, resp()ctivarncnte, de 
·to; .. e 6 ·;. arl I'C!lor'!ill. 

Art .. 3. o As casas do ucbida~ ser <i o distribui-
das em duas classes e pagarüo : 

1.• classe-para a venda de todas as 
bebidas ........................... . 

2, • classe-para a venda só de aguat·-
dentc .............................. . 

300S0(Hl 

I;'J0$00(1 

§ 1.0 Os falJI'icantcs de aguardente, que ven~e
rcm a varejo, isto é, frac1;ôé~ de pipas inferiO-
res a um dceimo, pagar:1o, al(ím do unpostf.l de 
industrias e llrofissôes, o de casa de bcha!.1» 
de segunda c asse. 

§ ::2.• A venda clandestina de hehidas será puni-
da com a mnlta de W$000 a :iOO:t\000, 

.. 
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·-------~------ ------·-----

l<J Orça~ roc.~ita o 11~3: a. dospcs:t do Es- At-t, 4." ,\s Lobidn.s contendo até cinco por con. 
tad~ pata o ex oi ctcto de Hl-20. t?. de a!cool pa~arào a _taxa de 150 réis por 

litro e as de teor superwr a cinco por cento· 
300 r/,is. ' 

§ 1. 0 O alcool desnaturado, para fins insdus-
t riacs, fica isento de tr ibutaçáo. ~c r á adepta-
do como typo de desnatur ante o alcool mcthy-
lico, CJUe será fomccido gratuitamente pelo 
goveJ!no. 

§ 2 ° Fica aberto o credito de 3o:ooosooo para 
acquisic;t1.o do dosnaturante adoptado como typo 
oftlmal. 

Art. 5." Os estabelecimentos de venda de auto-
moveis e seus pertences, em ~rande escala, 
ficam sujeitos ao imposto do 500*000 por anno. 

Art, 6. o Os gTandes cstabelccimcntos ·com fa-
bricaç:lo ou í·otlnaçáo de assucar ou fabl'icac;:lo 
de aguardente, embora com prodnctos proprios, 
ficam sujeitos ao imposto de L00$000 por anno. 

Art. 7." Fica o go\·erno :motorizado : 

I -A r·cor"anizar o servic,;o das feiras de gado, 
como julgar conveniente, expedindo para isso 
o nccessario rcgulumento. 

II-A rever os regulamentos dos imp•Jstos de 
se !lo, inàustrias o profissõe~, consumo de be-

bidas, transmi~sáo de propriedades, Novos e 
Velhos Direitos e o dus Collectorias do Es-
tado. 

Na auctorizac:lo para reformar os regulamentos 
dos Impostos de lndustrias e Profissões o de 
consumo de llebldas, poderá o governo cre<tr 
novus clussitlcar;ões o em ambos e•tabelecer 
multa~ até 1:0008000, por infr·acr;üo do regula-
mento e até 50 '/o do valor do rmposto, pr•o-
grossivamente ou não, do accordo com as for-
mas e prazos de pagamentos que forem prescri-
ptos. 

Na auetorizaçào para reformar o rr~gulamento 
do Imposto de Sello e de Novos o Velhos Di-
r·eito~, o governo podcril alterar a classiflca-
c;:lo ou nomenclatura dos papeis sujeitos a 
esses impostos, a fôrma, o modo e o tempo da 
arrecadaç:io, estabelecendo novas multa~, at\\ 
I:ooogooo. 

I li-A reformar o regulamento do Únpo~to dt~ 
transmissão de propriedade, no sentido does-
tabelecer providencias contra a fr·ande, poden-
do impor novas multas, até l:OOOSJOO, ficando 
estabelecido rtue é de 3 OJo o impo~to sobre as 
doaç.ões intrJ,·-vi!ios, de ascendentes c descen-

' 
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Tran~umpto 

Or<;a a reecita e tlxa a despesa do Es-
tado para o E'xercicio dn 19?0. 

dentes, desde <It!O tenham o cat·actnr de adcan-
tamento de legitima, o qual, neste caso, pnr-
tenced. E>xdusivamonlc ao Estado; c scr:i de 
6 0/0 nos demais casos, dividido egualment<· 
entre o Estado o o município. 

Art. 8. • Fieam, desde já, isentos de sol! os os 
rrqucrimcntos P <1ocumcntns aprescn tados p<Jla~ 
Catxas Escolar·es, solicitando pagam<mto de au-
xílios q11e lhes prostcm o Estado e os muni-
cípios. 

CAPITULO li 

Art. ~).• Durante o exercício de l\J~O rica o 
Pres 'dente tio Estado aucto1 izado a dc~pender 
a qumltta de :~H.3G'7:2-1!lS5 íl pelas tt·es ~~ereta
rias do Estado, com os sct·vi<;os espoctfteados 
nos seguintes pat·agraphos : 

§ 1." Secretaria do Interior : 

l Presidcncia do Estado : 

a) Subsidio ao 
P r e 5identc do 
Estado •••••••.. 

r,) Rcprcsenta<'àq 
ao Vice-P 1 êsi-
dcnte do Estado 

2 G a h inote do 
P r o sidente do 
Estado ...•.••.• 

a) Custeio do Pa· 
lacio e suas dc-
pendeneias ..... 

/1) Guardado Pa-
lacio ........... . 

:~ Secretaria do 
Interior : 

a) Pessoal ••••. 

/1) Expediente •• 

c) lllnmina~ào do 
P alacio da Pre-
sidencia,das Se· 
cretarias do In-
terior e Policia 
c das reparti-
ções subordina-
das ............ . 

31J:Il')0801lll 

12: (11)0$001 I 

12:00080011 

:\:()(iCS'lOO 

2<H:r>5ogooo 
I5:onosooo 
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Transumpto 

------------------·-·----
10 Orça a receita c flx<l; ~despesa do Es- d) Custeio de au-

tado para o cxerc1ero de 1920. tomoveis do Pa.-
lacio, das Se-
cretaria• do In-
terior e da Po-
lici.t e reparti-
t;iics annexas e 
subor·dinadas ... 

e) Passes e tele-
grammas da I're-
sidcncia, da Se-
cretarias do In-
terior e da Po-
lícia .......... . 

Subsidio a o s 
Senadores ..•••• 

5 Pessoal e ex-
pediente da Se 
cretaria do Se-
nado ......... .. 

6 Subsidio a o~ 
Deputados ...... 

7 Pessoal e ex-
pediente da Se-
cretaria da Ca-
mara dos Depu-
tados e apanha-
monto de deba-
tes, sendo 
500$fXJ0 p a r a 
acquisiçào de li-
vros para a hi-
bliotheca ...... . 

8 Ajuda de custo 
a 1'enadores e 
Deputados ••••• 

!) Magistratura e 
.Justiea do Es-
tado; 

a) 'l'ribunal da 
Jtc!a1;ào ....... . 

/1) Juizes de di· 
nJito ........... . 

c) Auxilio aog 94 
juizes de direito 
do que trata a 
lei n. 611, de 
1\ll:l .......... . 

x!1:2sogooo 

178: 51i0~0()1J 

72: 0001)1)(}1) 

fiJ6:2oogooo 
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;g T1·ansnmpto Oh~el'Va(;lj(~s 
.... 
"' s ::; 

;..-, 

10 Or<:a a 1·eecita e lha a despesa doEs- d) Juizes mnni-
tado para o ex<.H'<:Ício de 1\l:!O. cipae~ ........ ,, 5Gil;IJO()~IJOU 

c) Promotores de 
jnsti<;a ....... .. 

() .Juizes "m dis-
po n i b i I idade, 
gl'atifiea<;<to dl~ 
lO "/ 0 aos ma~is
trados, alnp;ueis 
de casas para 
forum. acqnisi-
<;<1.0 <lo mohilia-
tio c 1 : soo::;;o<HI 
para auxilio de 
aluguel do casa 
ao juiz de di-
reito de 1:IH,-
raba .........•. 

lU Soe rct.wia da 
Policia, sendo 
•l: 800$000 ao m c-
di co legista e 
l:(JiJI):';I)I)I) a um 
sm·veill.e, Gabi· 
nete de Idenl.i-
ficru:.rto e ~uas 
filiaes, delega-
dos auxiliat·es, 
ajuda de custo 
aos mc,;mos, 
grat.ifi ca<;ao aos 
c o li ahomdorcs 
e GO .000$000 pa-

. ra o cxpcdicnt.n 

ll Pessoal da Pe-
nitenciaria <i" 
Omo Prelo, ex-
pediente, p c s-
soal contraeta-
do, ;tlimenta<;M 
de J·eclusos c 
GO:<liliJ:;ooo pa1·a 
pessoal ü cus-
teio da de Ube-
J·aha ......... ,., 

12 C a r c ereit·o:--; 
das cadeias do 
Estado ........ . 

13 Sustünto, ves· 
tuario e cur·a-
ti v o de presos 
pobres, illumi. 
n a <i ii. o de ca-
deias, reforma 

71:1208000 

l20:!310S01;0 

G5:il20SUOII 

s. c.-4 
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Tr.<nsHmpto 

W Orr;a a receita c l'ixa a dcspe~a do 
g~tarlo para o exercício de 1!120. 

d•) mohiliario e 
custeio das co-
chniras da Poli-
cirt •••••.•.•••.. 

1.1 Di I i gencia~ 
policiacs e. c~
tati~ticn, cnm1 
na!. .......... ·· 

li> Delegados de 
policia .... •····· 

l6 Guarda civil 
da Capital : 

a) I' cssoal •••.• • 

1!1 G r atifica<;ão 
'do 30$000 por 
mcz a 'J fiscaes 
do turmas e a 1 
auxiliar de es-
criptura<;ào, ex· 
pedion te e r o· 
forma de mate· 
ter•:at c arma· 
monto ......... • 

c) Fardamento c 
cal•,:ndo •••••.•• 

17 For•;a Publica: 

Ohsr.rvaçõc~ 

a) Pcs~oal:...... 1.::i21i:tl:i1SõOO 

/1) Etapa de 1$800 
para 2 .8!H pra-
r;as, sendo do· 
hrada para o~ 
inferiores .• ,... 2.0:!I:2líSI~JI) 

(!) Fardamento o 
calr,~ado • .. • • . • 600;1~10$000 

rl) Gratificação a 
recngajados, ;, 
$200 .......... .. 

l
e) Fonagem, fm·-

ragern e medi-
! eamcntos para 

I os an irnacs e 
to1·ragem pam 
os dos ollkiaes 

1 montados ...... 
I 
1

(') ajuda de custo 
i a o1lic ines r.m 

dili.!!"IICia ...... 21 I: ()I ~J~(II X) 
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'I'I':IIl~llrD}ltO 

10 Ot••;a a receita e fixa. a despe~a do u) !tomou ta dos 
l•;stado para o .oxereicio de i\l21l. anirnaes do Es-

quadr:io de ca-
vall<~ria c dos 
<los o 1li cia os 
montados ...... 

h) Compra c con-
certo de arma-
mento. muni-
•;õcs c cq ui pa-
mento ......... . 

1) Aquartelamen-
to, cnterramcn-
to, expediente, 
]UI. C 1:000$001) 
para conscrva-
•;ão da Linha 
do 'l'iro .••••••• 

j) Domboit•os ..• 

18 Soccorros pu-
hlicos, inclusi-
y/, a Dircct.oria 
de Hygwne, pes-
soal• titulado e 
contraclado, ex-
pedlerllc e vchi-
culos c m a i s 
18:Goosooo:! para 
execução da lei 
n. ~07, de 22 de 
se ü1rn hro <I e 
l\109, sendo .... 
300:000S para o 
saneamento ru-
t·al e 12:00onooo 
para O SCI'VÍI)O 
de fisealiza<~ào 
da lJanha ... • ... 

19 Assistcncia a 
A lie na dos de 
Minas Geraes : 

a) Pessoal •••..• 

/J) Expediente e 
despesas de ali-
mentação c pes-
soal contracta-
do ..••.••..•... 

20 I ns t.r n tç M 
l' ublica : 

a) Escolas singu-
lares, gr 11 po s 

20: 000$1 100 

lO:OOOgiJ()il 

\10:000$000 

5:00fi$t:l)l 

GOII:OOO~()Illi 

() l : 200$000 

2~0: 000$1 ~JO 
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'l'J·ansumplo 

10 01·•·u. a rc~oita c flxa a dc>:pe,;a do 
l~sfarlo para o ·~'ercicio rle l!J;W. 

e~colnt·e~, oscu-
las infantis, gra-
tifica Pão do so· 
nnt.a1:io do Con-
selho :'>upel'ior, 
d 1 a r 1 as aos 
rn e rn br os do 
Conselho Supe-
I'ÍOr, premi os 
a p1·o fosso res 
publicos c par-
ticulm·es, nos 
t.c~rmos elos a1·1s. 
110, 11. 1 o 3!JIJ 
do de c. n. il. 1 !•1, 
de i!l!l, a11xílio 
a cursos todt-
!IÍ<.:OS o grntitl-
caf:iios a profos-
Korcs, directo-
l'üS, po1·toiros e 
ser ven tes de 
grupos escola-
l;es, que tr·aba-
lhm·elJJ em dois 
tmnos. . .. . .••• ;,_:,;,ll;!lllli~IJIJO 

f,) Fot·nc<.:imento 
do llVI'os c rno-
hilial'io escolar 

c) Cons t1'11 Cl.'· :lo 
do prodios 'os-
colares, inclu-
s: v i: :J '000;301)() 

• para aluguel de 
predio pa1·a o 
Ex ter na to do 
Gymnasio Mi-
neiro de Barba-
cena .......... . 

21 Inspcc••.iío tte-
gional d~) lj~n-
sino ........... . 

2~ l~m Jli'C ga •los 
<'lll disponihiiJ-
dadc .......... . 

2~ l•;s cola Nor-
mal da Capital 
-pessoal c ex-
pediente e uma 
J•:scola Normal 
Hcgional. ..... . 

H,,,:<HII!~;w 

Jtj!J: 8.;'0~()00 

lOI):(JOO))IiW 
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Orf•,a a rcveiHt e fixa a dcspe~a do ?4 Exlcrnato do 
I~'tado pm·a o <'xf'!'eio de HlLil. G.vm na si o Mi-

neiro de Barha-
ccna: 

r1) Pes~oal, •.•.• 

1,) Expediente •.• 

r;) l<'isealiz~u;ào .. 

:25 Extel'llato do 
Gymnasio i\!í-
noiro da Cap i-
tal : 

a) Pessoal, ..... 

/,) Expodicnt•~ ... 

c) Fis<;aliza•;;i,o .. 

21\ E s c o l a de 
Phannacia: 

a) Pos~oal. ..... 

/J) Ex pedi on 1e, 
custeio de la!Jo-
ratol'ios c 3:000S 
para olllcina e 
remonta do ma-
tel'ial toehnico 

c) Fi~ cal i zal;,áo .. 

27 Archivo Jlu-
hlico '\lineit·o : 

a) J'r,s,.;oal ...... 

IJI Acquisi1~;\o 
'1lo copias de' do-
I<Ulllcntos e ex-
JlNliento ....... 

:.>~ Ex pe die n te 
~~orn o lei t;ô o:-; 
estaduaes .••... 

2\) Sellos postaes 
pm·a a cones-
ponlloneia olli-
cial ......... . 

30 C 11 s t as em 
processos cl'i-
nlcs .•. .•....•.. 

31 Expedi en to 
do jur~· ........ 

J:\1:8108001) 

1 : flfK)$000 

6:ilOOgOOil 

J:H:0!0$000 

2:ooooson 
li:OOOSI):l!l 

15:000$000 

n:ouogooo 

:::o::ogoo11 

lO:OOilSOOO 

20:1)0()~(~)() 

:lOO:OIIU$001) 
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'fi'allSlllll]li.O 

lO Or1;a a I·ccoita o tlxa a despesa do 32 Evcntuac .. ;,. , 
Bstado para o (!xereicio de 19:!0. 

33 ,\ uxilios : 

tt) A' I!'acnldade 
Livre de Direito 

/,) A' Faculda<lc 
<!c Medicina da 
Capital ........ 

c) Aos hospitaes 
do : Abre Cam-
Jlll, Aguas Vir-
tuosas, Antonio 
Dias A h a i x o, 
Abuadia, muni-
cípio de Pitan-
gny, Barbace-
na, Bomfim, 
llaepondy, Bom 
Despacho, 
Bom Succcsso, 
Carangola, Cal-
das, Curvo li o, 
Campestr·c, Ca-
taguazcs, cae-
té, Christina, 
Cabo Verde, 
Campo Bc I lo, 
Campanha, 
ClaudiO, Cara· 
tinga, Capelli-
nha, Caxambú, 
Cassiano Cam-
polina (de Entro 
ltios), Diaman-
tina, Dores da 
ll0a Espcran,~a, 
Dores do ln-
dayú, Divinopo-
lis, Formiga, 
G r á o 1\logol, 
G u ar a n e si a, 
Guaxupé. Itahi-
ra do Ma t to 
Dentro, ltafJe-
cerica. Itaju >á, 
Ituyntaba, Jui~ 
de Fôra, Jacu-
tinga, Januaria, 
.Ja gua ry, La-
vras, Leopoldi· 
na, l\Iananna, 
Mar de Ilcspa· 
nha, Minas No· 
v as, M o n t e ~ 
Clal'os, Muzam-
binho, .Macha· 
do, Monte San-
to, Oliveira, 

----------~ -·-- ··------

~>IJ:()Oili!<)()!) 
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Tr·an~nmpto 

J!l:!: -=--~~r<"a a~ r·~ceita e fixa a despesa do 
E~1a<lo _para o •?xercicio d'} J!l~O. 

l)l.Jserva<;úe-; 

Our·o P1·et.o, Ou-
ro Fino P as-
sos, Par;i, Po~
te Nova, Po<;os 
de Caldas, l';ll-
myra, P araope-
ba, Pi n m hy, 
Pouso. Alegre, 
Passa Quatro, 
Pitanguy, P n-
quy, Pedra 
Branca, l'ara-
catú, Pm·aguas-
sú, P i!·anga, P a-
raisopolis. Que-
luz, Rio Preto, 
Rio Branco, Ri•> 
Novo, H.ochedo 
(muni ci pio do 
S .. Toào Nepomu-
ceno), Sabar;í, 
Santa Luzia do 
Rio das Velhas, 
S. .Toão d'l~l
Rei, Serro, Sete 
Lag•)as, S. Gon-
<;alo do Sapuca-
hy, S. Sebastiào 
do l'ar·aiso, S . 
• Tosé d'Além Pa-
r hyba, s. Rit:1. 
do Sapucahy, S. 
Quitel'ia, Santa 
Pita d() Cassia, 
S. João Nepo-
muecno, S .. Joiio 
Evangelista, Sa-
cra rncn to, S. 
Caetano do cho-
pot6, T n r v o, 
'l'heophilo Otto-
ni, 'l'aquarassú, 
Ubá, Uhm·akt, 
IJ be r·a hi nh a, 
Varginha, Villa 
Nova de Lima, 
Villa Braz, Vi-
çosa, S an t. a 
Casa de Carida-
de de Diamanti-
na c hospital 
tle Tuberculosos 
de Arassuahy, 
Ahaeté, Araxú, 
S, Vicente de 
Paulo, de Bo-
cayuva, Prados, 
Sylvestre Fer-
raz, S. Vicenle 
dn Paulo de r>li· 
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Tt·ansumpt•• 

lO Or1:a a receita e Hxa a despesa do 
Estado para o ex<lrcicio de H.20. 

rahy, S. Do-
mingos do Pra-
ta, Santa Casa 
da Villa de Per-
dões, Ara~sud.
hy, Alfenas, S . 
. João Baptista, 
11 aúna, Guara-
rú, Je[Juitinho-
nha, P a t" s, 
llambub_y, Ara· 
guary, 'l'res co-
•;õcs, Pouso Al-
to c Alto ltio 
Doer., a ....... . 
2:000%000 cu da 
um ............ . 

d) Aos a s yl o s 
J\Iaria The reza 
c de S. Fran-
cisco de Assis 
(S. .Joáo d'g[. 
lte.v\; S. Vicen-
te de Paula, de 
Estrclla do Sul; 
S. Vi Cljn\e d;) 

Paula, de Aguas 
V ir tno sas; cln 
Caridade, de S. 
l<'rancisco;de Ja-
hoticatubas; d<l 
Or ph à os, de 
Ma l'ianna; dn 
Dar ha cena; de 
Juiz de Fóra 
(João Emiliol,; 
de N. S. da Con-
ceil}ào, do Ser-
ro; do S. Anto-
nio e S. Izabcl, 
de Ouro Preto ; 
de N. Senhot·a 
de Nazareth, de 
Qucluz; da Ve-
lhice Desampa-
rada, de Pon!.f) 
Nova; de S .. Joa-
'Iuim, de Con-
ceição do Ser-
ro; de In validos, 
(Carangola); d•~ 
Ot·phêlos (Cam-
panha): Orpha-
nato Sant'Anna 
(l'assa (~uatro); 
Hospital do lto-
sario (S. João 
d'El-ltcy); Insti-
tuto dos Surdos-

2!11:t)I)(J!!Oi:)IJ 
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Transumpto 

Orça a receita e· fixa da esposa do 
gstado para o oxercicio de 1920. 

