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Relato rio: 
!'; 

Em cumprimento de dispo8i~ão regulamentar, apresento a synopse dos trabalhos da Ca-
mara e do Congresso. Legislativo, mencionando, linhas adeante, o que de relevante occor-
reu nesta Secretaria, durante o anno hoje findo. 

Tiveram come<;o em 12 de junho as sessôes preparatorias da Camara, presididas pelo sr. 
Adolpho Vianna, comparecendo naquelle dia :os srs. · <~eputados João ~Iartinho e Euler Coelho, 
qne serviram de secreta rios, Nelson d{1 Senna, Elpidio Carmahrava, Pedro Labo_rne, Argemiro de 
Rezende c Fideli& Heis. . : . . .. : . . . · . 

No dia 13 do alludido rnez, o sr. Nelson de Senna, pela Cornmissão de Legislação, p.pre-
sentou parecer reconhecendo. deputado eleito. pela 1.~ .circumscripção o dr. Augusto l\fario 
Caldeira Brant. ·. . 

No dia 14 foi lido um ofiicio do Senado, .em. que era cornngmicado á C<!mara não.·. Íwver 
ainda numeJ'o preciso de senadores para a installação do Congresso Legis!Útivq, , ... 

Em W foi submettido á diset~ssão e appro;rado o parecer da Cornmissüo de Legislaçiio/ re-
conhecendo deputado o dr. Mar.io Brant, o . qual, reéehid?. por . uma corrnuissão ·com-
posta pelos srs. Nelson de Senna, Fidelis Bois .e Le~o de Faria, i1restÓu o eomprornisso re-
gimental. · · : · , · ' 

A !G verificou-se numero legal de deputados c ssnai.l~res'' 'para ·a abertura solemne do 
Congresso, a qual foi marcada para o dia irnrnediato. · · 

Sob a presi<lencia do sr. Periclesdcl\lendoç:.l,·sccretariado pelos srs. deputado Adolpho 
Vianna c sPnador Camillo de Brillo, realizou-se no dia 17 dé junho a installaçlio · solernne do 
Congresso, estaúdo presentes 45 membros das dnas casas do 'poder' legislativo. A's 13 horas deu 
entrada na sala nobre das sessões o ~r. dr. Affonso Penn.~ Junior, Secretario do Interior, que 
foi recebido á p0rta do edificio ,Pel~s srs. senador Car,valho · B~Wo e deputados João · l\Iar-
tinho e Mario Bmnt, pouco antes. sorteados para esse fim •. 

o sr. Secretario d'Estauo; tomando Jogar á direita do sr. Presidente, procedeu ú leitura 
da mensagem do Chefe do Estado, que dá conta da marcha dos, serviços publicos,a partir 
de jun!JO do anno passado. ' . , · . . · , · , · . 

Finda a leitura do mencionado documento, retirou-se o sr. SecretariO do Ieterior, tendo, 
entiio, as mesinas homenagens com que. fúra recebido.. ' :: . . . 

o sr. Presidente, reabrindo a sessão, declarou imtallados os trabalhos·da 2,& scssãc· ordi-
naria da 8. a legislatura do Congresso lllinciro. 

A' sessão solemnc cstivcriunpresentes as altas auctoridades 'estadoaes 'c fcderaes,· os re-
presentantes do corpo çonstilar ·c da a diversas classes sociaes. · 

A primeira sess;1o ordinaria da Camara teve logar'a 18 dé junho, sendo prcstdida pelo sr. 
Pcricles de Mendonr;a c estando presentes os srs. deputado~ Adolpho Vianna, José Braz, nibeiro 
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da Luz Francisco Campos, Adelio Maciel, Leão de Faria, José Christiano, Vivia no Caldas,_ .\lo-
reira da Bocha, João Heraldo, João Lisboa, Donato Andrade, l'iavanlino Santos, João ~!artmho, 
Castello Branco Pinheiro Chagas, OscarVelloso, llins Fortes, Argemiro de Hczende, :llarw Brant, 
Hubcns Campo;, Agostinho de Souza, Alcides Gonçalves, Nelson de Senna, Euler Coelho, lgna-
cio Barroso, Pedro Laborne, Francisco Campos e Francisco Lessa. . 

Procedeu-se no mesmo dia á cleiç;io das commissões permanentes, que ficaram assnn 
constitutuidas : 

Policia (Mesa)-Presidentc, PéT.lcfe;:d~){!~Jldo~nÇ~;~vi~c-Presidentc, B_ias Fortes; J.o ?ecrc-
tario, Adolpho Vianna; 2. o Secretario, José Braz; supplentes dos SecretariOs, João .\lartmho e 
Euler Coelho. 

Contituição, Legislação e fastiçrt-Daóta Neves, João Dcraldll, Miguel Lana, Eugenio .\lcll(} 
c Francisco Campos. Tarnbem funccionaram ne:;ta commissão, interinamente, O> s1·s. 

. Nelson de Senna, Euler Coelho, JOão Martinho, Pedro Lahorrie e Elpidio Cannabrava. 
Orcametz/o e Oontas-.Joãd Lisboa, Navanlino Saiitos, Miranda Manso, Nelson rle Senna o 

Leão d~ Faria. Interinamente serviram nesta Commissão os srs • .Mario Brant, Oscàr Vclloso c-
Alcides Goriçal ves. 

f.orca Pu/J/ica- Pédro Láhornê; Alcides Gonçalves e Eüler Coelho. 
'J(epréserildÇõé~ e PetiÇões ....:. Silva Portes, Agos'tinho de SouzU, Modeslic:o Gonçalves, 

Olyntho Mart1Ús e Ignacio Barros.o. Interinamente ~erviu nesta Commissão o sr. Igná-
cio ~Jurta, · . , , 

cailúiriis Mriniâpaes e NegoCiós /izter-Estadoaés-Morcir<\ da Hocha, Hibéiro da Luz e Hebel-
lo Horta. . . .. r 

AgdéuUtira e !rfduslfias'-Cai<:tello Branco, Fidelis Héis e Silvino Araujo. Interin'amcntc-
serviram nesta· Cóúnnissão os srs. Donnto Andràdc e Eurico Dutra. . 

Obras Pàb!iccis e Viaçiio -Frandsco Lcssa, José Christiáíio e Oscar Velloso. SerYiram in-
ierinaniénie nesta ,c,o{n!nissã? ,os s~s. Fidcli~ !leis e .Joiío Lisboa. . , 

lnstrucÇlio Publica 'e Cíviliia'ção dos Trulios-Viviano Caldas, Argcmit·o de Hezendc, Mario 
Brant, Pinheiro Chagas e l~oeh,a . Lagoa Filho. Serviram interinamente nesta Connúiss;io os 
srs. Jo~o Bcraldó, Olyntho Martins c Oscár VcllosO ... 

Saude Publica-Annibal Assumpção, Cordovil Pin~o Coelho e Hub'ens Campos. Foram nó-
meados, interinamente, os srs. João Antonio, llloreira da Rocha e Viviano Caldas. 

Redacção d,e Lei~-Elpidio,Cannahrava, ~oão Marlinho c Adelio Maciel. 
. ]Úizta dé .[?.ecursos E_leiior~ês. (M_i~ta)-:Mcmbr?s cffc~livo,s' : · Elpidio Can~~brava c Oscar 

. V~llciso;.,po! part~ ~o S.e~~doJo;a,m escoH,11dos 08 srs. Eduar~o •. do Amaral c VIeira Marq~1es: 
1 · Supplerztesr-Argem1ro. de H~z,ex~~c e Hebello,Ilorta; por parte do Senado foram escollndos 

o•s srs. I>iogo de Va~êon~~l,lp.~ e Ma,~tà M~cl~?'d?.. . . . . . , , , , , 
Tribunal Especial (~hxta)-Membros, effectn:os.: Castello D,ranc~, Bias F'ortcs e I•'ra'ncis(:o 

Campos; por parte do Se na~~ f?r?rn' êscolhido's os srs. Ce>;Íhdo Lop'cs, ~hillo Francp c CamiÜo 
de Br itÍ9 ~ .... :, .· , , • • •. , . ; ·, " r . , . .. . . . . . ·. · , , , , . súi1plentes- Bacta N cves, Bocha Lagoa e ~hgucl La na; por parte do Senado foram csco llu-
dos os srs. ,Eduardo do ,Amar·al, lllalla l\I~chado c Vieira Marques. , 

O . sr. flericlcs de MeildonÇa, rcassiu:úindo a prcsidenciá, agradeceu aos seus co !legas a 
nova prova ~e, cor~fiança que lhe dibpens'avain-iitdicàndo~o pá r a eoÚtirniar a dirigir os trabá-
lhos parlamentares. 

, No dia.19 realizou-se. a segunda sessilo ordinaria, presidida pelo sr. Bias Fortes. 
Poi lida a communicação do Senado, de ter ficado a sna Mesa .comlituida do scguintC' 

modo : presidente, Levindo Lopes; vice-presidente, Eduardo do Amaral; sccretarios, Diogo de 
Vasconcellos 9 Camillo de Britto; supplentes ·dos secretarios, Gabriel Santos e Francisco Bote-
lho. Teve tamhem a Camara conhecimento de que,foram eleitos membros .da Junta de He-
cursos EJciloracs os. srs. Eduardo do Amaral, Vieira lllarques, Getulio de Carvalho e Diogo de· 
Vasconcellos. 

Solicitaram votos de pezar.: os st•s. l\f~rei~a da Hócha, pelo fallecimcnto do dr. Fraücisco 
Bernardino Hodr!gnes Silva~ dá'cónsélhéiro 'JoiHJÚiÍn AÍ!tonió Darbosa Silva; Agostinho de ·sou· 
za, ém hoíiteh~geín á.rJ1e'rnori~ do ex~depútado Heiirique Portugal; Oscar Velloso, pelo faJi,Jci-
mento dó antigo senador Francisco de Paula Hocha Lagoa; João lllartinho, pelo fallcciiilento llo 
antigo deputado Scveriano de Hezende, sendo attendidos todos esses. requerimentos. Fiúàl-
mentc, o sr. Navantino Santos, re&lçando os grandes serviços do ex-deputado Astolpho Dutra, 
prestou homenagem ú sua memoria e requereu, como preito do saudade e 're'sríéito, que fos-
sem St!.~pensos. os· traball:o5 da Camara, nuquellc dia. O sr. Presidente, com 0 apoio unanime 
da Casa, deferm esse ped1do. 

. -Na sessão de 12 de julllo,• presidida pelo sr. Adolpho Vianna, foi lida 1m1a !11ensage 1~ ll~ 
st•. Presidente do Estado, submettendo ao Congresso o projecto de orçamento da receita e 1les-
pesa do Est<~do para tH21. , . . .. .· · . · 

-Orou o ar. Hibciro da Luz, para convidar a Camara a prestar homenagens á mcmoria do 
sr. dr. Delfim.l\loreira da Costa Hibciro, fallecido pouco antes, vulto político de grande de ·ta-
q~Je _e que relevantes serviços prestou_ á causa pu~lica. , A Camara annuiu ao pedido do sr. 
Ihbe1ro da Luz, mandando o sr. Presidente que fwus:;e registrado em actn 0 voto de pe~a!' 
proposto c que fosse Sll~pcnsa a sessão. 

-Na se~siío de Hi de julho entrou em 1." discussão (2.0 turno) sendo approvado, 0 pr~-
jecto n. 13, da reforma da Con~tituiç<io do E~tado. . 

-Em 9 de agosto o sr •. João Heraldo fundamentou uma moçüo de applai.1sos pela esco,lh'~ 
do senadO!' Bueno de Paiva para vice-presidente da Hepubli.::a. 

-~a sess.ão de 17 de agosto, por proposta do sr. deputado ~Iiranda l\Janso, a Camara ma-
nifestou profundo pesar pelo fallecimento do illustre mineiro dr. Cícero Ferreira. 

-Em Jü de setembro dcu·se a ultima sessão ordinaria da c. <Jrnara sob a presi<len·1· de 
d I I V... , ' c a 

sr .. A o _P w wnna, sendo desigP.ado o dia immediato para o encerramento solemne dos traba-
lhos lefpslattvos. 
.. -No dia 17 de setemb~o o Senado c a Camara, reunidos, presididos pelo sr. senador Le-

vmdo Lopes, sendo sccretarws os srs. deputado AdolrJho Vianna e sena(lo1· c 'li 1 1·l · . . . _ , amt o < e r1tto, 
reahsaram a se~sao solcnme <le encerramento dos trabalhos lerri~lati\'OS n t 1 . . · o · , os e anno se.m o observadas as formahdades do costume. ' 

Durante a sessão deste anno a Camara funceionou 81 vezes realizando ,. , - · 
· • .. d' · · . ' <l bCSSOCS prepa-ratortas, :.J1. scssocs or marms c HJ reumiles. 

O Cong1·esso realizou 'tres sessões: em 17 de J'unho para sua Íl1stallar···to. . 20 d 1 , , . . . ' ' · .,., , mn e agos o 
para conhecer do veto presJdcncml opposto á proposiçüo n. 1li7, da Camara, de 1910, e em 17 ·de setembro, pam o encerram;mto dos trabalhos legislativos • 

F01·am apresentados ú Cnmara, na alludida sessão ti3 projectos de leis de n "" a 38 ·n 1 · · 
·' · '"' , I C US!Ve os de ns. 03 a, 63 b c 63 c ; 4 indicações de ns. 5 a 8, 2 mo1;ões de ns. 1 e 2, 53 pareceres das 

comm1ssoes permanentes, de ns. 81 a 136, tudo contendo materia nova. 
A Camara tomou ainda conhecimento, dos ~eguintes projectos de sua iniciativa : 
N. 3, de 19W, sobre faltas dadas pelas professoras casadas, por motivo ~!}· Jl~r-to: 
N. !!4, de l!J 17, sobre transfercneia e alteração de nomes de districtos ~·: ., i;"' · 
N. 103, de 1918, creando um internato junto ao Gymnasio Mineiro (\e Ilb\\0 Horizonte ; 
N. :;, de 1919, sobre o imposto de arroz; 
N. !1, de lll19, sobre' o serviço de. inspecção medico-escolar; 
N'. 13, <lo 1910, sobre ~efórma constituciot1at; 
:\1. 17, de Ull!), sobre auxilio ãs municipalidades que fundarem apprend1zados dgrico\as ou 

cscolns praticas de agricultura;; ,. · 
N: 20, de 1\Jlü, sobre pagaritcnto de cústás a diversos escrivães do crime. 

Do inlclatiya' (lo Setiado : 
N. 7, ~ohr6 patron<1tos ugricólàs e estaçõ{;s de monta ; 
N. \J, sobre conce~siío de dois mczes de licença, annualmente, ao Presidente do Estado. 
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A Camara enviou ao Senado, durante o anuo, H,projeclos·de _leis. , 
· ·' · · · • · 1 ·· tl 2 proJ'eclos dele1s . . O Senado, em igual perwdo, lle reme eu ... , ; .· . . . • . . " d . 11 
· · d fl ·d · 1 · 1· t'vo. foram env1adas ao sr. Pres1dente do Lsta o e por e e Pelas duas casas o o er .eg1s a 1 . · . · · · • f ·· . .... 1 

· · . · · · ' · - i 1 · t d sido devo\ vida a de n. IG2, que O\ sancc1on:u a ~anectonadas,43propostçoes,,re. e1s, en.o ..... , .. ,.. .. , .. 
.}leio Congres~o, ·a ~aJ)er : · · ., , · . i ., . ,,· 

·p~hl.. Cal_1'1ara (1.1) .,. ..! '· 

N. 1;;8:....autorizando 0 . Presidente do Estado a abrir o :credito nccesgario ·para a recepção 

d"S r·eis dos belbrras. (Lei n. 758, de 2B de agosto de 1_920); 'I · . . . 
~ · · C naras ,, untc1paes · votem~ os seus or-. N. W9-determinando a época para que as • ar · ' · · 

~atÍwntos (Lei n. 703;' de 10 de sr"tembro de 1920) ; · . . '' · 
,., N '1;30 -concedendo ás Camaras ~Iunicipae~ torren·,s necessa rws á fundação e ao tlesen-
v~l vin:ento de povoaçõe;;. (Lei n; 767, de 13 de setembro lte 1920) ; . 

N ·!Gl- 1 ·Lorizando 0 ,.,.0 verno a crear uma Escola Superior de Agrwultura c Vcterina-
. at c · b · • • ·r r d · t 1 • ri · 1()~0) · ria c contendo outras disposir;ões; (Le1 n. 7GI, r c l. e se em ll o. e . - .. 

N 1Q'> -coneedendo ao Presidente do Es\ad•J d01s mezes de hcença em cada anno do pe-
. ll ·Ilre~1-llerrcial e contendo outras disposições. (Lei n. 774 de 16 de setembro de 1920); · 

rLOl I) , • 1 . J d. • . d d . L . N. 1G3-auctorizando a reforma do 1\egnnenlo < e Custas . u tctal'!as e an o ou r as pro-
videncias. (Lei n. 772, de 14 de setembro de 19:20); ,' · . . 
· · N. HH-regulando a juslificac:ão de faltas de professoras: casadas, por mot1vo de parto. 
t Lei n 7f5H de H de setembro de lll20,l ; . 
· N. 165-aucto:izando a abertura de d1versos áedilos. (Lei n. 779, de 16 .de setembro 

de 1\h.O); · · · - · · · · ' · · · I"·· d. 'd' · • ··' d N. 166-contenrlo dispostções sobre avaha1;oes em mventarws, r t~p~nsan o . o ser\ 1ç.o o 
·. 1' , ft1ncc: 0 r1"rl'os · auetorizanlo accordos Jlara solur-ão de questoes pende.ntes de JUIZO Jlll'Y < JVCl'SO, • u · • ' • 

· '1 r, escrir1turas de .l!·ansmissão de immoveis, ele. (Lei n. 77!1, de 16 de setembro de l!l20). 
OSOJC,' . ..f ··J>' :\!'l , l'í. 107 _ aur.:torizando o Presideilte do Estàdo a conceder diverso,; avores a •lO • H suno, 
pa!'a plantio de amoreira,· criaçfto de bichos de seda, fia'ção e tecelagem ~desta, eestabelecimen-
to de familias japonezas no Estado ; e a contraetar com a Itabira Iron. Oro Company . Lj~nited 
a conslrucr;iio de uma ou mais usinas siderurgicas no Estado. (Lei n. 79:3 de 21 de setembro 
âc Hl20) ; . . . . . 

N. 1'l8-dispondo sobre as apolices da conversão dU divida da Estrada de F~rro Bahia c 
Ú i nas, installaçiío da Escola Superior de Agricultura e Veterinat•ia, de um instituto de Radium 
c eontendo outras providencias sobre creditos~ no exercício, emissão de apolices, ele. (Lei n. 
70(l de 25 de setembro de 1920). · 

l•elo Senado : (:32) 

N. :378-cstabelecendo o modo do preenchimento de vagas do 1.• tenente e de capitão 
ela Força Ptt1!íica do Estado. (Lei u. 7i'i!l; de 2.1, de agosto de 1920,; ' 

N. :170-ahriqêto o credito de 6:8548140 para pagamento de adrl icionaes do dez por cen-
to a diversos juiz'és de direito. (L1i n. 702, de 6 de setembro do 1920); · 

N: ::180. auetorizando o governo a entrar em ~ccordo eciiri ·ris ·eompanhias de estradas de 
fe 1·ro, de caracter particular, que tenham eontracto. com o Es.tado, para roorgünizaçfio do res-
pectivo servH;o de transporte e eontendo oi.ttras ~ispo~içôes ~efercntes á viaç;lo feri·~à; (Lei 
n. 7GO, de 6 de setembro de I 020) ; · 

N. il81. approvanrlo as. contas do. ex?rcieiü ~e 1019 .. (Léi,n: 773, de H do setembro de 
1<J':!O) ; 

N. 38:2. estaheleeendo a gratificação exlraordinaria do.200$()00 ;mensaes ao 
Escola rle Pharmaeia de Ouro PrPto, que oecupe a direcloria do estabelecimento. 
de ·lO de seternbro úe -1920); . · · ,.) 

professor da 
(Lei r~. 761-, 

IX 

N. 383. transferindo a súde de districtos e alterando para Paraisopolis a denominaç;'ío 
da comarca e termo de S. José do Paraiso. (Lei n. 765, de to de setembro de 1!)20); 

N, 384. : auctorizando o governo a 'adquirir nesta Capital, por compra ou desapropriação~ 
os terrenos necessarios ao des(mv'olvimento das installações do instituto «Oswaldo Cruz." (Lel 
n. i60, de 13 'de seten;bro de· I!J20) ; 1' 

:'{, :385. auctorizando o governo do,Estado a auxiliar com 200:000$000 a constrncçt10 do 
cdificio para· o curso de chimica industrial, a ser creàdo pela Escola de Engenharia de Bel! o 
Horizonte. (L<•i n. 781, de Hi de setembro. de I!J20); · · · 

N. 386. estabelecendo o imposto a incidir sobre o manganez exportado pelos exporta<lo-
rcs que installarem fornos electlieos ·para o fabrico de ferro manganez. (Lei n. 777, de JG 1le 
setembro de 19:!0); 

N. 387. approv<~ndo os accordos celebrados entre o Estado de l\Iinas Geraes e os Esta-
dos da Bahia e do Hio de Janeiro. (Lei n. 780, de iG de setembro de 10201 ; 

N. 388. fixando o imposto de exportação a ser pago pelo ar·roz. (Le1 n. 77i.i, de 16 de se-
tembro de 1920); . 

N. 389. auctorizando o governo a crear no antigo .Jardim Botanico, de Ouro Preto, um Pa-
tronato Agrícola nos moldes do instituto «João Pinhbiro:o e contendo outras disposições. (Lei n. 
782, de Hi de setemb:·o de 1!J20) ; 

N. 300. approvando as divisas entre os municípios de Caracol e Caldas. (Lei n. 76\l, •le 
14 de setembro de 1920) ; · 

N. 39!. ~rganizando na S~crctaria da Polieia o Gabinete de Invesligaçôes e Capturas e 
dando outras providencias. (Lei n. 770, de .14 de setembro de IQ:lO).; 

N. :19~. auctorizando a expedição lie litulos provisorios aos actuaes occupa~Ú~s de lotes 
de terras do nucleo ,, Hodrigo Silva», considerados intrusos. (Lei n. 783, de 16 de setembro de 
lll20); . . ... ' 

N. 393. auctorizando o poder executivo a reformar os servi1;os da Assislencia a Ahena·. 
dos e dando outras providencias. (Lei n. 778, de 16 de ~etembro de 1020) ; ' 

N. :J!J4. , fixando .a Força Publica do Estado para o .~x~rcicio de 1921. (Lei n. 771, de H, 
de setembro de 1\!20) ; -

N. 3!JU. estabelecendo as taxas a que estão sujeitos os frigoríficos e xarqueadas do Esta-
do. (Lei n. 794, de 23 de setembro de 1 \!20) ; 

N. 396. auetorizando. o gov~rno a. relevar d. Maria ~!agJalena da Silva da obrigação de 
restituir as imporlancias que_n cebeu como · adjuncta da escola mixta de S. ~liguei do Cajurí11 
município de S. João d'El-Itey, e bem assim a abrir Cl'edito para pagar custas a runccionarios 
não remunerados. (Lei n. 770, de 24 de setembro de l\!20); 

N. 307. restabeleeendo a Commissão Geographica e Geologica. (Lei n. 780, de 18 de 
setembro de 1!l20) ; 

N. 3Utl. auctorizando o governo do Estado a ceder ao da União, para a fundar:ão de uma 
colonia destinada aos indics Crenaes e Pojichás, não sómente a arca já medida e demarcada 
pelo 2.o dislricto de Tenas do Estado, mas lambem a de 2.000 heetnres de torras devolutas 
adjacentes. (Lei n. 788, de 18 de setembro de 1!l20); 

N. 3!J!l. concedendo ao musi ;o cego, Ladario Teixeira, o auxilio de 3008000 mensaes, dn-
rante um armo. (Lr·i n. 78U, de 16 de setembro de t !l20) ; 

N • .10:>. anctorizando o govemo a effectuar emprestimos Ú'i Camaras ~Innieipaes para a 
construcçrw de pt•edios escolares. (Lei n. 781-, de 16 de setembt·o de 1020) ; 

N. MJI. dando preferencia aos bachareis formados em direito e aos advogados provisiona· 
dos paro o provimento dos oflicios de justiça e contendo outras disposições. (Lei n. 7t>6, tlo 
16 de setembro de i!J20); 

N. 402. Auctorizando o Poder Executivo a estabelecer quatro postos veterinarios no Es· 
tado, expedindo o respectivo regulamento e abrindo o credito necessat·io. (Lei n. 79:;, de 21~: 
de setembro de 1 !J:20) ; 



.. N. 403. auctorizando a reorganização dos, serviço~ <~e p,enitenciarias no Est~do: . (L?J n. 
7!l0, de 18 de setembro do 1920); . . . . . • . . . 

N. 404-. auctorizando a reorganização dos serviços da Directoria de Hygiene do Estado e 
contendo outras providencias. (Lei n. 7~1, de. W d.e se~~!Ill?ro de i!l~\)); . . :, . . . ' 

N. 401i. auctorizando a installação · de comarcas supprimidas. (Lei n. 787, de .Hi de se-
tenlhro de 1!120) ; . , . · · . · '" 

.: N. '\-DÓ. âuCJorizando a abertura do credito de . 350:0oO:~boo para . a installação de. um 
Insttttito de Hadiiun Úa Capital. '(Lei n. 792; de 18.'dé setembró ;le 1920) ; . 

,: !'\. -107. · supprimindo os cargos de juiz im~nicipal nas sôcles .·das comarcas. e contendo ou-· 
., i' • I .. • , • • ' , ' ,, ' ' ' ' • ' / 

tra.> disposições de ordem judieiaria. (Lei n. 7!17, de 25 de setembro de 1920); 
N. 408. reorganizan.do o eÚsino primaÍ·io do Estado e cóntcmlo outras dispq~iÇôes .. (Le 

n. B00, ele 27 de f>elembro de l(JQO); . . . 
N. 409. orçando a rceeita e fixando a de~peza, para o exereicio ele 10:!1. (L''li u. 7!).~, de 

2:i de setembro de 1!J20). 

Secretaria 

.. Os trabalhos da Secretaria deeorreram em perfeita ordem, tendo si<lo observadas a:~ dispo-
siç<les dÓ respeetivo regulamento. . . . 

A correspondeneia official, durante o anno, constou de officios expedidos 22i, sendo 8G 
aos memb:·os do governo, GO ao Senado e 138 ri divers'os; foram reeebidos: 12U ofiicios; !)S ·· re-
presentaçôes, 69 requerimentos ·~2 telegrammas, 10 circtilares, 2 cartas e 1 folheto. 

· · -A synopse e as notas seguintes encerram elaramente o· que houve, neste anuo, relativa-
mente aos trabalhos legislativos. · 

O expediente da Secretaria, durante o mesmo periodo, foi determinado pelo sr. deputado 
Adolpho Vianna, 1.0 secretario. 

·' Secretaria da Camaru dos DeptÍtados, em 'Bello Horisonte, 31 de· desembro de 1020. 

() dircctor,. 

Castorino ·Magalhães. 

r, 

Estão pendentes de solução das diversas com.~issões ·da .6amara, 
guintes papeis· apresentados, em 1920 

'-' •'' ;; 

•'r _,·; "; .. ~ ' . ; . ) . .' 
Da conuuiss:'io <le Constituiç.··,·o, L 1 1. ' -_ eg s ayao o Justiça 

O F FI CIO 

os se-

(*)I-n .. Do Secretario do Interior devolvendo. informado 0 rec. · · · · · . r ·, R ,. •I • ' , . . ' . [Uürtmento üll\ que o pro. tessor . ose an,.,e pecle contagem de tempo para efl'eitos de aposcntado.rias. · ., · 

.· 1\EPI\E~I·::-\1':\f.:Ko 

(*)-!!i O D . I J' • . . . o Ireetorw Político de 'Incont1déncia;' solidtando verba Jlara a . 
tei·mo judiciario alli ereado. m~talla<;río tlo 

REQUEI\niENTÚS 
• r . • 

(')-Hio. De Lcvino Pinto Úrandão, .• p. cdilltl·o· · eo 11 t.a•~er'r1 ·t" · · · · 
a < e t.empo .. llUJ'a In· ll ' ·1 ' aposentadoria. •. e tor:a < e snn 

-191-De AstoliJho H. ele l\[oT"le~ escr1',.,rl<l.· •la . l · · · ' .,, • ' (.omarca <e ( .amlmhv i' custas. . • pe< tndo pagamcnl•J <le 

TEI.EGIU\nL\. 