S. C.-5 

Observações 

Mnd.os (ltajubá); 
Pav1lhão de 'l'u-
be r cu lo s os 
( ca m pa n h a); 
Sa na to rio de 
Tu bcr cu lo sos 
( JanuariaJ; Ma· 
te midade de S. 
João d'El-Rey; 
Asylo de .11len-
digos, de Juiz 
do Fóra, Hos-
pital de Santa 
luta do Jacu-
tinga; Recolhi-
monto dos Po-
bres de Santo 
An to nio (Dia-
mantina), Asylo 
de Santo An to-
nio (Ubo ra ba) 
c Recolhimento 
de Tu ber culo-
sos (Theophilo 
OLtoni), a ..... . 
2 :000,;!000 cada 
lllll ....•.•.•.• •. 

e-Ao Asylo S. 
Luiz, do Cae-
t 6 ,t·ooogooo· 
aos' a~ylos de 
Macahubas, de 
Dia manti na e 
Jtam ba cury a 
3:000$000 cada 
Ulll••••••••••••• 

(-A' Santa Casa 
do Bello Hori-
zonte, sendo ••• 
G:000$000 para 
a Maternidade 
anncxa ....... . 

g-Ao Asylo Af-
fon so Pen na, 
da çapital, de 
accordo com a 
lei n. 512, de 
1910. (10:000~ ); 
ao lns ti tú to 
Pasteur, de Juiz 
de Fóra, ....... 
(13:000SOOq); aô 
D/spensano llu-
eno llrand:lo", 
annexo à Liga 
Contra a Tuber-
culose, da Ca· 
pital (3:000S000) 

56:000~00 

13:000$000 

:3G: 000$000 

2G;OOOSOOO 
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Transumpto Observações 

---- ------------
lOHJ 10 Orr~a a receita e fixa a despesa do h-Ao Orphanato 

B'stado para o exercicio de 1920. S. Antonio, da 
<'apita!, ....... . 
10: OOGSOOO e ú 
Pro te c to r a da 
In fa ncia, em 
Diamantina, .•.• 
1:500$000 ..•••• 

i-Ao Lyccu de 
Artes e Qfli. 
cios, de O. Pre-
to 1 :} ; ÜÜÜ$000; aO 
de Diamantina, 
2:000S000; ao Ly-
cen de Artes e 
Olliciog anncxo a Uni1lo Popu-
lar, em S. João 
c!'i<;I-Rey, •.•.•. 
1 :OOOSOUu c B c-
colhimcntu du 
Col!egio N. S. 
Auxiliadora de 
Ca cho ei t·a do 
Campo, 1:000$. 

J-,\o Ins ti tut,o 
Ilistorico de l\li-
nas ...... •• ... . 

k-Con trilmi c;~1.o 
p::u·a o 1\Ionu-
ment o rio Ypi · 
ranga (·1. • pt·cs-
tat;ào) .. ••..•.•. 

l)-A11xilio ao Ccn 
tro l\lincit·o, na 
Capital Federal, 
pa t·a cre ar c 
manter· um mos-
l.l'na 10 das ri-
q nczas rlo Esta· 
rlo ..••••••••.•• 

m-Anxilio ú San-
ta Casa de Sa-
har:i, em vi•tu-
dc rio r:ontracto 
flt·mrHlo entre o 
E...:tado o e~~a 
pia institui<;fto, 
ctn ·l rlo junho 
de lUIS ....... .. 

n-A11xilio à A~
sociar·rro Com-
mcrd1i de Helio 
Horizonte. pnm 
sua installar;ào. 

11 :50(1SOOO 

7 'CO!l$1l0rJ 

2:0CCSOOO 

25:000$000 

4:ooosoco 

S.OCG$000 

5:(;0(1$000 17.101 ::li·~:::l3:3 
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•rransun.pto 

Or<'a n. receita e flxn. a dcsp('~n, do 
l~stado para o exc: cicio de IU~O. 

Obsernv;ões 

§ :;: o Scc••ct:u•ia tias l~inanças : 

a-Pessoal dn, 
8ec!'C(at'Ía,, .. 

li-Ex pedien-
te, re co l h i-
monto de sal-
dos ... , ......•.. 

c- Passagens 
em E:;tmdas de 
Ferro e t<'le-
grammas .•..•• 

2 Reccbcdori3 de 
l\linn,s na Capi-
tal Federal : 

a-Pessoal ü 10 
co !laborado res. 

/1 -Expediente 

3 Serviço da Di-
v ida Fuu da 
da: 

a -Jnros da di-

MJO: :J2\l~088 

8J:coosooo 

216:HOS000 

40:00(IS000 

vida in terna... 3.007 :Otlfl$000 

l1-JUI'OS da di· 
vid :t ex ter nn, 
tfr·an co a 7UO 
téis). ... .. ..... 5.007 3·!0 

c)-Amortiza-
r-àr) da divida 
êxtoma (fr·anco 
a700 rtSi>J ..... l.l3G:G25S000 

d-Des pesas 
acccssoria.... . 41:531$875 

1 Porcentagem a 
collectores e es-
crivães......... UOO:OIYSI)OO 

5 Directoria da 
Fiscalizitr;.ão : 

a-Pes soai,. 

/1-Expc dion-
te ............ . 

6 Pes~oal de pon 
tos fls ca es e 
p o r cen ta gem 
aos fiscacs ••.• 

7 Alu gn ci~ de 
casa pura pon-
tos flscaes. • . , 

2> :G.?csooo 

3:000$1})() 

550: I JOOSOOIJ 

111 :IY.:C$000 
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~ 'l'ransumpto Observações 
o "' o a 
l'l ;:l 
~ z 

1\ll\l 10 Orça a receita e flxa a despesa do 8 Juros de em-
Estado p:n·a o exercício de 1\!20. prestimos de or-

phiios, sobre de-
positos na Caixa 
Economica e de 
fianças......... 250:ooosooo 

9 Porcentagem a 
estradas de fer-
ro ..••...•.••.•• 

10 Juros e des-
conto:;,, •.•.•• 

11 Custeio de au-
tomove1., ••...• 

12 I 11 uminaçiio 
da Secretaria e 
seguros de pre-
dios do Estado, 

13 Imprensa Of· 
flcial : 

a-Pessoal titula-
do e contracta-
do não compre-
h e n d er.do os 
obreiros .•••••• , 

b- Quota para ex· 
pediente e pu-
blicac,;ões da Se-
cretaria do In· 
terior e reparti-
c;ôes dependen-
tes, das Secre-
tarias da Poli· 
cia, Senado e 
Camara dos De· 
putados., •.•.•• 

c-Quota para ex-
pedidente e pu-
blicações da Se· 
cretaria das Fi· 
nanc;as . •.•.••.. 

tl- Quota para ex-
pedídnte e pu-
blicações da Se-

71Xl:000$000 

aoo:ooosooo 

G:OOOSOOO 

28:000SOOO 

310:000~000 

260:000$000 

110:000$000 
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'l'ransumpto 

Ore a a receita c fixa a despesa do. 
Jtstado para o exercido de 1 !J20. 

Observac;õcs 

crctariadaAgi'i-
cultura ........ . 

H Restituições c 
reposições das 
verbas de recei-
ta orc;am enta-
ria, saldo a fa· 
vor de cxacto· 
tes e out:·os do 
exercidos ante-
riores· .....••.• 

15 Aposentados 
e reformados •• 

lG Custas em 
causas da Fa· 
zonda ......... . 

17 Eventuaes ... 

18 Exercícios fln-
dos : 

a-Da Secretaria 
do Interior ..... 

b--Da Secretaria 
das Finanças, 

c-Da Secretaria 
da Agricultura. 

1\.l Pessoal c cx-
p e d i ente da 
Jnnta commcr-
cial ••....... ... 

20 Juros de apo-
liccs de exerci-
cios anteriores. 

50:000$000 

100:000$000 

l.OH:712$2,10 

50:000$000 

15:000$000 

20:000$000 

20:000$000 

10:000$000 

§ :t .o Scct·ci:U'ia da Agt•icultnra 

Dircctoria de Via-
c;ào e Obras Pu· 
blica : 
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~ Transun1pto Observa<;õcs 
o "' r:: a 
~ ª 

1!)[9 lO OrP.a a rcce1ta c fixa a despesa do 1 a-Secretario c 
Estado para o exercicio do 1\lii.l. ollicial de gabi-

nete...... .. • .. 31 200$'100 

b-Grntif\ca~tto ao 
auxiliar d:t se-
cerro ~cchnica c 
olllcial de gabi-
nete .......•.••• 

2 l'e~so'll da Di· 
rcctol"ia (titula· 
dos) ........ , ••. 

3 a - Fiscaliznção 
de es1.ralla< de 
feno (gl'atiflca-
(';\O aos ongc-
Ilheil'os) ...... , 

b-Diarias c con-
ducçào dos ·en-
genheiros ...... . 

. ( Ex pedi ente o 
tolcgrammas .... 

:) Passes e. tran· 
sportes .••••...• 

G A utomovcl, 11-
Jnminar;ão e tc-
lephono ....... . 

7 Obras publicas 

8 E~trada s de ro-
dJ.gcrr1 •.•• ••••.. 

\J Evcntuacs ..... 

Dircctoriade Agri-
cultur·a, Tcn·as 
e Colonização : 

lO Pessoal titula-
do l02:U00$000 

Di ar ias 5 :CIJCfOOO 

Extranumcrarios, 

2()0: 3'70$000 

\J:OOC()OOO 

35:fJ00$fJ(J(J 

30:000$000 

1.000:00C~OCO 

500: Of)()~C 00 

~o:ooosooo 
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Transumpto 

On;a a reeeita c fixa. a dcspo>a do 
'Estado para o exercício de l\120. 

ajudante e 2 scr-
v'entes do almo-
xarifado 4:soosooo •.••.. 

11 Custei de co-
lonias e funda-
<;ào de nucleos 

12 Catechcse .... 

1:3 Instituto «João 
Pinheiro», ,, D. 
Bo~co .. , e Bueno 
nra.ndào» ••••.•• 

1•1 A prcndizados 
ngricolas «José 
G onça.! v e s•, 
-Borges Sam-
paio• e Ita.mba· 
cury .......... . 

5 F a. z enda. da. 
G a m e I loira o 
campo de de-
rnonstrn<;ão ..... 

16 Ensino ngrico-
la ambulailte .. 

17 S11b vcnçõcs 
con~tantes do n. 
18. § 3." da lei n. 
432. de 5 de ~-:
tcmbr.o de 1018, 

18 Acqniskão de 
machinas' agrí-
colas ....••••.•• 

10 Acqnisicão de 
mach i nas' para 
beneflciament o 
de sementes, •• 

20 D<Jfesa de ter· 
r as c mattas •.• 

21 Limites doEs· 
tado •.•••..••• 

22 l\[cdi!}ito e di-
visi'w tle terras 
publicas ...... . 

23 ServiPo meteo-
rologico ...... . 

Obserxações 

112.700$000 

300:000$000 

IO:t 00$000 

150:000SII0ü 

G1:72CS000 

22:oooscoo 

190:000S0ü0 

118:500$000 

200:00C~OOO 

2o:ooosooo 

20:oocsooo 

30:000$000 

lOG:OOOSI'XlO 

GO:OOC~OOO 
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Tr,ansumpto Observações 

Orça a receita e fixa a despesa. do Directoria de In-
Estado para o exercício de Hl20 dustria e Com-

mercio : 

z,l pessoal titula-
do e extranume-
rario ..••.. ...... _ 

25 Terrenos dia-
mantinos ....... 

2G ·Estancias hy-
dro-rnineraes ... 

27 Feiras de gado 

28 Postos zoote· 
chnicos •...••.• 

29 Importação de 
rcproductores .. 

30 Selecc;ão de 
gado nacional.. 

31 Sementes de 
plantas forra-
geiras ......... . 

32 Servic;o de mi· 
nas e rios ...... 

33 Vaccinas,,.,. 

3·1 Tanques inse-
cticidas •.••.••. 

35 Subvenção ao 
scrviç.o anti-
ophidico ........ 

36 Serviço relati-
vo á expansão 
economica •.•••• 

m:coosooo 

40:0CiJ~OOO 

so:ooosooo 

50:000$000 

100:000$000 

5o:ooosooo 

20: OOOSrXJO 

lO:U00$000 

l 00: OCYJSOOO 

10:000$000 

so:ooosooo 

. 760:000$000 1.673:970$()()0 

38.3G7:2W$5Gl 

Art 10. Continuam em vigor os arts. 2. • a 10, 
do cap. 1. 0 e o art. 12 do Cap. 2. 0 da lei n. 
732, de 5 de outubro de HHR, cujas disposi-
ções são as seguintes : 

«Art. 2 ° O imposto de transmissão «causa-mot·-
tisn, entre conjuges, é de 3 Ofo. 

«Art·. s.o O imposto de ·300 (tt·esentos réis) por 
metro cubico de lenha, a que se refere a lei 
n. 705, do 17 de setembro de 1917, art. 2G, se-
rá cobrado dos fornecedores de lenha ás estra-
das de ferro e por quaesquct· c1uantidades for-
necidas, ficando ec1uiparados, para os cll'eitos 
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Transumpto 

Orça a receita e fixa a despesa doEs-
tado para o ex0rcicio de 1020, 

Observar;ões 

do imposto de industrias c profls~õBs, aos mer-
cadores de lenha sem estabelecimento. 

«Art . .J.. • Fica o governo auctorizado a rever 
as instrucr;õcs expedidas para a cobranr;a da 
taxa de diversões e que baixaram com o dec, 
n, ·t.!lOG, de 15 de d~zernbro de 10[7. 

«Art. 5. 0 Todos os 1raslados de autos devem Ir 
ü Collctoria aflm de qu0 o se !lo de fls. e a 
taxa de viar;ão sejam pagos por verba, tran-
screvendo o escrivão no fim do traslado o tcõr 
do respctivo talào. 

Paragrapho unico. Depois do termo de encer-
ramento, lavrado pelo escl'ivão, devem ser os 
autos, em traslados, conelusos ao juiz para 
nelles lanr;ar o seu vist(l. 

•Art. G. o Será mnltado em lOOSOOOO (cem mil 
réis), e no dobro nas reincidencias, além das 
demais penas em qnc incorrer, o escrivão que 
deixar de cumprir o disposto no artigo prece• 
dente, sendo a multa imposta pelo Secretario 
das Finanças, mediante representar~ão do col-
lcctor do município ou do fiscal da circum-
scripçáo. 

«Art. 7. 0 O imposto ad vaZarem sobre a expor' 
ta1;<1o do manganez será de 8 Ofo, 10 °/0, e 12 %-
conforme o valor ol!icial da pauta for respecti-
vamente _inferior a '10SOOO, de 40$000 a 50$000 
ou superiOr a 50~000 por tonelada de manga-
nez transportado pal'a fóra do Estado. 

«Art. S.o Durante o mesmo exercício, fica o 
governo auctorizado a realizar a cobran1;a 
amigavel ou judicial da divida activa, poden-
do entrar em accordo com os devedores, tran-
sigir ou aliviar multas, eliminando do quadro 
os- devedores insolvavois, resguar~ados os in-
teresses do Estado. 

«Art. !J.o E' desde já prorogado poi' mais um 
anno o prazo de que tr~,ta o de c. n. 2 G7~, 
de 5 de novembro de 190!1, para que ·os adqm-
rentes de propriedades immoyeis inter-vivos, 
por ti tu los parti'lular.cs, .possam . effe.ctuar. o 
pagamento do respectivo Imposto ~e tt ansrms-
s:'io, c os averbar para os flns do Imposto tel-
rito•ial independentemente d>1. multa de ...... 
50$000, ;leque trata o a1•t 13, da lei n. 271, de ~·" 
de setembro de l!l!J!l, obscrvan~o-se as dis-
posições dos ar-ts. 2, 3, 4 e 5 do citado decreto 
e lavrando·se novos editaes, findo o pra,zo do 
art. 1 o do mesrr.o decreto. 
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Transumpto Observações 

Orça a .receita c fixa a despe~a do Es- «Art. 10 Fica o governo do Estado auctorizado 
tado para o exercício de 1020. a elevar, de conformidade com as alterac;iics 

que se fizerem na legislac;ão fede• ai, a impot·-
tancia maxima dos depositos da Caixa Econo-
mica e suas agencias, nas collectodas, e a taxa 
dos respectivos juros. 

«Art. 12. Fica o Presidente do Estudo auctol'i"T 
zado : 

I. A Abrir os creditllS supplcmcntai·cs com a5 
formalidades presct·iptas f:IO at·t. 18 d&. lei n. 
2.3H, de 11 de junho de 187fi, observando as dis-
posiçües dos pat·&.graphos do art. :l." da lei n. 
1\l, de 2G de novembro de 18\ll, ás seguintes t·u-
hricas do art. 9. 0 da presente lei, caso se veri-
fir1ue nào terem sido suflicienternente dotadas: 

Ao 1> 1.0 n. l3 - sustento c vestual'Ío de presos 
pobres, n. 15, e sua.s lettras-For<;a Publica;. 
n. 17, SoccoiTOS Publlcos n. 1\l lettras (t e c ln-
strucçáo Publica; pessoal e constr•ucc;;io de 
predios ; n. 18, lettra b, expediente c despesa-
de alimentaçM. 

Ao § 2." n. 3, e suas lél.tras, servic;o da divida 
fundada· n. !, porcentagem [t collcciores; n-
\l, juros 'o restituic;~ks de ~ll·J ~~'lin,os Oe or 
pháos, etc, ; n, 10, JUros e de~contos; n. 15, 
aposentados e rcfonnarlos; n. H:!, lettras a, 
1,, c- Exercícios findos, garantias de .juros e 
encargos elo 'l'hesouro. 

11. A realizar operações de creditos para co-
brir o deflcit qu0 se verificar, caso a renda or-
çada niio seja sullicientc para as despesas or-
dinarias. 

UI. A realizar opera<;ões de credito para oc-
correr ás despesas com garantias de juros c 
subvcnr;ões a empresas qutJ de taes favores go-
sarem. 

IV. A realizar operacões de credito, liquida-
veis, dentro do exercício financeiro, como an-
tecipação da receitD, não excedendo á tere· a 
parte da receita orçada•. ' 

Art. 11. O Banco de Credito Real de l\!inas 
Geraes, suas agencias c correspondencias, no 
exercício de suas funcc;ões bancal'ias, cOnsti-
tuem serviço estadual emrttJanto executar os 
contractos 11ue tem com o E~tado 'e o ca1·go de 
presidente desse estabelecimento fôr de no-
mear;ão do Governo. 

Art. 12. FICa revogado o art. 15 d:... lei n. 10\l, 
de 2~ de setembro de l\ll7. 

Art. 13. Fica o governo auctorilado: 

. ., ,,, 
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'l'ransumpto Obsenações 

-------------------------------- ---------·------------------------
1()19 10 ürç~. a receita c fixa a despesa do Es- a) a abrir os nccessarios creditas para as obras 

tado para o excr"cicio de LU20. de construc<~ão da Estrada de Feno :'ara-
catú. ' 

r,) a ceder á União o telegTapho portenc•mte ao 
Estado e a granja do l"edro Le0poldo, deno-
minada « Riachuelo", mediante as condi<;ões 
que julgar convenientes. 

c) a ce<lm· a escola profissional «Dclflm Morei-
ra", de Pouso Alegre, o edificio da séd•é o os 
dois lotes urbanos da extincta colonia «Fran-
cisco Salles•, podendo entrar em accot·do com 
o dircctor da<tnclle estabelecimento de ensino 
sobre o modo do indemniza<;ào ao Estado ; 

rl) a ceder• :\, Catnara ;\lunicipal de IUo Espera, 
p>lt'a o Pstabclccimcnto de nm mercado muni-
cipal, o predw onde funccionou a escola dv 
sexo masculino, dessa vil! a ; 

e) a ceder gratuitamente á União o~ pavilhões 
destinados á howcdaria de immigrantes, na 
Floresta, nesta Capital, hem como o,; ter•·enos 
adjacentes. para arJnat·tclarnonto de forr;as do 
Exercito Nacional ; 

() a pro roga:· por cinco annos. a contar da data 
desta lei, o prazo para o pagamento, em cinco 
prestacões eguaes, das di vidas contrahidas 
com o Estado pelos eolonos do nncleo «Rodt•igo 
Silva", importando na perda du lote a falta de 
pagamento de qualquer prestaçào ; 

g) a ceder a Camara Municipal de Itabira de 
Matto Dentro, si convier aos Interesses doEs-
tado, a propriedade onde funccionou o extin-
eto Instituto Agt·onomico, dartuc!la cidade. 

h} a contractar com um ou mais juristars a o 
ganiza<;ão do projccto do Codigo do Processo 
Civil c Criminal, abrindo pura isso o neces-
:sario credito ; 

i) a celebrar accordos com os governos dos Es-
tados circumvis;nhos com o de 1\Iinns Geraes, 
para flxaç.ão de limites inter-estaduacs, abrin-
do os noce,sa:·ios cretl itos para o cumpt•itnento 
dos convenios njustados e submettendo tacs 
accordos, opportunamente, á approva<;llo do 
Congresso; 

j) a reorganizar os serviços dos di tierentes de-
partamentos do ~;stado, supprimindo empre-
gos que forem julgados dcsnecessarios, e ap-
plicando em beneficio dos vencimentos dos rle-
mais funccionarios as economias que se veri-
ficarem ; 

Jl) a abrir, desde já, o credito de !llGS665 para 
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Transumpto 

Orça a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o exercicio de l\l20. 

Observações 

pagamento ao ,sr. desArnbargador Tito Fulgen-
cio Alves PPreira, de addicionaés de 10 ''/o so-
hre seus vencimentos, a qne tom direito des-
de 27 de março até 31 de dezembro do auno 
corrente ; 

l) a auxiliar com a quntia de 2:508$000, a cada 
uma, as sociedades Jockey Clnb c Iler-Ilook 
de Ubcraba, correndo a des'pesa pela ver h a d~ 
n. 3\l do§ 3. 0 do art. s.· desta lei. 

Art. 14. Os vencimentos annnacs do Sub-Pro-
curador Geral do Estado, serão de l8:00rJSIJOO, 
e as porcentagen~. de acordo com o J·egula-
mento que o governo fica auctorizado a expe-
dir, scrã1:> de :! 0 f. sobre as co h ranças c arrc-
cadac~õcs r1uo directamente efl'ectuar. 