. (')~I~:? De Ignacio .Xavier, presidente da Camara Municip:~l 1 l'b 
scp atlmgtda a autonomia munieipal quando for. votad:1 < 0 

· e~aba, pedin<ln que n.1o 
- a ereação das Prefeituras. 

Da. de Orçamento e Contas 

OFFIC\0~ 

lti8-Do Secretarie do Interior, eminnd? o requerimento em <iUe 0 pr(~sidcr l, 1. r. 
1
,, 

I • •ns ' ·outra J a 1 l 1 t" · · · 1 " 1 · • • 
1 e L a .t '"a >c\~-)ace.lC . c c , < .na p l1l J.e tsmo, pe< e um am(.J[ld 'de 7:2008000, anuualmcnte- "' • 

178-Do SecretariO Lia> Fmança•, enviimdo urna mensa"'em do Presidente d 1' •. t 1 l I 1 . , _ o o ~s a1 o, aeom-
pan 1a1 a< c uma rept esenta•. ao em que as classes produetoras do TrianoruJo ~lineir ; • , ·, 
contra a reforma tributaria ; o 0 rccl,unam 
· 2.~7- Do Secretario elas Finanças, dev0lvendo infoúnaclo o l'C<{U"rimettto <'.tn 

l l l ' que Pa.ul in o ~Ior01ra <e Am rn< e, pec\e relevaç;1o de seu debito para éom o Estado. · · 

''! 
1\EPl\ESESTA~.:õES .. , .. 

I!JIJ-Dc João Bapli5ta a outros, pedindo iserH)tio do imposto,,; 11 ara os vinhos d, ,, 
1'1'1 I ' o. (' l' l l . l . . c U\ u. · . - .cmo.~ l>: ,omp., per l!H o t•e• ncc;fro < c unpostos sobre behitlas aleooliea~ 11 "' ., l • , 

desta Capital; · a,,\ u~ Iote,,. 
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2Hl-De Jlanoel Silva, aJministrador da Santa Casa de Caridade da Vi lia de Conquista, soli-
citando um auxilio para o custeio clesse estabekcimento. 

1\E(}UEI\I~IESTOS 

26G-De Joaquim Go11<;a!ves Chaves Sobrinho, director do grupo escolar do Ouro Fino, 
solic:itando indemnisação pela construcção de uma ponte sobre o rio Guanhães. 

267-De .José Ximenes Ccsar, pedindo auxilio pecuniario pat'a melhoramentos do estabele-
-cimento que.dirigc. ,, o 

TEI.lWI\AmiA·. 
/' ,. 

:W5-De Jlanoel Ambrosio, \'clson ~!onçnd é ~i.;iros·, professores publicos em .Jannaria, 
achando ser diminuta a po1·ecntagem ela bonilicac:ão concedida aos funecionarios do Estado. 

Da de Hept•esentações c Peti~!õcs 
._, 

!iFfiCIO,; 

()1- Do Secretario do Interior, devolvendo informado o requerimento em que os professores 
:\elson Benjamin ~loilção e d. Leondina Monçfto pedem aquelle '2 annos de licença e. esta sua 
disponibilidade nfto remunerada. ' · , · · 

ü2-Do Secretario das Finanças, devolvendo informado o requerimento em que os eollecto. 
rcs Aristogiton França, Homualdo ll. de nezende e Gentil Hodrigues Chaves pêdem licença; 

72-Do Secretario do Interior, dcvo!Yendo informado a representac;fto do cabo Evaristo 
Fraga, pedindo contagem de tempo; 

73 -Do Secretario do Interior, devolvendo informado a representação em que Aniceto de 
Alcino de Medeiros protesta eontra o acto que o poz em disponibilidade e pedindo pagamento de 
certa quantia a flUe se julga eom direito. 

Hl~oJCEimiENTOS 

(*) 7ti-De Agostinho Penido, pctlindo uma lei que lhe mande pagar detenninatlos venci-
mentos; 

(*) 77-De Augusto Brant Filho, pedindo um armo de liceUt;a; 
('~) 78-Dc Itagyba .José Cordeiro, escrivão na comarca ·de Sacramento, pedindo dois ar!-

nos de lieew;a; 

74--ParecJr n. 8(), de 1920, indeferindo os pedidos de licença feitos por .João Lottrenc;o ela 
Silva, escrivão de paz no distrkto de Gnirycema e Jacintho ~lareos Passeado, cscrivflo na eo-
marea de Catagnazes. 

ne Camaras :\lunlcipaes 

TIEI'IIE~E~TAC_:,\o 

. (*) 2~-llc Annihal Cordeiro de ~leiloe outros, solicitando a rcotalll'açfio das divisas tra-
<I aLias pela lei n. 1.~88, de jniho tle !8t!8. 

Da <te Agrlcultiul'a. e lndu-;tt"las 

PHO.JECTOS 

21-l'l. 47, de l!l20, sJlJre a ne<!c;fw de tres estahclecim~nto~ ngl'io:olas para men0rcs de:>· 
amparados; 

XIII 

34-;\. 81.i, de l!l:!O, sobre contracto com a llabira lron Ore Compan~· Limitetl para a ~ons-
1mcção de usinas siderurgicas no tcrritorio do E-lado; 

37-:'\. í, do Senado, soln·r funch<çtio de Patronatos ,\;.çl'iClllas e estações do monta no E>-
tado. 

, TELEG!\A~I~IAS 

29-lle .\ntonio Carlos Avelino e outros, manit'e,tando-se conlrarios ao projel'\1) 12. que 
tributa os frigoriflcos, xarqueadas c ac;ougues; 

BO-De José Feneira Leite e outros, protestando c;ontra a trllmtaç<1o dos fi·igorilicos, xar-
qucadas e a~ougues; , , . . . 

31 De Mario Campos e outros, contra'rios ao pr(Jjel'lc n. ~2, de 1Q20. 

Da de Obras Publicas 

(') 1 ~-Do Secretarto do Interior, prestando informações ao lli'O .. Jeeto 11. 21, de l'll 1 1 • , s•) 1ro in;;tallaçflo de uma Jll'nitenciaria na cidade da Campanha. 

Estão pendentes de discussão na Camara, os projectos de 1920 

De I,", de sua iniciativa: 
!\'. 87-sobre pagamento de custas a funccionarios de justiça; 
N. 88-sohre ahertum de crcdit0 para supprii' a insuniciencia de verha de ([Ue tmta 

0 
!L 

'5, § 8.• da lei n. U1i, de :10 t!e setembro de 191!l. 
De 2.a 
N . .15-sobre asylo-colonia para lepr,Jsos; 
N. 1-7-sobrc creaç11o de t1·es estabelecimentos de ensino a"rieolr~ lJara me i 

I i d , . o • norcs c esampa-
J•ad?s. >em c ? par~ccr para 2." <hscussfio entre o projecto e o substitutivo que lhe foi ofre-
reeHlo em 2." dtscussao. 

N. UO.-sobre ahel'lura de credito para <lcsobstrucção do curso do Rio Gt·antle Pende tle 
parecer para 2." discussão; · 

]\'. Gl.--sobre fiscalização do exercício da medicina c pharmada 110 Estado; 
N. 86-sohrc contraclo t•orn a Itabira lron Ore Company Limited para a construeçüo de 

usinas siderurgicas no tcrrilorio do Estado. 
De iniciativa do Senado: 
]\'. 7-sohre fundac;ão de patronatos agrícolas e estações de motlt" .• r.,\"oltott ,:1 C ~ ._, ommis-;ln 

antes de ser wjeita ú ~." disenssão). 
De 3.' 

:'\. H-sobre trihutac;;io de hehidas aleoolicas. 

Trabalhos Legislativos dos Estados 

(Hecehl<los pela 8ccretal'i:a, em Ul20J 

IH !liA 

3 Yolumcs tio lliari'l tla .\swmhló3 Lef(islativa, dos ann•Js de 1\117, !UI~ e l~iln. (~e~.'>'í'J 
ord;naria). 
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CEAlL\' 

Volume de annaes da AssemlJ!éa Legislativa de 1917. 
Volume do rclatorio c synopsc da se,silo ordinaria, de l!ll!J. 
\'olumc elo llt>gulamento da Secretariá da As~emhléa Legislativa, de 1!JIG. 

Volume dos annaes do Congresso J.cgislativo do Estado, de I !J !ll., 

PEilXA~JBUCO . 

Volume de annacs do Senado, de 1910. 
Volume de annae> do Congt·es~o' Legislativo, ,scsS<\0 _cx~raordinaria ~lt lO HJ. 
\'olume de s~·nopsc dos tralmlhos do Senado, de 1010. 

· 1110 caL\:\m: 1w , st.:L ·• 

:! \'olumes de annacs da Assembléa dos Hcprcscntante,;, de l!JIO. 

·1 Volume de annacs da Camara, de 19 !9. 
1 Volume de annacs <lo Senado, de 191\J. 
1 V o lume do relato rio c synopsc dos trabalhos do Senado, de !91 a. 

\'o lume da mensa~-;em presidencial, dé' 1920. · 

r. 

~ ~- . ' 

.· 

8.a Legislatura-. Cong'resso ···Minei.ro,-_ , (1919 -1922) 
. • j,., . ......................... . 

' i 

CA~ARA DOS DEPUTADOS 

1." Clrcumscripção 
~ : I 

!)r. Fran<:iseo Alves )foreira da Hocha,.Domfun.-., ,, 
:l llt'. Augusto )lario Caldeira Brant, Bello Horizonte;;, 
;; llr. Adolpho 1\ibeiro \'ianna, Bello Horizonte. 
1• Coronel )!odcstino (;onça~ves, Snnta Luzia do ltio tias Velhas. 

2." Circnmscrip~!~o 

1j Jlr. ~liguei .\ntonio de J.ana e.Silva, PontuNova. 
n Jll'. Conlovíl Pinto Coelho, ~lanhuassú. ..,; 
7 llr. Frandsco de Paula Rodta Lagoa Filho, Ouro Preto. 
S Padre ,\gostinho José Ferreira de Soma, l\io Preto. . · 

: • ' : ~ l ' • ' ; ' : ' • • ., 

~3.·' Clrcumscripçã~ 

g !lr. Alfredo :llat·tins de Lima càstcUo Branco, ,\16m Parp.hyha. 
10 !lr • .Joflo llacta :\'eves, Carangola .. : · 
11 llr •. losú l\ieanlo 1\ebello llorta, Viçosa. 
Ll Dr. l'\avantino Santos, Cataguaze~. 

·~y Órmiií.!><:i~·Ípc~J 
l!l Pr. l'~ric!c~ \'ieira de :llen<lol1!;a, S .. João \epomuceno. 
H Pr . .João :lia ria de :lliranda :llanso, :I lar de llespa'nlía. 
1!} !Ir. Eugenio da Cunha e :llello, Hio Branco. · · ' · · 
IH ])I'. n,\ht:llS Ferreira Campos, .Juiz de Fúra. ., ' ... 

;)," Clrcumsct•ipci\o 

17 J)r. Carlos da SiJ,·a Fortes, Il~;haccna:> ... '< .. 
!H Pr. Jo~ú Fra11eisco Dias Fortes, Barbacena. 
1 \J llr. Viviano da Silva Ca!das, Prados; 
20 Jlr. Osca1' \'<~rsiani \'elloso, Aito Hio Iloce. 

·H.' Clrctunscripção . 

21 illonsenlwr ,João "atútho dt> Al~neida, llello Jlorizo;1te~ 
22 Dr. Alcides (;on•:alve~, Pitanguy. 
2!l llr. llonato Andrade, Estaç<lo dc,S. :l[iguel-Formiga. 
24 })r. lljalrna Pinheiro Cl:agas, Oli\·cira. · 
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7 ." Uircnmscrlpção 

:15 Ih'. Francisco Luiz da Si! v a Campos, Bdlo Hor·izonte. 
:W J)r. Francisco tle ( >liveira I essa, Guaxupe. 
27 Dr. Adelio :\laciel, Patos. 
28 ])r·. :\lario Ferreira de AzeveJo, Santa ltila de Cassia. 

8." Oircumscripção 
,J I 1 ~ ' ; '-

' ' ' ' ? : : .. ~ / 

2\J' Pharrn.ace{llicÓ .Joüo de ·Aiínàida · Lish<•a;·· X~uas \'irltt•Jg'a:;. 
30 Dl' .. Joar1uirn Ferraz 1\ilJeiro da Luz, llello llorizonto. 
~11 Cor·onel José Christiano do Prado, Paragnassú. 
3:2 Dl'. ,JofLO Leão rle Faria, ,Aifenas. 

!t." Glrcumscr~IlÇ)Ü.O 
I 1 • c;. , ~ J •; _ , 

:l:J p 1• • .Jose 1\J•az l' ereira Gomes, lla,iuhil. 
34 Dr. ,\nnihal de Pai v a Assumpção, Caldas. 
3ti J)r•. Eurico l.eopoltlo de Bulhf•es Outra, Santa lUta de Sapuea!ty. 
;l(i nr·. João Tavares Corrt\1 lleraldo, Pouso Alegre. 

10.'' Cit·cnmscrJilÇÜ.O 

:37 Coronel Garibaltli de Castro :\lello, Pr·ata. 
38 J)r. Argemiro de Bezemle Costa; Bcllo Horizonte. 
3\l J)r. Fidclis H eis, llcllo Horizonte . 
. {() ])r. Sil\'iano Pacheco de Araujo, Uheraha. 

11.• Clrcnmscrlpção 
} 

.H ])r. \elson Coelho tlc Senna, Bello Il 1Jrizonte . 

.{2 J)r. Elpiclio :\1. Cannahrava, llello Ilorizonte. 
{3 Pharrnaceutico lgnacio Alves Barroso, Serro-:::orrcnt'e:! . 
. 11 Dr. Euler de :-iailcs Coelho, Jlello Horizonte.' 

1~··:,. Cir~umscrlpção 
" . . .... 

15 Coronel Pedro LaiJorne, Gr;1o :\logo! . 
.10 !lr. .lcá'l Antonio Lopes de Figueiredo, Theophilo Ottorâ . 
.17 Coronel Ignacio Carlos ~Iorcira j[urt~, Arassnahy; · 
.1R J>r. Olyntho :\lartins da Silva, .Jerrtiilinhonha;., 

SENADO 

llr•. Levindo Ferreira Lopes, Bel lo Ilo!'izonlt' •. 
2 Dr. Virgílio ~lar Lins de \fel! o Fr·anco, Bello Ilorii•mte. 
:l Dr. Francisco de Andrade Botelho; Leopoltlina. 
I; Coronel Francisco Hibciro tle Oliveira, Enlre !tios. 
!) Coronel Olympio .Julio de t Hiveira .\lour<io, Diamantino. 
O J)r . .los e \'i eira ~!arques, Palm);ra. 
7 J)r .. \lanoel Thomaz ele Carvalho llr·itto, Bello llorizonto. 
H J>r. Aug-usto Gloria Ferreira ,\Ives, S .. João Nepomw:enf\, 
\1 J)r . .los<'· 1\ibeirG ele mranrJa Junior, Onro Fino. 

XVII 

JO t>~n,llel Gé!nllo Hiheiro de Carvalho, Guanhií.es. 
11 l'aclre .:oüu J'io :-onza 1\eis, Congonltas. 
1'2 l •r. FranciH:o Coelho lluarle lladaró, :\linas :\ovas. 

J:l Cunmel Ednar<lo C<1rlos \'ilhena do :\maral, Pouso ,\legrc. 
H I 1r. Camillo Augusto ~lm·ia de Brito, Bello Horizonte. 
'l!i lir. :'\uno da Cunh.1 )lello, Aras·mahy. 
~() llr· .. los e Candido de Souza Vianna, Abaété. 
17 llr. Gabriel de Oli\·cira Santos, De !lo Horizonte. 
lR Conego Franeiseo \avier de Alnwida 1\olim, Curvello. 
1!) Pharmacenlico .loão .lacques :\lontandon, Araxú. 
20 llr. Levindo Eduardo Coelho, Obá. 
21 C(JJ·onel ~lanoel .\lH;s ele Lemos, S. Gonçalo do Sapueahy. 
2~ I•r. Jc,~ó Cnpertino Teixeira Ptlntes, Hio Casca. 
S3 llr. lliogo Ltú de AlmcHa Pereir·a de Vasconeellos, Onro I' reto. 
2Jl. llr . .lu~() Tw1an~s <h~ \i~::lio, <Juelnz. 
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Projectos iniciados e movimentados na Camara dos Deputados em 1920 
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Transum pto O bservac;.ões 

Abre ao governo nm credito até Apresentado em 16 de julho, passou pelas tres 
:L000:C008000 para despender em discussões regimentaes e em 21, 2.1;e 27 desse 
obras publicas e em Jlreparativos mez, tendo recebido emendas na segunda dis 
para receber a visita e Suas l\Ia- cussão, 
gestades os Reis dos Belgas ao Es-
tado de :.\Iinas Geraes. Approvado em redacc;ão final no dia 27, a 28 foi 

enviado ao :5enado por ollicio n. 472, 

Em 17 do agosto foi devolvido pelo Senado com 
a seguinte emenda, que foi approvada no dia 
l!l : 

Emenda ojfereeida e âpprovada pelo Senado ao 
l)l'ojecto n • . :w, da Cama!'a 

Ao art. 1. 0 Substitua-se pelo seguinte : 

Art. t.o Fica o governo auctorizado a despen-
der a quantia necessarht para receber tt vtsita 
do rei da llelgica, aberto o credito preciso 
para occorrer a essas despesas, 

Pac;o do Senado do Estado de Minas Geraes, em 
llello Horizonte, 17 de agosto de 1920,-0 pre-
~idente, Levindo Lopcs.-0 t,o secretario, Ca-
millo de Brito. -0 2. 0 secretario, Gahriel San-
tos. 

Approvada 1 a 20 de agosto, a redacção final feita 
conformo o vencido, foi o projecto en':i~do á 
sancçào no dia 20, sob n. 158, por olltcto n. 
·195, dessa data. 

8:tncclomuto 

Lei n. 758, de 23 de agosto de l\l20 

l!l21
) '10 Estabelece o modo pelo qual devam Apresent~do em l.G de julho, passou pelas tres 

ser preenchidas as vagas de 1,0 discussocs rcgnncntacs em 2u, 2·1 c 2'7 desse 
tenente e de capitão da Força Pu- mez. 
hlica. 
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Transumpto Observações 

Estabelece o modo pelo qual devam No dia 28 foi enviado ao Henado em oflicio n. 
ser preenchidas .as vagas de 1.• te- 471, com .a seguinte redac1;üo final, approvada 
nontc c ,dc.c;J.pttão,da·ForPa ,l'u- 1pa .ve$pe.ra:: 
blica. ' · · ' · · · · 

O congresso Legislativo do Estado de 1\Iinas Gc-
racs tlecrcta : 

Art. J. 0 As vagas de 1.'1 tenente c de capitão da 
For<'.a Publica serão preenchidas na propor-
çüo de dois teri{OS por merecimento c ctrn t<'H'<;o 
por antiguidade, devendo a escolha, <tne se 
tenha do fazér soh este ultimo ct·iterio, recahit· 
em um dos tres conconentes mais antigos da 
respectiva relação organizada pelo Cornmando 
Geral. 

Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor desde a data 
de sua pnblic:H;fto. 

Art. :l.'' Ficam revogados o art. 2 ' da lei n. 
1)98, de 30 de agosto de HJ13, e demais disposi-
ções ern contrario. 

Approvado pdo Henad.o tal .como passou na Ca-
mara, foi enviado á sancr;rtO sob n. 37il, em 21 
de agosto. 

Sancclonntlo 

Lei n. 75U, de 21 de agosto de l\J20 

[~staheleco as taxas do imposto a que Apresentado em 17 de julho, foi approvado nas 
ficam su i oito~ o alcool c as hebill,as duas prirncii'as discussões nos dias 21 e '27. 
alcoolica~. 

Subrncttido ao estudo da commi~silo de Or,;amcn-
to, em 4 de agosto foi por clla apresentado com 
o seguinte parecer para 3.• discussão : 

Pm·ccm· c 1'Cdo.r:ção, pm·a :1.• discussão, sobre o 
projecto n .. fl e r~mendas a elle o{ferecidas 

.\ commissào de Orr.amento e Contas, otTerecen-
do para terceira discussào o pro,iccto n. 41, ro· 
digido confm•mH o vencido em s11gunrla, ó d\l 
parece!' s<J,i>t o mesmo appJ•ovado com as mo-
ill!lca,;ôe~ que o segaem confol·mo so vô aba!~ 
XQ: 

P rojecto n. -11 

O ootwesso Legislativo do TMatlo tl13 ~tluas Go-
Nws ddct·ota : 

Art. 1.0 As bohldas coniondo ató elnco por 
cr>nto do aleool JHt(Utrão a taxa do 150 I'Ú!s por 
litl'o, e as de teor superior a cinco por conto 
300 róis, ' 

§ 1.? O aleool desnaturado, para fins industrlitcs, 

tfl o 
"' o "' 1:1 s 

1:1 :::! 
-<: z 

1\J20' 41 

•rran·sumpto Ohservações 

E~tabeléce as'taxas do ·imposto a qu~ : 
• ficam•sujeit?s··o alcool e'· M·tebi-: 

das· alcoolicas;' 

flca• isento de tr'ihutaçM, scndb' aaoptadli o 
alcool· methylico, quq será': fornecido pelo go 
verno gratm~amente as: distillarias, como dcs 
naturante oll!cial. 

§ 2." O governo d.e~pcndcrá ató 50:0oogooo, por 
anno, para ac<JU!Siçào do dcsnaturante otli<:ial. 

§ B.O As casas de bebidas serão divididàs em 
duas classes e pagarão : 

l. • classe, para venda de todas· as h o h idas 
soosooo. 

2. • classe, para a venda a varejo só de a·g·uar 
dente, 150$000. 

§ ·L'l Os fabricante~ de aguardente que vendo 
rem a varejo frac<;õcs de pipas inferiores a um 
decimo pagarão, além dos impost'os de indus 
trias c proílssões, o de casas de bebidas de se 
gunda classe. 

§ 5. 0 A venda clandestina de bebidas alcooli 
:as ~erá punida com a nmlta de 508000 a 
oOOgOOO, conforme a gravidade da infracçào. 

§ G.0 Os fabricantes de aguardente ou <iUal(]UCr 
outra bebida alcoolica distillada pan·arào an 
nualmcnte, por cada alambique com ~apacida 
de para produzir diariamente ató 160 litros, o 
imposlo .de Ioogooo; até 320 litros, 201)8000, c 
progressivamente 1008000 por todo o accresci 
mo de 160 litros ou fracçüo. 

§ 7 •. " A fraude do contribuinte na declaração se 
ra pumda com a multa de 2oonooo a 1 :000$000 e 
a fl'aude ou desídia do collector no 'lançarnento, 
com a de l:OOOSOOO a 5:00llgCOO; n'a rcinciden-
cin:; ·pena de dcmissi.to a bem do • serviç'o 1 p'ii· 
hllco.:· 

§ 8.0 O negbeiantê ou· ~abricante' dO: bolJidas al-
coolicas, que se estabelecer sem prévia licenl.)a, 
pagará a mnlta do 50$000 o o dobro na nlinci 
doncia. 

, § o.• Para pagamento das multas· o imJ'lO~tos 
instituídos nesta lei, o agont.e fiscal ao la vra1• 
o auto de infracçrto, quando o iilrract<ll' nt\o 
fizer J}agamento immediato, requererá á au-
ctori l\dê policial, pela fórma ttuo fôr deter· 
mlnadn êtfi t•agulãltlêfltiJ, t1. ãPPl'êhêfiSàtl dn 
mercadorias ou bens' quanto baste. c mais o 
qne f(> r necessario para custas ,Jud1ciaes. 

§ 10. As bebidas lll'tl!lciaos e ednfcoradas, li 
vres de alcool e outros antlsept.lcos conSIJI'Va· 
dores. ficam isentas das taxas do imp<•sto de 
con~nmo. 



41 
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Tran sll!npto Observações 

gstauelece as 1axas do imposto a que § 11. Fica o governo auctorit.ado a entrar em 
ficam sujeito~ o alcool e as bebidas accordo com o governo federal para fiscaliza-
alcolicas. c;ão do imposto de consumo, abrindo-se cr·edi-

dito até a importaneia de 120:000~000 para as 
despesas dahi decorrentes. 

Art. 2." As taxas di~criminadas no art. 1. o e 
seus paragraphos n!lo se estendem, aos vinhos 
naturaes de uvas de producc;ilo do Estado. 

Art. 3.'' lteYogam-se as disposiçõe~ em contra-
rio. 

K. I 

Ao art. 1.0 § 3,0 : 

Em vez de «divididas em duas classes», diga-se: 
«C!ll tres classes», e accrescente-se.: :t• classe, 
para a venda sl! de vinhos nacionae~ de pura 
uva, 508000. 

N. 2 

Ao art ~." : 

Supprima-se. 

Sala das commissões, 1 de agosto de 1!120.-Leão 
de Faria, relator,-Mario llrant.-João Lisboa, 
presidente. 

Pende de terceira discussão 

Estabelece o. impo~to a ser~cobrado Arl\:esent~do em .H> de julho, passou pelas tres 
dos. fr~gorJ!Ieo,;, xarcJneadas ou d1scnssoes regunentaes em 21 desse mez e nos 
açougues CJUO ahatan! ou não, vac- dias 24 e 31 de agosto, tendo recebido diver-
cas aptas a proerea<;ao, sas emendas no correr da segunda sessão. 

Em 2 ~c setembro foi. enviado ao Senado eom a 
segmnte rcdacc;ão fmal, que é a mesma com 
que passou em . terceira discussilo, c que foi 
approvada no dia 1.o: · 

O Congresso Legislativo do Estado de }.!:nas Gc-
raes decreta : 

Art. J. • Fica o governo auctorizado a cobrar 
annualrnentc dos frigol'ificos e xm·ctueadas : 

a) abate!Hlo vaccas aptas :1 procreac;ão, <tualquer 
c1ue seJa o numero, l:ocosooo; 

u) nào abatendo vaccag apt.ls á procrcuç1Io 
3oosooo. , 

-11-

., 
o ,_, Tr:msnmpto 

o ~ 

.::: s 

.::: ~ < 
--~----~----------------------~-------------------------------·-

1920 

1920 

·i2 

i3 

I Est.abele~e o _íf!lposto a ser cobrado Art. 2." Fie~ ? governo auctorizadc; a cobrar 
dos fngorJflcos, xarqucadas on dos frxgonf1cos e xarqucadas o illlposto de 

1 ac;ongues que abatam ou não vac- 508000 por cabcc;a de vacca apta a procrcar ctne 
cas aptas ü procreação. abaterem. 

Art. 3.' Fica. o govorno auctol'izado, elll regu-
lamento que expedir, a estabelecer multas de 
500$000 a 5:000gooo para os frigoríficos e xar-
queadas que abaterem vaccas aptas à procre-
ação, c a prescrever a fôrma para a defesa 
dos interesses do fisco, contra as infracções 
desta lei. 

Art. I. 0 Revogaul·sc as disposiçôes l'lll contra-
no. 

gm U de setembro foi enviado ú sancc;üo pelo 
Senado sob n, 39:,, 

Sanccionntlo 

Lei n, 79-1 de 23 de setembro de l!l.lO 

Fixa a r;o_rc;_a. Publi~~ do Estado para Apt:~sent~do em. 22 de julho, passou pelas tres 
O ex e! CICiO de }!),1, dlSCUSSOCS regJmentaes nos diaS 24 de julhO C 

12 e lG de agosto, tendo rec ~h ido emendar, no 
coner da segunda discussão. 

No dia 19 foi enviado ao Senado, com a seguinte 
redacc;ão final, nessa data approvada : 

O congresso Legislativo do Estado de Minas Gc 
rMs decreta : 

Art. l.' A Forçct Publica do Estado de Minas 
Gcraes terá, no exercido de 1921, um e!Tectivo 
de :~.OOOhomens, sendo lfX~ ofliciaes, inclusiv~ 
um aggt·cgado1 o 2,807 praças de pret distri 
buidcs d<J contormidade com a tabella' annexa 
n. l. 

Art. 2 '' Para a manuten•~ão da Forl'a Publica 
fica o Poder Bxecutivo auctorizado ~ ,despcn 
d_er, no t·eferi~o JXcrcicio de 1921, a importan 
c1a d.c ·L9I8:(Ju8S;.>00 (<tuatro mil novecentos e 
dczo!lo contos, novecentos sessenta c oito mil 
e quinhentos réis), conforme a tabclla n. 2. 

Art. 3.'' Fica o Poder Executivo auctorizado a 
elevar o e!Iectivo da Força Publica até •LOOO 
homens, a crcar mais nm batalhão policial, 
com a respectiva officialidade, localizando-o 
onde jul~ar conveniente c abrindo os creditos 
nccessartos. 