Art. 15. Revogam·sc as disposições em con-
trano. 

Approvado em sua intcgi'a pelo Senado, por essa 
CamaJ·a fo1·arn destacado~: o art. lt pa1·a consti-
tuir o pr ojoeto n. 10 A, e o art. 7, eom seu~ ti' e,; 
numct·os, bem como os arts. li, 12 e 13, Ietms 
a a j, para constitnircm o projecto n. lO D. 

Destes, o de n. lO A, lixa os vencinwntos elo Sub-
Procurador Geral do Estado, c o de n. 10 B, 
auctoriza o governo a reorganizar as feiras de 
gado· e os scrvic;os das diver:;as rcpartic;ücs 
rublicas. 

O de n. lO foi pelo Senado enviado á sancção 
sob n. 37l; o de n. 10 A foi por essa Carnara 
enviado á sancc;ão sob. n. 305 e o de n. lO B 
o foi egualrPontc, sob n. 3G8. 

Sanccion:ulos 

O de n. 10 (Orçamento) constituiu a lei n. 7,15, 
do 20 de setembro de 1\ll!J. 

O de n. 10 A constituiu a lei n. 711, de 13 do se-
tembro de l!l!!l. 

O de n. lO B constituiu a lei n. 7-ÜJ A, do 13 de 
setembro de l!J I \l. 

Mmida denominar-se comarca c terrrio Aprc~cntado em 1. 0 de agosto de 1\ll\l, foi arl-
dc Paraisopolis a cúmarca c ternio provado em primen·a discussào no dia, 1, 
de S. José do Paraiso. ' · 

l~m 5, de agosto fo1 a maioria incluida, como 
emenda, no projecto n. Ul, de 1017, que pen-
de de decisão do Senado • 

Veja-se esse projecto: 

-'·1\Jib' .:· 1~ · 'rirp1ip~ra o' Gymn~sio de DÍúnhuhy' á Al'rcscntado em 2 de agosto de Hll(), foi pppro. 
Escola Normal l\!odelo da Capita!· 1 
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'l'ransumpto Observae~ões 

E'Jnipara o G;yrnnasio de Ilahuh;y á 
Escola l'>onual l\!odclo da Capital. 

vado em primeira discussão c enviado à Com-
missão do Instruc•;ão Publica. 

Modifica alguns dispositivos da Con-
stitnir;ão do Esta!lo, 

Pende de parecer para segunda discu~s~o 
I 

Apresentado em 1 de agosto de I~ll~J. corn a as-
~ig·naturn de 1() dPJHltarlos. foi enviado <\ Com-
miss~\o de Constituir;ào, Legislar;:\o o .Jú..;tir;a, 
com o prvjeto n. lll, do l\Ji8, o o parecer n. 
,12 do anno con·enlo, pat·a se pronunciar 
sobro a const.itncionalidado da renovar;ào da 
mat.eria no anno corrente, visto tet• sH:lo jul-
gado nullo o de n. lll, e[UO pendia ele disr;us-
sões e approvne;ttO om segundo turno. 

1\m IR rlc agosto foi npre;;entndo pel11. Cúmmis-
sào com parecer favoravcl á sua dh,cns~:'lo; 
pelo que, fot appro·vado por cloh lr.Hr,•o,;, nas 
tros discussões regirnentétes, nos 'dias :!:>, ?8 e 
:\0 de agosto. 

l•:m l. o ele sct.orn hro foi envindo ao Sen:ulo com 
a seguinte rodacr;:io final. feita conformo o ven-
cido em terceira discussão e nesta data appt·o-
vnda. 

O Congresso Legislativo do Estado de ~finas Ge-
r·aes úocrota : 

Art. 1 ° Fica suh,;tituido o art. 11, da Coústitui-
e;flO pelo seguinte: 

O Congresso se reunirá no dia l:l de ju
1
lho do 

c:tda nnno, si a lei não designai' outro dia, in-
dependentemente de convocaç:to ; funr;eionará 
dut·ante dois mozes a datar dB sua ahe)rtnra. 
podendo ser eonvocado extrnordihariarnente e 
as suas sessôcs pro rogadas ou adiadas. 

,\rt. 2. 0 Accre~conte-se ao art. 20, em ~(~guida 
ús palavra~- <favores da Unitto Ou elo E~rado» 
-o seguinte : nem figurar pemnte a adminis-
trar;:'to como advog:ulo dos rofcr·ldos hhncos, 
companl~ias ou empresas. ' 

Art. 3. o i;uhstitua-se o :ut. ·11 polq seguinte: 
I 

O vdo sr\ poderá ser pan;'ial e1uando a pal'IO ve-
tada e a s::mccionada •,:"LO fo:·om mutuame)lte de-
pendentes o conncxas, do maneira <lun, :?om a 
sua ~eparae;:'\o a /Ja•·t.o sanccionarb contpnue a 
ser· um acto intBI igivr::l c completo. cort 1ospon-
dondo, em conjuncto, ú intcnr;ão' c pt·orJOstt.os 
do Congresso. · · 

Art. ,f. o Ficam suhtituidos os ns. IV e V ~o art. 
6G pelo scgnintc: Sórnentc os doutores: c ha-
chareis em direito poderào ser nomcad~s Jll'?· 
motores de justir;a o juizes togados, IH;ecodt-
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Transumpto 

Modifica alguns dispositivos da con-
stituição do Estado. 

Observa~.õos 

das SP-mpro de noviciado as nomear;ões d()S-
tes. 

Art. 5.o E' ~nb~tituido o n. XIV do at·t. GG flClo 
seguinte. E' lll'Oltibido conceder ou renovar 
provisücs do advogados c carta~ de solicita-
dor. 

Parngrapho nnico. Po<l<.>r:lo ser renovadas, Ulo 
,ÓllJO:> te, por tempo e nas con<lir;õos <!Ue a lei 
ordinaria dc 1.crnnnar: 

a) as provisôos de advogados que conla"em mais 
do vinte annos de cxercicio da advocada. 

u) as dos qno contarem mona., tempo de exet·ci-
cio da proflssi1.o, para comarcas em que nqo 
existam, a!(:m do pt·omotor de justir;a. 111ais de 

dois advogados formados. 

Art. 6. o Substituam-se no n. V do art. ·71, as pa-
lavras - «trcs anuas,,, por quatro annos. 

Art. 7 o Accrcseentc-sc ao n. XIV do art. 71 
in-fL!c o seguinte: nem lTear emr~r·egos vita-
lícios, nem conceder aposentaclonas on pcn-

·sües. 

Art. ii." Accres<:entc·se ao art. 7! o seguinte 
numero: XV-NPnhum município potlcrá con-
signar em or<iamento ou de.~pender ma.is. de 
25 ·;· de su..1 renda ordinal'la com snbsrd10s, 
porcentagens c voncirnento8 de pessoal nfio in-
cluidos os professores rr.tmicipaes, sob pena 
de ficarem os infractores pessoalmente respon-
savois pelo excesso. 

At·'t. !l. 0 Accresccntc·se, depois do art. 75: 

Art... A lei ordinaria poderá determinar os ca-
sos Plll que se estenda o regi men do artigo 
anterior a alguns ou a todos os municipios do 
Estado, 

Art. 10. Substitua-se o art. 7G pelo seguinte: 

Art... A tomada de contas das municipalida-
des sorú feita por um tribunal composto de 
oito membros, pelo menos, eleitos !•elas Cama-
ras Municipaes no ultimo armo do seu manda-
to, em dia rrue o Presrdcnte do Estado desi-
gnará com sessenta dias de antecedencia. 

t.• O mandato ordinario dos rncmhros do tri-
bunal ~et·á o mesmo das Camara~. pe,·dmando 
entretanto, até ú posso dos novos eleitos, ' 

§ 2. • Os memhrns do trib~mal olegcrão seu pre-
sidente e um prucur·ador geral dos municípios, 
c não poderão ser recleitc·s. 
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da Con- Art. o • •• As d(lspesas com o tl'ilmnal scrào cus-
teadas, por intcrmedio do Estado, pelas p!·o-
prias municipalidades, que entrar;!o, pa1·a e~so 
fim, no primeiJ·o tl'imesne de cada anno, si 
outra época n:\o ~e c\et.cl'Illinar em lei, para os 
cofres est.ad uaes, com dois por eerJto de sua 
receita. 

Art. • o O ageP.te executivo municipal mandará 
ao tribunal Ulll OXOillplar authent,iCO do todas 
as leis da Camara. balancetes üimestraes da 
ronda anccadada c da despesa feil a e o bnlnn-
';o annual de sua gesü\o, acompanhado de do-
cumentos comprohatorios da desposa. 

Art. . • . Ao trihnnal competn, alúm da tomada 
de conUts e exame prúvio dos oi·r;ame11tos, o 
conhecimento o julgamento elos recur·sos das 
leis, actos c decisões das Camai·as i\lunicipncs, 
conl:rar·ios ú Con,;titui,;ào ? ús leis pnm o eJici-
to de lhes decretar <' nulltdacle, salvo aos prn-
judicaclos o ri'C\l!'SO ao judiciario para ropara-
';õcs de lesões o 

Pal'agraphoo EnHJn:mto nii.o se installar o tJ·ihu-
nal, os rocussos scr;lo processados de accor·do 
com a lcgislaçfw em Yigor. 

Art. o.. A lei ordinaria regulará a organizar·ào 
c funccior.amento elo tribunal, a interposif.~ o 
c processo dos recursos, as penalidades c tudo 
qnanto assegure a e!Ilcacia da tomada de con-
tas e legalidade ela legisla,;ào e administz·ar'ào 
municipacs. ·' 

Art. • .. Substitua-se o art. 8~ pelo seguinte: 

Art. A renda do imposto ele transmiss<lo de 
propriedade immovel inter-vivos pertencerá 
commnlativamcnte ao Estado c aos municípios, 
c.abendo, porém, ao Estado decretar não só a 
sua como a taxa municipal. 

Art. 12. Supprima-se o paragrapho segundo do 
art. 820 

Art. 13. Ficam snpprin: irias do art. lO\J as pa-
lavras: •OU pre~umida». · 

Art. H. Fica supprimido o § 2. 0 do art :IOfl. 

Art.. 15. Substitua-se a alínea do § 6. 0 (\o art. 
10\l pelo Rcguintc : · 

Os vencimentos dos funccionarios, para os ciTei-
tos da aposentadoria, serão divididos C(li trcs 
partes, constituindo duas o ordenado o 'a ter-
ceira a gratiflcaçào pro labore. · 

Art. lG. Substitua-se o '§ 7 .'l do art. 109 pclq 
! 
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stituição do E;,tado. 
beguinte : Em caso alfíum a aposentadoria será 
concedida com a gratJficaçM pro labore. 

Art. 17. Substitua-~e o § 'J. 0 do 'l.rt. 100 pelo 
segmn1e : A accelta<}ão de cornrnissào ou de 
ca1·go remunerado municipal, estadual ou fe-
deral, ou o exet•?icio das funcçií.es de procu-
rador de partes, nnpo~tara a renuncia das van-
tagens da aposentadona. · 

Art 18. Substitua· se o § 10 do art. 10\l pelo 
seguinte : O funccionario publico que se inva-
lidai· por accidente no exercicio do cargo, de 
Jnodo a não poder exercer o mesmo ou ou ou-
tro, poderá ser aposentado com a metade do 
ordenado, ainda <1ue não conte dez armos de 
exercicio. 

Art. 19. Accrescente-se ao art. 109 o seguinte pa-
ragrapho: O governo cassará a aposentadoria 
desde que verfllque não _ser invalid? o funccio-
narw ou não ter c lia sHlo conce itda regular-
mente. 

Art 20. Fica substituído o n. 2 do art. 120 pelo 
seguinte : 

A exigencia do diploll!a d~ escola normal para a 
investidura do magJsterJO. 

Art. 21. Substitua-se o art. 22 pelo seguinte: 

As licenr;as remm1adas só darão direito à perce-
pção de metade dos vencimentos, só podendo 
ser concedidas mediante prova. ~c m~lüstia, 
procedendo-se á inspecr;ilo mcdtca sempre que 
for julgado conveniente. 

r-;'enhurn funccionario poderá gosar de mais de 
um anno de !icenr;a remuneradll. 

Art. 22. Accrescünte"sc ás disposir;ões gcraes 
o seguinte: 

Art. • • Não h a outros funccionarios vitalicios 
além dos desembargadores, juii de direito, 
membeos dos tribunaes superiores creado~ pela 
Constitui<;ilo e aquelles s'lrventuar)os de justi-
r;a que forem declarados em lei. 

ParagJ•apho. Os professores de en~ino normal, 
secundaria o superior, emb:>ra nM vltalicios, 
só p<)J·derão os seus cargos no casp de incapa-
cidade physica ou moral, regularmente apura-
da, ou na hypothese de extincr;ão do instituto 
ou suspensão da cadeira em quo ~rofessarem. 

Poderão ser removidos de cadeira qu de estabe-
lecimento, sempre que for convon1onte ao en· 
sino. 
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:.\Iodiflca algunR dispositivos da Con- P aragrapho. A' lei ordinaria cumpre estabe-
stituir~l.o do Estado. lecer as condiçôes de estabilidade dos juizes 

' inferiores e do rninisterio publico. 

Paragrapho : Os demais funccionarios são livi·e-
mente demissíveis pelo governo, independente-
mente de qualr1uer proccss~. 

Art. 23. Accrescente-se ás disposir;ões transi-
tarias o seguinte: 

g• auctorizada a revisão da divisão municipal, 
política e judiciaria do Estado, guàrdado o 
nisposto no art. 115 c paragmpho uni co quan-
to á sua durar;ão e curso do decennio. 

Art, 2t. Revogam-se as disposiçses em contr~
rio. 

Approvado pelo Senado no primeiro turno con-
stitucional, foi por aquella Camara devolvido 
a esta, em 11 de setembro, 11ara aguardar o se-
gundo turno. 

Declara que os municípios de Aymo- Apresentado em 4 do ngosto de JOl!l, passou pe-
morés e S. Manoel do i\lutum ficam las tres discussões regimentaes er.1 6, 8 c 22 
pertencendo á segunda circurnscri- desse rnez, 
pção eleitoral do Estado. 

!\o dia 25 foi enviado ao Senado com a seguinte 
redação final, approvada nessa mesma data: 

O Congresso Legislativo do Estado de l\!inas Ge-
raes decreta : 

Art, 1. • Os municípios de Aymorés e S. Ma-
noel do l\lutum, ct·eados pela lei n. G73, do 5 
de setembL'O de l91G, continuam pertencendo 
á segunda circumscripr;ào eleitoral do Estado. 

A1't. 2, 0 ltevogam-se as disposir;ões em contra· 
rio. 

Rernettido á sancção pelo Senado sob n. 373 

Sanccionado 

Lei n. T13, de 19 de setembro de 1919· 

Estabelece as divisas do districto de Apresentado em 5 de agosto de 1919, p~ssou pc · 
P.edra Grande, no termo do J e qui- -las 1.r es discussões regimentaes nos dms 7, 12 
tmhonha. e 18. 

A 20 foi enviado ao Senado com a .seguinto re-
dacl~ito final, approvada nessa data: 

O Congresso Legislativo do Estado de 1\Iinas Ge-
raed decreta : 

Art 4. ° Ficam estabelecidas as divisas do dis-
tricto de Pedra Gr:mde, creado pela lei n. 66~, 
de 18 de setembro de HJ15, no termo de Jeqm-

s. c.-7 tinhonha, do seguinte modo : · 
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l!ll!J lb Est:1belece as dívisas do district.o de Partindo da margem direita do rio S. Francis-

lG 

l!Jl9 17 

Pedra G!"ande, no tenno do Jequi- co, seguirão pela linha Jivisoria entre o mu-
tinhonha. nicipio de .Jertuitinhonha c o de Fortaleza c 

entl"O o dist!"icto da Villa de Jcquttinhonha e 
o de S, João da Vigia até o alto diviso" das 
aguas do l'ibein\o Ilha do Pão c Agua l.lella 
continuando pelo alto divisor das aguas do cor: 
rego CaldeirM c os demais afflucntes do rio S. 
Francisco, que desaguam acima do Caldeil·~\o 
até o rio S. Francisco. 

Auctoriza o Governo la· contractar 
com a empresa que para e~se IIm 
se organizar o fornecimento de 
machinas agricolas, sementes, mu-
das etc., aos lavradore5 minei-
ros. 

Auctoriza o Governo a auxiliar com 
25 contos a cada uma das munici-
palidades que fundarem um apren-
dizado agricola:ou escola- pl'atica 
de agricultura, -

Transposto este segnii"ào pelo alto divi~or de 
aguas da margem OS(JUCI"da do corre!!o l'I"ata, 
até a conlluencia do corr·ego Agua Limpa com 
o !'ibeii"ãO Panella; continuar·ão, transposto 
este, pelo alto divrsor· de aguas da margem 
dir~>ita do corrego Pai"agnay c, J·odcadas as 
ver-tente~; deste, pelo alto divisor de aguas dn. 
mnrgem direitn. do cor'l'ego ,\gun. Limpn., 
aftluente do Rubim do Norte; atravessando este 
ultimo, na barra do corrego Jetirana, scguir·ão 
as divisas pelo alto divisor <)e aguas da mar-
g<'Ill escJnei"da do Jet.ri"ana ate as nascentes _do 
concgo gstrella; continuarão por 2ste abarxo 
até a sua conJluencia com o Ag·ua nr:an~a e por 
este abaixo até a sua bana no nberrão. do 
Salto ou dos cw:has e dahi pelo alto dtVlSOl' 
das aguas do corrcgü d'Agua e Canna Ur·ava, 
aftluentes da ma1·gcm CS([UeJ·da do cor r ego do 

· Salto ou doi Cunhas, alú a linha divi~or·ia entt·e 
o Estado de Minas c o da Bahia ; <.:ontinual'ào 
por e~sa linha divisaria o pelas divi~as entJ·e 
os município~ de Salinas c Jequitmhonha· c 
entre estes e o de Fortaleza, até o ponto de 
partida, no rio S. Francisco. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contra-
rio. 

Enviado ú:::sancr;ão pelo Senado, sob n. ZGS 

Sanccion;ulo 

Lei n. 7cl7, de 20 de setembro do 1\11\l 

Apresentado em 5 de agosto foi approvl.ldo em 
primeira discus~ào no dia ll c enviado :i com-
missão respectiva. · 

Pende dH parecer. para segunda discussão 

Apre~entado er,n G. de a8'osto de l!Jl!J, foi appro-
vad? em prrmer~·a drscussào no dia 8, sendo 
env~ado a commrs~:1o respectiva, (llle o apre-
sentou para segunda no dia 18. 

Pende de segunda discuss1Io 
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Declara <[UC os avali<ldor·es judiciae~, ltcsultante do art. 2. 0 do projecto n. 2, do qual 
<tue ~crão da linc nomen.<;ào e de- foi destacado pela commissào de ltcdacção. 
mi~stto do Governo, passam a !leal' 
subordinados á Secretaria das Fi· 
nanças. 

I 
I 

~o dia \l de ago~to foi enviado ao Senado com a 
mesma rcdac<;ào, appro vada a 8. 

l~nviado á sanc<;ào pelo Senado sob n. :3GG. 

Sanccion:ulo 

Lei n. 710, de 12 de setembro de 1\ll!J 

Apresentado em D de ago~to de 1(Jf0, foi appro-
vado nas duas ultimas discussüos regimontaes 
no~ dias 13 c lil. 

·Refunde os projceto; n. 18, de J(Jll, o 
107, de l\l18, <jue disp(icm sobre os 
emolumentos devidos aos ofliciat'~ 
do regbtro civil, aos escrivàes de 
paz e aos juizo,; de paz. No dia 20 foi enviado ao Senado com a 8eguinte 

redac<;ào tlnal, approvada a 1\l : 

Ío Congresso Legislativo do Estado de l\rinas Ge-
raes decreta : 

CAPITULO I 

Dos otficiaes do registro civil e escrivLíes de pa~ 

Art. 1 ,o Será gratuita a celebra<;ào on assisten-
cia do casamento civil, inclusiv•) o termo, rea-
lizado em ca1·torio, em casa do juiz ou'na sala 
das audiencia5. 

Art. 2.• Ficam, porém, estabelecid0s emolu-
mentos pela presente lei a favor dos oJTiciaes 
do tcgistro civil, dos esc1 ivües ejuizes de paz. 

Art· 3.o Os olliciacs do registro civil c escri-
vães de paz percoberào os seguintes emolu-
mentos: 

a) por todo o processado do casamento, incluin-
do ?-utuação, a .. flxayão, rogistro de editaes, 
certJdào de halJJhta<;ao, outro-; termos .e raza, 
sendo celebrado o acto em cartOrio, ria casa 
do juiz ou na sala das audiencias, 15$000. 

IJ) Quando o casam.mto fo1' celebrado fóra dessas 
localidades c dantro da cidade, villa ou po-
voaçào, do diligcncia, lüSOOO. 

c) Quando for celebrado fóra da cidade, .villa ou 
povoaçito, a diligencia sera 15SOCJO. 

d) a publicaçao dos editaes corrcJrá por conta 
dos contrahentes. 1 

c) Hesidindo os contrahentes etn districtos dilTe-
rcntes e se realizando 6 casamento em outro 
districto, os emolumentos da lotra a, .do art. 
3, 0 , serão divididos em tres pa1·tes eguacs, de 
<tue cada uma caberá a cada olllcial. 
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l!)J() l() Itefunde os projectos n. 18, de 1911, f) ~i residirem. os con~rahentes em districtos 

197 de 1<'18 que dispõem sobre diiTerentos o sr se rcal:zar o casamento em um 
e emolu~entos devidos aos otri- delles, os mencionados emolumentos serão di vi-
o~ . do ren-istro civil, aos escri didos em tres partes, de que dois terços com-
c~aee·s de paz "'e ·tos juizes de paz. petirào ao ollicíal que houver procc~sado a 
v s · ' habilita.;ào e um terço caberá ao official !JUO 

lavrar o termo do casamento, 

g) Quando o casamento se eJTectuar fóra do car-
torio, na casa do juiz ou na sala das audien-
cias, os contrahentes fornecerào a necessaria 
condncç11o ou pagarilo a respectiva despesa, 
que não excederá de quinze mil réis por dia. 

h) de cada registro, inscrirJçào, averhac;ão ou 
sentença ou actos de quo tratam o Codigo ci-
vil e as leis em vigor, •lSOOO, 

§ 1 ° As pessoas que forem manifestamente po-
bres pagarão apenas dois terc;os dos emolu-
mentos estabelecidos, 

§ 2. 0 De cada registro do n&scirnento ou do obi-
to, inclusivô a certidào para o enterramcnto 
~))000. , 

§ 3. 0 Do dos0ntranhamento do documentos in-
clusivô certidà~ o nota, 3SOOO. " 

§ •1,o De qualquer certidão, 2SOOO. 

Art. •1. o Das buscas em geral, depois de decor-
rido o JJrimeirp anno, por armo, não exceden-
do de ez mil réis, 18000. 

Art. 5,o E' devida tambem a raza de trinta róis 
por linha 11ue nrw centenha menos do trinta 
lcttras cada uma. 

Art. G. 0 Pelos actos r1ue os escrivães de paz o 
os offlciaes do registro civil praticarem corno 
tabelliãcs e escrivàcs do judicial e notas, per. 
cobcrào os emolumentos que a cs1es compe-
tem, ex-vi dos di~po~itivos do Capitulo IV, 
Titulo li da lei n. 105, do 2,1 de julho do 1~91. 

Art. 7. 0 Outros emolumentos, além dos clccla-
rados, n110 scn~"lo devidos. 

C.\PJTULO li 

Dos jui~es de paz 

Art. lLO Aos juizes de paz se applicam os dis-
po~itivos desta lei, no tocante á diligencia c 
conducçào, 

Art. n. o Ilevogam-se as disposic;ões em conti·a-
l'io. 
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Refunde os projectos n. JS, d0 1911, 
c 107, de HHS, que dispõem sobr·e 
os emolumentos devidos aos oJli-
ciaes do registro civil aos escri-
vães de paz e aos juizes de paz. 

Em 3 de setembro foi devolvido ao Senado com 
a seguinte emenda que, pela Camara, lo i rejei-
tada no dia 8 : 

Emen,/a s1tbstit11tiva ofTerecida c aprwcvwlu pelo 
Scnarlo ao p1·oter:to ,,~. lfJ, da C amara dos Dc-
pntwlos 

O congr·essn Legislativo do Estado de :\Iinas Gc-
raes decreta : 

Ar·t. 1." Os escrivães do registro civil p'er·ceb.J-
t·ào os emolumentos seguimos : 

a) da certidüo entr'Pguo aos pretendentes que 
c~tüo habilitados para casar dentro dos tres 
mezcs imrnediatos, l[)SOfJO; 

IJ) da transcripção da decis:lo a r[UC se refere o 
at't. 200, n. 3, s 3.•, do Codigo Civil, IOSOOO; 

r;) de fazer a inscripr;ão a que se refere o § 2.\ 
do art. n. 2, do dcc. n. 12.31;, de 3 de janei-
ro de 1917, 5gOOO; i 

tl) da nota dada aoS nubentes OU seus rújli'CSCn· 
tantes, do impedimento opposto,' indic;tndo ns 
fundamentos e as provas, 5~;()00; : , , . 

c) da annota•;ào de qualquer outro assenio. nào 
m~ncionado neste artigo, mas o!'dcnitdo por 
JUiz comp.,tente, ~gooo; 

f} de cada registro do nascimento ou: obito, 
1~500; : 

:;) de cada certidão de obito para cntenarnento 
Jgooo; , ' 

h) de cada ccrtidüo de nascimento ou de obito, 
para outros flns, 2SOOO; 

i) de cada certidiw d0 casamento, 3SOnO; 

j) dos autos findos, lh'ros ou papeis p'ei'Cehc-
l'ào, a titulo de bu~r.:1. até um armo, 25000; 
dahi para cima, 5SOOO, <tnal<p!Cr rrue ~eja o 
numero de annos ; 

k) da publicaçãO afflxar;ào c registJ'O de edital 
rcrncttido por offlr:ial de outro districto, 3SOOO; 

Paragrapho unico. Para os, pobr•es, c~ses scr-
vi<;os scr:1o gr·atuitos, servindo para pr·oYa 
dcs~a qualidade o attestado de rrual<rucr au-
ctor idade judiciaria ou policial, 

:\rt. 2. o Quando o casamento fôr celebrado fóra 
da sala das audiendas, nos termos do Codigo 
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Refunde os pr·ojcctos n. 18, de 1011, C_ivil, perceberão 2C§OOO, a titulo de dilig-en-
e 107 de 101&, !JUe dispõem sobr·c era. 
os er;rolumcntos devidos aos oftl· 
cÍacs do regi~tt·o civil aos escr·i· Paragrapho nnico. F•íra do per imetro das ci-
vàcs do paz e aos juizes de paz. dados c vil la~. pcr·ceher•ào, a titulo de dilignn-

cra e co~Hlnc!;ào, <l;S nwsrnas taxas assignadas 
aos cscnvãcs do crvel quando élll nagem, 

Art. 3." No' caso's a !JUO se refere o ar·t '> o 
o juiz do casamento perceber·a o" emoh;n~~n~ 
to~ ·a que trnn dit·eito os .iniz<Js do civel, oh~or-

1 vados us arts. ;)0 e •12 do 1teg unento de Cus-. ta:,. 

I Art. 5. ° Ficam revogadas as disposi9ôes em 
contrario. 

Par:o do Senado do 1~stado de l\finas Gcraes, em 
B,)llo Horizonte, 3 de setembro de l\ll0 ~o 
presidente, Levindo Feneira Lopes.-() J.o se-
cr·etal'io, Camillo de Brito.-0 2.• scct·etario, 
Gabriel de Oliveira Santos 1 

I 
Em !) de setembro volfou o prc,iecto ao Senado, 

acompanhado da emenda :·ajeitada. 

Pende de deliberar;ão do Senado. 

Auctoriza o Govcr·no · a pagar a· di- Apresentado c_rn IG _do ago~to do E)l!),! passou 
versos cscrivàes as custas a quc,ti- pelas t.r·cs drscussuos regunentaos erh 2tj do 
ver· em direito e cujo pagamento rc- agosto e em l. 0 o fl ~o selPmbro, tendo rcce-
cluereram ao Congresso. brdo em segunda vanas emendas. 

A 8 de setembro fui apresentada c apJ)rovada 
sua redacr;tto final, feita conforme o vencido. 

, I 

A 0 foi o projecto enviado ao Seriado co~n a se-
guinte redacçào : i 

.I O Congresso Legislativo do Estado de l\hnas Ge-
raes decreta : 

Art. 1.• Fica o Poder Executivo auctor;izado a 
pagar as importancias a que tiverem qir·eito e 
cujo pa:.:amento requereram, por llaverem 
fuuccionado nos pr·o.~essos crimes do l\iversas 
comarcas do Estado, aos seguintes oscr·ivàes: 
Americo José Fernandes, de Cataguaz~~ · Dc-
metrio Riboii'O Silva, de Om·o I•'irio; r\d;lpho 
Teixeira, de l\lonte Santo; Amynthas Cardoso 
l>uar·te. do Pomba; Renato Lagoeir·o llendeira 
rle.l\!Pllo, de 1\luzanrhinho; Elpidio José dP 
Olrverl'a, de 'l'beophilo r)ttoni; Alfredo Au-
~;asto do J\lmeida, de Santa Rita do Sapucahy; 
llcr·bcrto hrnesto Corl'êa, de Passos; A:~tolpho 
Ilcrmogenes de l\!oraes, de Cambuhy; ~José do 
Oliveira Junior, de Aynruoca; Pr·ospero ~->au
liollo. de ll.njubá; Periclcs IW~cto, dq Piran· 
ga; 1\!ar·io Guanabara de Araujo Freitas, de 
S Paulo do l\!uriahé; Oswaldo ·de Lemos, de 
S. f'chastião do Paraiso; Antonio 1\Ioraes, de 
Alto Rio Doce; l>ermeval Barbosa, Gesarino 
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1 (I! \I 21) Auctor·iza o Governo a P·~gar a divc:·-

sos e:;crivàes as custas a <jUC tive 
r·cm !lircito e cujo pagamento rc-

, <tuerer·am ao Congressj, 

José de Souza, José Lourén<;o Nogueira e Ama~ 
deu de Monta Fa1·ia, r·esrwctivamente escr·ivào 
do cJ·inHJ, da poLcia c oiflciaes de justi~,;a da 
Clnistina. 

Art. 2.• Fica o Presidente do E,.:tado anctc•r·i-
zado 11. mandar )l!'oceder a estudos p:u·a a re-
fOJ·ma do actnal H.eginwnto de Cu,tas judicia-
l'ias, augmentando razoavelmente as re,peet 1-
vas taxas, remunerando os diversos servi<;os 
dn accordo com a especie, natureza c diffleul-
dade dellcs, e dando no Jll OJll'io corpo do novo 
ltegimcnto todos os ncccssarios esclaJ'ecinHlll· 
tos afim de <JUC as custas possam sempre ~e1· 
contadas com inteira egualllade ern todo o Es-
tado. 

1.'' O ante-pro,iect.o de lei, <tne for org·anizado 
em virtude desta auctoriza<;ào, será submet.tido 
ü discuss:lo e appro ~'<H.;.ào do congt esso na sna 
p!·oxirna reuniào em 1020. 

2. 0 Ate que possa ser applicarlo o novo re-
gulamento de custas, ficam em vigor o a<;t.llal. 
hem como todas as leis <J ue o alter·aram com um 
augmcnto de (20 "/,) vinte per cento,, em todas 
as custas, á exeepçáo dos de conduc~.ào c di-
ligoncia. 

3 •· Nào tcr:\o este augmento de 20 11 / 0 osi ven-
cimento~ conccdidcs aos cscl'ivàes dos pr'oc .. ~s
sos crimes em execu<;ões criminacs. 

Art. ~J.o H.evogarn-se as disposições cn1 ~ con-
trar·io. 

Pende de deliber·aç~w do Scnada 

1010 21 ConU:rn ~lispo;>içôes relativas ao en- Apresentado em lil de agosto do 1010, pas~on pc-

t
snd!O pr1mar10 c ~;ecundario do Es- las nes discuss<'!es renrmentacs em 22 27 c 30 
a o. tendo : ecebido emendas na segunda~ na ter: 

ccira. 

Em 1.• de setembro foi enviado ao Scnndo com 
11. seguinte rcdacção final, feita conforrne o 
vencido c nessa mesma data approvada ~ 

O Congre~so Legislativo do Estado de Minak Ge-
racs decreta : 

i 
Art. 1 o I~' exigido o diploma de escola n~rm~l 

para a investidura no magisterio. : 
' Parngrapho unico. O Gove~no poderá dispen-

sar dá apresentação de diplomas os ac~uaes 
professores titulados ou contractados. 1 cu,ia 
conserva~ão considere conveniente aos , inte-
resses dÓ ensino, expedindo-lhes títulos rJUC 
obedecerilo aos preceitos desta lei. 

Art. 2. • Os professores do Estado P•lder!to ser 
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Contém disposições relativas ao en-
sino primaria e secundaria do Es-
tado, 

Observações 

removidos de cadeiras ou de estabelecimento, 
sempre que for conveniente ao ensino. 

Art. 3.o Os professores do ensino prima!·i0 são 
de livre nomeação do Govm·no e livremente 
demissíveis, independentemente de c1ualquer 
processo. 

Art. 4 • g• vedada a conservaç:lo, no mesmo 
grupo escolar. de empregados snbalt<1rnos que 
tenham parentesco, até o 3.0 grau, com o di-
rector, 

Art .. 5. ° Fica o Governo auctorizado a equipa-
rai' a escolas normaes offlciaes os institutos 
de ensino existentes em zona5 desprovidas <Ia-
qucllcs estabelecimentos e a seu juizo e, 1an. 
to para a~ já cctuiparadas,como para as 'JUc~ 0 vierem a ser, determinará a admissào de alu-
nmas externas no curso normal, 

Paragrapho unico A equiparaç<1o será feita 
mediante condic;ões e flscalizac;ào ctue o Go-
verno estabelecer, podendo estipular quotas 
para a flscalizac;:lo. 

Art. G.o As cadeiras de Portuguez, Historia do 
Brasil, Geographi:.< e Instrucc;ào l\Iot·al c Cívi-
ca, nos institutos cc[uipurados, só serào leccio-
nadas por professores brasileiro;;. 

Art. 7.o Fica o governo auctorizado a suppri-
mir o enfiino das cadeil'as de Allemão c i\lu-
sica no Gymnasio l\Iineit·o. 

Art• 8. 0 Sem prejuízo do disposto no ~u t. 2.o 
da lei n, 726, de 30 de Setembro de 1!)18,, JlO· 
derá o Governo transferir para esta Capital o 
Gymnasio de Barbacena, aproveitando os pro-
fessores deste no ensino do gxternato do G,}'· 
mnasio :!>Iineiro de llcllo Horizonte, caso não 
lhe pare1;a mais conveniente a sua conservac;1lo 
em Barbacena, transformando-o em Internato. 

Art. 9 o Na execução do art. 5. • da lei n~ 726, 
de 30 de setembro de 1\JlS, ser·ão observadas 
as disf1~siçõcs dos artigos antcrior·es da pre-
sente er. 

Art. 10. Fica o Governo auctorizado a mandar 
admittir a registro nas repartições competen-
tes os diplomas de contadores on peritos com-
merciaes c[UC forem expedidos pela «A<:ade-
mia de Commercio de S José••. da cidade de 
Guaxupé, podendo cx0rccr a fiscalização que 
julgar conveniente ~obre a idoneidade do cor-
po docente, utilidade, vantagens c cxecuc;i\.0 rle 
progt·ammas de ensino daquel!e, estabeleci-
mento. , 
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21 Contém disposições relativas ao en- Art. ll. gsta lei entrará em vigor desde a data 
sino primaria e secundaria do gs. de sua publicaçào. 
tado. 

22 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contra-
rio. 

Enviado ú sancçào pelo Senado, sob n. 376. 

Saneei on:ulo 

Lei n. n 752, de 27 de setembro de 1010 

Fixa os limites entre os municipios Destacado, em 20 ele agosto de l!Jlll, do ptoje-
de I.lambuhy, Piumhy c Formiga. c to n. ()1, de 1()17, j[t approvado em segunda 

discussào, 

Pendo de 3. • discuss[(o 

23 Estabelece as divisas do districto d~ Apresentado em 20 de agosto de 1\llQ. 
cidade do Patrocínio. 

Pende de l, a discussão 

2,1 Eleva a 3SOOO por tonelada o imposto Apresentado em 25 de agosto de 1010, passou 
de exportação dos minel'ios de pelas tres ctiscu:;>ôe~ r()gmJentaes om 27 e 29 
ferro. do agosto e em I.• de setembro. 

No dia 2 de setembro foi enviado ao Senado com 
a seguinte redacr;:to final, approvada na vos-
pera: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. 1.° Fica elevado a 3~000 por tonelada o im-
posto de exportaçào dos minerios de ferro. 

Paragrapho unico. Os minerios que se destina· 
rem aos estabelecimentos siderurgicos ofliciaes 
da Nação ficam isentos de imposto de expor-
tar;ào, 

Art. 2,c Fie:~. o poder executiYo auctorizado a 
conceder ás empresas que explore·m rninerios 
íle !erro para exportação a reducçào a 30 róis 
de unp?sto de .ll$000 por tonelada, ·creado, por 
e~ta lm, durante um prazo náo excedente de 
vm.te a~no.s, desdo <rue estabeleçam no .terri-
torw mme1ro usinas que transformem em fer-
ro e aço pelo menos 5 °/0 do minerio expor~ado. 

Art .. 3. 0 Os productos manufacturados pelas 
usmas a que ~e refere o artirro anterior go-
sarão de isençào de direito de 'exportação du-
rante os dez primeiros annos das mesmas usi-
nas. 

Art '1. 0 Revoga,n-se as disposições em contra-
rio. 

Enviado á sancr;ão pelo ~enado, sob n. 377; 

I' 

s. c.-s 
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Eleva a :JSOOO por tonelada o imposto 
do exrJOrtaçào dos minerios de 
ferro. 

S:lnccion:ulo 

Lei n. 750, do 23 de setembro de 1010 

Modifica o processo 
sessorias. 

das acc;ões pos- Resultante do projccto n. 7. do qual foi desta-
cado pcl::t commiss:lo do 1tcdacc;:\o, em 2ü de 
agosto, em virtude de fOquoJ·imento approva-
do nessa data por occasliio da torceil'a discu'!-
são. 

No dia 27 foi enviado ao Senado com a seguin-
te redacçllü final : 

O congresso Lcg1slativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1. o Nas acc;ões possossorias, assim como 
ern todas as domais regidas pela consolidac;ão 
das LCJs do Processo Civil, approvada pela. 
Hesoluf;ào de 28 de dezembro do lf:>7l, ol,ser-
val'-sc-á o disposto por ella com as seguintes 
modificac;õe~: 

1. o E' dispensada a citac;áo pessoal das partes 
afim de so insta ma! a dilac;ào p!'obatona o para 
a prodncc;fw d? qnaescp1er meios de prova, ex-
cepto o dep01monto pessoal, ba~tando qnü 
esta ciüwüo se fac~a ao procmaclor constJtlwlo 
nos autc; ou, na ~ua falta, sob preg~lo um :\u. 
dicncia. 

§ 2.• A dilac;~lo prohatoria, CJUC serú cornmum, 
só correrá, porém, do dia em cJUe, ofl'ectiva-
rncnte, fôr accusada em audicncia a citac;ào, 
ctnando feita lÍ pessoa da proiJrüt parte ou o 
seu procurador constituído nos autos. 

Art. 2. o O depoimento pessoal, mesmo quo 
nào envolva confissão, recJUOrido ou decretado 
ex-otflcio, nunca será prestado por procura-
dor, ainda cJue Reja constitudo com poderes 
especiacs para esse rlm c sim pela propria par-
te, cujo depoimento ser{t tomado c redigido 
pelo juiz. 

Art. 3. o Para restauração da ins tancia ü dis-
pensada a citac;ào pessoal das partes, desde 
que haja procurador constituído nos autos, c1u0 
receba esta citaç<to. 

Art. •1 ° Para a•; execuc;ões das sentenças civeis 
nào havendo appellac;ão para a super·ior instan-
cia ou sondo recebida no elfcito devolutivo só-
mente, é dispensada a extracc;~lo da respocti· 
va carta r.m prirnoira instaneia o a execnc•tto 
correrá nos autos ou no traslado. ' 

Parag-rapho unico. Essa disposic;ão se não 1ippli-
carú as comarcas em c1ue haja cattorio priva-
tivo das exccuc;ões, sal v o quando a acçào prin-
cipal houver sido processada ncllc. 
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Modifica o processo das acçõcs 
s<~ssorias. 

Obscrva<;ões 

pos· Art. 5. 0 Em toda o, as causas civcis, o arbitra-
mento c a vistoria ser<io processados de 
accordo com o ltegul. n. 7il7, de 25 de no-
vembro de 1850, offet·eccndo, porém, cada par-
te tres nomes para arbitradores ou pel'itos, si 
nfio accordarem em um só. 

Paragt·apho nnico. Si os arbitradores ou peri-
tos indicarlos por uma das partes, em tt·es 
Jouva<;ões, recusarem servir, a nomea<;<lo será 
feiUt pelo juiz, em de,.;pacho nos autos, não 
se adrnittindo á respectiva parte nova,; indi-
cac;ôcs. 

At-t. G.o Na~ ac<·.ües possessorias, intentadas 
denüo de anno 'c dia, scráo assignados os pra-
zos de cinco dias para contesta<;t(o, de vinte 
improrrogavcis para prova e de cinco para as 
razões finaes. 

Para.grapho unico. Para prova do fóra da.·tena, 
o JUIZ concederá urna dila<;ào pm ernptoria, 
cujos termo~ marcará, t.en<lo em vista a dis-
tancia e diJ!icuJd,tde de communicaçào. 

Art. 7. 0 Revogam-se as disposi<;õcs em cor.tra-
rio. 

Em 12 do setembro foi devolvido pelo Senado 
com tres emendas -substituindo por outro o 
art. 2.0, incluindo um artigo sobre a acçào de 
usocapiào o supprimindo no art. 5. 0 , paragra-
pho unico as palavras «em tre:> louvaqões,. 

~o dia l:l foram approvadas essas emendas e a 
. redac<;:io flnal, feita conforme o vencido sen-

do projecto enviado à sanc<;;lo, sob n. 15l,'nessa. 
mesma data. 

Sanccion:ulo 

Lei n. 75íi, de 27 de setembro de 1\ll!l 

Cot:tél_l1 di~po_si_çõe~ rcf~rontes ás av~- Resultante do projocto n. 7, do rtual foi .destaca· 
lta<;o~s JUdlctaes c da outras prov1- do ]'lela eommissào d<J Redacçào, om 2G de 
denc1as. agosto, em vit·tuüe de requenmcn:;o approvado 

nessa data, par occasiào da terceil'a discussão. 

No dia 27 foi enviado ao Senado com a seguinte 
radac<;ào final : 

O Congt·csso Legislativo do Estado de Minas Gc-
raes decreta : 

Art. 1. o A disposiç:'ío do paragrapho uni co do 
art. l, da lei n. :mJ, de 22 de agosto de 1001, 
não se limita aos casos do n.rtig:o 1.286 da Con-
solidação das Leis do Proc.esso oivil(lc Rihas, 
c sempro que o collector 1mpugnt.r a avalia· 
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26 Contém disposic;ões referentes ás ava-
liações judiciaes e dá outras provi-
dencias. 