Art.. 1. 0 Revogam-se as disposic;ões em contra-
rio. 

S. D.\ C.-- 2 
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TABELLA. N. 2 
Fixação da Forca Publica para o exercício de 1921 

l Yéncimentos 

~----~--------------------------------
1 ~ l'ol' annv Total 

I 
a) Pe:>soal c ~ratitll'ar;Cto a<ldi<:imw.l da lei •1'!51 

<i c I ~HlG. j 

4 Tcr~cnte,;-coronci~ ••. ~ •• • • · ·•·• • • • .. · · .. · · • • • • • • • • · ·j 
;, Ma)orcs, sendo I as~Jstcntc ................... ·• 
] ~ra)or Cl_tof<J d•; . SIJ!'Vi<;o de Saudc () IJiroctor do 

HospJ!r\l M1l!tar ............................... . 
c, Capitães medicos, sendo l aggPcgado ..•.•••.•.•.•• 
1 Capitão auditor .................................. :. 

23 capit.iies, sendo I intcnd•mtc geral e l sccretar10 
da Sccr~ão Militar ............................. . 

-:!3 Primeiros-tenentes, s1mdo I cirurgifto dentista c l 
pharmaccutico ............. , ................... . 

.Jil S'lgundos-tcncntes 1 ••••••• • ...................... . 

I Dircctor do nmsica ............................... . 
·I Sm·"'cntos-ajudantes .............................. . 

30 1. os"'sargcntos, sendo .J intendentes, Jf) amannensos 
o l mc,;tro do musica ........................ .. 

Sii 2.o• Sargentos, ,;ep.do lG .an:anucnses, 1 contra-
mestre de mns1ca c: 18 mlcndontcs ............. . 

;_,g ::.os Sar;;ontos, sendo 1 cornoteirr:>s-mórcs ....... ·I 
171 Cabos do csrtnadra,sond•-' I corneteiros c 4 tamboro~ 

10 Musico,; de L• classe .......... ; ...... • ........... . 
!u Musicos de 2. • classe ............................. . 
10 :\Iusicos'do :L• classe ............................. . 

lti~J Anspossadas 1 sendo 1 conieiro c 2 ferrado1·es .. .. 
., .~G5 Soldados, sendo 2 l'enadorcs ..................... . 
-' f·~ Soldados signalcir?s,sendo :H corneteiros, :~2 tam-

bores c 3 chrms ............................. . 
Gratificaçilo addicional da !oi n. 125 de HJOG, a of-

flciaes co:n mais de 30 annos de sr;rvko ••••. 
(,) mapa fixa de l$800 diarios para 2.80-1 pra-

r.:as de pret, sondo dobrada para os infe-
tiorcs, . , ....•...... · · ..................•••. 

c) Gratificac~ão a l'ccngajados a ~200 réis (2.000 
J)faGas) ...•••• •• .••.•••.•••••.••.•.••••..•. 

d) Fardamento c cttlr;ado .................. , ••. 
c) Forragem, fcrra~em c medicamentos par~ 

os animacs n forr::~gcm para os dos oflt· 
ci~H!:S 1nontados ... .••..•..•.• , , .•••••.. , ... 

f) ,\juda de custo a oJllciae~ em diligoneia •••. 

g) rtcmonta dos :mimae~ do E~quadr!io de Ca· 
vallari:c c dos dos o!lidaes montados ...... 

fr) Compl'a c eoncMl'l>! de m·niamento, muni-
(;fto e cqnip~un~.1nto .•....• .... ,. .•..... ,.,, 

i) Artuartdamento, untoatunonto, .:xpcdíent.o. 
Jm e l:(JI)0$00il pat·a •:on8i!l'\'a<;~1o da li-
nlla de tiro .....•.•..•.•.••.•......•••.. 

j) Suhvenç<i.IJ ao !Iv~pilo.l ~Iilit.:u· ........... , .. 

2;)•l00 

l)ítSOil 
1S71J) 
lSG00 
1$<00 
l:J;5ú0 
1$100 
1$100 
1~;"~0() 

Ig!r)O 

li) llomhr;iros .......................... . 
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-- Transumpto 
Obs~rvar;ões 

Fixa a Força Publica do E~1attn pa!'a En~ 11 de setemlJ,ro foi enYi:1do á s:tnc<;i\o pelo 
0 e~crcicio de ·19:?1.- Senado sob n •. 391. 

Snitccion:ulo 

L')Í n. 771, rle 14 rle sotembt·o d<) 1920 

Auctoriza o Poder Executivo a ahtit·, Apresentado em .Z:l de julho, ra.~so;!. PS!as tres 
no exercicio financeiro corrente, discussões reg1ment:ws no,; dws ~ti e .lO de .]H-
diverso~ creditos pam pa:pmento, lho e 11 de agosto. 
até 31 d<~ dczemb1·o, do audicional . . . 
de dez p:>r cento a r[UC se refere o Em r:- de agosto fo1 ~nvJado ao Senado com a 
art., 256 da lei n. 375 e o r1ue fize- seguinte redacr;àO hn:ll, nPssa data J.pprovada: 
ram jus di verso~ juizes de direito. O congiesso·Legislativo do E:<tado de :Minas Ge-

raes decreta ; 

Art. 1.o Fica o P?~er Bxec.ut!vo auctorizado a 
abl'ir no excrciCIO financeiro de 1\!20, o cre-

dito do' ();851$110, para pagamento !\l.é 31 de 
dezembro do corrente anuo, do adthCIOI!_al de 
dez por cento, a !JUC se refere o art. n. 2<>G da 
lei 11 , 375, do 1? ~e s.etcmbro de 1903,. devido 
nos ju iz('S de dircit? . bacharel Antomo Car-
los de castro l\Iaden·a, da. co mar~ a d<! Sauto 
1\.ntonio do l\lonte, a partir de 18 de outubro de 1916 no valor de 2:521~6:>~; bacharel Mar-
linho Álvares da ~ilva Campos Sobrinho da 
de I'aracatú, a partir de 1 de setembro de i\:117, 
no valor de 1 :90•18()82; bacharel Jos<'J Pereira 
dos santos, da de Itajubú, a partir de 1() de 
dezemuro ~c 1917, n_o valor ,de 1:835SOOO, e ba-
charel Lucumo de .Souza. Luna,, da primeira 
vara de Dello Ilonzonte, a partir de G de ju-
nho ultimo, no valor de 512Sr>((l, 

Ar~. 2. 0 Revogam-se as dispo3içGcs em c0nti·a-
r!O, 

No dia 3 de setembro foi enviado{, sancr;iío pelo 
senado, soh n. 379. 

S:utcci~m:.do 

L<)i n. 71!2, de G de ooteml,ro de lf!20 

crt,a um .\sylo-Colonia pam kpr<.Jso,.;, ApJ'(;sel!.lado _em 2-1 de julhrJ, foi approvado em 
de accordo com o regulamento que ]ll'II!l•)lr:t dJscu~~tlo no dia 2:1. 
for flXpedido pelo governo. 

Pemle de segunda discu-.~tw 

Declara obr·igatorio 10 ensino de J11W- Apr1?scn_tado _em 2G de julho, foi approvado 
ricullum ús alumnas das escolas Pl'illl<~!l'a d!scuss<lo no dia 28 
norma<)S, dos grupos e.>colai'ü:'~ ~~ 

em 

o::scolas primm·ias. No .~i,a 2 .. _de sctem,lJ!·o.Joi rejeitarlo l:m .~'-'gnnd<i 
dbcuss,w por t<,r sido HUa materw. wclnida 
e?lllO •:lll_cnd:~, no projccto n. 5f., solq·o instruc~ 
r;ao pnl.~l ca. 
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'l'r ansumplo Oltserva<)ões 

Au:_tyriza. ~ gover.~o a crear nas pro- Apr~scn_tado em 26 de julho, foi app1·ovado em 

!h Ie~ades do J<..~~ado ou nas que prllliCJra discussào no dia 29. 
he f?rem oJlerccidas pelas muni-
CI!l~!I~adcs,. ~.r.cs esta~Jeleci~ucntos Em_ 27 de ag~sto foi apresentado pela. commis-
dc e_nsmo a,l H ola. d~stlnados a aco- sao de A<>ncultura com um substitutivo. 
!hei menor-es e lllllllstrar-lhes o cn- " 
s~no de prin~eiras lettras, conlte- Em discussào, a 2 de setembro, a. prE:ferencia 
~~~:~·:ntos, pra~1.cos. de agdcullura c entre o substill,ltivo c C! projecto primitivo, vol-
mstJncç.w nnhtar. taram amhos a commissão, em virtude de rc-

C[uerimcnto do sr. Euri.:o Dutra, 

I Pende de parecer. para_ con1 inuar em segunda 
, d1scussao 

!teleYa d. :\lal'ia :\!agda_ler~a da Silvaj.\prescntado em 27 de julho, passou pc.las tros 
da obngar~<lo de J·e;,tJluu· ao 'l'he- discussões renimcntaes nos dia~ 5 c 31 de agos 
som·n do Estado as impor·tanciasj to e 3 de sete~nhro, tendo rPC<Jhido emenda!> 
que ~·ccc!Jcu em pagamento do seus em segunda discussão. 
vencm10nt?s dur.wte . o tempo em 
![l:o funce10nou depo1s do suppr-i- Nessa r.htla foi enviado ao Senado com a seguiu 
nudo seu Jogar de professora ad- te rethti~t1o final : 
junta da escolv. mixta de S 1\li- • 
gu~·I d? ,Ca;jmú,. município de. S. O congTesso Legislativo do g~tacle de !lrinas Ge-
Joao d h!-J,oy. !'ae~ decreta : 

Al'l. 1." Fica o governo do Estado auctorizado 
a attcndcr a d. Maria Magda! eu a da Silva, re-
levando-a da ohrigaP.ào de rc~;tilnir ao 'l'h%ou-
ro do gstatlo as importancias rtue recebeu em 
pagamento dos seus vencimentos, durante o 
tempo l_lUfl funccionon depois de supprimido o 
J·o~pecl!vo l?gar, como prof•Jssora, adjuncta 
da escola mista de S. 1\figucl de Cajnrú mu-
nicípio de S. Jo.'io d'El-Rci. · ' 

Art. 2." Fica o govemo egualmente auctoriza-
tlo a abrir o nccessal'io credito para pagar aos 
funccionarios não remunerados pelos cofres do 
Estado as !JUantias que lhes competirem de cus 
tas vencidas em processos criminaes, e que 
não lhes tiverem sido pagas por falta de apre-
senta~iío de mappas em tempo opportuno. 

Art. :\, 0 ltevogam-se as disposlr;ües em contra-
rio. 

Enviado ti sancçt1o pelo Senado, soh n. 3\lll, em 
H de sctombJ·o. 

Snncclnnndn 

Lei n. 'õ\ll.i, dP. 21 de setembro de 1(1~11 

:\uctoriza o governo a in,;tallar em Api·e~cntado em 20 d•J julho, foi approvado em 
Gnaxupó, Dor·(·s do Indavú, .Tuiz de p1 imeiJ·a discussà!J no dia ::1. 
Füra, Diamantina c nos }JOntos qua 
.ínlgal' mais convcn icntc~, escolas J~:m 30 de agosto .foi rejeitado ~Hu_ sog~mt!a dis-
fl!·imuria~ tcchnicas, destinadas ti cm:siio pot· te1· sido Sutt matena melmda, como 
dilru~fto do ensino 1,rofhsional. emcncla, no projeeto n. r,G, solJrc instt'llcc;rto 

pnblicn. 



'/l 
o :... 

o o, 
c: s 
;::: ::: 
~ ~ 

l!WJ 51) 

1920 51 

i\!20 52 

ID20 51 

-18-

Transurnpto 

-------------------------
Auctot·i~a 0 t\OV\'l'llO a abrir os credi· Apresentado élll 2~1 de julho. p_assou rwh~~ trcs 

tos nec~cssarios ao senic:;o de deso- discuss•jos regimontacs no,; dtas 31 de .JUlho o 
hstrw:ção do curso do ltio. qr~nde. li e 31 de agosto. 
cntt·e o .Jaguát•a, no mumctp!O do . . Sacramento c u corrcdcira dos .Jun- Em 2f.i de a~osto fot envtado ao Senado com a 
queira~, no de Uhcrahu. seg·uinte rodacção tina!, approvada nessa data : 

o Congresso Legislativo do J<:stado de :\Unas Go-
raes decreta : 

An. 1.• Fica o go,·erno aud~rizado a abl'ir os 
creditos ncccssarios ao scrv11;o de desohstl'll· 
c:çáO do ::urso do !tio Urand.c, no trecho. ??t~·
pt·ehendalo entre o .Jaguara, no mumctpw 
do Sacramento, o a corredeira dos .JmHluciras, 
no de TJberaba; ou outro ponto, a jusantc, jul-
gado mais conventente, de sorte a tornar o t·e-
t'erído rio franc:unr:ntc navegavcl em torla '"s;;a 
extensão. 

At·t. 2.o Para esse flu1 fica o governo Jo Esta-
do mH:tor:zado a entrar em entendinwnto com 
os governos de S. Paulo e da UniilO, quer 
•tuanto ao modu:; {aciendi, <tuer em t·ela•;áo à 
•1uota 'lue .dcvr~rà cahcr a :'limas na exect\l;ão 
de,SSO SC!'Vli}O. 

Art. :l. o H.evogam-se as díspo~i<;ões em contra· 
l'ÍO. 

Pendo de delihcrac;<'lo do Senado 

Cr~a o servir·o de fiscalisação do ex- Apresentado em 2!J de julho foi approvado em 
ercicio da 'medicina o pharmacia. primeira di~cusõàO no dia 31. 

li onde de segunda discussào 

Fixa em oito (8) réis por kilo o im· Apt·esentado em 31 de julho, foi àpprovado em 
posto de exportaçfto do arroz em p!'imeira tliscus~ão <Jlll 8 de agosto. 
cus•:a c em doze (12) rúis o do ar-
roz beneficiado. No dia lO foi-lhe apresentado, bem como ao de 

n. 5, de l!Jl(J, um substitutivo f(UO. tendo sido 
adoptado em preforoncia, no dta 12, tomou o 
n. 71, ficando prejudicados os de ns.;; e 3'!, 

Vido projocto n. 71 

El••l'a a lO ''/<J o lfj Ofv o imposto acl- ,\pres•·ntado 0111 :J ele agosto, foi approvado em 
valOI'CIIl sob!'e a· cxpOt·t1v;ão do primeira discu~s:lo 110 rlía G. 
manganoz, eonfotmo o valor otn-
da!. da l!anla friP, rospcctiv:unen- :\ lG foi-1l!cJ aprú~untatlo um sulJstitutivo 'ltlt', 
~c 0 mferwr a 4~.WJf.J(J, de ·10~000 a ar! optado em profcrcncia no dia 17, tomou o 
:)(li!'i(ifJO ou snpr·nor a ;,(I~(JIJO, pül' to- n 77, fír:ando prl'judicado o do n. r>3. 
nclada. 

Vide projocto n. 77 
AuctoriZlt o governo a rc~tabelec:et· a 

C?mrnis<w Gcographica e Geolo- A 1n··~~·~ntado em :l <l•J :l~osto, passou P·Jias t1·es 
:nca r.! o f·~-;t:odo. di~cHss<,es l'cgimentacs no dms (), 17 e 25. 

A 21i foi (•nviado ao Scmado com a seguinto t·c. 
<lac<;<i•l final, appt·o\'a<la ncs:;a mcsina tla1a •• 

o c: c: 
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'l'ransnmpto 

Auctoriza .o !fovc,rno a r_csta.hclecer O Congresso Lc<>islativo do Pstado do l\Iina~.· {J'l, .. 
a C_omnussao c.cograp1uca c Geo- racs decreta :0 

' · 

logtca do Estado. 
Art. 1.° Fica o poder oxecntivo auctorizado :1. 
res~abd~1ccr. a qommissão ncog-raphica o Geo· 
;,og1~a, mcnmbtda do levantamento da c:nta. 
,.,,eo,rap1uca e gcologtca do Estado n bem •ts-
strn ~c colher dados para o estudo d[t cliT~~v 
to~ogta de. ;\ltn<:tS o .do~ cmsos d'agua cxhtcn·· 
tes em tctnl.ono mmcn·o, sua nave,.ahil'cl::td•-> 
n força motont. "' 1 

·' · 

,\tt.. ,2:~ A r•ss':l Comrnissüo ficam atl'cctas a~ 
•t:test.oes <lo ltmJtcs com 05 E~tados circnmvi-
S!nhos. no que d.tsser respeito :\ [l::tl'te Jl1ll"t-
mcnte topographtca ou gcodcsica. ' 

Ar·t .. 3:" O poder .. e::ecutivo organizar:·, os se!'-
' H, os da cor:m11ssao pela fôrma r u, . 1" . 
mms eonvementc, doutro lh verll e .JU ,..al 
•·sso fim f•ir annualmcnte v~tada 1'w1:It" ,r;~:a grosso. ~ .;onrt es-

Ar~\~.4,o ltnYogarn-sc as disposir;ões em contnt-

No dia ~4 de setembro foi enviado .. 
pelo Senado, soh n. :~n. <~ sancçüo 

Snncdonado 

Lei n. '1·~9, de 18 de setembro de HJ20 

Estabclcc•J que o~ professores da E~- Apresentado ent r; d~ a"osto 
cola flc Pharmacia de Ouro Pr·cto discuss<lc~ rcoime t '"' , passou pelas tre~ 
quando occuparem a dircctori~ da sido orno"' i d n aes nos dtas 7,_ 17 e 20, ten-
desse ~~t.abelecimento, perceberão · nc a 0 em segunda dtscussão. 
a grattf!caçilo extraordinaria de A 2-1 foi onvtado ao ~enad . 
300SOOO mensacs. dacção final apJ)!:ova~lao com ad sogmntc rc·· • • • nessa ata; 

0 r~~~~~c~;~gt1'(gislativo do IMado de l\Iinas Gr•· 

Art. 1.0 Os professores d l' 1 de Ouro I' reto !iuando a ~.se o ~de Phar:macil\ 
ria düsto estahÓiec · toccupat em a drrecto· ' · ' Hnen o, t·oceber'\o a "Tatifí 
caç~o extt·aordinaria de duzento'· ;11 '"'I , ., . ~ 
('ZfJfJ~OOU) mcnsaes. · s 1 1 u~ 

l·:n1 I de sdcmbro foi. enviado ú ~a:Jcçrlo 1101 ., 
Sr.narlo soh n. :182. 

L<'Í n. '761, de lO cio sctcmhl'o de Hl~(J 



1920 

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

-20-

Transumpto 

Rcor"'aniza o ensino primario, mal c profissional do Estado. 

Observa<;õcs 

nor- Apresentado em 5 de agos1o, pa~sou pclr,~r trl~ 
dtscussões rú"·imentaos nos dw.s 11 e . J :/ 
agosto e 1.•> de setembro, tendo r~cch1~?. ~ 
versas emendas em s<'gunda e terceu·a d1scns 
~ào. 

Em I. • de setembro ~oi enviado ao Senado com 
a s•1guinte redacc;ao final, approvada nt'ssa 
mesma data: 

O Congresso Legislativo do Estado de ~Iinas c;,, 
raes decreta : 

Art. I.• O ensino popular sc~á m!nistrad~ <:n 
escolas infantis, escol.as prunanas c escolas 
complementares techmcas. 

Art. 2.o As escolas primarias serão de tres ca 
tcgori..<s. 

a) escolas do L.• gt•au; 

b) escolas do 2.• grau, i~oladas ou reunidas; 

c) grupos escolares. 

Art. a.o As escolas urlJanas serão do 2." grau 
As escolas districtaes serão do ~· · ou I. 0 grau 
conforme for conYcnientei a )mzo do governo 
As escolas ruracs c co omao~ serilo do l. 
grau ; mantidos para os respech\'os professo 
res os os vencimentos actuacs, 

§ 1. o As escolas do 1. 0 poderão ser elevadas. ao 
2.o ~rrau desde 11uc a frequencia e approve1ta 
mento dbs .\lumnos o justifiquem, a juizo do 
governo. 

§ 2 o O alumno CJue fizer o curso da escola de 
1:. grau terá. direito á matricula no ·1.0 anno 
das escolas do 2. · grau e dos grupos. O que 
for approvado neste ultimo sel'<Í admittido nos 
cursos complementares, 

Art. 4. • Todas as escolas primarias s~i.o mixtaq 
monos as nocturnas e as regidas por professo 
rcs. 

Puragrapho unico. Emquanto núo se tornar e! 
fcctiva a matrieula de todas as creanças en 
ndarle e~colar continuará a actual divisão das 
escolas nm ma~culinas, femininas e mixtas. 

Art. 5.0 A frCIJUencia legal sc:·à de 3) alumnos 
' na~ escolas de :!, • grau o de ~O nas do I." 

grau, 

Att. 6. 0 Nas localidades em lfUC houver ma i~ 
de 11m a escola cllas set·üo t·eunidas. 

-21-
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Iteot·ganiza o e~sino prilpario, nor- Para8·rapho unico. Se as .,,colas existentes em 
mal e proftssional do E-;tado, u~na localidade forem mais dt) duas, serão reu-

mdas e distribuídos todos os alnmnos entre 
entre c lias em clas,;cs, pod0ndo para esse 

I fim ser nomeados profll~sore,; adjunctos. 

Att. 7.• Quando as e~colas reunidas funcciona-
rem no mesmo editlcio, a disciplina f\carú 
sob a dircc1;~io do professor rtue f•ir desi:;na-
do pelo Secretario do Interior, mediante pro-
llOsta da auctoridade cscolm·, abonando-se·lhe 
u.ma gratiflcac;:'i.o de tl a lO '/o sobre seus vcn-
ctmentos. 

Art. S. 0 Os cdif\cios p::~ra escolas, em povoa-
dos, ser:'i.o sempre construidos dt3 modo a po-
derem ser ampliados e adaptados a grupos c:i-
colares. 

At•t. ~·o As I\cmcar;ões para o professorado pri-
mano rcealurào de pre!r~réncia sobra norma-
listas solteiras ou Yilll'as sem filhos. 

Art. 10. No provimento , das 0scola~ SCJ'[tO oiJ .. 
servadas as seguintes regras : Para as c« .. 
deu·as de gr·11pos serüo nomeado~ pr·of.:sso-
res das escolas elo 2, 0 grau e adjunctos da-
rtuelles cs1abelecimentos, Para as escolas do 
2. o grau, os professor~;s do l.'l grau, c p~ua as 
escolas do 1. o grau os adjunctos de umas e 
out1·as dessas escolas. Não havendo adjunctos 
nem professores qu<; requeiram a cadeira, s•e-
rüo nomeadas pessoas idoneas. 

§ 1.0 Entre os pretendentes da mesma cat~go
ria, a preforencia se gradu::trá pelo mereci-
monto. 

I§ " o r) . : ~- merccuncnto se apurara arithmctica• 

I 'monte l.lela somma dos .seguintes titules : 

I orcGntagem da írcqucncJa em rcla<'.:lo a matn· 
cuia, no anno immediatamente ant'erior, 

I 
!Proveito dos alumnos: 

Assiduidade e dedicac;üo profbsional; 

Búas notas da Sccretaria~do Interior; 

Collaboraçil.o na Revista do Ensino ; 

Bôa saúde e rcsistcncia física. 

§ iJ. 0 Os titules do merceimento apr·ovuitadoJ,; 
para uma promo.<;:)o lltlO sur~io apurados para. 
a promoc;uo s•)glllnt(> : 

§ 4,· ?ara a~ prin:eiras nomear;i!es tcrào prefe .. 
t·encta os normaltstas •tue \iQüverem praticado 
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1\.120 56 Rcor"'miza o ensino primario, nor-
mal c profissional do J~stado. 

<msino durantJ tr~s rncze~ em um do~ grupo~. 
escolares do Estado. 

Art. 11. o profe~sor cujo~ alumnos _apres:,nta 
rem aproveitaruento detlctent~, , ~er.~t ohn~a~o 
a praticar de um a tr.:s mezes em e.rnpo E'co 
lat· sendo-lhe descontada <Imante esse tempo 
metade dos vencimentos para pagamento do 
seu substituto. 

~ 1 .o Si depois de dois estagies em _grupos, n:io 
~ apre~c'ntat• melhor resultado, scra posto en 

disponibilidade nào r\'mnnerada, 

§ 2.o Si o professor for de grupo, será admo 
(,stado para modificar os seus ywthodos e pro 
parar-se convenientemente, S1 tres rnezes de-
pois da admocstaçáo nào houver melh~t·ado o 
aproveitamento dos seus alumnos, sera posto 
em disponibilidade não remunerada. 

Art. 12. A~ escolas singulares ou. reunidas o_u 
classes de grupos poderão _funccwnar. em do!s 
turno~ coril pr·"via auctonzar;ào do Secrctano 
do Int~rior, r1uando contarem ma1s de •10 alu-
rnno; frer1uentes. 

§ 1. o Cada turno ser ;i de .tres horas~ com hora-
rio e programrnas espec1ae~ Ol'I:FliHzallo;~ para 
este 0lfeito pelo Conselho Supel'lor do J ... nsmo. 

§ 2.o O docente C[tte reger .duas. classes .em tu_r-
nos diiier,mtes percebera rnaJs a. gratlllcar;ao 
1;ro la/,o,·c de 20 "/~ dos seus vcncuncntos. 

Art. 13. Fica incluído no programma cs~o.lar o 
ensino da urbanidade, e, nas escolas_femnunas, 
nor;f•es ·de puericultura allcrtuadas a cdade dos 
aluumos. 

Art. 14. E' facultativa nas csc.olas ~ calligra1la 
inclinada, c o ensino da arniJldcxtna. 

Art. 15, "\ ~ escolas do Estado . d_o :\li nas são 
rrani1uc::ulas, nas zonas frontmnr;as, aos resi-
d.mre~ em outros Estados C[UC as que1rarn fre-
'luentar. 

Art. 1G .\ e-;cola dôra em diante fund~tda_ c 
mantida por municipalidadcfl ~u a~soctaçues 
receberá uma subnnr;ilo egual a aiJonada p~la 
rntmicipalillad0 ou as~ociar;ào ao respectiVO 
profrJsssor comtanto 'JUC nM cx_ceda metade 
dét dotal.'[tr; da escola de r.ateg-ona correspon-
dente e "rgte preencha as segmntes condtçocs: 

a) ExisU~ncia do urn r~redío destinado à escola.; 

u) fr•?iJUE·ncia lc~al de alumnos nào residente:; 
dc,IJtl'ú:do p•,rimetro r.\r) outra escola; 
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Reor"aniza o ensino primatio, nor- c) distancia não infer·ior a quatro kilometros 
mal e profi~~ional do Estado, da escola publica mais proxima ; 

1l) obscrvanc!a das leis, regulamentos e program-
mas do cnsmo publico, vcri1lcada pela 1l:>cali-zaç:lo. 

§ 1.• A st:bveni;ão ser{L dada depois de um se-
mestre do funccionamento regular da escola. 

§ 2.• Considnra-se corno d'ora em diante funda-
da a escola que exceder o numero das actual-
mcntc existentes, 

Art. 17. A escola pm·ticular regida por norma-
lista ? sem su.IJ\'ençào _de municipalidade ou 
associação, sera subvenciOnada p8lo Estado nas 
condi•}ôes do artigo antet·ior, com o maximo 
auxilio que lhe couber. 

P arag!·apho uni co_. Essa escola poderá ser con-
vertida em publl c a, a conta r do anno em que) 
a professora apresentar prornpta a 1,• turma 
de 10 alumnos <[UO tllnham nclla iniciado e 
completado o curso. 

Art. 1~. A escola i[UO, em r.\ois semestres :-suc-
cess1vos, apresentar frequencia infel'ior á Jcn·al 
terá o ensino suspenso e poderá ser transf~ri
da para outra loc:-.lidade, a juizo do "•lvcrno 
tlcando o professor em disponibilidade" não rr?: muncrada. 

Art. 19, Será concedida uma subvcnr'io até 
:3$080 por ~noz por alumno pol;t·c fref[~Cntc à 
e~cola particular, situada a mais de c1uatro 
k_llometro~ da escola mail! proxima até o ma-
xt.no de 50gooo. ' 

1. 0 São condir}õcs para esta suhvcnMo a oh-
serYancia dos regulamentos c lJl'O"Ta~rm1as ofli-
cu:..es c que ~ alumno, além de fre~1uentc, apre-
s9nte aprov01tamcnto não inferior à média Ye-
nflcada nas escolas hem regidas. 

§ 2. 0 Essa subvenr;ào. poderú ser suspensa em 
if_ualcjuer te!npo, a JUIZO do governo, mediante 
sunples nottflcar;ào ao pt·ofc~sor. 

Art. ,20. A escola ~. rJue se refere o artio-o an-
terJ~r pode ser dmgida por pessoa nú'O nor-
!nn.lista, comtar,tto r[ue seja mot·a\izada o 
Isenta de mo~ostla contagiosa, de um ou outro 
s~xo, que haJU: demonstrado ao inspcctor rr:-
gwn:.tl ou ao dnect?~ do gPupo escola!.• mais 
proxuno, estar habtlltad:t a rninistt·ar o ensino 
pelo progra1~1rna d_as escolas do 1.• grau e <!UO 
apresente trmta dms uteis de pt·atica de ensino 
em grupo escolar. 
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norJ.\rt. 21. ~o ediflcio das e~cola~ publicas o_u 

I 
partiéulm·<·,; suhv<!ncJonadas, pod<l!'a s~r nn· 
nhtrado, pela pt·ofe,~ol a ou pot· ontren1, fora 
das hrJI·a.., do"i trabalhos es~ola!'e:-<, um;~ ou duas 
n·zes pol' ,;e[llana, o ú!lSI!lo d_a l'éhf'·lftO da 

! maiol'ia dr;s lwl;llantüs da locrrhdado. 
i 
/Par·aQ;rapho unico. Este serú f~cultativo, sem 
1 cUJJho cdlki:d, e ntLO sera n~m1s_t~·ado ar1s alu-
: wno;,; ct:JvS paes ou respon,aveJs a <elle se op-
; ]JUZ0l'f;!U. 
I . i .\rt 2:?. Para o,; fin'i do art. 10, sér:io orgam-
1 nizadas cada armo lbtas do rnerecunento dos 

I professores prirnarios; por classes c por mu-
lllCI!JIO, 

1.\rt. 2:3. O pr·ofes'5or que n:lo se confo_nnar com 
1 o seu lo!.!.·ar n<t classificar;àr~ poder-a rc-concr 

I 
para o din,ctol' da. I nstruc1;ao ? ~este para o 
S<!cretarw elo lntr~nor, o 11ual, a v 1st a dos do-
cumento.-; aprc.-;entados e das diligencias IJUC 
julgat· nece~-;arias, decidirá sem rectnso. 

I 
J Al't. 21. Fica !I! instituídos, annexos às escolas· 

I publicas, sob a dirocr;;to dos respectivos pro-
fessot·e~. hortos agt·icolas e. clubs d<~ pro<lu-

' c1;üo, pelo systr:ma cooperativo, d?st1_nados a 
J iniciar o,; alumnos nas culmras, cnaçoes ü ITI-

1 
du:;t.l'ias agrícolas rnoprias da regi<lo ou.a ella 
adaptaveis. 

Art. 25. O horto agricola scni. ostabclccido do 
Jll'cd•:J·encia na,; zonas rura<Js, onde forem doa-
elos ::to Estado :; hectares do terra ntilis:wol 
p<rra a cultm·a, eontiguo :í escola e. corca1!os. 
Pm·a ,,~tabe!ecitnento do club bastara a doaç:\o 
do trm-eno snflicientc para os llns a l[llo se 
dc:stin:u·. 

1 Art. 2G. Os hortos o cluhs Sül':1o or12:a nizados 
pot· acr:ô•:.s de pequeno va!ot·, forneeendo a 
Caixa Escola!' urua a.;r;ilo a cada alurr.rw pobre, 
para a sua ]':trticipa1;:'w na ~ocicdade, ! 

! 

1
1ParaQ;t'apho tmico. :\os lc.;.;·arcs ond8 as mnni-

<:Í[•~tliclades on a..; caixa.., escolares nflo assumi-
' 1''-)lll e')-.:e (:ncal·~·(>, potlel'á tornal .. o a si o Es .. I tado, 

IA!'\. 27. InstJ'!•C~()J'Cs agrícolas ambulant<:'l vi-
l sitar:"to ft·r,rpl•:n1<J!llcnte es~cs hot'tos e clubs, 

•:n-;inand<J e acrmselhando o:; a! um nos, poden- · I do <Jssas instrnr:<;0es }'!'1\tÍC<<S ser a pro voit adas 
I''Jl' rtnac:SIJUCI adultos <JUe o desejem, pat·a o 

I que a v;nua do inst:·uctoJ· set·á annunciada com 
j ant<Jcé:dencia na localidade e arredores. 

!,\J·t. 2R, A0s lH;l'tos I! clulJs l!llO apresontm·ern I welhr;t' :·r,:;u!t.:uio, sel'ií.o concedidos lll'Olllio~ de 

,., 
o .... 
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~ I 
l [~eorganiza o ensino prirnario, .nor-~ anirna1;à.o, 1•ara o 1p10 1lcam instituídos 2 pti-

rnal o proflssional do Estado. meJros pt·omios de 500!-)000, JO ~enunclos de 

l 200$fJIJfl, _liJ tCe!'ceiJ·os de Jl)(l~COO e ta~lto~ c
1
ual'-

tos ]ll'<~ll!Jos de 50~000 qnantos o oonsrolho SJ.-
1 perior de Insttucç:Lo acha!' convenient.?,. 

I 1
.\rt .• 2D. Para a ohtcn<;:lo do pr<l:nio é nece~~t:

l'!o nm J·e!ato~io, J·odigido pelos pl'oprio~ alu-
mnos com as mforma1;õcs C.o anuo social, da· I dos sobre culturas, criar;ües on indusnias ex-
ploradas, resultados obtidos c os mais infor-

1 mes 'lUC forem exigidos. ! 
I 
I 

Art. 3~),_ O movimento dos hortos e clnhs ~erú 
cscnpturado em modelos e I i v r os fo!'nocidos 
pelo governo, 

Art. 31, O professor inscreverá no livro da ma-
tricula todos os :nenores de I annos completos 
a 11, não possmd?res _elo certificado de appro-
vaç:to_no curso pl'lmnrw, jll'omovet·á o sen com-
parecnncnto o f_re11uencia á escola e explicará 
~os res ponS<;lVeJs por elles as penas em I[UC 
wcorr.lm _pma su!l- desidia ou contunw.cia em 
ttansgtedJr a ohnga1;:to de educai-os. 

Ar_t. 32. Na ultima quinzena das ferias o pro-
lessor entl'egará pessoalmente a cada res· 
ponsavol P\!la Eoducaçilo do menor em edade 
c,;cola!', J·cstde~tc dentt·o do perimel!·o da sua 
escola, uma notlflcaç:l~ escripta, contendo o no-
me do men~r, a dos1gn:H;ào da escola r1ue é 
obttgado a trerj\leJltal', o dia do inicio das aula~ 
~_o ~en,;lO,!:ar:io, .e a tra~sC!'ip_1;:1o das di:;posi-
<,ocs lebae~ ~obre a obrtgatonodad.e do cnsmo. 

Parac;rapho unico. O notificado assignaLi um 
l'ectbo c~essa n~tiflcaçáo, o essts recibo~ reum-
dos sor~\o lõ!IVJados pelo professO!·, soh l'egis-
tro, ao Conselho Escolar Municipal. 

Art. 33. O pae, tutor ou t[uali[UOr llüssoa quo 
tenha na sua guarda empre:;·o ou companhia 
men?res ~e nm on outro sexo entl-c 7 a 1-1 an-
nos o ?h,ru.;allo a fazol-o frel[l!entar a escob,. 
se re~rtl!r a distancia infcl'ior a tt·os ldlome· tros. 

1. 0 Ao inf~·actor será applicada a multa de 
lC:SfJ(IO, ~\ljstmada á caixa da escola a cuja cir-
c~unscnr~çrt? porlcnr;a o menor- o cobravel por 
sunplcs llltllnal;.i'io E-scripta da auctol'icladc es-
colar, c na sua falta, pl'is~\o por trcs dias. 

§~.o Si o infractor nilo pagar a multa dentro-
de 21 hora~ da.intimac;tLO, aquella auc.tol'idadn 
o c~mnnuncara ao Conselho llscolnr que t·equc-
rera e tornará etr•,ctiva a ord<~m do prisào. 



l\!20 5G 

Transumpt.o 

Heorganiza o ensino primario, 
mal e profissional do gstado. 

-26-

Ohservaçôes 

no r- § 3. o Si o infractor for contumaz, o J>romotor 
da justi<;a requererá as providencias o Codigo 
Civil cabíveis no caso, ao juiz ao rtual o Con-
selho Escolar prestará os bons oflicios nccessa-
rios para supprir a falta da protec•;ào familiar 
ao menor c promover a ~ua educa•;ão. 

Art. 3.!. O func•;ionario publico <J'lC infringir o 
artigo anterior, incorrerá da primeira vez na 
pena de suspensão sem vencimentos por tiiJ 
dias c na reincidencia será demittido. 

P aragrapho uni co. O conselho Escolar levarú 
ao conhecimento do director da Instruc•;iio o 
funccionario nessas condiçôes. 

Art. 35. ~os Jogares onde houver escolas I\0-
cturnas, os analpha!Jetos maiores de 11 e me-
nores de Ul annos silo obrigados a frertucntal-
as até aprenderem perfeitamente a ],;r, escré-
ver, as quatro opcra•;ôes elementares da ari-
thmetiea, a regz·a dé tr es e o systcma mc-
trico. 

Art. :3G. O individuo ou empresa que der tra-
balho a dez ou mais analphabetos uwnores de 
18 annos em unw mesma localidade, será obri-
gado a fornecer-lhes o ensino elementar do 
art. 35, se não houver escola publica a monos 
de trcs kilometros d<l distancia ou cites n:io a 
puderem fre<tnontar. 

Paragrapho unico. Não se incluem nesta dispo-
•;ão os estabelecimentos agrícolas. 

Art. :!7. Paz·a ser nomeado empregado publico, 
eleito vereador, para fazer contraetos com, ou 
fornecimentos ao ~·overno ou reparti•;ão pu-
blica. para solicitar <tua~sqw;r auxil:os ou fa-
vores libet·a!isados pelo Estado, ó nccessario 
juntar attostado d<l não se achar em inft·acç:io 
do art. :J3 desta lei. 

Paragrapho unico. Esses attestados, que pode-
rão ser \lrccnchidos em fol'llmlas impressa:;, 

I e sem sol o, sorào dados pelo inspoctor ro~io
nal ou pelo Jll'csident,.; do Con~olho Escolar, 

I 
sob pena de multa do tífJ08UOIJ, em caso do in-
oxactidão propositada ou desidiosa. 

Art. 313. No primeiz·o dia dl) ca•la mez, o pro· 
fessor remettcrá ao Comellto Escolar do mu-
nicípio a lista dos alumno~ fJUC faltaram S•Jlll 
justiflcativa, mais d,; quatro dias no moz anté-
rior, indicando ao lado o nome e 1·esidencia 
do responsavel pela educa•;ão dos faltosos. 

p aragt•apho unico. A auctoridade <;scolar n:lo 
dará o eerti!lcado de exercício sem pro\'a do 
eumpriHJOnto desta exigencia. 

c c: 
c: --: 

Hl2iJ I 
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Reor"aniza o ensino prirnal'io, nor-
mal e protlssional do E.~tatlo, 

lcrt. :~G •. , Serão in.stallados dcsdé j(t em locae:> 
convenJontc,;, oito ·cursos complementares, 
Séndo dois indnstriaes, dois commez·ciaes e 
<1uatro agrícolas. 

P aragraplto uni co. O certificado do cmso agrí-
cola dar.1 ao sen portador direito a um lote 
em colonia do Estado. 

Art. '10. O programrna e oJ·ganiza<;ilo dos cursos 
agricol3. e industrial son\o os dos arts. :1 !O a 
:151 d.o doc. n, 3,1\ll, d_o \J de junho de 1\Jll, 
mclmda a estcnograplua no curso industrial. 

Parafírapho unico, O curs9 commercial que 
sern. de um anuo constara de francez ou in-
glez yratico, escript~ração e rcdacçilo com-
merclal, dactylographia o estenographia. 

Art. '11. Os professores doR cuJ•sos complemen-
tares sorào contractados pelo mesmo prazo e 
processo do art. Gl, § 3,0 , 

Art. 42. E' creado o serviço medico escolar 
comprehcndendo : · ' 

a] Inspecçiio medica individual dos alumnos, 
professores. e pessoal escolar, e or((aniza•;ão 
dos respectivos promptunrios. 

u) Vigi)ancia hygienica das escolas c de seu 
material. 

c) Pr?phylaxia das doenças tranmissiveis o ovi-
tavms, 

d) Educa<;ão sanitaria dos alunmos o profes-
sores. 

e) Correcr;llo dos dofe!tos e anomalias encon-
trados nos alumnos, 

ti: f·h··l 
() ?linica medica e ?dontologica, quo; serãO 

gr atu1tas pan' os memnos pobres. 

Art. 43. O serviço medico escolar se estenderá 
a todos ,os estab~lccimontes de ensino publico 
ou particular, situados no Estudo, onde sejam 
educados menores. 

Art. H. O scryiço ser_à executado por um in-
SJ?ector, medico, sub-mspectorcs tambem me-
dJCos e tantas preceptoras sanilarias, r1uuntas 
forem necessanas. 

§ 1.• Nos Jogares em que a popula<;ão-;'c~colar 
exceder de tres mil, ser:t o serviço di ri rTido 
por um suh-inspector, auxiliado por uma pro· 
ceptora sunitaria. 
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lQ20 Iteorganiza 0 ensino primario, no r- § 2. o Onde a população escolar· for menor,, _o 
mal e profissional do Estado. ~erviço será conllado a uma I•erceptora, a JUI-

zo do governo. 

I 
i 
I 
I 

., ! ' 

Art. 45. O governo montará em pontos convc-
nient(lS qabinctos jcmtarros e outros ~[ue fonrn 
uteis aa scr·viço medico escolar, gahrnctes que 
poderúo ser ambulantes para as c~colas das 
zonas r1uaes. 

Pa.ragrapho umco. Esses gabin~tes podm·ão ser 
contlados á guarda dos protlsswnacs f[l_w pr_cs-
tarem servir. os gratuitos a<Js alumnos pnmar·ros 
e aos cstud~ntcs pobres de outras escolas e 
es~es proflssionaes, fóra dos .. dias ou hora-; 
estabelecidos, os poderão utt!Jzar na sua clt-
nica particular, 

Art. 4G. Em cada escola haverá carteir~s ada-
ptavcis ao trabalho dos alurnnos defertuosos 
da vista, aos c1uacs serão fornecidos livros im-
pressos em caracteres redondos, de cor·po su-
perior a 10. 

Para"'rapho unico. ~os logar·es ond•? ]lOUYel' 
maf~ de vinttJ alumnos nes~a~ C?ndH;ocs, on 
retardados mentaes ser:to organrzadas pará 
elles classes especiaes. 

Art •. 17. O governo poderá auxilia r as. associa-
c·õe, do assistuncia C!UC fiZIJI'elll grattlltatnente 
â clinica odontologica ou outra nas escolas. 

Art. -18, Emc1uanto n1iofor instit.uido r:os muni· 
cipios o servi c;. o escolar por proflssronaes, o 
goYcrno podnl'<l reconhecer aquel!es <[llC for·crn 
para esse fim nomeados pelas mnnicipalidades, 
ou contractados por particular·os ou associa-
<,;,õos. 

Art. 49, Fica creado o ensino normal snperior, 
podendo o goven:o contractar, paro. sua orga-
nisa~~úo, rrofessoro,: extrangoiros, sob n dir;e-
ec;ão de drn nacional. 

Art. 50. O govcrnQ reorganizarú a Escola Nor-
mal Modelo o as Escolas Itcgionat>s, no senti-
do de augrnontn.r o curso e alargar a pratic;a 
do ensino, 

Art. 51, Em cada mnnicipio haverá um conse-
lho E~colar, destinado a rlill'nndir, auxiliar e 
Jlscalizar ::. instrucr;ào, pr·omoY•lr o recen:;ea-
mento escolar e a ohtençàJ t.l applic::u;:to do.~ 
fundos das Caixas Escolare~, ropr·esentar ao 
governo sobre as necessidades do ensino no 
município, executar a estatística escola, zelar 
pela ohsr:rvancia da ohl'igatoriedade do ensi-
no, animar e auxiliar a c1·ea1;tw de horto~ e 
elubs coopcr:ltivos, ~cleumisar as festa~ osco-
lare~ o as distribui•;•jes do promios, 
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n)L'- Art. 5~. O Conselho E:;co\ar será compo3to 
pelo presidente da Camara ou pessoa pot· ell• 
indicada, do director do gmpo escol;. r ou pt·o 
fessor de escoht indicado pela Direc!ot·t~t de 
lnstrucc;{io,do promotor· de .Tustiça, on<lo o hou 
ver, o mais quatro ou cinco menÚJtos nomeados 
pelo Presidente do f~stado entre pessoas nota 
v eis do Jogar. 

P at·agrapho unico. O Conselho Escoht• indiea 
ui, ao governo as pessoas C[Ue dcver:\o cxot·cer· 