Observações 

ção e fôr julgada procedente a su:t impugna-
ção, o juiz ordcnarú que a segunda avaliaP:to 
seja procedida por outros avaliadores. ' 

Art. 2.o Nas execuções de sentenr;as civei~, as 
avaliações dos beng J)enhorados serao feitas 
pelos avaliadores ju iciaes e, no caso de dt-
vergcncia entre ellcs, será nomeado um des-
crupat:tdor pelo juiz. 

Art. 3. 0 O dispositivo do art. 1. 0• § 1. 0, da Lei 
n. 678, de 12 de setembro de Wl!i, se applica 
tambem aos recursos interpostos das sentenças 
proferidas pelos juizes de paz c municipaes 
para os juizes de direito. 

Art. '1.o Fica revogado o n 1, do art. ,1.•, da 
Lei n. '101j, de ll, de setembro de 100(, e assim 
restabelecido o valor de tres contos de réis 
(S:OüüSOtliJ) para o arrolamento de rtue trata 0 
art. ,1~ do Oco. n, 2.011, de 21 de abril de 
1\107, o qual será processado c julgado pelo 
juiz municipal. 

Art 5. o Quando se fizer a.valiac;üo de bens em 
cump!'irnento de precatona, vmda . de outros 
Estados, o juiz deprecado mandara proceder 
á lictuidação do imposto de herança c n<'lo a 
devolverá sem o seu Jlagamcnto, sob pena de 
multa de cem (!00) a nzcntos. milr:é.is (:!OOS()OO) 
no caso de infracr;:io desse dtsposttivo. 

Paragrapho nnico .•. O. int.ercssad~ que pagar 
esse imposto tera direito a reslitmc;ão da quan-
tia paga, si se verificar, posteriormente, n<'lo 
ser ellc devido, por qualquer motivo, ouvida 
antes a Fazenda Estadual. 

Art. t.l. o Quando no processo de inventari?, an-
tes das partilhas, algum credo!: do e.spoho. r~
querer pagamento do que lhe c devtdo, o JU!7. 
uepois de ouvidos os interessados c !L Faz~nda 
Estadual, si concordarem, na 'propn~ petição, 
por simples despacho, ordenar:~ (\u~, JUnto aos 
autos, se faça separação de dm 1e.n·o, h~wen. 
do, ou de bens para solução ~a dtvtda,. Na fal-
ta de accord?, o. credor sera remet~1do para 
os meios ordmarws, observado, porem, o que 
d'ispõe o art. 1. 706 do Codigo CiVIl. 

Para~rapho unico. A impugnaç:lo só por parte 
da Fazenda não obstará a separação de bens, 
desde que os crdores ou interessados so prom-
ptiflr]UOill a pagar, antes do 'julgamento das 
pat·tilhas, o imposto eorrespondente á divida 
1m pugnada. 

Art. 7. 0cNos processos de inventario e parti-
lha, os interessados residentes fóra da comar-
ca serM citados por edital ou precataria, 
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26 contém disposições referentes ás ava-
lial;ões judiciaes c dá outras pro-
videncias. 

Observações 

a![Uelle aJ!ixado no Jogar do costume, publi-
cado pelo orgào oflicial c pela impren:<a local, 
onde houver, com o prazo do tl'inta (30) ouses-
senta (GO) dias, si residirem dentro ou fóra do 
Estado. 

Art. S. o Nas execuções de sentem;as civeis, no 
que lhes forem applic1>Veis, observar-~e-àr• os 
dispositivos do reg. 737, de :!5 de novembro 
de Js;,o, e do reg. n. \J.5t\J, de 23 de janeiro 
de lHSG, baixado para a execução da lei n. 
3.272, de 5 de outubro de 1885. 

At't. !l. 0 'l'odos que contractarern com o Estado 
renunciarúo o fõro de seu domicilio o acceita-
rào, ipso (acto, independentemente do clau-
snla expressa, o fôro da Capital do Estado, em 
que rcsponderào JUdicialmente pelas obriga-
ções que contrahircm -

Art. 10. Serão julgado~ p0los juizes de direito 
as contravenções, infracções de posturas, de 
termos do bem vi ver, de segumn1;a e os cri-
mes cuja pena nào oxcedcr, no maximo, de 
seis mezes de prisào cellular, com ou sem 
multa, podendo as partes appellar das respe-
ctivas sentenças para a camara Criminal do 
Tribunal da Helaçào do Estado. 

Art. 11. Para o conhecimento da decistw so-
bre as representações a que se refere o art. GO, 
da lei n. 722, de 30 de setembro de 1\Jl8, ob-
servar-se-a, no ![Ue fõr applicavel, o art. 172 
e seguintes do dec. n. l.G36, de 7 de outubro 
de 1\JOS. Verificada a convoniencia de ser o 
crinle julgado fóra do districto da culpa, será 
preferido o fôro da comarca mais prox;ma. 

Art. 1.2. Revogam-se as disposições em con-
trariO. 

Err. l1 de setembro foi devolvido pelo Senado 
com •1 emendas- supprimindo o art. •1 o, jun· 
tando no art. G 0 , depois da palavra uauto~», 
as palavras «lavrado o termo», accrescentando, 
no art. 7. •, •comprehcndidos os ausentes" o 
creando uma delegacia auxiliar de policia em 
Ubcraba. 

N'o dia 12 foram approvadas essas emendas e a 
rodac!)ào final do projecto, feita conforme o 
vencido, sendo destacada a emenda n. •1 para 
constituir o projecto n. 2G A. 

A 13 do setembro foi env:ado á sancção soh 
n. 15-l. 

Sanccion:ulo 

Lei n. 757, de 27 de setembro de Hll!l 
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lDlD 2G A Crê> a uma Delegacia Auxiliar do Po- Resultante da emenda n. 1, do ~c nado ao pro-
licia em Uboraba. jecto n. ~(j, da qual foi destacado p~la com-

missào do It<Jdac<;.<lo em 1:3 de sot.~miJro. 

11!10 27 

Nessa. data, approvn;tla sua rodacr;ilo final, foi o 
JHOJeCto onv1ado a sancr,fto sob n. !52. 

~:tncciouatlo 

Lrli n. 71D, de 1:1 de srJtcmbro de 101!) 

Prohihc o cxeJ·CJClO da procuratur.a lt••:<nltantc do projccto n. 7, do ctual foi desta-
aos fnnccionarios do ordP-m adl!ll· eado pela commiss:·to de rodacr;ilo, orn 2G do 
nistrativa c contém provJdcncJ.as agosto, em virtude do requerimento approvado 
com rola<'LlO ú nomeaç:ío de ma~·ts- nessa data, por occasiüo da terceira discusstw. 
trarias c áo oxcrcicio das tüncr;ões 
dos promotores de justiça. No dia 27 foi enviado ao ~cnado com a seguinte 

rctlacr;ào final : 

O Congt·osso Legislativo do gstado de i\rinas Gc-
·raes decreta : 

Art. 1 " As dispo~ir;ôcs do art. 1. 0 da lei n. 722, 
do :lO de setembro do l\l[H, não comprchcndcm 
os funccionarios tlscacs no exorcicw de suas 
attribuir;õcs, continuando em vigor o disposto 
no art. 2'l ela lo i n, -171, de J.! de StJtomiJro 
ele 1007. 

Art. 2. • E' vedado o exerci cio da procuratura 
aos funecionar·ios do ordem administrativa do 
Estado perante as respectivas repartir;<! c,;,. in-
correndo em pena <lo pct·cla do cargo, methan-
te processo admmistrativo, arrucllc quo infrin-
gir o presente preceito. 

Art. 3, 0 NàQ poderão advogar os funccionarios 
de ordem judicial, salvo os membros do mi-
ni~terio publico, nas causil.S que não lhos in-
cmnlJem promover ou intervir Plll razão do 
cargo. 

Paragraplw nnico. Os funccionarios de orclwn 
admimstrativa, diplomados em direito, só po-
der:lo oxerecr fnncr;õos de advogado c1uando 
as respe<.:tivas leis ou regulanwntos nüo o pro-
hibcm, sal v o em causa- propl"ia ou se tratan-
do do funccionarios cuja assistoncia no cxet·-
cicio da advocacia n:w collicla com a ohrigar;ão 
de sua permancncia na repartiçào a <rue per-
tençam. 

Art. '1 .• 0 As penas corrcccionaes, a <[Ue ostào 
suj01tos os promot.ot·cs de justir;a c seus ad-
junctos, podorào lhes ser impostas pelo ~uh
Procurador Geral do Estado, <[Uando exercer 
as attribuir;õcs con•tantes do art. 22G, n, VI, 
ela lei n. 375, de 1DJ3. 

Art. 5.• Competerr.. aos promotores de jnstiP.a o 
seus acljunctos as attl'lbuit;õcs conferidas' aos 
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Prohibo o exercício da procvratur_a solicitadores do feito, mencionadas no art. 57, 
ao~ funccionaJ·ios de Ol'dem adm1- do dec. n •. J.GU7, ele 8 r! e julho ele llliG, com 
nistrativa c contém providencias direito ás custas pelo,; actos que praticaJ·em. 
com relad.o á nomear;{w do magts-
tr·ados e rio exerci cio rhs funcções Art. G. 0 A nomcar;ào do desembargadores sei' à 
dos promotores de justir;a. feita pelo Presidente do Estado, denü·c os jui-

r,es de direito por antiguidade o po1· meJ·eci-
nwnto, altomadamen te. 

Paragi·apho unico. A escolha por antiguidade 
seni feita dentro os dez juizes do d irciLo mais 
antigos, om lista organizada pelo 'l'rihunal da 
ltelr.r;iio, pM·a cada escolha ; c a por mereci-
mento, de accordo com a lcgislar;ào em vigor. 

Art. 'j." As comarcas de segunda c tcrcemt en-
trancias serilo lli'o\'idas por _juizes do direito 
designados pelo Presidente do Estado, por an-
tiguidade e a por merecimento, alternadamente. 

Paragrapho unico. A escolha por antiguidade 
sel'Ú feita dcnti'e os dez jUizes do direito mais 
antigos, em lista organizada pelo Tribunal da 
Rela<;ào, pm·a cada vaga, c a poi· merecimento, 
llc 'lccordo com a legislação em vigol'. 

Art. 8.o Os juizes, promotores do justir;a c de-
n!a~s ft~ncciona~·ios judiciaes nào p:Jderúo ro-
Sidn· fura da se do de suas comarcas, quando 
em exercício do seus cargos, sob pena de multa 
de cincocnta a duzentos mil réis, que lhos sera 
imposta mediante reproscntaçào do qualrgwr 
cidadào, pelo presidente do 'l'rilnmal da Rela-
r;ão c_ pelos seus superiores hiorarchicos, rc-
spectivamcnto, logo <rue tenham conhecimento 
do facto, sem prejuízo de outras penalidades 
em que possam inconer. 

Art. \l. 0 O~ desembargadores do uma Camara 
do 'l'r_i]Juna\ da ltel::u;.üo ser !lo substituídos, eni 
seus 1mpednnentos, ].elos desembargadores da 
outra Camara, mediante designar;ilo elo prcsi-
dc:J.te do Tribunal. 

Paragrapho unico. Quando o Tribunal funccio-
naJ em Camai·as reunidas, os dcsembargadoi·cs 
sorilo substituídos pelos juizes de direito das 
comarcas de mais facil corumunicaçilo com a 
Capital. 

Art. 10. Os escreventes illl'amentados do carta-
rio podei'ilo escrever no proto<:ollo das audien-
cias, sempre que estiver impedido o resp'lCt I-
vo serventuario, ficando revogado o final do n. 
l, do art. 287, do dec. n 4.561, de 2,1 de abril 
de l\ll6. 

Art. 11. B' prohibido ao cscriYào funccionar em 
causas em que se,ia advogado o parente seu 
consanguineo ou aflim até o segundo grau. 



o 
<::: o 
~ 

H)j!) 

l'J1!l 

I 
/ 

191\) 

rn 
o .... 
"' a 
::i 
;;, 

27 

28 

-68-

Transumpto Observações 

Revogam-se as disposiçôes em contra-Prohibe o P-xercicio da procuratura Art. 12. 
aos funccionarios de ordem adrni- rio. 
nistrativa e contém providencias 
com relar;ào á nornear;ào de rnagis- Em 3 de setembro foi enviado 
trados e ao exerci cio das funcr;õcs Senado, sob n. 3G7. 

á sancr;ào pelo 
dos promotores de j ustir;a. 

Sancdon:ulo 

Lei n. 738, de 12 de setembro de l'J1'J 

Fixa as cnstas devidas aos contado- ItesuUan1e do -rn·ojocto n 7, do r1ual foi rlestaca-
res, escrivães, membros do minis- do pela. comrniss:\o do Jtcdacr;llo, em 2G de 
teria publico c aos funccionarios :'gosto, em vhtude de t·equct·imcnto approvado 
fiscaes. nessa data, por occasiiio da terceira discuss<\o. 

No rlia 27 foi enviado ao Senado com a seguinte 
rcdacr;:1.o final : 

I O Congresso Legislativo do Estado de i\linas Ge-
1 raes decreta : 

Art. J.O Os contador·cs perceberüo pela conta 
de custas em rp1alqucr acçào até o valor de 20:ooosooo, 5$000; do2o:ooosooo até 50:f)(l0$000, 
10$000; e de 50:000$000 para cin,la, 20SUYl, re-
cebendo a metade dessas r1uanttas pela conta 
de custas dos incidentes. 

Art. 2 ° Os escrivães terilo direito a dois mil 
réis pela certid~\o que lanr;arern nos autos para 
prova do cumprimento dos despachos on scn-
terH{as dos juizes (art. 102 da ler n. 105, de '1 
de julho de 1801). 

Art. i\.0 Aos membros do l\Iinistcrio Publico 
contar-se-ào os emolumentos de rtuc trata o 
art. G5 da citada lei n. 105, de 24 de julho de 
18~Jt. nos actos rtuc praticarem nos processos 
tle aposentadoria, ex-vi dos arts. 15 c l7 do 
dec. n. 3.001, de G de dezembro de 1910. 

Art. ,t.o Os emolumentos do art. 7G da lei n. 
105, serão contados aos fu~1ccionarios flseaes, 
cabendo-lhes a metade e a outJ·a metade ao 
Estado, ficando revogado o art. 2. • da lei n. 
531, de 2,1 de setembro do 1010. 

Art. 5.0 Itevogam-se as disposir;ões em contra-
rio. 

Pende de dc!iheraçào do Senado 

2J Declara que os juizes o demais fnr.- Resultante do projccto n. 7, do qual foi dcstaca-
ceionarios retribuídos pelos .cof~·es do pela corm.Hissào de ltedac.';ào, em :!G de 
do Bstado perccberào por mteu·o agosto, em vrrtudc de rcr1uer·rmento approva-
as custas que lhes forem contadas do nessa data, por o.;casiàv da :1.• discussão. 
c fixa vencimentos aos cscrivües 
do crime. No dia 27 foi enviado ao Senado com a seguinte 

rcdacr;.ào final, approvad'l. nessa data : · 
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Declara c1ue os juizes e demais fun- O Congresso Legislativo do Estado de Minas Ge-
ccionar!Os retri buidos pelos cofres raes decreta • 
do Estado perceberão por inteiro 
as custas que lhes forem contadas Art. 1.• Os juizes e demais funccionarios retri-
e fixa vencimentos aos escr1v1íes hu1dos ,pelos cofres do Estado, perceberão por 
do crime. intoiro as custas que lhes forem eontadas, ex-

cepto tts das acções criminaes e fiscaes, em 
que decahir o Estado, · 

Art. 2.o Os promotores de justiça terão a mes-
ma gratificação dos juizes de direito, ctuando 
sahirem, em serviço do jury, para fóra dos 
termos em t[Ue servirem. 

Art. 3. o Os escrivàes do crime perceberão, an-
nualmente, dois contos c quatrocentos mil réis 
de vencimentos, 

Art. 4. • Revogam-se as dispesic;ões em con-
trario, 

Pende de deliberac;ão do Senado 

Fixa em um dia de :vencimento a con- Resultante dQ art. 1~ do pro.iecto n. lO (?rc;a-
tribuição mensal das 'praças de pret mento), do qual foi destacado pela Comnussiío 
para a Caixa Benetlccnte_da Forc;a de Redacção em 2i de agosto, em virtude de 
Publica. requerimento nessa data approvado, por occa-

sião da 3.• discussão. 

Nesse mesmo dia, tendo sido approvado em r'3-
dacção final, fo1 enviado ao Senado. 

Pelo Senado foi enviado á sancção , em 8 de se-
tembro, sob n. 370, 

Snncclonado 

Lei n, 737, de 12 setembro de 1919 

Abre trcs crcditos para ocqorrer ao Apresentado pela Commissào de Orçamento e 
pan-amento de despesas eiTectuadas Contas em 2G de agosto, passou pelas tres dis-
pela Secretaria d~ Agricultm·a, In- cussões regimcntaes nos dias 27 e 29 desse 
dustria Terras, V1ação c Obras Pu- mcz e em L 0 de setembro, tendo sido appro-
bti11as 'no exercício corrente c con- v a do em 2. • uma emenda supprossiva do art. 
cede âs camaras. ~Iunicipaes que o 2.o (auxilio às Camaras Municipaes). 
solicitarem, aux1ho para occorror 
ao pagamento de despesas que t~- Em 2 de setembro foi enviado ao Senado com 
nhai? feito I~at'a dei.Jel]arem a epl- a seguinte 1·edacção final, nessa data appro-
denua da gnppe. vada: · 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas Ge-
racs decreta : 

Art. t,o Ficam ai.Jertos, no exercido financeiro 
corrente, os credites de 450S000, 50:000SOOO e 
320:\l22S110, para occorrer ao pagamento de des-
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Abro tros credites par·a oceorrer ao 
pagamento de desposas oll'octuadas 
pela ~ocretar·ia da Ag!'icnltura, In· 
dustria, Ter r as, Via<,;~1o e Obras 

pesas ell'ectuadas pela Secretaria da Agricnl-
tma, lndustria, .Terras, Vrac;ào c Obris Pu-
blicas do Estado. 

Publicas, ;10 oxcrcicio corr~Jr:te e Arl.. 2.o ltcvogam-sc as disposõçõcs em con-
concedc ns Camaras l\!unrcrpaes trario 
que o wlicitarem, auxilio para oc· ' ' 
correr ao pag·amento de despesas , . ,. . . ,.- , , , 
C[UC teliham feito para debcllar·em Envrada a sancç,to pelo Senado sol, n. :n.1. 
a epidemia dtl grippe. 

S:ltlccianatlo 

Lei n. 711, de W de setembro de 1\JHl 

Itevog:t os art~. 10 c 1:3 ~ 2. 0 da lei ltesultantc do art. 3.• do projcclo n '1, do rtual 
n liill de 12 de :;etcmhro de 1\liG e foi destacado pela commissào de Jtcdacc;iio, em 
o al't.' 2 • da !c; i n. 7l!O, de 27 de 25 do agosto, 
setembro do 1\llS, em re!ac;ào aos 
funccional'ios nomeados antes da Em 27 de arrosto foi enviado ao Senado com a 
lei n. fl88, do.l\ll~. que, dentro u.e seguinte redacc;ào, nessa data approvada: 
um anno rectuerercm sua mscn-
pc;ào na Caixa Beneficente. O Congresso Legislativo do Estado de Minas Ge-

raes ·decreta : 

Art. 1.• F!Cam revogados os ar·ts.· 10 c 13, §:.!.o 
da lei n. 681, de 12 de sctmnbro de 191G, ü o 
art. :3.o·da lei n, 720, de 27 de sctemllro de 
1918, em relac;ii.o ao funccíonar·ios nomeados 
antes da lei n, f>88, de l\Jl2, Cjtlll, dentro de nm 
armo, requererem sua inscripc;ao na Caixa Be-
neficente. pagando as contriiJuic;õcs atqtzadas, 
o que poderá ser em prcstac;ões mcnsaes des-
contadas nos vencimentos. 1 

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor: desde' a data 
da sna publicac;<'io, revogadas d's Jisposic;õcs. 
em contrario. · I 

i 
Em 5 de setembro foi devolvido pelo Sena!lo r.om 

as seguintes emendas, que toram approvadas 
no dia 10: 

Pmemlas off'eJ'ci:ldas c ap)n·ovwl;s 1 ],cl~ .~en~t;lo 
ao [Jrojecto n • .1:!, da (;amara dos srs.: Dc[nt-
tados. 

1.• 

Ao art. 1 °-Dcpois das palavras «Contrihniçõcs 
, atrazadas,:....accresccnte-sc:- «nQ prazo de 12 

nJczes», . . 

2.· 

: Ao mesmo art. 1.", in (lne, accrcs(·.cnte-se: «fi-
cando a inscripc;ào sujeita a prova qc boa 
saude c de edade menor de r,o annos, nos ter-
mos do respectivo regulamento.>>. 
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o). Revoga os arts. !O e 13 § 2.0 da lei 

n. ()81, de l ~ d(J setembro de 1\JlG o 
o art. 2. 0 da lei n. 72.0, do 27 de A.ddita-sc no art. l o· 
><etembro de J\)]8, em rela(;ào aos 
funccionarios nomeadvs antes da . . . . . 
lei n. 5N8, de l\Jl2, que, dentro do Paragr·apho _un,cv. Os funccJOt~aJ'J?S adrmttrdos 
um anno rec]uororom sua inseri- de accordo con! a prese~rtc ler, ~o go~arào dos 
llçáo na Caixa Boncflcentc. favores da «.Gar.x:: Beneficente» dopors de pa-

gas as contnlnllf;.oos atrazadas, e, easo venham 
a falleccr em debito dessas contribuiçües, os 
heneficiarios rocehoráo apenas a import.ancia 
das contribui(;ões feitas. 