no n:u_nicipio as fnnc:1:<•es de inspcctot· escolar 
mumc1pal, o r1ual pode!';\ ser urn de scns mem 
bros, e de inspcctor<)s dos dist.rictos. 

Art. 53. O Con~elho, na sua pr·imcil·u reuniüo 
annual, ologor·a o sou pre~idontc, o c:cnetario 
e o procmador-thesoureil'o, 

Art. 51. O Conselho reunir-;,e ú na 1 • e '\ 
quintas-feiras d~ cada :nez na sala dd pr·edio 
escolat• para del!btJt•ar sobt·e os assnmptos elo 
sua compet.oncin, c~lêndo rcgii,trarlas em !in· o 
proprio as actas de seus tr-abalhos. 

Art. 55. Fica eroada, na Secretaria do Interior, 
a Directoria de Instrncllo, com as at.l.t'ihuic~cles 
do capitnlo I, do 'l'itulo Il do dec. n. 3' ltll 
de lJ de junho de Hlll e mais as drlconenlcs 
desta lei c das l1:is e regulamentos d,J instm-
c(;.ão en1 vi gol'. 

At-t. 5G. O pessoal da Directoria do Instrucc•üo 
scn\, constitniclo com funccional'ios actuaes "da 
Secrel~ria do I ntorior o mais os I[Ue forem no 
cessar10s. 

Art. ':>7_. A primeira nomeaçào do pessoal ac-
et·escldo será feia indopcndc:lte de concurso, 
sendo escolhidos_, ~t.l P)'eforencia, profos;;ot·es 
11 no se tenham tlrstmgurdo pela sua competen-
cia e zelo pelo ensino. 

Art.. 58. Para o eargo do Director da Instm-
cç:\o podo1·ú ~er contractado especialista pelo 
)Waw do c.lots annos, renovavcl, enH[uanto 
ior conYeniente, a juizo do govc,rno. 

Art. 5[), A DirJctoria de Instt·nc<'ào odilat·à a 
Revista do Ensino, na rtmtl ·sor:\o pul,Jicados 
ü:ahalhos dos )ll'Ofessores, rclatorios e inforrnt\• 
(;oes C!\1<3 l!l(m·l,s,;em ao aporfeiroameuto '" dil'-
lnsúo do ensino primario, a~sí'm como todos 
os actos olllciaos !JUe conYenham aos profc>~:<O· 
t·es conhecer e consnrvar• pat·::. ~en go\'ot·no 

.\l't., CO. Fica creada na Capital do E~1ado uma 
Escola de l\lusica e l' intlll'a. 
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'l'ran~um pto 

l l~eorganiza o ensino prim:11·io, nor- § 
mal c profls~ional do Estado. 

I. o E~~a E•cr;Ja lerá dois cnrsos--o de :IIusica 
comprchendendo 'l'hcoria :'.fnsical, Canto, !'_ia-
no, Violino c Flauta, e o de l'mtura as scgum-
tes cadr1iras: dc1snnho o pintuta. 

5 2. 0 ,\lém dessas r:ado ims porler<"to S0I' ercallas 
outras no t·egnlamento, dentro da verba an-
nual de S'Jss,Jtlta contos rJ,, r/ds. 

§ 3. 0 Os pt·ofessores sorúo conhactau~s por pe-
riodo rl•\ dois a:-tnos, renovavel, meuumtc pro-
vas U•) hahilitar;,io e <.lo aptidào peua3ogka. 

Art. Gl. Ficam instiluilla~ as caixa-; 0Conomi-
cas <\-;colare~ por m'•io ue scllos do ecnnrJtllia, 
<lo valor ele cem téis pat·a cima, 'J uc ser ;lo 
postos ú disposir;ii.o dos alumnos, em poder u:~s 
proC•J'iSOI'aS. 

Parn~tl'apho unir~o J<:s;;;cs sr:llos ser·i(O íl:t~os :l 
vista pela eollcctol'ia do município ou con\'et·-
ti<los em deposito na Caixa Economica, :l 
vontade do apr•.\scntante. 

.\rt. G:!. o dia 21 de setembro snt·ú destinado ú 
Festa da Arvor.J. 

I. 0 E,.;sc dia scr;i solemnizado om t.orb:> a<> c:>-
cola~ pul,licas pela plantar;:i.o de uma arvur•J 
com tH!Ja prclecçM do professor, aderp~arla :1') 
acto, a I'ealiz:\';ilo do h<JrmcsS'JS <J leJI•>PS om 
lhlnr>tlcio da cai.Ht escolar il outJ·a.~ d•vct·s,jos 
li<.:itas. 

§ 2.' ::.,'os Jogares onde houver lll<tis elo uma es-
cola, a festa H'J realizará com a rcuniào dn 
todas cllas, nartuella <rwJ fôr <lesignada Jl<Jla 
auctorirlar.lc l':>eolar, eom a preser11;a de todo.; 
os proft\,SOJ'rJs e alumnos e auet.oridad•)s n,;co-
lat'e,;. 

Art. G:l, ~o~ rJstalFJlcdrnontos ptthlicos d•l in· 
struaitü, no org:ir) ollicial, na J·cuac,::to das 
lllis e'acto,; ofliciaes e nos livros rlidaetico~, 
será empregada urna graphia unif<wmizn.rla, 
com a~ stmpliflcar;r!os acccitas pelo uso. 

1' aragrapho nnico, O governo mandar:i fot•mar 
as reg1·a~ d.:lssa graphia por uma commi-;s;lo 
de pessoas competentes o imprimir dez lllil vo-
cabnlarios em etliç:io cconornica para distri-
huir;:lo aos professot·.)s e venda ao publico ]'elo 
pi·or;o rio custo. 

Arl, 13!. Será reorganinula a in<p•lcr;:lo do en-
sino, podendo ser augmentado o l'C'ipediYn 
qnadt·o, corntanto l(tte a despesa n:io ex,;oda (t 
verha aclual de:;,;c Het·viço, c~n ma's do duzen-
tos contos tle r(·is. 
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'l'ntn~umpto 

lteorganiza o cn:üno pi·im:nio, nor-
lMll e ]Jrofí,.;~ional do E,.;tado. 

Oh,;erva~ rics 

Parag~apho tmico. A inspccr.::1o .tcchnica.c. o 
sorv1ço medi r· o podcJ·ào sot· com b1 n11r lo~, a .1 UJZt 
do govcl'no, (iU(\ neste ca~o non1earú, p~na t 
cargo do inspectorcs, mcdicos quo dcmon>dren 
conhecimento:-; Ua. Icg-i~lat;rto c:;e0l~r e dt~ pe 
dagogia pntica. 

Art. G3, Sor:io detidos e con,lut.idos ;\ pre~enç· 
da, :mctoJ·i<l.tllc escolar os nJenot·es d<J 7 :t J. 
anno~, (J 1.1e fnt·e1n cncontJ·ados a \·a;.;·~a· pela" 
l'll~S e Jll•ar;as dut·an\.p as hoJ·as d(l c-;col:t, • 
<.:l!Ja ausencra rlesta nüo f•lt',instiflcada. 

Pat·a:.;.T~pho nn.ico •. ~a Capil."tl esta vigil:tncL 
sot·a HlCtllnbtda :1 Gnarda <"i I' i!. 

,\1'1. CG. Ü.l exames nas osct>hs no1·mac-; •~'<tnipa 
rad_as sct·:t? Jll'.ocessadas ponmt<! bancas pro 
s1drdas c 11:-:cahzada,; pot· pessoas idon.ea~ no 
meada~ pelo Sccretm·io do In te rio!', 

Pm·agrapho unico. As provas esct·iptas, ,)lll 
papel previamente rubrica<lo pelo fiscal, dc-
pots de servtrem para o julgamento do exami-
n:~ndo, serão t·emettidos ú llircctol'ia da ln~
tmcriiio. 

At-t .• Gi. A Dircctoria da In~ll'tlcr;;lo ot·ganiza.-
ra cada anno os pontos pat·a os exames de to-
das as diseiplina~,e contlal·os-á aos inspcct.ot·,J~ 
cncar:·eg<t~os da Jlscalizar;ão, mas de sorto 
quo s_o terao, exannnandos e examinadores, t:<l-
nhecnnento •lollcs no acto do inicio das pr•)-vas. 

Art. G8. Nenhnm professor ou fnnccionario ad-
missivel atl nutum poderá ser posto em dis-
ponibilidade t•crnunerada. 

Al't. G\l. Nào poder:'t funccionar no Estado ne-
nhum estabelecimento de cdncar>:lo ou escola 
em (jUe nào seja ministrado, do' modo ellicicn-
te, o ensino da lingua nacional, chot·ogt·aphia 
c histol'ia do llrasil. 

Art. 70. A disponibilidade com t·emnnerar•:\o 
não poderú, em caso nenhum. dnrar mais 'de 
um anno, devendo o funccionario, depois 
<lesse lapso do tempo. S<!l' posto r:m disponi-
bilidade niío remunct•adn. 

Art. 71. qnanuo, por infrcquencia, for su~pen
so o onsmo em alguma. o~cola, a disponibili-
dade do )H'ofes~0r l![to sct·:'r remunct·ada sul v o 
si, a juizo do governo, e t·o~peitado o dispos-
to nos a•tigos anteriores si vet•iJical· não lhu 
cabet· <'tllpa na infrcquoncin. 

Att, i2. O professor chamado ao scrvi<·.o Jnili-
tar eonsenm:'! o direito ú ~na cadci • a.' 
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Transum pto 

I . . 
:>li j Reorrraniza o ensino Jlrllnano, nor-mal e profissional o Estado. 

,\rt. 7!. Ficam de~tinados ao fundo da insti-_u-
t~dio primai·i:t c complementar 2~ •;, da 1·eccita 
dÓ imposto sobre bebidas alcoollcas. 

57 

I 
I 
I 

I 
I 

Art. 71. xo art. 2." d:t lei n. l)zli,_ ;lo 12 d~ se-
tembro de 1\lltj, onde se diz •at~ l:>SOIX)+, dtga-
se «de I:>SOOO». 

.\rt. 7:>. Continu:11n em vigo1· as leis e re_gula-
mcntos de instrnc<;ào na parte em <tllo nao fo-
rem explícita ou implicitamente I·cvogados poi-
esta lei. . 1. _, I' 

Art. 7(j. O go\·crnr.1 or~·aniznl'a o C_ol 1go ~o ~.n-
sino na ba,;c desta o das outt·as leis em vtgor e 
distribuii·ú gr,\luitnllJei•le aos pi·ofcssur"s. 

Ar-t. 77. O g·ovcrno poderú eiie~t,ivar nos cargos 
,1uc actualineote exercem as drrectoz·as de gru-
pos escolares interinas, contract~das 011 em 
eommi~:sào, cuja conserva1;:lo for JUlgada con-
venient<J aos interesses do ensino. 

Art. 78. o professor <JUC, a rcquerinHJnl<) pr.1· 
pl'io, for de~ignado para r~gor uma ca(~ei;·a I!" 
classe infcnor, nilo perder;~ a sua classztlc:u;a<> 
para o ell'eito da pi·orno•;11o. 

Art. í\l. Os professore.; de escolas l'Hraos, nà'> 
diplomados por escolas noJ'maes do E>tado n:\o 
podem se!' prom widos para es.cola de . ~atego· 
ria superzor, s[llvo notavol vptid:lo dcvwamen· 
te verificada. 

Art. 80, Esta lei entrará em vigor Llesde a data. 
de sua pu';Jicaç:lo, Jloden~? o g?vcrno. abrir· 
para sua execw;ão, esde ,1a, credztos ate ••••. 
i,fJIJO contos de réis. 

Art. 81. Hevogam-se as disposições em contra-
rio. 

Em 18 de sctemhro foi enviado :'1 ~ancção pelo 
Senado sob n. ~08. 

StuH~clonutlo 

I.1~i n. 800, de 27 de setembro de 1\!:!0 

. \uctoriza o governo a conceder ús ,\pi:csent~do em .5 de agosto: J?a~~ou ,pela:~ tres 
camaras 2\luoicipaes, que o requ~- dzscussucs regzmentacs nos dza~ .l, 1~ e 1b. 
rere111, o~ terrenos de sua propl'l· , . . , . "' . . 
edade, necessarios :'1 funda<;:10 e aos .\ 20 foz enY!ado ao Senado c?m g se,mnte l~?dac-
desenvolvimentos de povoaç<'•es em 1;:1o llnal, approvada no dia L : 
seu~ territori?s· O Congresso Legislativo do Estado do l\linasc 

Ge1·aes decreta : 

Art. 1.• Fica o Governo do.J·:~ta<,lo auctoi·izado 
a conceder ús Carnaras Mu!llCIJHl<;s que o I'CI[Ue-
rcrem, os terrenos de sna propriN!ade ne-
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TtanstmiJol•) ObscrYa1;ücs 

:>7 l Anctoriza o grn-et·no a conr~:1kr :i,; I CamaJ·as :"llnnidpn<~~. IJil<t o 1'<'1[1'11'-
t reretn, o~ tt•nenos de 'u:t ptopl·i-
f ed:;de nt~e,:s~ado~ ú funda,:f1o e an ! tJ.~senvolYillll~n1o lle povo~~;,)e~ cn1 

C•'>sari'!' ú fund:.11;Ao e ao dcscn\'oiYimento de 
J"WO<'Çu•~s em sens respectivos tenitol'ios. 

P :,t·.1graphn unico, Estas conces~õe;; scrilo fei-
ta,; a titulo do doa1;ào gratuit:t., precedendo 
n~r·illcnçào do fi !li a <JUe se destinnrJJ. I ~en;; t cncno~. 

.\z·t :.'." . Ser :i medida e demarcarl:t por profissio· 
Ital de~1gnado pell! Gover·no, a úrea concedida, 
~xrl'l.lllldo-sc d,•pozs o competente titulo. I 

.\ I'Í.. 3. • . Ficam rescn a~as para o Esta do quMs-
'1".''1.' nnnas c fontes .mmeraes c thermaes, de 

I nnltz:t<;:to thm·aJ!CUllL'a c h,vgicnica, com o 
teneuo. neccssarw à Sl!a cxplor açtLo, mediante 

I 
'!Hlcmnzzaç:\o de bomfeltorias que nelle exis· 
lli'('Jlt. 

Delcnn:r,a 'lll" ;Js Can;aras l\lnnici 
pacs pode~·:io Y0\:11' os orçanwnl<."' 
parn. o c:xerci~io ~cgninte ató A!!.'" 
(jllinzcm\ 1h' non•mlno. 

.\ I 1 o Esses terrenos ficarão sujeitos ás leis 
,. :u'" rcgnlamcntos dos respectivos munici-
1 j.,,, IJUC dos mosn.ws nào poderào dispôr para 
flltll os Hns, cumprmdo-lhes mandar dividil-os 
<'I! I lot.cs mhanos para ~erem dados de afora-
lll•·nto aos povoadores. 

\ t·t. ~' o Rc\'ogam se as disposições em contra-
J·in. 

Em 31 de agosto foi devolvido pelo Senado com 
1rma c.m.cnda <JUL', approv:;.da em 1. o de setem-
ln·o, lo I dc.stacada pela Çommiss:io de Redn.-
l'<;:\o, em v.zrt!Hle de <l:eliberaçào da Camara, 
]1:11·a COIISlltUil' ]li'OJlOSH)àO distincta, 

.\ 3d(~ setembro foi enviado á ~ancção pela Ca· 
mat·a,soL n.IGO. 

Snncclon:ulo 

Lei n. 767, de 13 de sotemb!'o de 1!)20 

ltcsultantc de. uma on~cnda oll'crccida pelo Sc-
na.lo ao prO]ecto n. ;:,7 c approvada em 1.0 de 
:<,<~teml~ro, tendo sido dollc dcsb.tcada pela 
ComnJJssào de Redac1;úo em virtude de dcli-
lH~I'al;i'lo da Cama1·a. 

.\pprov?~o en! redacção iloal em 1. • de setem· 
bi·o, foi euvzado ú sanc<;flo a:?, sob n. 15\l • 

Suncdou :ulo 

Lei n. '763, do 10 de setembro de 1!)20 

T rau~ferq a ~,·,llc do distl'icl o de S. A P!·esent~do em .G de ngo~to, passou pelas tros 
dz~cnssoes I'!Jgzmentaes nos dias 12, 16 e 18, 
t1~ndo rccclndo ernC'nda~ em 2.• dbcus~:io. 

C:létano do 1'a1':10)leba paz·a o po-
Y!Jado de ca~a O! ande, no mnnici-
lno de Qnl'lut.. 

'~ 
'·' 
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Transumpto OlJsct·vaçôe.~ 

Transfere a sé· de do districto do S. ~o dia 21 foi enviado ao Hcr.ado com a redacr;fto 
Caetano do Paraopeba pal'a o po- final que lhe foi dada na vcspel'a, de acco!'-
voado de Ca~a Grande, no muni- do com o vencido. 
cio de <~ueluz, 

Pende dr' dclibera•;:io do Senado 

Auctol'iza o govet·no a abrir credito Apresentauo em 7 de agost.,, passou pelas 1l'c~ 
para pagamento das gratifica•;•;es discussõGs t·egimcntaes !lüi dias 12, !ti e 21. 
a r1uc tr•m direito, f!.,:-vi da let n, te::do soffrido <)lllcnda e1u 2." •liscuss:lo. 
•125 de· J 7 de agosto de HJOG, a pro· 
fessora da cadr·it·a do sexo femini- No ditt 2:> foi enviado ao Senado com a !'<"la-
no de s. Domingos do Rio doPei- cr;ito que Ih•; foi dada a 21, do accordo com o 
xc, do municipic du Concei<;ito do vencido. 
Scno-d. :\hu·ia Carolina Feneira-
e o. in~p.ect_or r~~i.on~~ .do ensino- Em -1 de set"mbro foi devolvido pelo Senado 
Lutz LI nc~to CeJ quen a. com quatro emendas que a Camar~ approvou 

sem dehatr; no dia li, data em rrue, redigido d" 
accordo com o vcnddo, foi enviado :'t sancl':\n 
soh n. lli5. ' 

Snttc·t~lon:ulo 

L<;i n. ii~ t.h: li) de sekmiJro d" 1~•2rl 

.\landa lfiHl sejam ad111 :tti<los a regis- Ap1·cscntado em 7 dn ag·osto, passou pela~ tre~ 
tro nas t·epartir;üc< publicas com- discuss(H;S regiltt•)r;t.aos nos dias 12 lli c 211 
petcntcs do Est~do os diplomas tendo recebido emenda em 2.• discusd.o. · 
r1ue forem exped1dos a seus alu 
mnos pela Faculdade de Medicina Approva<lo em rodae•:iio final no dia 21 foi cn-
Vctermaria de Pou..:o .\logre, viado ao Smtado a 2.l, 1 

I, 

Em I.o de sct.~mlJI'o foi dc1·oJvido pelo S<ma•lo 
com emcr11las qne foram approvadas ncs~a 
mesma dr,ta. 

No dia 2 foi approvado em rcdac•;ilo final feita 
conforme o VIJnddo, e foi •;n viado à saner;:\o. 

S:nH'elonrHlo 

Lei n. 7CI, de G de sétemln·o de l\l20 

<ll · Aucto~·jza o Govcnto a a.di[HÍrir nesta. Api:cscntado rm1 .'1 de agosto, passou pelas !J·c~ 
Cap1tal, por compra ou dcsappro- discussões rcgllllcntaes em 121 18 c 21. 
prtaçào, os tcnenos que forem 
neces~al'ios a.o desenvolvimento das 
installar;ôes do Instituto «Ü:;waldo \To di.a 25 foi approvado em rcdacr;ão final e 
Cruz». •mvwdo ao S•mado. 

Pelo S•)nad•> foi enviado ú sanc•;<1o sob 11, lG~> 
· em U de soten1 hro. 

S:tucdoundo 

J,,)i n. 4•~•j, d<; l:l de setcmlJt·o de lQ20 

Vl 
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TransumjJ(O Obsenar;õcs 

.\nctoriza o Gov .. mo do Estado a cc- Apresentado em 7 de agosto, passou pelas trcs 
der ao da Unbo, par·a a fundac;.1o discussões regimcntacs no,; dias lÍ', 2G c 30, 
dr-' uma colonia d•),tinada, princi· tendo recebido emenda em 2.• discuss:1o. 
palnwnte, ao alo,iamento dos índios 
Crenaes c J'ojich:ís da r0gi:Io, no A 31 foi enviado ao Senado com a seguinte rc-
municipio do Pcr;~nha c na mar- dac<;:\o final 1 approvada ne~sa data : 
g8Jll cs•tuerda do J{Jo Doce, a área 
do terreno i :'t medida P demarcada . 
t• mais 2,fÚJ hectares de tr)tTas de- O Congresso Legislativo elo Estadode l\Jmas Gr; 
volntas ad,iac<'ntes. raes decreta: 

Al't. 1 o Fica o goYerno do EsU1do auctorizado 
a ceder ao da Unirw, para a fnndar;<to donm; 
cnlonia destinada principalmente para o alo 
jamento dos indios Crcnaes e P ojichás da re 
gü1o, no município de Pcçanha c na margcn 
cscruerda dn Ri0 Doce, n:'\o sómentc á área j:' 
medida e demarcada polo 2." districto de Ter 
ras do Estado, comprehendendo 81 lotes, mas 
t.ambom a de 2,000 hocta1 es de torras devo lu 
tas adjacentes, crtw se prestam ao mesmo fim 

Paragrapho unico, No caso de não ser J'cali 
zada a fundaçào da colonia nas condir;ões aci 
ma referidas, reveterão ao dominio do Estado 
sem onus algum para este, as tenas doadas 
comprehcndidas quaes(lUO!' hemfeitorias da 
União nclle~ existentes, 

Art. 2.o O governo, a titulo de auxilio, concor 
r crú, para a fur.dar;ilo da colonia, com a quan-
tia do 20:0:.0, IJ'lC se destinará :\. construcr~:'\o 
de casa~, ahcrtur<t de estrada~ e outra:> ol/ras 
de installar;ào. 

Art. 3. 0 O govcmo do Estado cederá tambem 
ao da Uni:i.o '2.000 hectares do tonas devolutas 
no municip_io. de Tlieophilo qttoni e Je(pütinho-
nha,, nas d!v1sas com a Balua, para locahzM~:\o 
dos mdios :Machacalis. 

.\rt. ·1,0 Revogam-se as disposic;ôes mn con-
trario. 

Enviado á sancçào pelo Senado soh n. 3'!8 1 em 
1-1 de setembro. 

Sanccionndo 

L•li n. 788, de 18 de setcmhro de E•20 

iln;a n r•;eeita e fixa .a. 1.l0spesa do Apt:~~.:;~~~d~ :m.\l de ag~sto, P.assou P?la~ tres 
Esütdo t'ara o exc'rc 1c 1o de 1\J2U, dtscnss•>es l_egunen.tacs nos dtas 11, 2,l c 31, 

tendo :eeeh1~0 var1as emendas nas duas ulti-
mas dJSenssues. 

Em 1. 0 d~ setembro foi enviado ao Senado com 
:t scgnmte redacr,;<to final, aprwovada nessa 
mesma dattt. 
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'rransumpt.o 
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C.\ P IT!ji.O 1 

() :<:.\~IJ·::'H'<l 1>.\ HECE!'L\ 

. \1'1. 1." .\. rtct•ila do 1<;-;ta~io de :~r;na~ Ueraes 
pn·ao CXC!'CÍ<"iOI!C ]!1~1, I!CflOI'<;acl:tC!ll ....... . 
t·!.ll:!:úOO;)O:JI) c se comporü uiJ.-; scg;mnt•~s t1tu 
lo~ : 

a) impostos; 

!. 1
·
1 Expor·tar;:'lo <~rn gt~l'al e solH'tJ ta:-.:a ele znanga-
Il':Z, 1 !'. rJOu:uoo:;:ooo. 

!. 0 Snb:·c-laxa l]o .::af,:, ·l.:itYJ;IJI)fi;)I.J()'), 

:l," S••ll<l, cu,.;tas judidaria~ n Cillolnmento~,. •• 
J. {IIIJ;IJIJ(I$1):)0. 
1." ?\'ovos c Velhos DiJ•citos, l.IIJO:O:)r;~.OI. 

.í." Transmissiio «inlet··YiYos", 2.::; 0:/J'~I~Iifl. 

i." Transn1b~:1o causa-mot·tis ·. l.IOO:ou ·::;uoo. 
7 u Pas~ag"r!ns otn e-.;tl·adas Ue fc:'ro .....•. ·• 

;iOII: OIJOSOI)IJ . 

; o Imposto soht·e cxp?t·tat:Ao de ouro c _diaman-
'tes, rednzido :t 3', 0 o Imposto sobre o diamante, 
3rJo:uOrJ:.oco. 

!).·• Taxa adtlicional de 10 °,'o sobre. ?\ovos e V. 
Direitos, tt·anstni:)sào ((can:.;a rn.o. ü~))' pa~:..:;aqcns 
em estradas de ferro, indnsti·Ias e Jli'OliS~<.>cs, 
consumo de bebidas alcuolica-; tl ti·<wsmiss.'to 
•dnlcr-vivosn, 811J:OiJUS )IJII, 

111 Imposto sohre agua~ miJwracs-s.'llo, ..•. 
GIJ:CüO~OOO. 

11. Renda de feiras u8 gaclo, 3'lO;OOOtiJi~l. 

!':?, Tax.:t de esfalislica, 11:0(JijS lUIJ, 

[:l. !ndu,lt·ia~ e pJ·ofis-;<ie~, 2, IOO;tJ)O~:)ty) 

11 I lliJlOs!o lt rd:otial, l. iilJ:OIXl;) 00. 
1
15. lmpo~to <lo consumo. de :tguar.•\~n.tc, IJehi-

dns :llcoolicas, agnas llllllei'ac; :.ll'lil !Cia<JS, .... 
1. ]{jiJ;OIJUS'·'C:il. 

W. Taxa de Yiat;tto, IOO;Qil(ISI)I~J. 

17. Taxa de di\'crsôes, 2IO;I(JIJ~IXJ(J 
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Transumpto 

G3 Ort;a a receim e flxll: a. despe~~ do' Es-
tado para 0 exerciC>O de l.~I. 

s. da C.-5 

Observa<;õcs 

b) Cor.tribuições : 

18. Matriculas, annuidadcs e pensões em esta 
belccimontos oftlcines, 80:CüOSOOO. 

l\l, Quotas de Ilscalizaçi'i.o por parte de empresas 
ou institutos flscali~ados pelo goYerno, ... 
Go:ormgooo • 

20. !tenda da Impren~a üfllcial. 21l0:000$00(), 

Somma, :n.,1G7:000%000. 

a) !tendas: 

1. Juros de dinheiro~ em bancos, juros de apo-
lices fcdcraes e dividendo de act;ões GOO:ooogooo. 

2. Arrendamento de proprios do Estado, aln-
n·ueis venda de prodnctos das fazl,ndas·nlo-
lo e d~s institutos, lOO:OOOSI.li)IJ, 

3. Renda de terrenos diamantinos, l::í:OOCISOOO, 

·!, Juros de emprcstimos ás Camaras r-runici · 
paes c cmprc~as diversas, l.liOO:OI)JSOOO. 

5, :\Iultas, 1\J0:000$01.\\:. 

IJ) Reposições: 

G. Reposições e restEuições de quotas de or,;a-
lllGntos anteriores, 50:0008000. 

7. Indemniza1;ôes (liquidação de debitos deres-
ponsaveis), lOO:ooo:r:ooo. 

8. CohranGa da divida activa oJ·t;amcntaria,, 
790:000~000, 

\l, Amortiza<;ão de emprcstirnos, 150:ocosooo. 

10. Venda de terra~. proprios do gstado e lotes 
coloniaes, 200:000$000. 

11. Venda de vaccina, machinas agricolas, se-
mentes e reproductores, :J::,O:IJOOSOOO, 

12. Itcccita de origens diversas, 800:1<1JIJ~,\1(10. 
Somma, 4.!l15:000$01JO. 

Total, ,12 .'112 :OOOSOO. 
Art. 2.° Continuam em vigor os arl~. 2,", :l.•, ·1.", 

;).o, li. 0
, 7.', e D.", com cxclu3sllo dos ns. 
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Tran~umpto 

Orça a receita e fixa a despesa do Es· 
tado para o exercício de 1'.)21. 

Observar;ões 

VII1 c X da !oi n. 7·15, de 20 de setembro 
de 1919. 

Art. 3,o Os escrivães e tahelliães de not~s 
não JJOde!'ão lavrar. cscreipturas do. transnus-
são e bens imrnov01s a qualrrucr tilulo, sem 
exhilJição dos talões ou cartidõ?s do pagamen-
to dos impostos devidos, expedidos_ pelos cxa-
ctores do Estado e que nil.o podcrao ser sub-
stituídos por qualquer o!ltra prova, sob as .. pe-
nas de multa do um a cmco contos do reiS o 
de suspensão, pelo pra~o do 1res a doze mezcs, 
impostas pelo SecretariO das Fmanr;as. 

Art .. 1,0 Fica creado o imposto de 51) 0
/. ad va-

lor-em, para a exportação de ohjcctos de arte 
antiga, existentes no Estado, de acc<?rdo com 
o Itegulamento que o governo expedir, 

Art. 5. o Ficam eleva -:las, respectivamente~ a 10, 
20 e 30 •;, as porcentagens a que se relere o 
art lO do n. li do Iteg. n. ~.2!7, de 'J dr) ou-
tubro de 1'.!19, que fica desde já approvado, 
para os contribuintes rruc se inscreverem da 
data desta lei em deante. 

AI·t. {i.o Fica o podei' executivo auctorizado, 
no corrente cxercicio, a perrnittir rruc o~ con-
trihuilltes em atrazo, até dois annos, com a Cai-
xa Dcneílccntc: dos Funccionarios Publicos, 
possam continuar a fazer parto dclla, desde 
r1uc o re<rueirnm ao Secretario das Fin:llHias, 
provando reh:vanto motivo da falta, e f<t•;am, 
de uma só vez, as prestações devidas, com os 
juros de 12 °/0 ao anno e mais a multa de 
30 o/. soTJre a quantia em atrazo. 

Art. 7. ° Fica desde já pro rogado até 31 de de-
zembro do anno corrente, o prazo para paga· 
monto, sem multa, do imposto de transmis-
sãO de immovcis por acto inter-vivos, e a ver-
bamento, para tlns do imposto t.3rritorial, 
dos títulos particulares passados até esta 
data. 

I'aragrapho unico, Findo o prnzo, os portado-
res de títulos particulares pagarão, al•\m do 
imposto devido, pura fazer o avcrbarncnto, a 
multa progressiva do dez mil réis ( 10$000) por 
me :r., até o max imo de cinconta m i! 1·éis •••• 
(50S000), 

CAPITULO li 

Orçamento da despesa 

Art. R o Durante o cxercicio de 1921, fica o Pre-
sidente do Estado anctorizado a despender a 
quantia de ·12,4ú8: 117S12:3, pelas tres Secreta-
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Transumplo 

or~a a receita c flxa a despe"a doEs·-
tado para o exercício de l'J21, 

r 
I 
I 

!J ,, j 

'•' 

Observar;ões 

rias do' Estado, com os servicos ospociflCadó:i; 
nos seguintes puragraphos : ' · 

§ 1.0 Sccretal'ia do Inte1·io1' : 

I. l'residencia do Estado: 

a) Subsidio ao Presidente do g~tado 30:00(JSI;OO. 

b) Representaçào ao Vice-PrcsiÜente do 1<:~
tado, 12:000$000. 

2. Gabinete do Presidente do Estado, l8:001lSil00. 

a) Custeio do Palacio e suas dependencias, 
]2;0IJII~()I)(), 

, bJ Guarda do Palacio, 10:000$000. 

c) !llordonna, portaria do Palacio, conserva-
ção dos jardins da praça da Lib'erdade e do 
mesmo Palacio 100:000$000. 

3. Secretaria do Interior : 

a) Pessoal, 201: 550SfYlO. 

b) Expediente, 15:000$0000. 

c) Illumina~ãO do Palacio da I'residencia, 
das Sec1·etarias do Interior e d'a Policia e 
das repartir;ões subordinadas, B:ooogooo. 

, d) cu~te i o de automovcis do l;alacio 1 das 
Secr.ctanas do Interior c da Policia e das re-
partH;ões annexas _o subordinadas 50:ooogooo. 

e) Passes e tclegrammas da Presidenci:l, da 
Secretario do Interior e da Policia, 60:000$000. 

4. Subsidio aos senadores, 89:280$000. 
.I 
. 5. Pessoal e expediente da Secretaria do Se-

nado, 82:1<10$000. 

: ü. Subsic..lio aos deputados, 178:5-WSOOO. 

· '7, Pessoal e expediente da Secretaria da Cnma-
ra dos Deputados o apanhamento ele debntcs, 
sendo 5IJ(J~0000 para acquiskilo de livros p!\ra a 
bibliotheca, !l5:31·1SOOO. ' 

8. A.inda de custo a senadores e deputados, 
i2:iJ)0$000. 

'.1. l\lagist.ratura o justir;:t do Estado : 
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Transumpto 

G3 Orça a receita e fixa a despesa do Es-
tado para o exerci cio de 1 !J2l. 

Observações 

a} Tribunal da Relação, 274:~tosooo. 

b) Jui~e~ de direito, 615:G00SOOO, 

) Auxilio aos !J5 juizes de direito de que 
c a l.c1• n Gil de l\113, 57:000$000. trata • ' 
d) Juizes municipacs, 500:ooosooo. 

e} Promotores de justiça, s:38:880gOOO. 

f) Juizes em disponihilidadc1 gr-atificação de 
10 I ao~ rna"istrados, aluguCis de casas pat·a 
r o •m acr1~1Ísição de mobiltario e l :8008 para 
•or~1 - 0'de alu~ucl de ca•a ao juiz ide direito 

BUXl I ~ 0) de Uberaba, lH:EOOSO r· 

) Para a installaçào de lO comarcas,· a jui 
zo gdo governo, IOO:ooosooo. 

lO Secretaria da Policia, . sendo 4:800$000 ao 
;ncdico legista e L :000$000 a um. ~ervcnte, Ga-
binete õe Idenlitlcac;ão c suas hhaes, delega-
dos auxiliares, ajuda de custo aos. mesmos, gra-
titlcaf'iío aos collahoradorcs c fJ;OOOgr~)O para 
0 exdédiente; 10:·100$~JO_o par~ ~~ vcncuMntos 
do secretario da l'ohct.a c 3~:b~0Sf)I.XJ para a 
rcorganzia•;iío do scrvH;o medtco legal, ... 
no::.nosooo. 

11. Pessoal da Penitenciaria de Ou r? Preto, expe-
diente pessoal contractado, ahmentaçil.~ de 
reclus~~ e G:r)I.X.JSOOO para pessoal o cus tetO da 
de Uberaba, 1GO:OOOSOOO. 

12. Carcereiros das cadeias do Estado G5~320Sf)()l), 

13 Sustento, vcstuario e curativos de presos, in um inação de cadeias, reforma de mobiliario 
e custeio das cocheiras da Policia, 54S:ooosooo. 

B. Diligencias policiaos e estatística criminal 
70:00SO()I). 

15. Delegados de policia, 2n:200Sf.XJO. 

lG, Guar-da Civil da Capital : 

a) Pessoal, :?SU:200SOOO. 

h) Gratificação de 30$000 por mez a 9 flscaes 
de turma~; o a um auxiliar de escr-ipturaçâo, 
expediente o reforma do material e armamento, 
,1:800$000 • 

c} Fardamento e calçado, 6G:OfJOSf.X.XJ, 

17. Forr;a Publica: 

a) Pessoal, 1.816:71Jl$500. 

1920 
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63 Orr•a a receita e fixa a despesa do Bs-
t~do para o exerci cio de l!J2l. 

•:: I' I 

Observações 

b) Etapa de l$800 para 2, 801 praças, sendo 
dobrada para os inferiores, 2 02·l:217~UO<J, 

c) Fardamento c calçado, 600:000$000. 

d) Gratiflcar;iío a rcenganjados, a $200,, ... 
14G:000$000. 

e) Forragem, ferrac;em o medicamentos para 
os anirnaes e fonagem para os dos ofl!ciacs 
montados, 50:000$0(10. 

f) Ajuda de custo a offlciaes em diligencia, 
20;(}('0:\5000, 

g) Homonta dos pos animacs do esquadrão dn ca-
vallaria e dos offlciaes montados, 20:000$000. 

h) Compra e concerto de armamento, mu-
ni<;õcs e equipamento, lO:ooosooo. 

i) ,\quartclamento, enterramento, exrJedi-
ente, luz e 1:000$000 para conscrvac;ão c a li-
nha de Tiro, \J0:000$0úO. 

j) Bombeiros, remonta do material e g!'ati-
ficaçiío ~o pessoal, 135:000$000, 

k) Para crcaçào de mais nm batalhào c con-
strucc;ão do respectivo quartel, 1.2tiO:OOüUOOO. 

18, Socconos puhlicos, inclusivé a Directoria 
de Hygienc, pessoal titulado e contractado, 
expediente e vehiculos e mais 18:L00$000 para 
execuçào da lei n. 507, de 22 de setembro de 
li!O!J, sendo '100:000$000 pat·a o saneamento ru-
ral e 12:0008 para o serviço de tlscalizac•ão da 
hanha, GOO:OOIJ$0fJO. ' 

10. Assistencia a Alienados de Minas Geraes: 

a) Pessoal, 67:2()1)$000. 

IJ} Expediente e despesas de aliruentaçfio o 
pessoal contractado, 2~U:000$0()(J, 

20. lnstrucção publica. : 

a) Escolas singulares, grupos escolares, os-
colas infantis, gratificação do secretario do 
conselho Superior, diatias aos membros do 
Conselho Superior, premies a professores pu-
blicos e pal'ticulares, nos termos dos arts. 140, 
n. 1, e 3~0, do dec. n. 3,1()1, do 1Pl1, auxilio 
a cursos technicos e gratificações a professo-
res, directores, porteiro e serventes de gru-
pos escolares, r1uo trabalharem em dois tur-
nos, 5.G.B:·100:E;OUO. 



"' o 
'-o O) 

~ a 
~ ;=j 
~ z 

~:120 ("' '" 

,, 

I 
I 

I 

I 
I 
i 

I 

I 
l 

-;42 

Trapsu:npto 
Observações 

Or~a a receita c fixa ., 
Estado l'::tra 0 c . a. despesa do 

h) Forncdment d . · xcr·crcro do Ht:ZJ. 

'•( ' 

colar 2ilO:Goosooo. 0 0 hvros e mobiliaria es-

, c). Construcção d , . 
clusrve 3:00r;"OUIJ 0 P1 cd10s escolares in-o 1' t '~ Par·a alu"uel d ·' '.X c;rnato do G .., c prcdio para 
cena, ·lCo:ooosooo. Ymnasio Mineiro de Barba-

21 In~pecçüo re<>ior I d . 
. ., la o cnsrnc 2HJ·:;I)0"f"'0 9·) r ' . ..., ,.~-"J • 

~-· ~nrpregados em d' . . 
~3 , · rspomhilidadc, lOO:OOO~JJ)O 
. i. hsco]a ~ormal da . . 

~ICilté c uma p ·c 1' Caprtal-pe~soal c expn-
l.ll:!lOOSOOO. .s 0 a Normal Regional •••• ·.:. 

21 gxtcrnato d 
cena : o Gymnasio Mineiro de Barba-

a) Pessoal, 130:0•10$000, 

lJ) I~xpcdiente, I:ooosrJQo. 
c) Fiscalizac;ão, G:ooosooo. 

125 • Externato d 
o Gyrnnasio Miner'ro 

) daCapitvl: 
a Pessoal, l:J2:2IOSOOO, 
b) l<'XJld' 

•· C ICnte, 2:000$000, 

c) Fiscalizaçcto, G:ooo::;ooo 
2G. gscola d I>J .,. ' 

e utrrnacia 
a) Pessoal, G2:•160$000. 
h) Fxped' 

~~~r~~:~~ r1~~:a000nt;in~i;~~ol~ ~~~~~htoradtorios e~ •• 
' "· sooo. a o matenal 

c) l<'iscalizaca.o, G:ooosooo 
27. Archivo Puhlí, ' . . . 

co .vhnerro · 
a) PPsso 1 ' .. · a. • 2<?:oGosooo 1 ,, • 
l) Acrglisir>·lo 1 "8cxpr?,dient.e, ~/.·'oOI.lr,,,,clOOcopias de d ' ' ' · x 1 • ocnmon~os o • '· jl<'( II'Hto '' ' 

I· , . 
liJ:OOIJSIÍoo.- · com oleir)ões · . cstadoaes,, ...... . 

2!!. ~ellos 
cia.l, ~u!oo);~.~sl·utrtJt.os para. corr 

' t) 'espondoncia i om-
:lo. Custas ern Jlt'o 

cessas cr· , 
:li. Expediente d . une, 300:000íJOO(l. 
'P o Jttry, 15:0fXJSilOO 

I.'-· I<:Ycntna~s ~~ ·oo • • , <>. 0$000, 

:; 

1!!20 

rn o .... 
<l) 

s 
;=j 
z 

-43 

Transumpto Observac;õcs 

Orça a receita e fixa. a. despes~ do a.l, 
Bstado para o exercJCIO de 1~-1. 

A.uxilios : 

a) l1.' Faculdade Livre de Direito, 50:000S000. 

h) A' Faculdade de l\Iedicina da Capital, ... 
50:UOO~l00. 

c) Aos hospitaes de: Abre C::unpo, Aguas 
Vil'tuosas, A. Dias Abaixo, Abbadia, rnunic. de 
Pitanguy, Barbacena, llomiim, llaependy, l!om 
Despacho, Bom Successo, Carangola, Caldas, 
Cnrvello, Campestre catagnazes, Caetc, Chris-
tina, Cabo Verde, Campo Bello, Campanha,clau-
dio, Caratinga, capellinha, Caxambú, cassiano 
Campolina, (de Entre Hios), Diamantina, Dô-
res da Boa J<;sperança, Dôres do lndayà, Di_vi· 
vinopolis, Formiga, Grào Mogol, Gual'anesra, 
Guaxupé, ltabira do i\Iatto l)(;nüo, Itapeccri-
Itajubà, IiU.}'Utaha, Juiz de Fóra, Jacutinga, 
Janual'ia, Jaguary, Lavras Leopoldina, l\Iarian 
na, l\Iar de Ilcspanha, l\linas l'\ovas, lllontes 
Claros, l\!uzarnbinho, Macha<lo, :\Ionte Santo, 
Oliveira, Ouro Preto, Ouro Fino, Passos, Pará, 
Ponto Nova, Poç.os de Calda~, Palmyra Parao-
peba, Piumhy, Pouso Alegr·e, Passa Quatro, 
l'itanguy, Pequy, Pedra Branca, Paracatú, 
Paraguassú, Pit-anga, Parabopolis, Quelnz, 
Rio Preto, Rio Bt·aneo, Hio Novo, Rochedo, 
(municipio de S. Joào N8pomuccno), ~abará, 
Santa Luzia do Rio das Velhas, :s. Joào d'EJ. 
Rey, Sono, ~etc. Lagoas, .~. Gonçalo do Sapu-
cahy, ~. ~ehasüào Pararso, ~. José d'Além 
Parahyba, Santa Rita do ~apncahy, Santa 
Quiteria Santa Ritn. de Cassia, S. João Nepo-
muceno, S. João Evangelista, Sacramento, S. 
Caetano do Chopotrí, Tnrvo. 'l'heophilo Ottoni, 
Taquarussú, Ubà, Uberaha, Uberabinha, Var-
ginlw. Villa Neva de Lima, Villa Braz, Viçosa. 
Santa Casa de Caridade de Diamantina e hos-
pital do Tuberculosos de Arassuahy, Abaté, 
Araxà, ~. Vicente de Paulo, de llacayuva, Pra-
dos, ~,ylvestre Ferraz, S. Vicente de Paulo, de 
J\lirahy, S. Domingos do Prata, ~anta Casa da 
Villa de Perdões, Arassuahy, Alfenas, S. João 
Baptista, ltaúna, Gurará, Jequitinhonha, Pa-
tos, Bamhuhy, Araguary, 'l'res Corações, Pouso 
Alto, Alto lUo Doce. Guanhàes, Villa Rio Es-
pera, e ~- João de Matipo•\, a ~:000$000 cada 
urn, 240:000SGOO. 

d) Aos asylos de : l\Ial'ia Thm·eza c de S. 
Francisco de Assis (S. Jolio d'l~l-HoyJ; ~· Vi-
CAuto de Paulo, de Estrella do Sul : ::>. Vrcente 
de Paulo, de Aguas Virtuosas ; de Caridade, de 
~. Francisco, de JalJoticatuba; de Or·phàos de 
Marianna; de Barbacena; de Juiz de Fora, 
(João Emilio); de N. S. de Conceiçtw do Ser-
ro; de S. Antonio e S. Isabel, de Ouro Preto; 
de N. Senhora de Nazaretlt, <lo Qucluz; da 
Velhice Desamparada, de Ponte ~ova; de S 
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Transumpto 

Ül'•;a a receita e Jlxa a despesa do 
Bstado para o exercício de 1V2l. 

Observaçõe:; 

Joa•tuim, de Conceil;ão do ~erro; de lnYali-
dos, (Carangola) ;. do OrphêlOs, {Campanha) ; 
Orphanato Sant',\nna, (Passa Quatro); Hospi-
tal do Itosat·io, (~. Juào d'l~l-ltoy); Instituto 
dos :-;urdos·Murlos, (lta.iubáJ; Pavilhào dll Tu-
berculosos, (Campanha) ; Sanatorio de Tuber-
culosos, (Januaria); ~lat<Jt'tlida•lo •lo S. Jo,1o 
d'El-Re,r; A~ylo do l\r~Jndigos, d,J .Tuit. dn Fóra; 
Hospital de Santa Hlta do Jacutinga ; Iteco-
lhimonto dos Pohros ele Santo Antonio, (llia-
mant.inn.\; A~ylo rle Santo ,\ntonio, (Uboraha) 
o Ho..:olhi ·ncnto li e 'l'uhercnlos, dc ('l'heophilo 
1 lttoni), a 2.000S0{)() cacla um, 5f:OOOSIJU). 

o) Ao Asylo S. Lui~, do Cacté, ·l:fJOOI')'JOO; 
aos A~ylos de :\lacahuh~s. dt> Diamantwa c 
ItamiJacmy, a 3:000SOiJO cada um, J3:uoosooo. 

f) A Santa Casa dn Bollo Horizonte sendo G:ooogom para a Maternidade annc' x·1 ' ' :11):0008000' . ' , •••.••• 

,gl "~o Asylo All'o_nso Pcnna, da Capital- .•. 
l~).:~lOO:)IJIJ~l.; ao Instttut? PastcUt· do Jnit. de 
I< 01 a- 1.3.000$üOq: ao D1sponsario Bueno Bran-
?~o, ~nnexo a Liga contt·a a Tuberculose ·-
,l,OOOSOOú; ao Hospital S. UPralclo da C·tpital 
:l:000S1~l0, ç ao II?spital de S. Vic.'mt~ tÍ~ l'a'u~ 
lo, pal'a a tnfancm d<t Capital (·n ·T 
construc•,~ao) :J:OOI!fii'JfX), 37;0~JIJSOOIJ.' !XI Io para 

. h) Ao Orphanalo de ~anto Antonio d (' 
)li tal, lO:OOfJSfJOO, o à Protl•ctora d· 1 f '!- Ja-
Diamantina' 1:5ocsooo, ll;5oosooo~ n ancia, em 

i) Ao Lyceu do Arte· ,, ()Jl' ,• 
to, 3:fJIJO~ooo se d :~ ~. Ic1os de Ouro Pre-
. d · ''d '·' n ° l.SOI,~.IJIJIJpara ren·enciada ca ctra e 1 nstrnc•~ào pr' ,· . . "' ' . 
rnantina 2·fXJ(JSOOU .' . L llllaiia • ao de Dia-
cio anndxo ··i União' 1~'

1 .vccu de Artes c Oili-
~tcy,\ l:~11i~lSdÜoo, e' nec~fi:l~:~~·n~~~;1~·c~f1[~?.i~·w-, • " uxt ta ora dP Cacho . d ,., , • 
l:OOO$fXJO, 7:iXl0SOéíO~ etra o Campo ..... 

9 • .i) . Ao Instituto Ilislol'ico dP 111 • , 
~.OOC;'>OOO. , · I lias,, .. , .... 

k) Auxilio ao Centro :\[' , . . 
1'~1, para ct·ear 0 lll ,', mcno, Capital Fedo-
l'liJll<.:zas do E~tado a;.1

1,t(u){)(1 l''r~rn mostt·uario das 
' • ;:inJO, 

!) Auxilio à Santa ca,·t l, S I , 
lndn tio contrarto ti.''. d c c ' a .>ara, et:t vir-
<·s~n pia institni;•à, :ma 0 c"~ltt·c o g,t:ulo o 
X:fJJUSOOIJ, ' 1

' em '1 do JUnho de l\1!8,.. 

,m) Au,ilio á A,s 0 ,.,, , 
Lcllo llorit.onte p:u·~ ·· . '~<~'/lo Commcrcial de 

' ' ' cl ~u,t !tlstal!a,;:lo, 5:000$1)1)0 
n) Auxtlio no Am, . , , : 

constt·ucP:'io li< • ~rtca .I•oot Ball Club, fl:lla 
> Starlllun, ü:tXJOSOc;O. 

-
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Transumpto 

Orr,a a receita c fixa. ~ desp(;;a do 
Estado para o exercrcw de 1021. 

Observações 

o) Auxilio para ampÚaçào dos cdiflcios e 
por uma so ver., aos ho~pit.aes de Carangola, 
Ponte Nova, Viçosa, e Cataguat.es, a 5:0003000 
cada um, e ao de Silvestre Ferraz, para o 
mesmo flm, 2:000SOOO, 22:000SOOO. 

p) Auxilio á Sociedade Mineira de Agricui-
tura para reparos no editlcio de sua sé de ...•• 
5:000~000. 

q) Suhvencào à Escola de Odotologia e 
I'harmacia da capital, 5:()()0$000. 

r) Subvenção á Casa de caridade de Sacra-
mento, Hospital de S. Paulo, de S. P 'l.ulo de 
Muriahé ; AssociaçM Amante do Instrucçào e 
•rrabalho, da Capital,; Orphanato de S. Mi-
guel, de Marianna; Hospital de Caridade s. 
Vicente de Paulo, de Ayuruoca: Hospital de 
N. S. do Rosario, da 'villa. Rezende Costa; 
Casa de Caridade de Conqlllsta, Hospital de 
Fortaleza; Orpharw.to de N. S. ue Lourdes, de 
Pouso Alegre; Asylo ~. Jo~é, de Alfenas; 
Collegio do C ar aça c Albergue Santo Ant0nio 
sob a administra<;.ào da Uniélo Popular, de S 
Joào d'm-Rey, a 2:000S000 a cada um •• , ..... 
21:ooosooo. 

s) Ao Hospital de S. Vicente de }'aula, de 
ltinga, Asylo de Orphàos, S .• Tose, de Passa 
Quatro e Àssociaçào ,llenetlcente 'l'ypographi 
c a, com sede na Capital, a l :oooguoo a cada 
um 3: OOOSOOO • 

Somma ..•.....•••••••• l9.S02:772S500 

§ '> o 
~· Secretaria das !finanças. 

1. a-Pessoal, 403:639$988, 

b) -Expediente, recolhimento de saldos .••• 
80: O{)(JSOúO. 

c) - Passagens em Estradas de I<' erro e tele· 
gramrnas, 40:000$000, 

2. Recehedoria de Minas na Capital Federal 

a) -Pessoal, 22·1:2.tOS0\)(), 

b - I~xpediente, 40:00')3000. 

3, Servic;.o da Divida Fundada: 

a -Juros da divida interna, H.W7.0GO$COO. 

b Jur·os da divida externa, '1. H!: !39SG96. 
' c - Amortiza1•.:lo da divida ext 809:95SSOOO.' ' .· erna." ... ' 
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'I'ransumpto Observações 

Orça a receita e fixa a despesa do 
Estado para o exercício de l92i 

d _Despesas accessorias, 38:-100$000. 

4. Porcentagem a collectores e escr·ivãcs •• , .• 
I. 329: 350$000. 

5, Directoria da Fiscalizat;.'í.o : 

a _Pessoal, 293:2lOS1XlO, 

b _Expediente e sello, IG:000$000. 

6, Pessoal de pontos fiscaes e por·ccntagem 
aos fiscacs, GOO:OOO~OOO. 

7, Alugueis de casa para pontos flscr..cs: ...... 
120:000))000. 

8 Juros de empr·cstimos d~ orphi\os, sobre de-
posito na Caixa Econormca c de flan<;as ..... 
200:000$000. 

9 Porcentagem a estradas de ferro,, .•. , •.•.• 
' 1.200:000SOOO. 

lO. Juros e descontos, 300:000$000. 

ll. custeio de automovel, 6:000.~000. 

12 Illuminação da Secretaria e seguro de prc-
• dios do I~stado, ~8:000$000. 

l3. Imprensa Oilicial: 

a _ Pessoal titulado e. contractado, ni\o com-
prehendendo os obrcrros, 3-W:ooosooo. 

b _Quota. para expe~iente c pu~I~caçiíes da 
secretaria do In~enor• e repartlçoes depen-
dentes, das Secratarias da Policia, Senado 0 camara dos Deputados, 2GO:ouosooo. 

c -Quota para expediente e publicações da 
Secretaria das Finanças, llO:ouosooo. ' 

(/ -Quota gara expediente e publicaçôes da 
secretaria da Agricultura, 50:ooosooo. · ' 

H. Rcstituic}ôcs e. reposiçôcs das ver·bas de r·e-
ceita orçarnentarr3:, ~aldo a ~avor de cxactores 
e outros de exercrcws anterroros, lOO:ooosnoo. 

15. Ar,oscntados e reformados, 1.088:1l>IS23~l. 

10. Custas em causas da Fazenda, 50:ItJ0$000. 

17. Eventuaes, 15:000$000. 

18. Exercícios findos : 

a -Da Secretaria do Interior 20:000i;l)(iJ 
b - Da Sccr·etaria das I• inanças, ~o:ucii•sc)OO. 
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'I'ransumplo 

Orça a receita c fixa a despesa do 
Estado pam o exercício de 1921. 

Observações 

c - Da Secretaria da Agricultura IO:coosooo. 

l!l, Pessoal e cxrcdiente da Junta cornmercial 
sendo !:OOOSOCO para expediente, 1-1:710$000. , 

20. Juros de apolices de exercícios anteriores, 
lOO:uoosooo. 

2!. Feiras de gado, 138:000$000. 

22. P OI'centagem (20 ° I 0) em favor da Caixa I3e-
ncflcente dos FunccionaJ·ios f'ublicos sobre a 
ar1ecada<;ào de multas e divida activa ...... 
1 \)Jj: 000$000. • 

23, Para attendcr á boniflca<'ào de vencimentos 
do_s. funccionarios publico~, si o "Ovcrno se 
utJIJzat• da auctoriza<'ão que lhe é" conferida 
l.i73:71ISOOO. ' ' 

Sommn .............. .. 17.162:5:32$923. 
Secretaria da Agricultura : 

Directoria de Viação e Obras Publicas. 

1. a- Sc~rctario c oflicial de "abinete 
31 :2uosooo. b • • • • • • • 

b - Gr~ti!lcação ao auxiliar da secção techni 
ca e ofltC!al de gabinete, 2:,100SOOO. 

2. Pessoal da Directoria (titulados e contracta 
dos), 308:3208000. 

3,. a -Fiscalização de estradas de ferro (gra 
tiflca<;flo aos engenheiros), 10:soosooo. 

b - Diarias e conducção dos engenheiros 
us::Joosooo. ... • 

'1. Expediente o telegrammas, 35:ooosooo. 

5. Passes e transportes, 30:000$000. 

6, Automovel, illuminaçào c tclephone.,,,.,, 
12: ooosooo. 

7, Obrr.s Publicas, l,OOO:OOOSOCO. 

8, Estradas de rodagem, 500:000$000, 

9. Evcntuacs, 20:000$000. 

Dircctoria de Agt'icultura, '!'erras c Coloniza1;1l.o 

lO. Pessoal titulado e diarias regulamentares 
117:5oosooo. 

11. custeio de colonias e fundação de nucleos, 
3'78 :5G2SOOO. 
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Transumpto 
Observações 

't 11. a despesa do 12 Catechese, I0:300SOOO, Orça a reco1 a e xa. . , 0 • 
Estado para o exercJCIO da 1°-1• 13. Institutos «Jofio Pinheiro•, oD, Dosco•, e 

a nu e no Brandão», Hl7:2()()~000. 

H. Apprc::ndizado~ agrícolas, «Josrí Gonçalves••, 
uDorges Sampaio .. , e «ltarnbacury:o, So:\J:?0$000. 

15. Fazenda da Gamelleira e campo de dcrnoiJ.-
straç:1o, 33:G10~000. 

lG. gnsino agrícola ambulante, 200:0005000. 

17 Subvcnc•õcs constantes do n 17, § 3, 0 , da 
iei n. 732,'de 5 de outubro.~e !918, at:gmenta-
do de cinco contos de rms o auxiliO á Es-
cola uD. Dosco,, de Cachoeira do Campo ..... 
128: 500$Ü(J(). 

18. Acquísir;ões d<l macltinas agricolas •••••.•• 
400:oousouo. 

1\J Acrtnísic·<io do macltinas para benotlcía-
Ínento de s~meutes, ~0:(JIJIJ$()(JO. 

20. Horto Florestal, 30:000~000, 

21. Defesa de t•.Jrras e mattas, 20:0oosooo. 

22. Limites do Estado, IOO:WOSfJOO. 

23. :\Icdic;:lo o divisão do terras publicas, 
HJI.l: (;úfJSUOO. 

24. Se1·vir;o rneteorologico, 'IO:()(J(J$000. 

Directoria de Industria e commercio : 

2:>. Pessoal titulado e cxtranumcrario, ..... ,. 
Gi:ooosuoo. 

22. 'l'errenos diamantinos, 7:200$000. 

27 Estancias hyd:o-mineraes, '10:000SOOO. 

28. Postos zootcchnicos, 50:(J00SrJOO. 

20. Importa.,ão de reproductoros, 100:000$000. 

30. Selecr;:lo de g-adc• nacional, GO:OUOSIJOO. 

:31. Semcntr;s de plant<~s f•Jnag-eíras, 21J:OCY:$0VJ. 

32. Servi•;o;; de minas c rios, G:tJOIJSCfJCt, 

:n. Yaccinas, liJO:O~JOSOIJO. 

:ll. 'farHillCS insecticiúas. HJ:úOU:j'/iC~J. 

31. Snhvenc;:'to ao servir;•) anti ophiúico ..••.••• 
3G:()OIJ$UU,J. 
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Transumpto 

Orc•a a receita e fixa a despesa 
Êstado para o exer·cicio de 1V21. 

Observattõcs 

do 36. s.crviço rel!J-~ivo <Í expansão ~conomica, in-
clUSIVO o anxil10 dü 5:(HJ(t$0Cn (cmco contos) a 
cada uma das seguintes camat·as: de Oliveira, 
Uboraba, Barbacena, Além Pat·ahyba e Alfe 
nas, para a rcaliza~áo de expo~ieôes f~ims ... 
760:0UOSOOO, • ' 

37. Exposiçôcs agro-pecuarias, JOO:IJOOSOOO. 

38. Para ~onti;uar;ilo da Commiss:'o da Carta 
Geogmpluca e Geolo"ica do Estado 100:000$000, b , ....... . 

Somma........ 5,112:S12;)<i00. 

Total..,.,.. .. .. . ... •12 408:U71)t2:l 

Art. \l,• Fica o governo do Estado auctorizrtdo a 
concede.r_ aos dc:~e.mhar·gado_re~. procmador ge 
ral do b;tado, Jlllzes de d!!'Clto, rnemll!·os do 
magis_terio secundario, normal e primario e aos 
funccwnanos adntill!Strativo~, ellectivo~ c con-
tractados, c~rtl as>entamento em folha, rxor 
cendo funcc;oes yennanentes, nma honiflcac;:l.o 
sobro seus vencnnentos não con,puta,ios ad-
dicionaes ou _gt·atitlcac;i\.o de qualquet natme-
za, nas segumtes bases : 

1. 0 Sobre vencimentos annuacs ató ... 
2:COOSO(JIJ, 20 ·I. 

2. 0 Sohre os de mais de 2 contos até quatro con-
tos, 15 °/o. · 

3.• Sobre os de mais de '1 contos, 10 Of 0, 

§ 1. 0 
• Não gozarào desta boniflcaç[io os funccio-

narJos que tenham tido angmento, de venci-
mf!ntos em virtude de leis dos armos de 1\lt\l o 
Hl20, salvo quando este augmcnto tiver ~ido 
P?r causa de accrescírno de servir;o e at:ribui-
c;oes. 

§ 2.· Esta honiflca~ào poder{t ser revogada a 
<tualquor tempo, na o so incorporará aos venci-
mentos e núo será computada para aposenta· 
dol'ia, gratillcações, nrldicion~es, liccnc·.as e 
forma(;.:io do peculio da ca~xa Uenoflcentrl dos 
Funcc10na!'ios Publico~. 

At·t. 1:.1. Fica o Presidente do Estado auctori-
zado: 

a) Abrir creditas supplémPntares com as forma-
lidade~ jll'(:scriptns no ar-t. !8, da lei n, 2.aH, 
de 11 do junho do 1!:-76, oi,~Nvando as di~po· 
:;ir;ôes dos parngr·ap!tos do 11rt. :3 · da lei n. 
ID, de 2G de noYemlJI·O ele 18\!l, às seguiut.r;s 
rnll!·;cas do art. S.· drt pre>r>nln lei, caso ~e vo-
l'iflcJUC não te!'e!ll sido suflicier,temente dota-
das. 
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'l'ransurnpto 

Ot·r•a a receita e tlxa a despesa 
Éstodo para o exerci cio do 1\!20. 

do 

. 

I 

Ohserva,;õcs 

, nto <' yestu::trio de presos 
Ao§ 1." n. r.,, suste, lcttras~For<;a Pnhlica; n. 

pobres; 17, e ~,~wrlicos. n 20, Jertras a, ú e 18 So ·corr·os u > ~ ' · -,-. c • · p 1 lic::t (pessoal, construc1;ao 
c, Instr~cy:~o y,; l~ttra u, Expediente e des-de p!'cdws) , n. · • 
pesa de alimental;<í0 • . 

3 e suas lettras servir;o da divida 
Ao § 2. 0 n. 1 >orcentngcm a collo()\OI'es ; n. 

fundad:t; .n·.,:,\duido de emprcstimos de or-
8, Juros ': ~ ~· ·1o' Juros c descontos; n. 1:-,, 
ph:íos, etc,: n 'rPfo'rmados; n. !S. lcttras a, /,, 
aposentatlo'. e ttr>dos o·arantia do juros e cn-
~ c-ExerclC10:-'i · ·' b · · 

~;rgos do theosomo. 
· cra 1•ôe~ de credito para cobrir o 

b) A re~ltznrRo~c v~l'iflcar, caso a renda or<;ad. 
«~efl~It." 111L Ji· ciente para as desposas o r di nao ~e.Ja ~u t 
narias. 

, ·., , o )Cra<'ÔCS de Cl'<~ditO,· para O()COr 
c} A ~{;'t1 Y~~;pe~as chm garantias de j1~ros c sub 

rer '~ a empro,.;as que db t::tcs lavores go ven<;oes · · 
sarem. 

d A , lizar operaçô0s d,:, çrcdito,' liquida":ci,.; 
ld, :~g d~ excrcicio Jlnaneetro, .como antectpa 
,.~~da receita, não excedendo a tcr·ç~t parte d 
1;cccita orçada. 

a 

Art. Il. Fica o governo auctoriz~tdo : 

r.• A uniformizar: ~s apolic~s ?mi~ti~:~; p~tra. 
conversão da dtvrd~t d~t esttad~ de feno D~th,t_ 
e r-li nas, de accordo com o de c .. n. 77-t, de 2· 

a 
a 
;) 

o de ~tgosto de 1894, com as demms a11ol!ccs d 
Estado. 

2,o A abrir credito nec,lssario, desde já_, para o 
serviço de feiras de gado no exercrcro cor 
rente, até o maximo de 120:ooosooo. 

3,o A elevar de mais-200:00~$1JOO. o cr:edito ~ther 
to pelo dcc. n. 5. 2l1, do 1<> de J~tncH·o de l\l20 

1.o A entrar em accordo con! o pr:_oprietario do. 
terrenos occupados por edttlca<;ocs d~t 1mpren 

s 
sa Otncial, podendo para i,.;so abril· o crcdit 
~ttô ~t importancia de 50:1)1)0$000. 

o 

5. o A lnstallar uma Escola Superior ~de Agricu. 
tma e V<::terinari~t em Jogar que JU!ti~r mar 

1-

conveniente, abrindo para isso o crc rto até 
quantia de l.OOO:OIJil$01)1), 

a. 

fl.o A despendt•r com a in~ta~la<::'io ~e um insr 
tuto do ltadium, n~sta Captt~l, at.) a l!Hant! 

l-
a 
o de 350:<Xl0$000, abnndo para Isso o necessarr 

credito. 

~·> 
1).> 
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Transmnpto Observaç<ies 

Or<;~t a receita c fixa a despe~a do 7 .• A organizar o serviço de esta1 istica de pro-
E~tad·> pam o exe1·cici'J de l!l:!U. ducção do Estado, abrindo o necessario cre-

dito até a quantia de GO:OOO;SOUO. 

8, 0 A revr.r o regulamento da Junta Commcrcial, 
Corretores .:: Ciunarn l'yndical do Estado, mo 
diflcando-o, de accordo com as necessidade~: 
desse se1vil;o. 

H. • A rr.ver as t~tbellas de poreentagem das co! 
lcctorias do Estado, de modo a melhorat· as 
condiç.ões actuacs de ren:unera••:\o dos respe 
ctivos fnnccional'ios, ' 

lO.• A auxiliar ~tté o maximo de cinco, os prolis 
sionaes que tenham cursado escolas tcehnicas 
e industriaes do Estado para irem aprwfci1~oar· 
os seus estudos no extrangeiro, principal11;en 
te em rela<;ão ás industrias comm0rciaes, 1ex 
tis e sidet·m·gicas, abrindo para esse fim n-e 
tlito até 30:000$00:), · 

11 • A dar cscriptura de doa1;ào ao As,ylo de :\lo 
ninas Desamparadas, de Itajuha, dos terrenos 
necessarios para sua construc~·ão e install:u;llo 
annexos ao Instituto D. Bosco, da n:e-ma ci 
dade. 

Art. 1~. O governo mandará inspcccionar os 
hosprtaes, asylos e outras institmções conte111 
piadas com auxilies na presente lei, c de ac 
cordo com o resultado da inspecr;ào, ordenar'" 
ou não o pagamento das respectivas subvcn 
1;ões. 

Art. 13. Fica o governo auctorizado a conced(·!' 
a Rio Midsuno, à empresa por ellc organiza· 
da ou .a quem m~tiores varlta"ens otTerccet· 
garanlia de .inros, até seis :)o r ~ento ao anno, 
por tempo não excedente de um decennio, so-
h;!l o capital maximo de quatro rPil conto~ de 
re!s, bem como terrenos 11ecessal'ios até dez 
nnl hectares, para plantio de amm·eira, cria-
l,'ãO de bichos de sêda, fl:_tf'[tO e tecelagem des• 
~a. podendo custear (i<:sp'cs~ts de 200 famílias 
.taponezas do porto do Hio Je .Taneir·o ou San-
tos até o local em que devet•em se estabe-
lecer. 

Art. 14. Fica o govef'llo auctorizado a conce-
d~r a Hio Mídsuno, à_ empre~a por ello Ol'ga-
mzada, ou a 1111em mmorcs vantngr.ns otl'<lrcc<;r, 
at•\ 1011.000 hectares de tenas na zona do 'l'ri-
angnlo r-Iineiro, ou em outra apropriada, para 
estabe!Pcimcnto de famílias japonezas, custean-
do as despesas c e transpor·te destas dos por·tos 
do IUo de Janeiro ou Santos até o Jogar do 
destino, · 

Art. 15. Fica o govel'llo auctorizado a conceder· 
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'l'ransumpto 

Orça a receita c fixa a despesa do 
Estado para· o exercício de 1020, ' 

Ohscrvar;ões 

. , d is annos, do imposto de indus-
tson<;ão pot ? ·. ~o. banco~ ou a«cncia,; ban-
t ·a· o rJroflssoc~, •• ~ 1 " rt .' r • ; fundarem no Estar o, e r1ue are-
cart_as que ~secretario das Finanr;as. 
,1uetram ao • ' 

. N . inventados, quando por narte do 
Art. lb. ct' justka ou do collect.or elas rendM 

pror~,t?tol' 0Iiot;ve~· impugnaç<io da avaliac;:to, 
do J~,ta< 0 • dar·í proceder a ,;ngunda pelo ou-
o jutz 11~

1.adnOJ' ,j 0 juizo e novo louvado o!Iere-
tro uva t.t · 
cido peJas partes. 