Addita-se : 

Art... Aos que tiverem cahido em commisso no 
corrente anno de l!ll\J, fica porrnittido pagar 
as presta(,~ões devidas, dentro do semestre irn-
rnediato ú publicaçáo desta lei. 

Paço do senado do Estado do l\!inas Ger·aes, em 
Helio Horizonte, 5 de setembro de 1\ll!l. - O 
presidente, Levindo Feneira Lopes.--0 1 ° se-
cretario, Camillo de Brito. - O 2. • secretario, 
Andrade Uotollto. 

Approvada, no dia 12, a redàcção final feita con-
forme o vencido, nessa data foi o projecto en-
viado it sancção sob n. 157. 

Em 2:3 de setembro foi vetado pelo sr. Presi· 
dente do Estado e devolvido à Camara com 
as seguintes razões do veto : 

Razões do véto opposto á proposição do lei que 
que declara revogados os arts. 10 e 13, § 2. o 
da lei n. G8l, de 12 de setembro de Hl!G e art. 
2." da lei n. 720, do 27 de setemhro de 19l8, c 
contém outras disposir/ios ~obre a Caixa Benc-
ftcente dos Funccionarios Pllhlicos. 

Nego sancc;ão ao projecto de lei sob n. 157, deste 
anno, por consider·al-o co::rtrario aos interesses 
do Estado. 

Tr•ata esse projecto da admissào do novos con-
trihuinr.cs à Caixa l3enoficente dos Fllncciona-
rios Puhlicos. 

Embora esta inst.ituic~ào não tenha a responsabi-
lidade do Estado ciuanto ao pagamento dos pe· 
culios, a sua prosperidade interessa aos cofres 
publicas, pela cessac;~'lo ou rostricçll.o dclla de-
corrente, dos auxilios directos flUe o 'l'hosouro 
lhe conecde. 
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Revoga os arts. 10 o 13 § 2. • da lei De facto, este devo concorrer, para o fundo da 
n. G81, de 12 de setembro de 191G da Caixa, com 10 "/0 da renda, proveniente de 
e o art. 2.• da lei n. 720, de ~7 de multas e da cobrança da divida activa orc·a-
setemhro de 1918, em rclac;:lo aos montaria, :üó que <lesappa!'cr:a o respectivo 
funccionarios nomeados antPs da dcflcit e com 5 "/o até CJHe o fundo referido se 
lei n. r>8S, de l\Jl2, r1ue. den~ro ~e eleve a 500:000S, como pre~eituam os arts. 1.• 
um anno, rcrJUCrcrern sua mscn- c 2." dtt lei n. 720, de 27 de HctemhJ'O de 
pção na Caixn. Jleneflccnte 1 \Jl8. 

Ora, nào sú o projccto agora vetado manda con-
siderar revogado o art. 2.,'' da c!tada lei, isto 
é, torna permanente e mdeflmdo o auxilio 
tJ·tmsitorio concedido pelo 'l'hnsouro, por mo-
tivos exccpcionacs, como alarga c modifica as 
C?~diçcics de n.dmissü.o de con.t~ibuintes, o IJUC 
vma angmentar as responsaln!Idades da Caixa 
contrariando preceitos estabelecidos par·a ins~ 
tituic;õcs congcnercs e hem compond1adas Icas 
leis CJUC o projecto revoga. 

O augmcnto dessas responsabilidades re11ectiria 
sol)rc o 'l'hesouro, pélo auxilio <JUC presta a 
Caixa e seria prejudicial aos demais contri-
lmintcs, que nella ~e imcrevemm .. confiados na 
estabilidade das leis que a orgamzararn. 

Penso, per !sso, r1ue o Poder Legislativo,, recon-
siderando o seu acto, melhor consultara os in-
teresses do 'l'hesouro e os da propria Caixa Be-
neficente.-Artluw da Silva Bcrna1·des. 

Auctoriza a l\losa da Camara a reor- Apresentado em 28 de agosto de 1910, passou 
ganizar os ~cJ·viços. da respectiva pelaH tres discussões regimentae$ nos dias :W 
~ecretaria, revendo o seu actual re- de agosto e L c :3 de setembro. 
gularnento. 

Nesta data foi approvado em rcdacção final 
c pnlJlicado. como resoluçll.o da Camara sob 
n. 24. 

Auctoriza o governo a cont.ractar me~- Apresentado em 28 de agosto de 191.9, J!asson 
tres de cultnra para o ensino. pra- pelas tres discussões regunentaes nos ias 2\J 
tico de novas culturas c aperfeiçoa- de agosto, ~e :3 de setembro, recobenclo varias 
mento das já existentes. emendas, uma das quaes, a de n. 2, approva-

da em 3.• discusslto c referente a auctoriza-
c;ão dada ao governo para obter a transfot·en-
cia dos servic;os de navcgac;ão do rio S. Pran-
cisco, foi destacada a rei[UfJ!'imcnto do sr. Fi-
delis lteis, constituindo o projecto n. 37. 

gm 3 de setembro foi o projccto enviado ao Se-
nado com a seguinte 1 cdacçào final, nessa data 
approvada: 

O Congresso Legislativo do Estado de :-.rinas Gc-· 
raes decreta : 

Art. I. o Fica o governó do Estado auctori zado. 
a contractar mestres de cultma ])ara o ensino 
pratico de novas culturas c aporfeic;oamento· 
das já existentes, 
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Auctoriza o n·overno a contractar mcs- Art. 2.'' O Governo contmctarú para es~e servi-
trcs de cultura para o ensino prati- c;o, no paiz ou no extrangciro, proflss ionacs 
ti co de novas. culturas e aperfci- · de reconhecida competeacia pratica nas ma-
<'oamento das já existentes. terias de sua espccializaçào, aln·angendo, por 
' exemplo, a cultura da videira, do fumo, de 

fructas exoticas ou nacionaes, do chá, do 
arroz, do algodào c ontras, cuja explorai;:lo 
seja de interesse do Estado. 

Art. 3. 0 O Governo fica auctori'lado a fornecee 
ás municipalidades, que derem as nccessarias 
garantias, machinas agrícolas 0 medicamen-
tos para serem vendidos aos agricultores mi-
neiros. · 

O Governo receberá os machinismos e medica-
mentos não ventlidos. 

Art. !.. 0 O Govemo fica auctorizatlo a pagar, a 
titulo precario, a cada primeiro sillo construi-
do nos municípios a quantia de l:Ooogooo, 
desde c1ue seJam construidos de accordo com 
planta fomecida pela Secretaria da Agricul-
tura. 

Art. 5.° Fica o Governo auctorizado a abrir os 
crcditos necessarios á execuc.:ão desta lei. 

Art. G. 0 Revogam-se as disposii;ões em con-
trario. 

A 11 de setembro foi devolvido pelo. Senado com 
12 emendas, que foram approvadas no dia 12, 
dclla destacando-se a de n. 1, i> obre I· e o r"'ani-
Zl!-<;iío do Ins~itut.o João Pinheiro. c dos Arfren-
dizados Agncolas, para constJtuit· projccto 
dístincto, que tomou o n. :lt A. · 

O projccto n. 31, redigido de confot'lll idade com 
o vencido, foi o enviado :\ sancr;:1o, sob n. 156, 
em 13 de se tem hro. 

Sanccionado 

Lei n. 75'3, de 27 de setembro de HJI9 

:H A Auctoríza o Governo a reorganizar o .Resultante da, emenda IL 1, ofi'erecída pelo Se-
Instituto Jo!io Pinheiro c os Apren- nado PO projccto n •. 34. do qual foi destacada 
dizados Agrícolas do gstado. ém 12 de setembro para constituir projecto 

distincto. 

ApprO\'ado, nessa data, em redacçào final, h o 
dia 13 foi enviado à sanc(;iío sob n. 150. 

Sancciomulo 

Lei n. 75,!, de 2i de setembro de 1919· 
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Auctot•iza o Gevern? a reot•ganizar os Apresentado em 29 ~\l a~osto .de 191_(), foi appro-
~crviços de colomza,;ão no Estado. vado nas duas pnmo1ras discuss<Jes regunen-

taes nos dias l, 0 c 3 de setembro. 

!\Iedida identica foi apresentada como emenda 
ao projecto n. 31, com o <1ua! foi enviada á 
sanc<;ào constituindo seu m·t. 5.0 e seguintes. 
Vide a lei n. 7;"J3, de 27 do setembro de 1\Jl'J. 

Pende de parecer para 3,• discussão 

E([l!Ípara o carno de Zelador do Pa- Apr()S<mtadu em 2 de setembro de Hll!l. 
la<.:io da Justi~a da Capital aos de 
porteiros das Secretarias de Estado Pendo de 1. • discuss<\o 
e da Imprensa üf!icial. 

Auctoriza o Governo do Estado a on- Itosullanto da omerHla n 2, destacada em tcr-
1 trar <>Ill accordo com o da Uni<i.o ceira (liscnssào, a rc<tuerimonto do sr. Fidclis 

para faz0r de modo regular a na- ltois, do projocto n. 8'1, em 3 do setembro 
vcgação do rio S. Francisco, do 191\J. 

Nossa data foi cr.viado ao Senado com a seguin-
te redac<;ilo Jlnal : 

O Congresso Legislativo do Estado de J\Iinas Ge-
raos decreta : 

• Art. 1.° Fica o g-overno auctori zado a entrar em 
accorrlo com a União para ohter a transferen-
cia do servi,;o de navegaçào do rio S. Fran-
cisco, e fazer por si, interposta pessoa ou com-
panhia o rúferido servi<;o, abrindo par·a is~o o 
credito <!UO fôr necessario. 

Art. 2, 0 Itevogam-se as diSJJOsi<;ões om con-
trario. 

Enviado á sancç1io pelo Senado sob n. 375. 

Sauccion:ulo 

Lei n. 755, de 27 de setembro de 1\ll\J 

:38 Auctoriza o Governo a crear uma Apresentado em 8 de setembro de l\J19, foi ap-
Dolegacia de Policia auxiliar em provado em primeira discussão no dia 10. 
Uberaha. 

J\Iateria identica foi apresentada pelo Senado na 
emenda n 4, approvada pela Camara no 
dia 12 e destacada, nessa data, pela commis-
são. ?c redac,;.ão, para çonsUtuir o projecto 
n. ~r, A, que envtado a sanc,;.ão e, sanccio-
nado, foi convcr·tido na lei n, 7-W de 13 de se-
tembro. 

O projecto n, 38 pende de segunda discussão. 
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'l'ransurnplo Obscrvaf)ÕOs 

Fixa as cu~tas fjUe devem perceber Iniciado em l\!11, foi apresentado para terceira 
os olllciaes do registro civil. discuss:lo em H de setembro do 1\ll 1. 

Em () de agosto de llll\l foi refundido no proje-
cto n. 1\l. Veja-se este projecto. 

21 AuctorLm o Governo a fundar uma Iniciado ~m Hll1, em 23 de julho de 191\l, foi eu-
Penitenciaria em Uberaba. viado ao Governo, para sobre ello emittir pa-

recer, na fórma do requerimento pela camara 
approvado nessa data. 

1!)12 93 Auctoriza o Governo a entrar em ac- Iniciado em 1\l12, foi rejeitado em ~egunda dis-
cordo com a Empresa Brasileira do cuss:lo em 7 de agosto 1c 1919. 
Navegar;ào para , estabelecer uma 
linha regular de vapores entre os 
portos de Rio •. de Janeiro e Cara-
valias. · 

1913 llU Auctoriza o Governo a considerar Iniciado em 1913, foi rejeitado em segunda dis-
como de revers:lo o acto de nomea- cussào em :JO de agosto de 191~). 
r;ão do cidadão Antonio Carlos Car-
neiro Viriato Cal;\o pa1·a o posto de 
tenente do '·'.'' batalhão da Fon~a 
Publica do Estado, • 

1917 81 Auctoriza o Governo a auxiliar as Iniciado em 1\ll7, foi ne~se anuo enviado ao Se-
Prefeituras de flsta1;ões de aguas, nado. 
~~:~~g-ando a. ~ada n~na, ~rúm_al- Em 3 de setembro de 1919 f!)i devolvido pelo Se-
d 

' a J?artu de ~ · de Janeiro nado com a seo·uinte emenda nnc [Jendo de dis· 
e 1918 as Iffi[lOrtancHts Jlrovcnie ' "' ' '1 

d. ' ' · n- cuss;lo e votaçilo na Camara : 
tes a~ taxas de exportação de suas 
aguas, bem como as ctne sejam Emenda o!Terecida c approvadn. pelo Senado ao 
pagas a titulo de arrendamento'. projecto n. 81, da Camara dos srs. Deputados. 

. S. C.-10 

Ao art. l. •- Substitua-se pelo seguinte: 
Art... A partir de primeiro de janeiro de mil 

novecentos e vinte, fica o GOverno auctoriz:J.-
do a empregar em obras de saneamento .e me-
lhoramentos das estações hydro-mincracs do 
Estado o producto da arrccada1;ào da taxa de 
cxporta~·:lo das aguas, e das quotas de arrenda-
mento, podl'ndo entregal' para tal f1rn a cada 
um dos prefeitos, annua1mcntc, até a quantia 
de trinta contos de réis • 
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Fixa· as divisas entre os municípios Iniciado em 1Ul7, passou peias tres G.iscu~súe-. 
de l.lomlhn e. Ouro Preto. . rpgimenl.aes em 31 de julho c em ;) c :?li d•: 

ngosto de lDl\l. 

No di'l. ~~ foi enviado ao Senado com a soguint•: 
rcdacc;iio final, approvada nessa data·: 

O Congrr)sso Legislativo do Estado t~() i\linas Gl·-
raes decreta : 

Art. 1." As divisas entre os municipios d,) Bom-
fim c Ouro l'r·oto sno as seguintes;- começam 
no Feixo do Funil, no rio Paraopeba, segnind~>. 
pela serra, aguas vcr·tentcs, ató o monte do~ 
'l'res Irmãos e deste, voltando :i direita, nm 
r·umo certo ú nascente do Correg·o Sanhúdo, 
por este abaixo até o r·io Paraopelia. 

Art. 2. 0 Os limitas entre os municipios do ilam-
huhy, Piumhy e Formiga ser·ào regulados na 
parie atravessada pelo rio S. Francisco, pot· 
este rio. 

,\Jot. 3.o Fica transferida a sódc do district•> 
Santa lUta dos Barreiros, do municipio de 
Araguary, para o povo?-do dcnomi~a~lo l'ira-
cahyba, no mesmo districto c mnntctp!O. 

Art. 1. o O districto de Pinheiro,; de S. i\lanor:l 
pass!l dPnominar-se Pinhotyba. 

Art. f>. o A comarca e termo de S. José do Pa-
raizo passam a denominar-se comarca e termo 
de P at·aisopolis. ' 

Art. li. o H.ovogam-se as disposiç•ies em con-
trario. 

Pende de dclibcra•Jto do Senado 
I . d Concede favorc~ para a installac;ào Iniciado em l\ll8, foi nesse anno envw o ao Se-

das duas primeiras usinas <[Ue se nado. 
fundarem no Estado para o fabrico 
de productos de disttllac;fio de ma I~m 1.0 de setembro de l!Jl9 foi dilvolvido. pelo 
deiras. Senado corn a seguinte emenda, que foi appro-

vada no dia 3 : 
I 

O Congresso Legislativo do Esta.io de :\linas 
Geraes decreta : 

Art. 1.° Fica o Presidente do Estado auctoriza-
do a conceder iscnçàO de impostos cstaduae~ 
durante e prazo de cinco annos, , üs duas pri: 
mciras grandes empresas ou usinas fJUe s·~ 
montar·cm no Estado pm·a o fabrico de produ-
ctos divet·sos do distillaçào de madeiras, taes 
como:- acido pyro lenltoso, alcool methylico, 
aldchydo forrnico, acetona e sub~productos de 
alcatrào de madeiras, creosoto e: demais deri-
vados. 
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Fixa a~ divisas entre os municípios Art. 2, 0 Os favores concedidos na presente lei 
de Uomtlm c Ouro Preto. serão extensivos ús empresas congenercs já 

exi,tentes no Estado, contando-se o pra~o de 
isonc;ão dos impostos, tanto para as IJUC se 
fundarem, como para a~ existentes, da data da 
sua installac;ào c funccionamento. 

Art. :l. • Revogam-se as disposições em con-
tral'io. 

Nessa mr.srn:J. datn, :l de setembro, foi approva-
do em rcdacc;ào tina! c cnvindo á sancc;ào solJ 
n. ].J\). 

Sanccionado 

Lei n. 73G, de 12 de setembro de l!HD 

Fixa. as custas e os emolumentos de- Iniciado em 1Dl8. 
vidos aos ofTicia0s elo registro ci-
vil c dos juizes de paz. IIm \l de agosto de 1\ll\l, foi !'cfundido no pro-

jecto n, lD. 

Veja-se este projecto. 

Ill Reforma a Constituiçho do Estado. Tendo sido approvado em 1.• tnrno é!ll IDIS, em 
\l de julho de 1\ll\l foi approvado em L. • riis-
cussào, no 2, 0 turno, sendo, pela Comrnissào 
de Constituiç<I.O, Legislação e Justic;a, apre-
sentado com parecet· para 2." discussào no dia 
10. -

IIm 25 de julho, em virtude do requerimento n. 
3, nessa data approvado, voltou á mesma 
Comrnissào. 

No dia 2 de agosto a Commissào apresentou o 
parecer n. '12, em <JUe discutiu a ljUestào de 
constitu:ionalida?e e opinou para que nào,:se 
proscg:msse na d~scussào do projecto. que re-
putou mcor,stitucwnal e, como tal, nào exis-
tente. 

Apresentado, em ,j de agosto, com o n. 13, um 
novo projccto de reforma constitnciona 1 e ten-
<lo surgido duvidas quanto à legitimidade do 
acto da:VIesa em reeehel-o, pelo sr. Presiden-
te foi ordenado que esse projecto, o de n. lll 
e o parecer n. 42 fossem à Commissiio de Con-
stituic;ào, para emittir parPcer sobre a consti-
tucionalidade desse novo projeeto. 

A 18 de agosto a Commissüo apresentou seú pa-
recer sustentando seu modo de pensar quanto 
ao projccto n lll c julgando perfeitamente 
constitucional e acceitavel o de n. 13 quc,rem 
taes condi<;ões, seguiu a marcha regimental, 
a elle ficando appensos o de n. 111 e todos os 

pareceres sobre el!e ernittidos, 

Veja-se o projecto n. !3, de !9W. 
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Perdoa ao reu Elisiario .Joa<tnim da Approvr,do, ••m 1\Jl8, pelas duas ca~as do Con-
Silva, as penas <[UO lhe foram im- gre~:so, foi <mviado sanc<;fw, em 21 de ~c-
postas, em crime de responsahili- temlJI'o, eon1 o n. 357. 
dade pelo juiz de direito .da co-
marca de I~ntr·e lUos. l·:m l.o de outubro desse armo (1918) foi véta-

do pelo sr. Pt·esidentc do E~tado, I[IHl o dcvol-
vcn ao Senado com as segutntcs r·azücs do 
v é lo: 

Hazíies <lo uvüto» opposto á lll'OJJosi-
~!ão de lct SUI>ra 

No cxcH'Cicio da attrihni<;ftO constituciom>.l que-
me confere o art. !l8 da Constituiçào !llineit·a 
oppondo o meu vrlto no projccto ele lei que per~ 
d<!a Elisial'io Joaquim <la Silva, da pena quo 
lhe foi imposta pelo juiz de du·eito de l~ntr·n 
!Uos, o qual projecto se me aflgma contrario 
aos principias de uma hoa distt·ibui<:ào:da jus-
ti<;a, intet·t:sse fundamental de todos os Es-
tadrJs. 

O recurso intc~posto pc)!o. rcn se acha. inst~·uido 
com todas as jl()<:as ex1g1das pela ler. c lor re-
latado pelo juiz elo 'lit·cito nos scgumtcs ter-
mos : 

<d~lisiarío J oa<tui m da i) i! v a foi condernnado, 
neste juizo, por scnton<·,a de 3 do corl'onto rnoz, 
a 1\lll anno c d<lis mczés do pris<i.o simples, na 
pcl'da do emprego c na multa de duzentos mil 
rórs, por haver no exercido do seu cargo elo 
cscrivào de pa7. do districto da Serra do Ca-
rnnpuan, dlsta comarca, cornmcttido uma fal-
sidade, qual a de ter lavrado em seu lino do 
notas uma escriptm·a de compra o venda de 
bens immoveis, dando, como presentes, ven-
dedores <tu c o não estiveram c ·que até ent<to 
nada hD.vtam vendido. Dessa sentenc;a o rcu 
appcllou, e a appclla<;ào pende de decisão do 
Egrcgio Tribunal da ltcla<jtlO do Estado. 

Tendo em ':ista a p~ti<;ào do i_ndnlto do reu, seja-
n.ospcrrmttrdo ~alrentar dors reparos <[~:e prc-
lrmrnar·mente. nos occorrem. O prímeii·o c) 
sobre o cahrmc,nto do recurso intentado. o 
indulto :i um dos modos de c)xtinc<;ào da con-
dcmna<;ao, e n1lo a ac<;áo penal (Cod. Penal 
arts. 71 e 72} c o rcu nno está à inda definitiva~ 
mente condemnado. Tendo appellado da sen-
tença, a sua cansa estA dependendo da <lecisúo 
da Camara Criminnl do Egregio 'l'rihunal da 
ltelaçào e, por·tanto, não se acha dcfinitiv·t-
mentc .iulgada. O segundo é sobro a comp~
tencia do exmo. sr. dr· Presidente do Esta-
do. a quem foi dirigida a pctil'.tlo para con-
eeder·lhc o indulto solicitado. • ' 

Ao Prcsídcntü do Estado compete indultar ou 
commutar as penas impostas aos rcus. de CJ'i-
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Pordcia ao rcu JWsiario Joaquim da 
Silva, as penas ctue lhe foram im-
pvstas, em crime de responsabili-
dade, pelo juiz de direito da co-
marca do gntre !tios. 

mos communs sujeitos :'t jlll'isdicr;ào do Esta-
do, c ao Congresso competH perdoar ou com-
mutar as penas impostas aos funccionarios 
publicos do Estado por crime de !'<)SJlOnsahili-
dacle. (Constituir;ào do g;;taclo, art 57, n 'I; 
art. :JO, n. :n, e lei n, 10, do \l de novembro 
de 18\ll, art. 2." c :~ '). Ora, o r eu, i'unccio-
nario publico, foi proce;;sado c condcmnado 
por crime ele responsabilidade e, portanto, ao 
Congresso, e n:1o ao exmo. sr. Presidente do Es-
tado, devia-se <liJ,igir, solicitando o pcrd:'lo 
<tue de~eja. 

O facto ó o scgnintc: No clia 1.' de novembro 
de 191 'i, o n•u f o i chamado ao logo r dcnomi· 
nado «Corrego da Posse», no clistricto da Se na 
do Camapuan, pal'a passar uma escriptura de 
compra c venda em que diversas pessoas ven-
diam a Alcides Aleixo 'l'avat'es as partes dr) 
terras que possuíam no Jogar denominado 
«Tapera do Nogueira», fazcncb elo «i\Iadruga», 
situada no mesmo districto da Serra. 

Eram tamblem possuidores de uma parte de 
terras nesse Jogar, Jo:lo Gon<;a\vcs Nascente c 
sua mu\hot·, !Vlaria ltomana elas Dores, que 
moravam no districto desta cidade, no IOL!'ar 
denominado «Pedra Branca», distante do 
«Carrego da Posse» quatro !cg,na~, mai,; ou 
mel!os, c qne nito se achavam pi;cscntes c nem 
saluram de sna cam nesse dia. 

!Ao lavrar, a escriptura. o ~cu, por contemplac~ão 
a Aurcltano l\loysés da Silva, que se diz aucto-
rizaclo a vender tambcm a parte de Joáo Gon-
çalves _Nasc~nte e sua mulher e ~t assignar pol' 
ellcs, mclnm cnüü os vendedores o referido 
JoM Gonçalves c sua mulher, declarando f>J.l-
samentc, na cscriptura, que el\cs estiveram 
]ll'esentes, llzei'am ~t vend:t da parte que ti-
nham, receberam " pre({O e, por n:\o saberem 
\~r nci~I. cscrevCI', p:dimm a Aureliano Moy-
se~ da Silva para assignar a <Jscriptma em seu 
Jogar. 

Quasi tre~ mezcs depois dessa escl'iptma, a U de 
janeiro do correr, te anno Jo:to GonP,alvcs Nascen 
i,c c &na mnlhor, em rep'rcscnt:w,á() dirigida ao 
juiz municipal do termo, dcchrar:un-~e snr-
prehcndidos com a noticia de ter Alcides Alci-
xo Tavares comprado a sua parte de terras, 
pois que nada haviam vendido, sendo falso 
tudo quanto se continha na escrípilll'a lavrada 
pelo cscriN:lo da SeiTa do Camapuan, com re-
lação ás suas pessoas, facto que t!'aziam ao 
conhecimento da justiça pam a punic;:lo dos 
culpados. 

Dahi se originou o processo em virtude elo qual 
foi o reu condernnado no grau mínimo das pe-
nas do art. 208, n. 2, do Cod. Penal. 
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Perrlôa ao reu · Eli~iario Joaf[Uirn tla A provq do facto é plena e cabal, e foi minu-
Silva, as penas que lhe foram im- ciosamente examinada no despacho de pro-
postas, em crime de rPspoosabili- n,uncia o Ul\ sontenr;a flua! por mim proferidas 
dado, pelo juiz de direito da co- nos autos, o como essas pe,~as se acham tran-
marca de Entre Rios. sladadas ·na coj>ia do proce·sso f[UO segue com 

osto relatorio, a ellas me reporto, absténdo me 
de me alongar a osto respeito. 

O reu defendeu-se negando f[UalrtUe1' falsidade 
na cscriptnra que passou. de sorte rJUe susten-
tou em todo o corret• do processo que João 
Gonr~alves c sua mulher estiveram etl'ectiva-
mente prcsr;ntcs ao acto da escriptura c fizeram 
de facto a venda d~ CJU!l trata a mesma escri-
ptura, mas a unica l>rova rtue poudc oiTerecer 
em prol das suas a! cgac;ões, foi um documen-
to c;racioso fornecido pelo [H·oprio Joao Gon-
';al vcs Nascente c sua n111lher. 

O processo, a nosso ver, correu com toda a 
regularidade, tendo ~;ido gu_ardadas todas as 
suas formulas e termos essenctaes. 

Nada !ta, na condncta e vida passada do reu, 
rtue o desabone, e antes as testemunhas que 
depuzeram no processo lhes são muito favora-
veis a osso respeito, tanto que. na scntonr;.a lh<.) 
foi reconhecida a circnmstanc1a attenuante d'l 
exemplar comportamento anterior. 

Viuvo, com um filho c sem recursos do fortuna, 
o reu vive do seu tr•ahalho, corno em geral 
acontece com todos os funcdonarios publicas. 

O escrivão junte a este. copia dos torn}OS essen-
ciaes do processo devidamente confer1da e con-
certada, de accordo com a circular de 1\l do 
agosto do 1905, e faça de tudo remessa ao 
cxmo. sr. S'lCretario do Interior. 

Entro Rios, :>O do julho de L\J18.-0 juiz de di-
reito, (assignado) Manoel Vieint de Oliveira 
Andrade,» 

E' certo <Jue ao Congresso cabo a compctencia 
constitucional para indultar e commutar penas 
aos funccionarios publicas por crime de respon-
sabilidade (art. 30, n. 31), mas não menos 
certo ó fJUO tal faculdade, Utü alta c delicada, 
só deve ser cxflrcida em casos excepcionacs, 
com fundamento em razões évidentcs ou em 
provas inconcussas, para fJUe o Congresso não 
se erija em instancia revisora das sentcnc~as 
do poder judiciario, ' 

Ora, sem entrar no mer0cimento da qucst:i.o, ve-
rifica-se quo nafla foi a\legado de rolcvante 
contra a sentor11;a do juiz de diroito do Entro 
IUos, sobre a <Jual nem siquor se pronunciara 
o Egregio Tribunal da ltelaçttO. visto como.o 
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1!118 111 Pcrdôa ao rcu Elisiario .Joaquim da rcu des:stiu da appc!laçiio intct•posL:t, porque, 

Silva, as penas que lho foram im- pendente esta, nao poderia o Congresso conhe-
postas, em cl'ime de responsabili cor do I'l'cnrso ,do.. indulto. 
da de, pelo juiz de direito da co-
marca de Entre Rios. :'ifo parecer com IJUC se justifica o projecto ape-

nas se diz que <<O reu agiu sem má fó, mas sim 
com frouxid:1.o e facilidade oriundas da confi-
an1;a pessoal», c que «COnHJUanto seu act.o seja 
eensuravel, o recurso deve ser concedido em 
razil.o da attennantc do exnmplar comporta-
mento anter·ior 1' do facto de nào te1· anfcrido 
vantagens do crime». 

Não occonondo, pois, razões p;na 11110 o con-
"Tcsso evoque a decis:1o do feito, interrom-
pendo-se sua marcha regular na tela. judicia-
J•ia, c considerando de fun~stos clfcltos yara 
a justi1,;a a intervençào abus.lv.a dos dcmars po-

• deres constitucionacs na actrvrdade normal do 
poder judiciario, hei resolvido vetar a propo-
sic;ão ll'Je ora devolvo, para que o Congresso 
tenha o ensejo de reexaminar o assumpto c d:\1'-
lhe a solução que ao seu patriotismo pareco con-
veniente c justa. 

Bcllo Horizonte, 1, 0 de outubro de 1\Jl8. 

AHTIIUlt DA SiL\'A BimNA!\lll•:s. 

Essas razões foram publicadas, com a proposi · 
çfw,mo «Minas Geracs,, de ~de outubro. 

Em 27 de agosto de Wl\J, mu1liantc prévia con-
vocal;ào, reuniram-se as duas Cama1·as em Con-
gresso, para tomarem conhecimento do veto, e 
elegeram para sohrc elie emittir parecer, a se-
guinte commissão : Senadores-Getulio de Car-
valho, Vieira i\laques e Francisco l3adaró; De-
putados- Oscar Velloso, Pinheiro Chagas, Jo:io 
l.loraldo c Olyntho ~!ar·tins. 

Pende de parecei· dessa Commiss 
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Projectos iniciados no Senado e movimentados na Oamara em 1919 

'l'ranSUill[lLO (J h set·vat;õcs 

1 Regula o 1n·occsso de indcmnizaçào gnviado :i C:unara em 3 de >ctcmbro. passou 
pot· motivo de at:cidcnte no traba- pela:·: 1rPs discus~ües regimentacs nos dias &, 
lho. 10 c 12 dcs:;c mez. 

pela Camara, 

Sarwdonado 

I!Jl!J 3 Anulla a lei n. 1:31 A, de 27 de maio Enviado à camara em 3 de setembro passou pelas 
do 1919_, da Camara ?llunicipal de trcs discussões rcgirncntacs a 3, 10 c 12 desse 
Januarm, mez. 

No dia 13 foi rcmettido :'t ~anct;{to pela Camara 
sob n. 155. 

Sanccion:ulo 

\ . • Lei n. 7-18, de 23 de setembro de l!Jl'.l. 
1 uctortza o governo a cclebrm· con-

tractos ~orn os lll'O[>riotario~ de ter- Enviado pelo Senado em 5 de setembro, foi ap-
ras partlculare~ d? Estado para o provado em 1.• discussào no dia 10. 
flm de poder d!vidil-as, demarcai-
as em lotes, a.i ustar o seu prct;.o c E' a se"'uinte sua rcdacç:io : 
vendei-as. "' 

O Congresso Legislativo do gstado de ~Unas Ge-
raes decreta : 

Art. 1," Fica o governo do Estado auctorizado a 
celebrar com os lll'OJH'ictarios de terras neste 
gstado de l\Hnas, cont.t•actos para o fim exclu-
sivo de as poder dividi!' e d_clllarcar em lotes, 
ajustar o seu pret;o e J•ospet:tl v a venda. 

Art. 2.o Os servit;os de divis:lo e demarcaç.ào se-
rão custeados pelo Estado e ~·í em torras de 
reconhecida fertilidade, proxnna do estradas 
de ferro de estradas cal'l'OG:tVeis, <le rios n:t-
vegavei;, de villas on de cidaJcs, livres as 
ditas terras de quacS<fUCI', OllU$ reacs o jn· 
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Auctoriza o governo a cclchrar con· diciaes o assim !ines se con~crvem, ernr1nanto 
t1 actos com os proprictarios de ter- durar o contracto. 
ras particulares do Bstado par't o 
tlrn de poder dividil-as, demarcai· Art. 3. 0 A venda de lotes será realizada tão so-
as em lotes, ajustar o scn pre<:o e m?nte a agricultores, rpw _vivam dessa indns-
vendel-as. tr1a, podenJo ser extrange1ros ou nacionaes. 

Art. 4. 0 Para os effeitos lcgaes e garantias pela 
publicidade serào os contr actos, a que se re-
fere esta lei, levados ao Registro. 

Art. 5 • Serão utilizados, de proferoncia, para 
os ditos sorvir;os de parccllamcnto das terras 
partic.ularcs, quando disto não remi tem pro-
juizos, os agrimensores ou conductores ou ou-

. i:ros empregados puhlicos de aptidllo para esse 
serviço, vencendo além de seu ordenado, uma 
ríuota fixada pelo Secretario da Agricultura, a 
t1tulo de gratiflcaçüo, estadias e despesas do 
viagem. 

Art. G. 0 Uma vez iniciados largamenfe os ser-
viços de rtue trata esta lei, o governo do I~s
tado solieitarú do fíOverno federal a vulgariza-
r;ii.o do sou dispositiVO c de toda a sorte de in-
formações adequadas, nos paize,; europeus, 

Art. 7. • Fica o'governo auctorizado a abrir o cJ·e-
dito quo for neccssario para as despesas pre-
vistas nesta lei. · 

Art. H. 0 Para a sua boa execução, poderá o go-
verno regulamentar a presente !oi. 

Art. !),o Revogam-se as disposições em contrario. 

Pende de parecer para 2.• diccussão. 

Auctoriza o governo a co~cede~ aos Enviado a Carnara em G do sotcmhro, foi appro-
colonos do c~ucloo Rod!'lgo Silv~», vado em 1 -• discussão no dia U. 
o prazo do cinco :;tnnos para satls· 
fazerem as exigenc1as do respect1vo E' a seguint0 sua rcdacçüo : 
regulamento e a ceder a Cama~a 
Municipal de Gnanhües o prcd1.o o Congresso Legislativo do Estado de :Minas Gc-
quc sel'viu de cadeia, naquclla c1- raes decreta : 
dado. 

At·t. 1.° Fica o governo de Minas Gcraes aucto-
rJzado a conceder o prazo do cinco annos, para 
satisfazerem :ls exigoncias do respectivo Ito-
gulamento, aos colonos do nucleo •.Rodrigo 
Silva .. , qnc oecuparn lotes sem titulo proviso-
rio, desde quo se achem na posse dos mesmos 
ha mais de cinco annos, sondo levantado para 
tal fim nm quadro comprobativo, do qual con-
ste a a Yaliar;M dos loto~ e a data da sua occu-
pação. 
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Wl!J 13 Anetol'iza o gove1·no a conceder aos Art. ::!!' Fie a cgualmcntc auctori za(lo o governo 

colonos do uNucleo ltodrigo Silva>: a ceder :i Camara l\Iunicipal de Guanhaes o 
o prazo de eineo armo' pa;•a satis- pr·edio qne serviu de cadeia, situado á rua Ba-
fazerem ús exigcncias do r·espoctivo r·ào do Serro, na cidade do referido nome. 
Regulamento e a ceder· :í Camara 
:\Innicipal de Gnanhft<)S o prodio Art. a." nevogam-so a~ disposiçôc s em contrario 
qne seniu de cadeia, na(j1Jella ci-

Pende de parecer para 2.' di~cussfto. dadc. 
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Projecto iniciado no Senado em 1912 e movimentado na Camara em 1919 

G 

Transumpto Obscrvaf;ões 

Concede favoJ·es pa1·a a construcf~ào Enviado ú Camara em l\Jl2. 
do Villas OpNarias, ' 

Em 2, • discussào, em 7 de agosto do 1 \Jl\l, foi 
Jejcítado. 
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INDICAÇÕES APRESENTADAS E MOVI MENTA DAS 
NA 

CAlVIAR1-\ DOS DEPUT AOOS 
· EM 1919 
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Indicações apresentadas e movimentadas na Oamara dos Deputados 
em 1919 

1!ll0 

1919 

1919 

1\Jl'.l 

2 

'l'ransumpto 

Propõe c1ue a camara por intermedio Apresentada pelo si'. Fidelis .Reis, foi enviada 
• da )lesa, solicite do governo da á Commissão de Obras Puhll~as gue, pelo. pa-

União a conclus:\o das obras e a recer n. 20, approvado em 19 de JUlho, opmou 
inaugurac;ão do ramal ferreo ligan- por sua approvação. 
do S. Pedro de Alcantara a Ube-
raba, OJliciou-se, em 19 de julho ao sr. Presidente da 

ltepublica no sentido indicado. VeJa-se olllcio 
n. 189, dessa data. 

Prop<jc que se represente ao Minis-
tro da Viac;ão sobro as neces~ida
des de ser restabelecida a linha do 
correio. de l'irapóra e Paracr\tú. 

Apresentada pelo sr. Argemiro de Rezende, pen-
de de discussão. 

3 Propõe que se represente ao Minis- Apresentada pelo SI', Ribeiro da Luz, foi envia-
tro da Viação sobre a necessidade da à commJssão de Obras Publicas, que pelo 
de ser dada solução à situação de· parecer n. G5, approvado em 26 de a"osto 
ploravel de ~esleixo e desorganiza- opinou por sua approvação, "' ' 
ção dos servH;os de transporte da 
Hêde Sul Mineira. 

·l Propõe c1ue se solicite do sr. Minis- OJliciou-se ao sr. 1\Iinistro da Viação e Obi·as 
tro da Viaç;lo a sua intervenc;f10 no Publica~, em 27 de agosto, no sentido indica-
sentido de serem concluídos os ser- Cá.do, Veja-se o eJllcio n, 238 dessa data 
viços do ramal de Tres Corações ' ' 
a Lavras, a cargo da [t<Jde Sul.\Ii- Apresentado pelo sr. ,José Christiano foi envia-
neira. da à Commissão de Obras Publica~ que, pelo 

parecer n. 68, approvado em ::18 de agosto, opi· 
nou por sua approvação. 

Pende de parecer da Commis!'lão de Redaccião, a 
11ual foi enviada logo após sua approvação· 
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Indicação apresentada na Camara dos Deputados em 1916 e movimenta-
da em 1919 

z 'l'ransun.pto Obst.;rva<;õcs o .... 
o "' ,:::: s 
,:::: :::: 
< r. - ---

l!'!IG 2 Propõe 11110 se solicite do governo Apresentada pelo sr. Norberto Lag~ em 1916, foi 
providencias no sentido de ser con enviada á Comissão de Obras Publtcas f[ue, pelo 
struida uma ponte sobre o rio Pa parecer n. 22, de 21 de julho de ~919, ap.pr~-
raopeha, no districto da Fortuna vado no dia 22, opinou que se envtasse a md1-

cação ao sr. Secretario da Agncultura. 

Por oilicio n. 191, de 23 de julho, foi ella ~'?-via-
da ao sr, Secretario da Agricultura, na J o r ma 
do parecer acima referido. 
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REQUERIMENTOS APRESENTADOS E MOVIMENTADOS 
NA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
E:n.I.I: 1818 
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Requerimentos apresentados e movimentados 
em 1919 

na Camara dos Deputados 

o .... 
o "' Q 8 
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191\J I 

'l'ransumpto Observações 

Propüe que a Camaua se .congratull1 Apresentado pelo sr. José. Christiano e1r. 5 de 
com os altos podeccs do Estado c julho foi approvado no d1a 7. 
da União pela assignatura do tra-
tado de paz entre os alliada e a AI- _ 
lcmanha. I•'oram apresentadas as congratulaçoes por otn-

cios ns. 18~ c 183, de 7 julho. 

191\J 2 Pede informaçües sobre a extensão Apresentado pelo sr. Fidelis Reis em 22 de ju-
d~s terras devoluta~ do valle do lho, foi approvado no dia 23. 
Rw Doce. 

Foram pedidas as informações por ollicio n. 1\lO, 
de 23. · 

Im\J :~ Pede que v_olte ao seio da Commis- Apresentado pela Comrnissão de Constituieào 
~ão o l.H'OJecto n •. 111_, de 1\JIS, so- LegislaçM e Justiça em 2-1 de julho, foi aprm!-
hre reforma constitucional. vado no dia 25, 

Foi cumprida a exigencia da Commissão. 

s. c.-13 
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Pareceres de Commissões Permanentes da (amara 
APRESENTADOS EM 1919 . 
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Pareceres de Com missões Permanentes da Oamara, apresentados em 1919 

Hll\J 

1919 

l(Jl\) 

J~)l () 

1910 

Transumpto Observações 

P ropõc que sejam reconhecidos os Da primeira commissão verificadora de Poderes. 
srs. dr. Francisco Alves Moreira · 
da !tocha e l\lodestino Gonr;alves, Approvado em 12 de junho. 
deputados eleitos pela primeim cir-
cumscripr;ào. 

2 Propôe que sejam reconhecidos os Da primei:·a comrnissào verificadora de Poderes. 
srs. drs. JoM Antonio Lopes de 
Figueiredo e Olyntho l\Iartins da Approvado em 12 de junho. 
Silva e coroneis Ignacio Carlos 
l\lormra l\Iurta e Pedro Lahorne, 
deputados eleitos pela 12. • circum-
cripçào. 

:J Propõe r1ue sejam reconhecidos os Da pl'imeira ccmmissão verjflcadora de Poderes. 
srs. drs. Miguel Antonio de Lanna 
c Silva-,Fraricisco de ?aula Rocha .'ipprovado em 12 de junho; 
Lagoa l• !lho e cordovrl Pinto coe-
lho e padre Agostinho José Ferreira 
d.e Sonza,.dcputados eleitos pela 2.• 
Cll'CUlllSC!'l pçilo. 

·I 'propõe 11ue sejam reconhecidos os Da primoi~a com missão verificadora do Poderes, 
srs. {~rs. ponato de Andrade, Djal- . 
ma Prnheii·o Chagas, Aleides Gon- Approvado em 12 de junho. 
r;.>lvcs de Souza e monsonhor João · 
l\la.rtinlw dt; Almeida, deputados 
elc1tos pela G. • circurnscripção. 

5 Propõe que scj.am reconhecidos os Da primeira com.rnissão verificadora de Poderes. 
srs. dr. Joaqmm Ferraz Ribeiro da . 
Luz, coroneis José Chl'istiano do Approvado em 12 de junho. 
Prado c Jollo de Almeida Lisb.3a, 
deputados eleitos pela 8 • circum-
scripr;ão. 