17 São dispensados do servi<;o ~o jUrJ· :. 
Art.. · 11 ~~torcs, r1uando as coqectonas n:lo tt-
al o, co ·ct··t~ão ou haja este stdo sorteado; verem os 

bl os vigias tiscaes; 

c) os flscacs de rendas ; 

d) Os administradores de feiras; 

e) Os dlrcctorcs e chefes de serviço das rcpurti-
c;àes publicas; 

1 f) 0 inspector do Thesouro do Eatado ; 

.'I 
g) o contador da Secretaria das F:nanças ; 

hl o thcsoureiro do Estado c respectivo fiel, 

Art. 18, E' vedado a quem esteja em dehito 
Jara com o gstado ser procurador c receber 
~inheiro pot• conta de outrem nas repartições da 
fazenda publica estadual. 

\rt lU Fica ainda o governo auctorizado a 
' c~der" gratuitamente ú Faculdade de Medicina 

Veterinaria de Pouso Alegre; 

a) o lote da sédc da coloni_a emancipada •I•'ran-
cisco Sallcs» c bem assun, os lote.s urbanos 
actualmente vagos da mcsr~Ja. colonta, com as 
bcmfcitorias <[Ue ncllcs extsttrem c <[UC tive-
rem utilidade para os. tlns visados por esse es-
tahc!ecimcnto de cnsmo; 

b) o~ reproductot·es cpw, dentre os que o Estado 
possuir, possam Hurvtr no Jlosto zootechnico 
<[UC a mesma Faculdade fun ar. 

Art. 20. A f,jrma dessa ccssi\o sor;í .regulada 
Jlf!IO modo que o governo JUlgar mats conve-
niente. 

,\.rt. 21. No caso ele exf.incç:lo d:t Facuhladc ou 
r.] e tHio aproveitar. esta, p_ara os _lins alludidos 
neste artigo, os tmmovcts cedulos, voltarão 
estes, com as hem féitorias porventura nelles 
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Transumpto 

Orça a receita c fixa a de~pesa do 
I<:siado para o exercicio.de 1920. 

S.C.-7 

Observa<;õe~ 

existentes, ao dom in i o do Estado, sem o nus 
algum para este. 

l'aragr·apho unico. 'l'ambcm voltarão á proprie-
dade d? .Estado os reproduetores _que n:lO fo· 
rem utthzados convenientemente pela Faculda-
de de 1\ledidna Veterinaria. 

Art. 22. Fica o poder executivo :J.uctori7.ado a 
contractar com a I tabira It·on Ore Com pany, 
Limitcd, ou com outras empresas a consttu-
c<;ão de uma ou mais usinas sidorurgieas no 
tenitorio Llo Estado com a capacidade n1inima 
de 150.000 toneladas de producc;M annual, 
cada umn., podendo elevar até o limite maximo 
de 30 annos, os prazos constantes da lei n. 7GO, 
de 23 de setembro de HlW, conceder i$cnção 
de <tuaesqnet· imposto~ estadnacs existentes e 
futuros, que de qualquer fúrma incidam ouve-
nham a incidir sobre a industria da concess<1.o, 
e bem assim os dit·eitos de desapropriação por 
utilidade publica o de utili7.a,;ão. · durante o 
funccionamento. da usina, de quédas d'agua 
pertencentes ao Estado. 

Art. 23, Fica em vigor a disposição do art. 46 
da lei n. 682, de 16 de setembro de 1\)lG, com 

. refercncia exclusiva aos funccionarios do Es-
tado. · 

Art U. Fica .o governo · auctorizado a adoptar 
todas as medidas necessarias ú defesa e pro-
tecf):lo do café, podendo celebrar accol·dos com 
os governos da União c dos E:>tados. 

Art. 23 •. Pa:·a o efTeito do pagamento do impos-
to .tcrritonal, os terrenos situados dentro do 
pe!'lmetro dos arraiaes e povoados, trac'ados 
Jl.ela respectiva legislaçào municipal, sào; con-
siderados urbanos. 

Art. 2\i. Fica o {;ioverno auctorizado a abrir o 
c~·cdtto n~ccssarw para conceder a quantia de 
vnltc. c cmco contos de réis (23:000$000) como 
auxtho à construeção do um monumento que 
perpetuo a mcmoria do dt•. Delflm Moreira da 
Co.sta ltibeiro, ex-vi co -Presidente da ltcpu-
ll I! c a. 

Art. 27. Revogam-se as dispo;;ir;ões em con-
trario. 

Sala das sessões, 1.0 de setembro de 1\120.-0 
presidente, Penclcs de i\lcndon•~a.-0 1 o se-
cretario, Adolpho Hiheiro Viamia.-0 2. o se· 
cretario. José Braz P. Gomes. 

Pelo Senado foi o projecto desdobrado em rtua 
tro, assim constituidos : · 



Hl20 

020 

1920 

63 

G3 A 

-54-

Transumpto Obser-vações 

O r~~ a receita c 1lxa . a. despesa do o de n. 63 A, pelos arts. 13, 1•1 c 22. 
Lstado para o exercJCIO de 1920. o de n. 63 I3, pelos arts. 16, 17, 18, 23 c 3. 

o de n. 63 C, pelos arts. 11, 15, 19, 20, 21, 4, 
5 e 2.'>. 

o de n. 63, pe!os demais artigos do projccto 
primitiyo. 

Todos esses projcct.os fora!n approvados pelo 
Senado, tendo alll recebido emendas os de 
ns. 6:3 A, G:3 B c 6:3 C. 

o de n. 63, (orçamento da receita e despesa 
para Hl21} foi enviado á sancção por aquella. 
camara sob n. ·100, em 18 de setembro. 

Saneelonado 

Lei n. 708, de 25 de setembro de 1020. 

Auctoriza o governo a conceder fa- constituído pelos arts. 13, H c 22 do projccto 
vorcs a Itio Jllidsuno, ou à cmprc- n. 63, do c1ual foram destacados pelo Senado, 
za que por elle for or"anizada, para o plantio de amoreira, cria- Devo! vido pelo Senado, em O de setembro, com 
ção de bichos de seda,fiaçâO e tece- duas emendas, foram ellas approvada.~ pela 
!agem da seda, e para o estabeleci- Camara, nessa mesma data. Urna; dellas man-
m~nto de famílias japonezas do da accresccntar no art. 3.

0
, depois .das pala-

T!'Iangulo Mineiro ou em outro pon- vras «producr;ão annual• as scgumtcs-•de 
to mais apropriado, do Estado, c ferro e aço•. A o_utra manda accrcscentar a 
providencia sobre a construcção de esse artigo o t:egumtc : 
uma OU/mais usinas sidcrurg1cas. Paragrapho unico. Si, findo o prar.o do contra-

cio, o governo reconhecer que os contractantes 
curnpr·iram as obr~gar~õcs assumidas, poderá 
prorogal-o por mais dez anoos. 

Approvada, ainda ~o dia p, a redacr;ão flnal feita 
conforme o vencido, fo1 esse projecto enviado 
à sancr;ào, no dia lt, sob n, 167. 

Saneeionado 

Lei n, 703, de 21 de setembro de 102'), 

G3 I3 Contf'\m disposições relativa~ ú~ asa- Constituído pelos arts. lti, 17, 18, 23 e 3 do pro-
liar;õcs nos inven.tarios, a <1;1spen· jecto n. Ga, do rJual foram destacados pelo Se-
sa ele funccionariOs no scrvu;o de nado. 
jury, ao e.xcrcicio ~a procuratur:" . , nas repartlr;óc:;s do hstado, á rcs: DevolvJdo pelo Se1_1ado, em !l de setemlno, com 
tauraP.t1o do disposto no art 1G da uma emenda, foi esta ~tpprovuda fel a camm a. 
tei n.' 682 e à flscalizaçM. por par- nessa mesma data. Drz a emenda : 
te dos escrivães e tabclliàtlS de no-
tas,. do pagament.o d!'J impostos «Art. . . . Os re~ursos em inventm·i.os são rc ri-
çleVldos. por propl:JctariOs de !Je_ns d?s pela Consolldnção das Leis do Processo ~i-
1mmoveis Cl'Je queiram transrmttlr. vil, approvado pela ltcsoltv;ào de :!8 de Hetem· 

bro de 18iG. 

Ainda no dia O foi approvada a redacr;ào final 
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Transumpto 

1920 63 H Contém disposir;ões relativas ás ava-
liações nos .inve~tarios, à dispen-
Ma de funcciOnariOs do servir\O de 
j ury, ao exercício da procuratu1·a 
nas J·epartir;ües do Estado, à res-
ta~ra<,~ão do. disposto do art. 16 da 
le1 n. 682 <:a flscalizar;:lo, por par-
te dos cscnvães c tabelliães de no-
t~s, do pagamento de impostos de-
VIdos yor proprietarios de bens im-
moveis que rtueH·am transmittir. 

I 
· Obscrvar;ões 

feita conforme 0 v . d 
viado à sancPão sggc~ 0 •16~endo o projocto en-

•' • o, no dia 10, 

Sancclon:ulo 

Lei n. i7ô de 16 d t ' e se ombro de 1920. · 

1020 133 c Auctoi:i za o governo a uniformizar as Constituído l 
~pohces ~~1ittidas para a conver: 19. 20 2t 0 0 ~ arts. ll, e seus numeros te 
~ã.o da d!Vld,a da E. !<', Bahia e project'o n t3 seus paJ·agraphos '1 5 e 25 d;:,~ 
i\lmas e contem outras disposiçües. seriado. · ' do qual foram dest~cados pelo 

I 
I 

Em O de ~etcmbro foi devolvido le , 
as scgumtes emendas : l lo Senado com 

Ao art. 1.0 additcm-se os scn· · t 
c ,um cs numeros . 

I-A dar ao Collc'"io ,\n'l'icol d · 
de Conceir;ão do"' i::ien 'Q a !1 1 ° S • Francisco, 2:ooogooo. • su 'vençi!o de ....... 

II-A ahri1· no concnte exer . . . 
for necessarlo para . ,;. CICIO o ered1to rtue 
Pedro Baptista de Az~~~~~ a? dcsemhargador 
a. C[UC tenha direito Jelo, VI~nna a. quantia 
Visto contar m·•is de t 0 s 10 /o addic!onaes 
accordo com 0 ~r. uc . <> • a~ nos de serviço d~ 
das Finanças, 1 se lHlUidar na Sccret~ria 

lli-;-A abrir, ainda no corr t .. tl!to necessario para s ~n c excrcicio, o cre-
verba de que trata upp~n· a insullieiencia da 
Lei n. 7·15 de 2Ô de o .n1• ;),1§ 1.• do art. s.o da 

' se em H o de 1919 
IV -A fazer rcducção t. - • 

exportar;ão do algodã~ el 2
;.> •f o,. no imposto de 

C!Ue gosem favores da U~i~i.~:flciado por usinas 

V -Addite-se mais onde convier : 
Art • ."' Fica o govcr . . e!lllSStiO de apolices d~O fllCtOrlZl_ldO a fazer 

conto de réis ( 1 :otiosooo v) a. 0 \ nommal de um 
para solur;ão de com . 'J.ur.o .annual. de. 5 •/o, 
ta do ou das municijltl~ dndssos do proprw Es-
rJJG, de 27 de setem ll'o1 a 0 ~· mantida a lei n, 
q.uanto às municipalidad~c. Wl_O,~ a_sscgurados, 
rios do Thesouro. s, os uireJtos crcdito-

l~m 9 de setembro dc~t . d , 
emenda n. 111 p~ra ~o;~a. a. yela. Camara a 
pat·ado, sujeito às disr·.u~stá\~11• ~~:o.Jccto em se-
o n, tlt:l, foram as dcniai~e~-lcd,.,unentac~, com · en as approvadas. 

Nessa mesma data foi approvad , d 
~al doprojecto, feita corÍfo. a n. ;e .. acção fl. 
q~w, for ellc cnv iado à san~~J.lio o vcl nu do i jHllo ma 15. ,. so > n. 168, no 

Saueclon:ulo 
Lei n. 79\l, de 2:'> de setembro de 19!0, 
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Transumpto 

A pprova as contas 
l\)19, 

do exercício de 

o l>sorvações 

d m 'l de agosto, passou pelas tres 
Ap~e:;e~~:: ? ~e"i~nentacs em 12, lG e <0 dc~:'e 

dtscussoed 1 ;8cebido emenda na segunda dts-
mez, ten o 
cussão. 

• . 91 foi enviado ao Senado com a segubte 
No du:t " f'na1 ntlssa data approvada : rcdacr;ão 1 ' • 

Legislativo do Bstado do !\linas Go o Congresso 
raes decreta : 

o s··o approvadas as despesas do .e.xerci 
Art: L w'~o constantes das contas verthcada. 

cto de 1 :a das Fín·wr•as, definitivamente li-Secrc arJ, ' • ' ' d d na 60 413·63'>$06'1, comprehcn en o: xadas em • · -· · 
. dis Jendios em virtude das tahellas da !e' 

:.,) 05.732 ·Ide 5 de outubro de 1918, no total de ••• 
n. '2''38- · 39.GG7:5 o::; ' , 

·rtuieões elos depositas da divida fiu 
b) As res 1 1 · · • de 6 120· 50'l~306 assi1 n ctuante, na Jmportancta . • ·,. · ·. , · · 

d' Timinadas :-De fianças o caw,oes ........... 
1 ~GO'""O"·')s\) · de empre8timos •JCOilOlllJCos .... 1 • ~~ ,. '" ' · d I 'L .;()74 •601:o;:J8:3. de emprestunos e orp _1; os .... 2;, ·Ú1:86G8 · de ben~ de ausentes, 182::;}-127; d a 

a ~~ ..• ', . 23'7')73"'103 d Caixa H. dM Funccionnpos, '>• =: •.. ::P •• ; 
ca 1xv. B. da Forr;a Pubhca, J8~.173::;:3-1G, 

c) A indomnizar~ão do supprin:en~o recebido do 
exercício de 1918, no total hquidO de .•• , ••••• 
513:351$:30•1; 

d) Os saldo~ do exerci cio no montante de, ...... 
1<1.112:151$088 senuo: 

De ositado em hancos no paiz e no cxtrangeiro, &. 78\l:599$2ff.>; lict!Iid?,".em poder de agente 
arrccadauorcs, 089 :372::;,,~6. 

s 

Em poder de d~v?rso.;~ .r.csp~.n~aveis e de Cama 
r as, em oxel'ClCJO, ,-,3.).] 80::;2~ 7. 

Art. 2. o S:io approvados os creditas : 

a) Supplemcntares ahcrtos e justificados no 
decretos ns. 5. ':!:.o, de lO de o,ut.ubr~ ,ue Hl18 
5 25il, de H de novembro de lJW, 5,3;l2, de 2 
d~ ahril de IU20, 5.:310, de 2r>. de maio uc 1p~o 
!.em como a despesa auctor1zada pela lei n 
"ÍH, de 1Ude setembro de 1910; 

s 

ó 

b) E~peciaes ab<~rtos c justifleados nos doCJ•eto. 
ns. 5,215, d•} 21 de agosto de 1019, 5.230, de 1' 
de setembro de 10W e 5.2'1\l ; 

c) Extraordinarios abertos de conf?rmidadc cor 
os decretos ns. ;J,l\10, de 4 Je JUlho de 1919 
5 2G5 dr, G de dezembro de 191\1; 5 271, de 1 
d~ ja~eiro de 1 '.)20 c ;>.205, de 7 de fevereiro d 

n 
' 5 
e 

J\)~(). 
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1920 <H Approva as contas do exercício de Art. 3. o São reconhecidos e confirmados os rc-
l'.Jl9. . . cursos e receitas qne teve o oxereicio do lUl!J, 

flxaclos em tí9.H3:G:l2$0GO, rpe cornprchendem : 

a) A renda ordinaria arrecadada de accordo 
com a lei n. 732, de 5 d;, outulJro de 1018. na 
il_nportancia de 1-1.510: Ul0Sl39 e a extraordina 
rta at•rcJcadada de accordo com os parngra-
phos da mesma lei na importancia dn ...... .. 
7 .120:i70$:l5;J ; 

b) Os deposites em dinheiros e recolhido~ :-Na 
Caixa Economica, 6. 782:083::,;Go1 : no cofre de 
orph~.os, 1:42\l:frl:l::ll; de l•cns de ausentes ..... . 
61:01G$02G; de ílanr•.as c canr~ôe~ ............ ·• 
l.B78:55t,;;G57; na Gaixa ll. da Forc;a Publica 
112: l21B5:JO; na Caixa dos Funccionarios ..... 
3·11 :2ú7;S3BU ; no total de 8.G79:508$5\l0; 

c) O liquido dos supprimento;; recebidos do 
exercício de 1920, no valor de 12·1: 153$:!85. 

Art. 4. o Os saldos demonstrados no balanr,'o 
em poder dos bancos e a debito de exactóres r 
divot·sos responsavcis, serão transpm·tados 
para o exercício de l\J:20, para o c!Ieito de se 
rem aquclles movimentados nas respectivas 
contas correntl's e estas, quando li!juicladas 
recolhidas e escripturadas sob a epigraphc 
Indemnizaçôes da renda eventual. 

Art. 5. 0 !>s rendas deste exercício prov0nicn 
tes ·de .Impostos de lançamento, que nào te 
nh~m s1do ~necadadas, farão parte da divida 
~cttv~ do Esta~ o. e cor,·, o taes s.;rão escriptu 
1 adas no cxercicto em que se elfectuar a co 
branr;a. 

Art. 6. ° Fica app~ovado o ba!anc•o do activo c 
pasSl\'0 do Estado f] ue revela a cstimaPàO dos 
valores componentes do Patrimonio do I~sia· 
do e as responsabilidades ao mesmo vincnla-
das, constantes do a c ti v o, as se"tlintes par 
ccllas : "' 

Proprio do Estado ..•....... 
Divida aci.iva ••••••••••• ,, • .'.: 
Valol·es do Estado ......... .. 
Amortizar;ào da divida cxtcmo. 
:llnnicipalidadcs ........... • .. 
llan~os no paiz c no extran. 

gcn·o •.•••....••••• , •..•.•.. 
1~::-::actorcs.... . . . , .... , . . . ..• 
Dtvtlrsos responsaveis .••••.•. 

No lotai de,. ......... .. 

E do passivo. 

21f>.17l: \):228\)'.)() 
50.121 :li7(JS21G 

•1. 771: 17~~lOG 
:.l.OI1:10JS200 

1tl, 2:12: 770gO:lO 

32.101:02(J~21G 
1, 75?:8:\~S~l5 
2. G:i-1: !J 171)35G 
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exercício do D!v!da externa fundad 
D!v!da interna fundad: .. •· .. · 
D!v!da 1luctu2ntc ..... .. 
Dtvtda convertid · · • · · · · · · · ... • 
Uanco~ a ...... ·· .... . . .. . . . . . . .............. . 

Bmprestimos : 

~Iunicipao~ .. 
E<;xel'cicio de 'ili2o .......... •• ············ 

.liG .121 :3t0SOOO 
GO.!H 21JOSOOO 
17 • !J I 7 7!JGS056 
2.3id:Oil08'000 
•1.0IG:ü;w$rsr, 

:1.%: 4:JOS275 
121:153S~lK> 

No lotai de 
............. 20I.ús2:~ll2S51il 

Com a dilfcren 1·a f · 
128:370:7\11~56:~. a avo r do P atrimonio de •.•• 

Art. 7,o Revo<>arn-sc a· d' 
rio. '"' s rsposit;ües em contra-

Em ~ de ~etcmbro f · · 
Senado, sob n. 38!~1 onvtado i sancç,lo pelo 

Sauccionado 
. Lei n." 773 de ll d 

Auctonza o goYerno a ont - ' · e setembro de l'l·>o 
d
cordo com as < omp~nÍtiErsardPem lac- AJ•rcsen!atlo em 'l de . ~ . 

as de ferro de · "es r a- di,cu · · · ago,to ]las· lar caracter part' 11 · ~SOtJS ren·imenta • ·sou Jl'llas ües 
spc'ctf-~'~et~i~~0J'~f1~~~t~~·tde ob

1

~·e: 3l~~ui~~~~~ rc~ebido e~;te~da~2n;J deua~\)ul~\~;~sa·~ 
como com 0 gov f< , em s 
defE:sa dos in te s cr.no ederal em No dia 90 f . . 
mineira I' d. re, ses da producPão t ~ ot cnvrado ao S d 
mini o d~ ;pa. 'os ás estradas do do- e l'edac<;[\o final, nc;sa ·d~~a o' com a segnin-

vlll[tO, ' a <lJlJll'OVada; 
O ?ong-resso Legislativo d 

raes decreta: o Estado de Minas Ge-

Art. I.• Fica o Pres'd 
zado,. desde jà re~lf;lte do gstado auctori 
credtto quo fol'~lll nece~~~~~ia~~ opcraçôes do 

a) a ontt·ar em accord 
estradas de ferro dg com as cornpanhhs d, 
tenham contracto'c caracter parti cuJo 't,' c ganiza · om o l<'st a 1 " que ,"·<;ao do rc:;pcctivo :. ·•. 1 o, par·a a l't)or-
~~~drdo desapropriar es~~Jr•;o de transporte 
ct , ante, se~Js acccssot.'io. as, material tlx~ 
o\?~~~ull~~lt<[Utl'ir o seu caplia~~~~r.Ipar cor.(l·a-
n· • • ' o, ou, em fim ,,. . <,oes, no todo 
~~\~~;~~~~s~~~~ Vdcni;;~tte n~ a;;~tl~lo lllJ~lo JlUC jul 
ferrnas , .. o l<;stado lin-:.tdos efcndcr 
1 u : · ~ c.om a faculdade 3" · .a . essas vias 
l et du·ettos I[Ue tenha ~ol;r ~cs~strr de ![unos 

I ) c as mesmas . 
> a entrar em accordo . ' 

vrsando dMcndcr . . com o g·ovcrno f, 1 
;~~n~dl~gct~B ~~s o~~~~;d~~,~~ 1~rJ:~·o,~uc,;~{oe.~~J· 
verter !>' , nulo, ou l[lle a cllc 1 o dornmw 

• <~ta o que JlOd . < evcr<t1, re 
convcn•;ôcs, como t . era llrmar ajust•'. · om,\1-as em . ,s ou · contracto de 

1920 
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Auctoriza 0 governo .a entrar em arrendamento, sob condições que julgar con-
acconlo com as companhias de e~- venientes, com a faculdàde de dc~ístir de 
tradas de ferro, de caracter parti- quaesquer direitos que tenha 'sobre as mes-
cular, para a reorganização do mas, reconhecidus ou não officialmcntc pelo 
respectivo serviço de transporte, governo federal, podendo tambem lhes dar 
bem como com o governo federal opportunamente a .organizaç:lo que entender 
em detesa dos interesses da pro- mais util ao servi1;o de transporte ferro-viario ; 
ducção mineira, ligados :\s estra• 
das do domínio da União. c) a ceder á União, nos termos rtue julgm; mais 

convenientes, o ramal ferrco de Paraisopolis; 

tl) a abrir creditos para a conslruc•;~lo de ~estra
das de ferro feitas directamente pelo E~tado. 

Art. 2. o Fica o governo. U;Uctorizado a subven-
cionar as camaras Mumcrpaes c as empresas 
<[UC se organizarei!! para cor:strucção de estra-
das do ferro de bttola de cmcoenta centime-
tros a um metro com a importancia de_ ...•..• 
5:000$000 a 15:,ooosooo por kilornetro, ficando 
abertos desde ja os ll'ocessal'les creditas,. 

Art. 3. o Revogam -se as disposiçües em 1 con-
trario. 

No dia 3 de setembro foi enviado à sanc1;i't0 pelo 
Senado, sob n. 380. 

S:1nccionado 

Lei n. 760, de G de setcmbr·o pe 1020. 

Auctoriza o rrovorno a crear no an- Apt:escnt~do em ? de agosto, passou pelas trcs 
tigo ,Jardin? Dotanico de Ouro Pre- dtscussoes ~egrmcntaes nos dias I;l, l'7 c 25, 
to um paüonato agrícola, nos mo!- tcnd? recebrdo uma err,enda em segunda dis 
des do Instituto João Pinheiro. cussao. 

No dia 26 foi enviado ao Senado com a seguinte 
rcdac(;ào final, nes~a data approvada : 

10 Congresso Legislativo do Bstado de Minas Ge 
l raci-l decreta : 

Art. l.o Fica o poder executivo auctorizado a 
crear no antigo ,Tardim Dotanico de Omo Pre-
to, um patronato agrícola, nos moldes do In-
stituto João Pinheiro, podendo para isso des· 
pender o que julgar nccessario. · 

Paragrapho unico. Caso julgue mais convcnien 
te, podera o g·overno ceder· a área ahi existcn 
te, a titulo definitivo ou temporario, a empresa 
particular que se obt·iguc a aproveitai-a exclu 
sivamcnte para a cultura do chá. 

Art. 2. 0 O poder executivo J}oderú contractar 
no Japão, na China ou na In ia, a vind<t de es 
pecialistas no cultivo e preparo do chú para 
leccionarem no estabelecimento a que se ra-
fere o artigo anterior. 
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I 
I 

GG Auctorila o govemo a crcar no an-~Art. ~- 0 

tino Jardim Jlotanico de Ouro Pro- trano. 
to"' um patronato a~1 i cola, nos moi· 
des do Instituto .IoM Pinheiro. Em 10 de 

Revogam-se as disposic;õcs 1em con 

f · enviado a sancção pelo se tem hro, OI 
soh n. :!8.). Senado, 

s:utecioruulo 

Lei n, 782, de 1G de setembro de 1920 

d , n 10 de agosto, pas~ou pelas tres 
('7 Auctoriz'l o "O\;erno a orrranizar na ApresentO: ,0s \~cnimentaes nos dias 1·2, 25 e 2~ 
J · · "' o •. c!J'scussoe. "' 1 'd rnerld'l' e111 ··e"un Sccrctari~ d:: Policia o Gahmcte d~sse mcz, tendo rece Jl o e •" " .., 

de InvcstJgar;ocs c Capturas. da discussCto. 

• . 31 f . enYiado ao Senado corn a seguinte 
:So dia fl01. 1 nessa data approvada: redacc;ão na , 

. r ron·1'olativo do Estado dfJ l\Iinas O Concrrc~so Ã-'l':) u .. 

Ger:res decreta : 

ó Fica 0 Poder Executivo auctorizado a 
ArL. 1 .. 1• n •. 1 Sec•i·rotaria da Policia o Gabinete 

Ol'fl'UJllZ~.-t 1.- ~ .J ._; ., ~ • I d'' '\"' 
1 "'Investi nações e Capturas, so > .a 11 ecçao 
~~~ del~gado. ~wxiliar quo fôr dc~Jgnado pelo 
Chefe de l'olicw. 

A ·t 2 o No re"ulamento que exp?dit• para yxc 1 
• .- 0 dest·t Jei o p odor Executivo devera ap cuç.t . ' ' t I C . d c, 

1rovciütr o pessoal do ac ua o,rpo e •;e~u-
I nça que scní desintegrado da Guarda C1vrl, 
ra "tnentado 0 numero de inspectores de tantos 
au, . t·'o· 
11uantos forem ncc~ssa I s. 

Art 3 o A actual directoria do Gabinete de 
rcic'ntiflcação c Estatística Crimin.al, flca ~o_n
ve!'tida em directoria da. Secretar.Ia da Pohcm, 
devendo o director, CUJOS. venc.unontos flcarn 
0 ,1uipal'_ados ao~, dos. fu_nc,cwnm}?s de, ,e.gual 
caten·orJa nas Sec!'etarras do Lstado, sei no-
m0.ado de accordo com o a!'t, ·1.0 do doc. n 
7s:'1, de l'J de setembro ~le lS~l! o te1· as a~tri
hnic'ôes do art. 22 do crtado ,d,ecreto e ma1s a 
do ~rt. 51 n. 2, do dec. n. 613, de !l de marc;o 
de 189:3. 

.\rt. 4." Fica o Poder Exe~utivo anctor~za~lt? a 
01-ganizar o qorpo ~le avwdt?rc,; da_ 1 olJcra, 
abrindo credrtos ate a c1uantra de c,m contos 
de r~is. 

.·\.rt. 5 o Esta hli cntr~rú em vigor desde a data 
de sua publica<;~i.o. 

Art. G. o Revoga:n-srJ as disposir;õüs em con-
trario. 

1!)20 G7 

GS 

1\120 G!l 

I 

-'61-

'l'ransumpt.o Observações 

Auctoriza o governo a o!'ganizar na No dia 10 de setemlJro foi enviado ú sancção 
Secretarin. da Policia o Gabinete pelo Senado, sob n 3\Jl. 
.de Investigar;ões e capturas. 