6 Propõe <JUe ~ejam reconhecidos os Da primeira commissão verÚ!cadora de Poderes 
s1·s drs, Joao Bacta Neves, Navan- . 

Approvado em 12 de junho. 
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Transumpto Observaçües 

tino Santos, Alfredo Martins de Da primeira com missão verificadora de Poderes 
Lima Castcllo Branco c José Ri· · ' 
cardo ltcbcllo Horta, deputados Approvado em 12 de junho. 
eleitos dela 3. a circumscripção. 

Propõe <tue sejam reconhecidos os Da primeira commissão verificadora de Poderes 
srs. drs. José Braz Pereira Gomes, ' · 
Annibal de Paiva Assumpr;,lo o Eu- Approvada em 12 de junho. 
rico Leopoldo de Bulh<ies Dutra. 
deputados eleitos pela 9.• circum-
cripção, 

Propüe que sejam reconhecidos os Da primeira com missão verificadora de Pod')l'es. 
srs dr. Si!vino Pacheco de Araujo, 
coron~l G.ariba!di de Gastro Mel~o. Approvado em 12 de junho· 
dr. · Ftdehs Rets c dr. Argcnnro 
de Itezende Costa, deputados elei-
tos pela 10. • circumscripç<Lo. 

Propõe rtue sejam reconhecidos os Da rnimcira com missão verificadora de Poderes, 
srs. drs. Rul)ens Ferreira Campos, 
l'ericles Vieira de l\Iendonr;a, Euge Approvado em 12 de junho. 
nio da Cunha e l\lello e .João l\laria 
de Miranda l\Ianso, deputados elei-
tos pela 4,• circumscripçfio. 

Propõe que sejam reconhecidos os Da primeira commissr.o verificadora de Poderes. 
srs. drs •. José Francisco Dias For-
tes, Viviano da Silva caldas, car- ApproYado em 12 de junho. 
los da Silva Fortes e Oscar Ver-
siani VE'Iloso, deputados eleitos pela 
ú, a circumscript;ii.o. 

Propõe ttne sejam reconhecidos os Da segunda commissào verificadora de Poderes. 
srs. drs, Nelson Coelho tle Senna, 
AITonso Penna Junior, Adolpho Approvado em 12 de junho. 
Ribeiro Vianna c João Leão de Fa-
1 ia, deputados eleitos respectiva-
mente pelas 11.a, l. • c 8. • circum-
cripções eleitoraes do Bstado. 

Propôc que sejan! reconheci?os .os Da primeira comrnlssão verificadora de Poderes. 
srs. drs. Francisco de Oliveira 
Lessa, lllario Ferreira de Azevedo, Appro"ado em 12 de junho. 
Adelio Dias l\Iaciel e Francisco 
Luiz da Silva Campos, deputados 
eleitos pela 7 .• circurnscripr;ão, 

Propôe r1ue sejam reconhcctdos os Da primeira comrnisstLO verificadora de Poderes. 
srs. dr. Euler de Sallcs coelho, 
Ignacio Alves Barroso e dr. Elp.i- Approvado em 12 de junho, 
dio M. Cannabrava, deputados clr.n· · 
tos pela 11.• circumscripr;ão. 
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'l'nmsumpto Observa1;õos 

U Propõe qu13 seja reconhecido o dr. Da segunda Comrnissflo verificadora de 
Joào Tavares corrt·a Hm·aldo, de-
putado eleito pela D.• citcumscri- Approvado em 12 de j11nho. 
p1;flo. 

res . 

15 Propõe r1ue seja archivada uma re- Da Commissão de Obras Publicas c Via1;ào. 
prescntaçào . d.o~ habitantes de S. 
Roi(UC, mumc1p10 de Arassuahy. Approvado em 11 de julho. 

JG Propõe quo soja archivada a indica- Da Commissào do Obras Publicas c Via1;ào. 
çtto n. 13 com o respectivo parecer 
11. 181, <lo anno p. findo svbre o Approvado em 11 do julho. 

l7 

18 

19 

20 

21 

prolongamento da linha telcgraphi.. . ' 
ca de i::;alinas á Doa Vista do 'l'rcrne-
dal. 

Propõe que se pe1;am infonna1;õos ao Da Commissào do Obras Publicas e Via1;ào. 
Socreta!'io da Agricultura sobre um 
re1p1erimento do Lovino Dorges. Approvado em 11 de julho. 

Propõe que se pe1;~m informaçôes ao Da Commissào de Or1;amento o Contas. 
governo a respc1to da pc1;a proto-
colada sob n. :!2. Approvado em 12 de julho. 

Propõe que sejam archivados os re- Da Commissào de Representaçôes 1 c Peti1;ôes. 
11uerimentos de Artur Jardim de 
ca,tJ·o Gomes e outros guardas ci- Approvado em 16 de julho. 
vis da Capital. 

Propôe IJUO seja approvada a Indica Da Commissão de Obras Publicas e Viaçào. 
çào n. 1, apresentada pelo sr. Fi-
dc!is ncis. Approvado em l9 julho. 

Propõe rJue seja indeferido um rcqu~· Da Commissão de Orçamento e Contas. 
rimento de Francisco de Castro !{l-
beiro. Approvado em 22de julho. 

22 Propüe qne seja enviada ao dy. S_c· Da Commisu\o de Obras Publcas c Viação·. 
creta!'io da Agricultura a IndJca1;ao 
n. 2, de 19Hi, relativa á constru- Approvado em 23 de julho, 
c1;ão de umaJJonto sobre o rio l'a-
raopeba, no istricto de Fortuna. 

23 Propõe que seja rornett.ido ao gover- Da Com missão de Obras Publicas: Viaçào, 
no, allrn de IJUC sobre o mesmo 
cmittido seu parece: r, o projecto AproYado em 23 de julho. 
n. 21, de UJll 

Propõa se envie á Commi.;stto de Or- Da Commissão de Hepresentaçõcs, e Petições· 
~amcnto e Contas uma representa-

Approvado em 23 de julho. 
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'I' r ansum pto Observações 

ção dos flscaes de rendas de se· Da commissão de Repr·osentar;ôes c Petir;ô\.S. 
gunda classe. 

Approvado em 23 de julho. 

Propõe que se peçam informações ao Dn. commissão de Orr>amento e Contas. 
Secretario das Finanr;as sobre a ' 
peça protocollada n. !>3. Approvado em 2·1 de julho, 

Propôe que se peça informações ao Da commissão de Orr;aménto e Contas. 
Secretario das Finanças sobre a 
peça protocollada sob n. 682. Approvado em 24 de Ju.lho. 

Propõe que seja archivada a peça Da commissão dil Instrucção Publica. 
protocollada sob n. 27. 

Approvado em 25 de julho. 

Propõe quo ~c peçam inforrnar;õe~ ao Da. com missão de Constituição, Legislação e Jus-
governo sobre o pedido do esc!'lvão trça. 
José Marinho dos Santos e outros. 

Approvado em 25 de julho. 

Propôe r1ue se pllçam informar;ões ao Da commissão de Constituir;ão, Legislaçáo e Jus. 
governo sobre o requerimento do ti r; a. 
escriv!lo De me trio Ribeiro da Silva. · 

Approvado em 25 de Julho. 

Propõe que se per;em informar;õos ao Da cornmissào do Constituir;áo, Legislação e .Jus-
governo sobre o requerimento do tir,;a. 
oscriv!lo l'rospero Paoliello. 

Approvado em 25 de julho. 

Propõe que seja arehivado o recurso Da commissão de Constituiçúo, Legislar;ão e Jus-
protocolado sob n. 38\J. tir;a. 

Approvado em 25 de julho. 
1\Jl!) 32 Propõe que sPjam ouvidos os Secre- Da commis~ão de or:çamento e Contas, 

tarios das Finanças e do Interior 
sobre um rerJuerimento de d, J\la· 

}\)!'.) :n 

1\)}'.) 3! 

1\)19 35 

ria Magdalena da :-iilva. Approvado em 25 de julho. 

Propõe que sejam indeferidos os re· Da comrnissão de ltoprosontar;ões e Petições 
rp.;erimcntos de Antonio Esertuiel . • 
Ferreira, ex-collector de Piracica· 
ba, e de Jose llornardes do Paula Approvado em 2'.) de julho. 
Aro~ira, inspector de fazend11 apo-
sentado. 

Propõe que se envie á commissào do Da commissào de ltepresentar>õc8 e I?etir•ôes 
Constituição, Legislar;ào e Justiça ' ' · 
uma representar;ào do director da 
Penitenciaria de Uberaba. Approvado em 2'.) do julho. 

Propõe que seja indeferido um re- Da commissão de Represcntar;•3es e Peti~'3'•s 
querimento da professora d. llelmi· ' " • 
r a Augusto da Silva. Approvado em 31 de julho. 
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Transumpto Obscrvac;ões 

Propôc <JUC soja arehivado um reenr- Da eommissào do Constituic;ào, Legislar;ào e Jus-
so do dl'. José Narciso Dias Teixei- ti<;a. 
ra de <~n<lii·or., vereador da Camu-
ra Municipal de Queluz. Approvado em ,I de agosto. 

191~) 37 Propüe <JIIC seja !'em0ttido á eommis- Du eommissüo de ltcpl'escntaçües e l'ctir;rics. 
silo de Ol'çarnonto o Contas um J'O-
<JUerimento do Direetor, professo-
res e funccionurios do grupo esco- ,\Jllll'Ovado em l de ngosto, 
lar do :lluzambinho. 

1919 :l8 Propüe <jUC se.ia indeferido um roque- Da commiss:\o de Reprcsontar;õos e Potic;õos. 
rimentr.> do :l, • tenente .Josó Eufra-
sio de Tolodo. Approvado em 1 de agosto. 

HJ19 3~J I'ropclo <JUC scj:t romcttido ao govcr- Da commiss:lo de I~upresentac;õos o Potir;ões, 
no nm l'C<JUerimento da professor.1 
liorminia Cobra da Luz. Approvado em 1 de agosto. 

1919 ·-10 I'J'opõc qne se per;am esclar<!cirnen- Da commissào de Itoprcscntar;õos o Petir;ões, 
tos ao govon1o, rclativt.unonte a urna 
pe ti r;ào dos professor!ls N olson 
Benjan_1in :llorH;:to o d. L!londina Approvado em -l d!l agosto. 
Olymp1a do Soma i\Ionr;ào. 

1919 'H Propcic qw~ se rcmotta ao goYomo Da cornmissào do Rcpr!lS()!ltac;õos c Petir;i'íos, 
um re<tuorimcnto de L\li~acl Infanto 
Vieira c outro~, flscaos de rendas 
dü segunda classe, Approvado em '1 de agosto. 

1919 12 Propõe <JUC a Cama1·a dos Deputados, Da commissilo de Constituiçilo, Legislar;:lo o Jus 
conside1·e como nilo oxistcnto, o tic;a. 
lli'Ojecto n. lll, de l~Jltl (reforma 
cpnstitucional). Voltou á commiss11o em 8 do agosto. 

Hll9 '13 Propõe ((UO sejam indeferidos val'ios Da connnissào de Itcprosonta(;ões o Petições. 
l'C~JUOl'llllCntos do prof~ssorcs pu--

1\119 

1\119 

hllcos, colloctores, escnvães e ava-
hadores judiciae~, pedindo licc'n•;a. Approvado em 5 de ugosto. 

41 l'ropr'ic que,sc pec;am informuc;ôos ao Da commiss11o do Constituir;ào, Logislá(;ào" Jus-
~odor Exocutiv~ sobre um roque- tir.;a. 
runento do escrtvil.o Alvaro Ger1til 
da Costa. Approvado em G do agosto, 

,15 Propüc (jUü se pccum informnçcies Da com missão do Constituiçt'io, Legislação e Jus-
ao governo, sobre um 1'11C[l1Crimon- tic~a. 
to da Directoria da Caixa Escolur ' 
«Padre Cafü., de Guanhàes. ' Approvado em G de agosto. 

s· c. -H 
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•rransumpto Obscrva(;lics 

Propõe rrue seja remettida ao gover- Da commissão de InstrucC<àO Publica. 
no a pe(.;a pt·otocollada sob n. lOG. 

Approvado em 8 de agosto. 

,17 Propõe que seja indeferido um rr.>- Da commissão de Rcpresentar;õcs e Petir;ücs· 
querimento do escrivão Orot.imho 
Gonçalves de Soma. Approvado em 13 de agosto. 

'18 Propõe rgw seja enviada ao Secreta- Da commissão de Orr;amento e Contas. 
rio da Agricultura uma petição ue 
Levino ]Jorges. Approvado em 1-l ue agosto. 

19!\J 49 Propõe rp1e seia enviada ao Poder Oa commissão de Orçamento e Contas. 
ExecutiVO urna peti(;[w da <<CO!ll· 
panhi1t Mineit·a Auto-\ iar.;tto Inter-
municipal. Approvado em H de agosto. 

19Hl 50 Propõe r1ue seja enviado ao Secreta- Da comrr.issão de Orçamento c contas. 
rio do Intéior um rertuerimcnto 
da Directoria da C a i x a Escolnr 
«Francisco Uotelho,, do Pitanguy. Approvado em 1~ de agosto. 

1919 51 Propõe que seja archivado um re· Da. commissão de Constituir;:lo, Lr"gislar;ào e .Jns-
qucrimento de diversos funcciona- tu;a. 
rios de justi(;a, pedindo melhoria 

191() 

191\J 

1Gl9 

l!Jl\) 

de emolumentos. Approvado em 18 de agosto. 

52 Pt·opüe que sejam orchivadas as pe- Da commissão de Constituir;ão, Lcgisl~.<;ào'e Jns· 
<;as procolladas sob ns. G5, GG, li:\, ti<;a. 
57, 5G, 73, 71, 5S, ü:l, 78, 71, 7(J, 
G8, G7, 82 e 75. Apin·ovado em lG de agosto. 

5:3 Propôe que seja ouvida a commissüo Da. commiss:lo uc constitui<;flo, Legislar;üo c Jus-
de Orçamento e Contas solJI'cum J·c- tH;a. · 
rtuerimento do escrivão Arr.crico 
Jose Fernandes e outros. Approvado em l'J de agosto. 
t_ ~ ,.. -: J!ü . .o 

51 Propõe 11uc ~cjatn m·chivauas as r e- Da. commissào de Uonstitui(;ão, Lcgislar;ão e Jus-
r;as rnotocolladas sob ns. :35, 37, tlr;a. 
:lB, 7G, GG, lG, Gl, ·1G, ~7, 92 c \lü. 

Approvado em 1\l de n~osto. 

55 Propõe rilJe sejam archivadas a~ pe- Da commissão do Orr;amento c contas. 
r;as pt·otocolladas soh ns. G~~. e 
2.381, dos annos de l'JJ.1 c l\118. Approvado em 1G de agosto. 

5G Propõe (jUB se pec;am infonnar;cics ao 
governo sobro um rerruerimPnto dn 
é~cr1vão Arnerico Jose Fernandes e 
outros. 

Da.commissào de Constituir;M, Legislar;<lo e ,Tus-
ttça. 

Approvado em l'J de agosto. 
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1019 

1010 

1010 
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1910 

1919 

1010 

l~Jl0 

l~H'J 

l'Jl9 

57 Propõe que seja indeferido um re- Da commissão de Constituif;ão, Legislaf;áo e Jus-
querimento de Germana Maria do tiça. 
Carmo. 

Approvado em 25 de agosto. 

58 Propõe que sejam archivadas di ver- Da com missão de Constituição, Legislaf;ão e Jus-
sas representaf;ões relativas á con- tir;a. 
cessão c renov<u;ào de provisôes de 

(jl) 

Gl 

advogados. Approvado em 25 de agosto. 

Propõe !JUe seja indeferido um re- !Ja commiss<i.o de Constituif;ão, Legislação e Jus-
querimento de Olega1·io de Olivci- tif;a. 
r a Prates. I Approvado O!ll 25 de agosto. 

Propõe que soja indeferido um re- Da ccmmissào de Constitui!;ão, Legislação c Jus-
qucl'imcnt.o de varios funccionarios tif;a. 
aposl'ntados, sohrc favores da «Cai-
xa 13cneflccnte dos Funccionarios 
Puhlicos». Approvado em 25 de agosto. 

commissào de Orçamento e contas. Propõe que seja annoxada ao proje- Da 
cto n. 6, deste anno, a represen-
tação do Congresso de Lawadores 
de 'Café, da zona da J\Iatta. Approvvd'.) em 25 de agosto. 

62 Propõe f!UC seja enviada ao Secreta- Da com:r.issão de Orçamento e Contas. 
rio da Agricultura uma rcpresenta-
!)àO do Presidente da Camara do 

6·l 

65 

67 

I ncontldencia. Approvado om 28 de agosto. 

Propôe 1p1o seja archivada a pe(;a. Da commissáo de Or(;amonto o contas. 
protocollada soh n. 53. 

Approvado em 28 de agosto. 

Propíie qnc seja indeferida uma re- Da commissào de 01'!)amento e Contas_ 
presentaf;ào' do escrivào Americo 
José Fernandes e outros. ApproYado em 28 de agosto. 

Propõe que seja approvada a indica- !)a commiss;\o de Obras Publicas e Viaçào. 
çà~ n. 3, apres~;ntada pelo sr. Ri-
hell'O da Luz. Approvado em 2G de agosto. 

Propõe que seja indeferido um re- !)a commiss;1.o de Represcntaf;õcs c Petições. 
quel'imento do escrivão 'l'heophilo 
Cardoso Pinto. Approvado em 28 de agosto, 

Propõe que seja ouvido o Secretario Da comrnissào de Obras Publicas c Viação. 
da Agricultura sobre um requeri- . 
mcn to de João Alves Cardoso e Appro\'ado em 2i de agosto. 
outros. 
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1019 68 Propõe r1uc seja approvada a indica- Da commissào de Obras Publicas c Viação. 
ç<lo n. ,1, apresentada pelo sr. José 
Chrbtiano. Approvado em 28 de agosto. 

Hll9 W Propõe que se pcr;am informaçiles ao Da. cornrniss~o tle Constituição, LcgislaçflO e Jus-
Secretario do Interior sobre um t·e- tH·a, · 
quel'irnonto tio dr. José ltangol. ' 

A pprovatlo em 28 de agosto. 

1\Jl\J 70 Propõe que seja archivado um re- Da cornrnissão tle Repre~entaçiles c Pct:r;ões. 
flucrimento do tlr. Alberto Alvares 
1< crnantles Vieira. Approvatlo em 2\J tle agosto, 

1919 7l Pro;1õe r1uc seja enviado á . commis- Da commiss<lo de Represcntar;ões c Petir;ões. 
~Ao de Constitniç<lo, Legtslar;ào .o 
Justir;a um rcqucl'imcnto tio escn-
vilo Augusto Percil'a. Approvatlo em 1.• de ~etcmbro. 

1919 72 Proprie r1ue ~cjam enviadas ao Sec':e- Da co:nmissào de ltcpresentaçõcs c Pctiç<ies. 
t&rio da~ Finanças dua;; pct.ir;õcs de 
dona Augusta Coelho Pereira. Approvado em l de setembro. 

1919 73 Propõe r1ue sejam onviadas ao go- Da commissão de Hcprescntar;ões e Petir;ões, 
verno diversas petiçôes tle funccio-
nario~;cpuhlico5, pedindo liccnr;a. Approvad0 em l de soternhro. 

1919 74 Propõe fJUe sejam rcmettitlos ao go· Da commissão de Rcpresentar;õcs c Pctir;ôes, 
vcrno os J·equerimenios tle alguns 
collcctorcs cstadoaes, petlindo li- Approvado em l de setembro. 
ccnr;a. 

l91D 75 Propõe flUO se peçam informações ao Da~commissão de ConstituiçttO, Lcgislar;tlo c Jus-
governo sobre o requeruncnto tle ur;a. 

1!119 

l!ll\) 

Antonio Bernardino Ribeiro, dirc· 
ctor da Penitcncial'ia de Uberaba. Apprnvado em S de sctembt·o. 

76 Propõe r1uc sejam archivadas as r e- Da commissM de Constituic;:io, Legislaçtlo e Jns-
prcsentar;ões protocollatlas sob ns. ti r;a. 
:.1()8, 20(), 210, 228, 132, 13:J e 230. 

Approvado em 3 de setcmhro. 

77 . Propõe rtue sej:J. enviada ao Senado Da commisMw de Orr;amcnta c Contas. 
a per;a protocollada Hob n. Dó. 

Approvado em 3 de setembro. 

19!9 78 Propõe que se peçam inforrnac;cics ao Da com missão dEJ Heprcscntar;õcsJ c Petições. 
Secretario tio Interior sobro um t·e-
q•Ierimento do.: professor Aniceto 
Alemo de l\letleiros. Approvatlo em 3 de setembro. 

l!)l() 7D f•,·opõe quo sejam enviados ao Sécre- Da comrnisstlo de lteprescntaPões e Petições. . 
tario do !ntei·ior os recjuerimentos ' 
de Manoel Jac:ntho da Costa o d, 
?-lar ia Antonietta de Queiroga Pinto. Approva,io em 8 tle setembro. 
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'l'ransumplo Obset·var;.ôes 

Propúo qne seja archivaua uma po- Da commissào de Oniametlto e Contas. 
tit;~lo do Levino Borges. 

Approvado em lO de setembro. 

Propô e r[ue se pcr;arn informar;<íes ao Da comrnissào de Orr;amento e contas. 
governo sobre a per;a protocollada 
sob n. 2.272. Approvado em 12 uc setembro. 

Prop<íe <1ue sr" pc<;am inforrnltt;ües ao Da .;ommissflo de ün;.<HllE'nto e Contas. 
govt>rno sobre a peça protocoJ1aua 
sob n. 21G. Approvado em 12 ue setembro. 

Propõe <JUC sejam archivadas as pé!- Da commissão de ürr;amento e Contas. 
r:as protocolladas ~ob ns 21, 21, 
~;;, :t!, 51, 203, 216, 57\J, 580, GOG, 
2.168, 2.229, 2.31·1 o 2.•152. Approvado em 13 de setembro. 