, S:anceion:tdo 

Lei n. 770, do U de setemlm) dE. Hl20 

Auctoriza o gowrnó ~- auxiliar com Apresentado em 11 de agosto, passou pelas tres 
a quantia de 200 cMlf.os de réi~ a discussões rcgimentaes em 13 1 lG e 20 desse 
construcçii.o do edifleio destimtdo mez. 
ao curso de Chirmca Industrial, a 
ser creado pda Esr:ola de Enge · ?\o di:J 24 foi enviado ao Senado eom :t seguinte 
nharia de Bello Horizonte. redac1;:\o flnal, nessa data approvarla : · 

O Congresso Legislativo do Estado de :VIinas 
Gemes decreta : 

Art. I. o Fica anctorizado o Gove~·no do Estado 
a auxiliar directamente on por meio do ga· 
rantia em estahch1cirnento do credit,•-com a 
quantia de duzenl.o~ contos de réis, pa1·a a con 
sl.rUCI'.ào do cdiflcio destinado ao. Curso de Chi-
mica' Inllustl'ial, a ser creado pela K;cola de 
Bngcnharia de Bcllo Horizonte. 

A1·t. 2. 0 A concessão desse favor sfn·á f~ita me· 
di.une contra~to, em 11ue a Escola se obrigue 
:t fazer gratmtamente todo o servir o de ana-
l_vses e de pcsquizas chimicas de C[~lC for· en· 
carregada pelo gstado, 

Art. 3. 0 Iteverter:i.o ao l~stado todas as installa-
c.;ôes e todos os materiacs do curso, caso a Es· 
cola venha a desapparecor ou a supprimir o 
Curso do Chimica Industrial. 

Art. •1_. 0 Révogam-sc as disposkões em con-
trarw. • 

Em 9 de setembro foi enviado a sancc;ii.o pelo 
Senado. 

· Sanccion:ido 

Lei n. 781, de lG de set~mbro de l!l20 

Auctori_za o gov~mó a o!Iect~~l' em.- Api:esent::do em .11 de agosto, passou pelas tres 
prcstunos ús CtlHlal':ls i\Iumcrpaes, rl!scnssoes regunentaes em 13, 17 e 20 desse 
qne o ~olicit_arern, para a construc· 111ez. 
c;üo de prodtos escolares. 

No dia 21 foi enviado ao Senado com a seguinte 
redacção 11nal, approvada nessa data : 

O Congresso Leg-islativo do Estado do :\Iirns 
Geraes decreta : 

Art. 1. 0 Pie· a ó governo auctorizado a effectuar 
omprost.imos ús ,:amat•as 1\Iunicipaes, que o 
solicitarem. p(tra \1 con&trucf;ào lle predios os-
colm·es, podendo düspendcr para esse fim até 
a fluantia de tres mil contos de rt>is. 

S. DA C ... 8 
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Transumpto Observações 

Auctoriza o governo a c!Tect~J~r em· Art. ~. 0 O g?~erno cobrar:í da~ Çamn~a~ ~ .Jl~ro 
prestimos ús camaras l\lumc1paes, maxHno de ti0 o ao anno, pela d1v1d.a contr<llnda 
que o solicitarem, para a construc· para com. o J?stado, a qual devera ser cornple-
çàO de predios escolares. tamente h<tmdada no prazo de dez annos. 

Art. 3. o As garantias dos alludidos empl'estí-
mos, são as estabelecidas pelas leis relativas a 
ernprestimos municipaes sendo, porém, o re~
pectivo se1·viço em moeda nacional. 

Art. 4. o O sorvi<;o do emprestimo, conul1;ará da 
da1a em quo o governo tiver ultimado o paga-
monto da obra a cg1e elle se destinar. 

• \rt. 5 • Fica o govcmo auctorizado a fazer ás 
Carnaras Munidpaes os emprestirnos institui-
dos pela lei n. 5'16, de 27 de setembro de 1901 
com pagamento em moeda nacional. ' 

Art. G. o Fica auctorizado desde já, à alwrtura 
dos creditas necessarios. 

Art. 7. 0 Itevogarn-se as disposicões ern con-
trario. 

~o dia 4 de sctemb1·o foi devolvido pelo Se-
nado com duas ewendas. 

Hejcitadas estas p<~la Camara, no dia G, foi o 
projecto enviado de novo ao Senado, acompa-
nhado das emendas rejeitadas. 

No dia H foi enviado á sanc1;ão !'elo f)cnado, 
sob n. 400. 

Sancclonndo 

Lei n. 71H, de :!G de setembro de HJ20 

Auctoriza o governo a conceder a La· Aprese_ntado ?m I 2 de agosto, passou pelas dis-
dario Teixeir?, cego, o auxilio de cussoes reg1mentaes em 16, 20 o 31 desse 
300$0CO rncnsaes, durante um anno, mez. 
para aperfeiçoamento de seus es· 
tudos musicaes onde lhe convier. No dia 2 de setembro foi enviado ao Senado com 

a competente redac1;ào final approvada na vos-
pera. 

A H de setembro foi enviado á sancçilo pelo 
Senado, sob n. Hfl!J. 

Sancclon:ulo 

Lei n. 785, de 16 de setembro de Hl20 

Substitue o~ de ns. 5, de 1\JHJ, e 52, Apresentado em 10 de agosto, foi approvado 
de 1920, fixando em 3''/o arl valo- em discussM de prefercncia, no dia 12. ' 
rem o imposto para o arroz limpo 
e, em 8,'lf0 , o imposto para o arroz Nessa me~rna data foi approvado em segunda. 
com casca. discussão e, no dia 20, em terceira. . 

1'.)20 71 
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Transumpto Observaçõe~ 

li Substitue os de ns. 5, de 1\ll'J, e 52,No dia <>4 foi enviado 'lO Se d · 
de Hl20.' fixando em 'iJo/o rul valo:, redac;:·ào fi~al <apjJI:ov~·d na ~ co:JI f s.egumte 
rem o 1mposto para o arroz limpo ' • a nessa a a • 

I e, em SOfo, o imposto para o arroz 0 Con"' L · 1 t' com casca. ,rcsso eg1s a IVO do Estado de Minas 
1 Geracs decreta : 

I 

I 

. Art. I~ 0 O imposto de exporta1:ão do arroz será 
de 3 / 0 atl valorwz, p~tra o limpo ou pilado e 
de \l' lo para o arroz com cas1~a. 

Art. 2. o Itevogam-se 
trario. 

as di~posiç.ões em con-

A 'J de setembro foi enviado á ,ancção pelo Se-
anado, sob n. 388 • 

Sauccionaclo 

Lei n. 775, de 16 de setemhro de 1920 

Estaheleec a pref 'rcn ·· d · d , .vados )l'ovi .· e • ua. os a \O- Aprese!ltado em. ll de agosto, passou pelas trcs 
fiHmto ao oflll<;>n~dd~ j)a~ ::1: .0 pr0\'1• d!SCUSSÔCS l'eg'IIllCiltacs li OS dias 18 O 28 desse 

CIO~ c JUSti<,a, · · mez e no d1a 2 de set:rnbro, tendo recebido 
emendas nas duas ultanas discussocs. 

Nessa mesma data, 2 tle setembro, foi appt•ova-
do em redac1;ão tina! e enviado ao Senado. 

W a seguinte a redacçào que teve: 

o co,lgre!'.SO Legislativo do J<~stado de Mina 
Geraes decreta : 

Ar~. 1. 0 Para o provimento do~ oflicios d: . 
tlça .te1:ào prefcrencia os bachareis f~rn~iJI;~ 
em direito e os advogados provisionado. . · 
rada, porém, a sua idone1dade 'mor'a! 8

' .. aJ!U• 
do. governo, rtue se servirá não só dos :ti~~~~~ 
dos c docum

1
entos apresentados pelos candida-

tos, mas ate d~ quacsfjuer outros meios de in-
formai;ào que Julgar convenientes. 

AI·t. 2.° Fica o Poder Executivo auctoriz·\do .• 
er~a1· na,s. comarcas. de Helio liorizont~' e d~ 
Ju~z de .r'~JI·a, respect1"':amcnte, o r1ua1·to e ter-
~?Iro o!hc10s. de tabellt~o e escrivão do judi-
cial e ?otas, fazendo livremente as primeiras 
nomcaçoes para o preenchimento tles:es 
cargos. s · 

Al't_. :1. 0 Nas cat~sas. cont?n,ciosas ou de juris-
tllcç~\o. voluntarw, mclns1ve as de inventario e 
d~J diVIsão de ter1:as e em c1ualquer acto judi-
?l:;tl as pa1·tcs so poderão comparecer em 
JUlZO. l'?Jlrescntadas. ,POr advogados formados 
em direito ou proVlslonados ou por si, nos 
termos do art. 4. 0 , ~:.o, da lei n. ·G\)5 de J.f 
de setembro de l'Jl7, ' 
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· 'l'ransumpto Observações 

Itevogam-sc as disposiçôe~ em corr E"tabelece a prefcrencia dos advog~- Ar-t. ·~·· 
dos provisionados par~ o pt·ovt- trano. 
monto de olllcios de justiça. gnviado á sancc;ão pelo Senado soh n. ·lill, no 

dia H de setembro. 

~nnccioruulo 

Lei n. i8G, de lC de setemhro de lU:!J 

Approva os convenios celebrados en. Aprcscnt~do em !G de agosto, pc:ssou P'~)~;s tr~s 
tre 0 Estado de 1\linas Qf)raes e os discusso<)S regwwntaes nos dtas H:i, 2., c 25 
Estados do Rio de .Janeiro e da !la· desse mez. 
hia em 5o 9 de julho de 192~ p~ra . . . , " o . , 
aflxaçM de Jinutes entre o primetl'O A 27 fo1 e,nvrado no S~11ad? .~?'~ ::t se,uwtc re 
e os dois ultimas Estados. clacç:lo fmal, approvada ''-ti . 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geracs dect·cta: 

Art ].o Ficam approvados o~ com:en!Ps cele 
brados entrn o Estado de :'olmas Geraes e os 
Estados do Rio de Janeiro e da ilahi<t por seus 
respectivos r0presentantcs, em 5 e 9 d<J julho 
do corrente anno, na Capital Federal, para 11-
xac;:io deJlnitiva dos Ji!J1ites entre o pt·imeiro e 
os dois ultimas Est::tdos. 

Art. 2.o Revogam-se as disposir;ues em con-
trario. 

ACCOitDOS 

Aos cinco dias do mez de julho de l\)20, cn; a sala 
de conferencias da Hihliothcca Nacional, na 
Capital Federal dos l•~staclos Unidos do Brasil 
o dro Braz Jlermenegildo do Amaral, delegad~ 
do Estado da Bahia, e Julio Bueno Brandão, 
Antonio Augusto de Lima e F. ~lendes Pimen-
tel, delegados do Estado de lllinas Geraes, to-
dos com plenos poderes outorgados pelo$ res-
pectivos gover·nos, ·- accordaram e rcwlveram 
que, para bôa intclligcncia e facil execução do 
convenio celebrado entre os mesmos Estados 
a 2:3 de agosto de l~H!l (o rtual é pelo presente 
ratiflcado, interpretado e rectili~aclo), a linha 
divisaria entre o~ Estados da Ualua e de :'llinas 
Ger·acs é a seguinte : das nascentes do l'io Ca-
rinhanha, por este cmso d'agua até sua foz no 
rio S. l•'rancisco; por este até a foz do rio Verde 
Grande; subindo por este até a cottflneucia do 
rio Verde Pequeno : pelo cm~o deste ultimo, 
passando pela lloeca ou Poço do Impossivel, 
at.ó a barra do rio Es{tigtto ou do Cavallo ; por 
este até o rio Riac 1ào ; pelo Itiachào até a 
barra do J·iaeho elo O, que servirá •i c limite em 
to•la sua extensão, prolongando- se a linha até 
a Pedra de Amolar ou Alto do Jurema; deste 
ponto conerào as diyi,;as pelo contraforte rtne 
separa as bacias dos rios Gavião e Pardo, até 

,, 
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TransUfll]lto 

ApproYa os convenios celebrados en-
· tre o Bstado de Minas Geraes e os 
gstados do Rio de .Janeiro e da !la· 
hia cni r, o 9 de julho de 1920 para 
a 1lxac;üo de limit<'s entre o primeiro 
c os dois ult i mos l•:stados. 

,. 

" 
., 

·' 

f 

Observações 

attir,gir .o Vallo Fundo; d<!Ste ponto em linh 
recta ate .a barra d? Mosctuito. llfflucnt<.J da mar 
11:mu du·m~a do no Pru·do, da hana do l\Ios 

a 

'lnito,. tamh<·t!l em, ~inha rceta, até o Jogar 
c.!E'n?mn!ado Pao de Copa, no divi~or da~ a~na 
do (~an!.lnl.l~), afflu•mte do ill'?scputo, c do Ma 
moott·o,. aitlucnte do Pat·do, d ahi pelo diviso 

s 

das bactas dos I'JOS P:H·do e Jequitinhonha atf 
a~ ,nascentes do rih<!irào c lo Salto ou dos Cunh~\s 

r 

alllucntc da mat·gem escpiei'lÜt do Jcqniti 
nhrlllha; por este ribcir:\o at.ú Nua foz, 0 pel 
talwcg do Jecju!ltnhouha atú u. cuchoeil'a d 
Salto Gt·andc, rpw ~ct•:\ cor·tucla em toda a su 

o 
o 
a 

(:xtensà~ pcl~t linha divisaria ; d'ahi tomru·{ 
•·~te ~. rlli'CC<;<w geral None-Snl, pela cham:,d 
Serr·a dos Aymorós at<Í o:; liulites do Estado d 
Es]Jirito Santo, e set·ft. a,,ignalada pela-; pri 
HlCiras grand~s eachoona~, no~~ rios tfllú ness 

a 
o 

trecho transpocrn a sei'!' a, o pas,:u•ú pela esta 
r:ã.o do "\ymorc':s na. Estr ad<t dé F•)Iro Bahia· 

c 

l\lmas e pela cachunl!·a rJ,, Santa Clar·a r. o l'i 
Mucury; a povoação do Salto Grand" (llll!'ger 
direita do J"qnitinhonha) é l'<'cGtthc;cid:~ r~i 
neira, e IJ<1hiana é recottlwcid:t a povo~c<\o d 

e 
o 
n 

Santa ylnra, no .~lnCl~ry. l'ara oxecnr:tto" dcst 
conven!o prover·a o o Governo l<'cdcral ao r·c 
conhecanento te~hmco da, g-nUJclos ear:hoeiras 

c 
a 

f~Ol' onde devora Jlé\Ssar a Jinlt:t divisoria n, 
Sena dos Aymores, sendo essa diligenci a 

a acornpanllada por um.engenheiro ele cada Es 
tado mteressado ; venflcadas as caehoeit•as d 
conllna.<;ão, a sn!L forc;a_e a sua capacidade d 
apro_vmtamon~o t;tdustnal, os dois cnç·enheiro 
(bahrnno e mm.eu'?) propot·ào ::tos rc~pcetivo 
goyer~os a eqmtatlva distriLui<;<lo dcllns pelo s 

s d_ors Jo.stados conflnantes para que sendo po 
~~~cl, flquo c,adn, urna sob a .Ílll'isdlcÇ:Io exol{ 
sn ~ de um ~st.ado ; e os govel'!los interessa 

8-
1-

dos res.olverao como lhes pat·eccr ma i:-; jn~to 
convement0. E por o a~sim terem convcneio 
nado. r?d~zern a cscrtpto o presente accorclo 
que ~e r· a t1rado em tres via~, todas assignarla 
llll!a para cada go\'et·no interessado, e a lei 

e 

• s 
cen·a par~ ser retn:ttida ao exmo. s1•• Prcs 
dente da Confcrenet:t de Limites Intcrestadoae. i-8. 

o -D,r. Br~z ~-Icrmenegll~lo do Amaral -Jnli 
I~ucno Bt :md.t.o.-Antomo Augusto de Lima. 
l•. :llcndes l'unentnl. 

TEH~IO !lO ,\CCORDO 

Aos nove dias do mez de julho do anno do m 
nov??e~.~os e Vinte~ ~m a sala do~ despacho~ c! 
~Itn\:;t.e.uo cl,a Ju,t.l(;a c Neg-ocras do Intel'iot 

tl 
o 

n.a Capttal I• cderal dos Estados Unicos do Br: ' t-s!l• o~ Senhores Jnlio Bueno llJ·andão Fra 
et.sco Mendes Pimentel e Antonio Augusto d 
Lrma, delegados elo gsta:io de :\linas Geracs 

n-
c 

Joà.o An~onio de Oliveira Guimari\es, José ?lia 
toso ?llara Fone e Francisco de Souza Lim 

' t-
a, 
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Approva 0 ~ com cnios celebrados en: l\)20J 73 tre o Estado de 7\[inas. Gcraos o os 
Esütdos do Hio de Janeiro fl da, Da_-
Ida, em 5 e \)de julho de l02f} P~~a 
a fixar;M de limites entro o primeno 
0 os dois ultimos Estados. 
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Observações 

, 1 . 1 Estado do Rio d) .J::tnoiro, todos 
deler;,Sr 0 'd ( 0 

10;10 • poderes outorgados pelos 
mnm os f) P " 1 • ue o· respectivos govemos, ac~or~ aram em <l , " 
J' · 't,. e Jtre arpwlles do1s hstatlos, .na ]1:1.1 te 
lllll cs r â os se~'umtcs ·-·a até anorn. contestada, ser, 0 · , ·" ,. · •. i· h liviso•·h partirá da foz do 1'10 r u·apetm-
m a. : 0 • ·... ;o r este acima atr\ a ca~hocira !lo 

~~a .e s<..,tJ.I ,t 1. on~ontra pouco ah:uxo da fa-
l'm~ll(~' ~l~lC n~nto . dessa cachoeira ~eguirá, 
zen a e ' · 0 ' · • · ·• 10 ut' · . ·~ e sP lhe ficar mais p1 oxin , , c 
pelo rl<pJg, 0 qu 'u> 'ta. pela curniada L!r•st 
a sr!rra ~a _Pedm . ~~i\ d~s J'ihcirões Bom Jar 
s~na atP; a confl~\? est~ ultimo até a sua conf.lu 
dun. e lwa, ~· P >o;nha; atravcssamlo a lu 
enc1a com 0 .\::

1 
. !.- Jelo divisor dás aguas en 

a 

o 

no Pornb_a' ~e":m ·' Xo do ltctiro, em dirocçâ 
trc osto no e o çorre'entes do curso d'agua ![UC t ·, · nasc · · N9rto, a.e as .. ~.,.' do !JCS()ngano oquepass. 

o 

flue IH~!'~ o cot,I ";}~ e descendo por aquell 
pelo sitiO da 'I '?1• ,;1a fóz no corrcgo do Descn 

a 
c 

curso d'a~;ua a 10 a 8 'á este ultimo corre•>o 
1 · tt"t vessar · "' gano, , a ll! a u\vi~~r de aguas CI!tl'e OS COITO 

e 

sogmra Jl~,? , e ~erra, do um lado,, e o eor 
gos Descn,..,.tnr al d<:! outro lado, a tu o pr!nt.:'\ 
rego de fnhal.m. d'ahi pela serra da D:visa 
Santo Antoll!O, ; Jonto em ([l!C este é cor 

o 
c 

pelo Serrote ,~}[·Pl~ Ide 21. o (vinte o um gráos 
tado JWl1 pa1

1'1. â,•stP ponto, P-111 linha recta, 1 
de lati~m.o do' cor.rego Viveiros no ribcir;~o d 
conflucnua por r•ste acima até o curso d agu 
Perd!(;tlo, d~t f·tzN;da da Bóa Vi~ta, e por est 
!JU,e dvcm v; e~~~ntrar a linha divisaria figura 

a 
a 
e 

ate e no ,1 l Ja orn·anizado em !005 (mil nove 
da no rn~/nico) Jlglos engenheiros: commissio 
cen1tos e Jelos uovernos Fuminenso e J\lineir 
nacos \JC'i~ J'0 accordo de 1 \) ( doscnove) d 
em excl~r{ do l'Wl (mil novecentos o quatro) 

o 
o 

NoVPill · · l' · · d'ahÍ pela referid~ .linlw c lVJsona! ta! com 
j 

o 
.1 .- tra<'ada no dito rnappa de l!lf!<> ,(nu! nove 08 ~os'e' cinco), até encontrar os h mitos do Es 

f''j0 do Espírito ~ant'?·-:-A<? Estado de _Mina 
G'\~!'aes é reconheCJd~ JUI'!Sdicção exclusiva so 

s 

1 , a cachoPira de 'I orr.bos do Carangola e1 ll'e ' , l ld . . I , .. n 
toda a exto_ns!lo_ ( -~ s1~as !tu:. ,a~ e ~o :1 e as m 
·tallar·õc~ mdnstllaes ali! exist.erlte$ actualmcn 
~e' em ~irt.nde do concessões do mesmo Estad 
-Fica cnl.enrlido qtw a nomonclatma usatl 
neste ternro de aecor.do ó a ([Ue se CI!eontra n 

o. 
a 
o 

ref•}J·ido mappa de n_Hl novecent?s e cmeo (! \)Q;, 
a~~ignalando os d~vcr sos acc1~entes geogr. 

} 
a-

phicos e as propneriades Jl?I'ticnlarn~ de!! 
constantes; e sonrprc que a linha e~nflnatori 

e 

soo·uir por sonas cntende·so qur o pela c 
;11'{àda, e t[ll:tndo ;cgn_iJ' os cursos d'agui!- é pel 
«Talwcg».-- E pn_r assun te~c.m C<Jl!VencJonar!o 

a 
u-
o 

reduziram a escrrpt.o o accor ~lo, em rJ!Iatro VJ, 
a 'Si"ll'tdas nma para cada bovcrno mt·ercss 

• as 

;l~· "'a t,orce'it·a para a Conferencia de Limite 
lnt'ercsUH!o:ws e a fl'I::trta para ~.e remottcr a 
Archivo l'ul,lico Nacwnal.-.Tuho llnono Bra 

a-
s 
o 

I!• 
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73 Approva os convcnios celebrados en- dãn.-F Mendes Pimonte!.-Antonio Augusto 
tre o Estado de !\finas Geraes c os de LJI!l:t,·-,loiio Antonio de O!iveii·a Guimarães. 
Estados do Rio de .Janeiro e da Ba- - José i\Iat.toso !\laia Forte. - Franci~co do 
hia em 5 c \1 de julho de Hl20 para Souza Lima. 
a fixação de limites entre o primeiro 
o os dois ultimos Estados. No dia O de setembro foi enviado àsanct;ão pelo 

Senado, s::>IJ n. 387. 

Snuccion;ulo 

Lei n. 780, de lG de setembro de 1!?20 

71 ,\uctori~:t o governo. a reformar os Apresentado <élll lü de agosto, passou pelas tres 
os scrnços da AssiStcncia ae Alie- discussües regimentaes nos dias 18, 23 c 25 
nados. desse mez. 

::\o dia 27 foi enviado ao Senado com a seguinte 
I·edacçfto final, approvada a 26: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas Ge 
r aos dec1·eta : 

Art. 1,° Fica o poder executivo auctorizado a 
rrformar os servir;os da A~sistcncia de Alie 
nados, tomando as medidas e expedindo os re 
gularnentos que para este 1\m julgar nocessa-
rios, 

Art. 2.eo Fica egualrnente auctorizado o poder 
executivo a crear na Capital do Estado um pa-
vilhão para oiJservação de indivíduos suspei-
tos de alienaçüo mer.tal. 

P at·agrapho unico. O governo Ilerm ittiní à Fa-
culdade de Helio Horizonte uti izar-se dos sor-
vit;os do pavilhão a f(Ue se refere o artigo 
anteri?r para o e!lsino theor!co e pratico de 
psycluatrta, mediante condtções que se con-
signarão em regulamento para este fim expe-
dido e no contracto ![Ue o governo celebrar 
com o referido estabelecimento do ensino. 

Art. 3.° Fica ainda o poder executivo auctori 
zado a subvencionar os pavilhões rtuc, {Jara 
tmtamenlo do doentes mentaes, os cstabo eci-
mentos de caridade existentes no Estado se 
propuzerern a créar o a manter annéxos aos 
mesmos estabelecimentos, 

§ 1. o A subvençi'to de que cogita este artigo 
sará dada. à installar;ão bem como á rnanutcn-
r;M dos pavilhões referidos, 

§ 2.o Fixar-se-ão em regulamentos que, para 
este fim, expedirá o governo do Estado, assim 
como nos contractos quo este celebrar com os 
e8tlthclccimentos mencion;;dos neste artigo, as 
condiçôes de subvenção de r1ue tl'ata o nteWIO 
artigo. 
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A · · , do·· pavi!hõ<Js a que sere-nctOJ:Jza o goYcrno a reformar os § 3:• ·A consln!cr;.to 1 J •rá os planos 0 oJ·Pa-
~OJ'I'IÇOS da .\>sistcncia de ,\Jiena- fere e~t<l ait!go 0, 10 , 1ecc.govcrno do Estado: 
dos. mentos ol'gall!zado:; pe 0 

•.. r'i~ subordinados :'L Directoria de 
Art.. 4. ' l'11Ca 1·,. ·ta<.lo os scrvirjos constantes dos flygHme to ,~ . . . 

artigos segundo o te! cell o. 

, " 0 Fi a 0 poder exec~lti v o. anctorizado a 
IA! t. " c ditos nceessa!'Jos a montagem e 

ilhl'lr o.s edr0
05 ~,.;J'I'i<'os mencionados nesta lei. 

I~XIJCUc;:tO ' ·' ~ 

Art. 6.• 
trario. 

Jtovog::un-:ic as disposiç•ies em con-

I l setembro foi cnYiado ú ~ane•;ão pelo A ll t c .. , .. , ,, s0 nado sob n · .,.),), 

Sanecio na elo 

· 7i8, de 10 de setcrr.bro de El20 Lo! n, 

. 1. do em 10 do a"osto, passou púlas trcs 
Anetol'iza o governo a estaholccor 110 Aiclil.1'~.·c'e11~~s:;es rcgimnntaut nos dia~ !8 d-3 agosto 0 Estado, em pontos. cot~venie.n.t,c~, ., 1 IJUat,ro postos vctermarws ·p .. tl '' o I. 0 o 3 de scl01ll )!'O, 

>Ot'\·i,·o de JH'Ophylaxia e {:o~nh8te 
<1.1 ~ c:\r1iwotias c mais mole~tnts do ~ .. s ultima data foi envia1lo ~o Senado com a 
;;ado. · ~~J:uinte rcdacção final que fo1 adoptada : 

0 Congresso Legislativo do E~tado de Minas Gc. 
rae.s dccr·cta : 

-\rt. 1. o g' o governo auctol'Ízado. a cstahclccer 
• 110 Estado, em pontos convcn.rentcs, quatro 

postos vetcrinarios, p~ra ~ se!'YJÇO de p,rophy-
Iaxia c combate das e.p1zootws e das v~nas rn~
lestias do gado bovmo, cavallar, sumo, Iam-
gero e muar. 

Art. 2 o ;o.1o regulamçnto que ft)r expedido, o 
croverno dctctminm·a o pes~oal de cada posto e 
~s respectiVOs vencimentos. 

At'l. :J.o Fica o govemo aactorizado a alH·ir o 
credito necessa!'Ío para cx<JCtlf;t\o desta !oi. 

Art. .J, o rtcvogam as dispo:;irJ•cs em contrario. 

A 11 de setembro foi enviado ú ~ancr;.t1o pelo 
Senado. sob n. •11)~. 

Snneclomulo 

Lei n, 7ü5 de ~1 de S<~kmbt·o do l\l20 

lü2o 
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71) AuetoJ)z:t n gove~no a. re?r·gamzar o Apresentado em 17 de agosto, pas:-:ou pela~ trcs 
serv11;o de pcmt.encmrJas •3 o de discussões rcgimcntaos nos dias lü, 27 e :n 
colonia~ correccionaes do l~stado, desse mcz 
mandando construir na Capital uma ' 
penitenciarJa modelo com capaci· 
d•tde para mil detentos. No dia 2 de setembro foi envia do ao Senado co11 

Fixa o impo~to ad-valorcm sohre 
expol'l ar;:'w do manganez. 

a seguinte rcdact;ão flnal, approvada na ve~ 
pera: 

O Congresso Legisla ti v o do Estado de :\li nas 
Geracs decreta : 

Art., 1.° Fica o governo anctorizado a reOI'J.!'U· 
nizar o seJ·vir.:.o do pcnitcncim'ias do Estado 
bem como o de colonias col'!'eccionaes, man 
dando construir, na Capital, uma penitencia!'ia 
modelo, de typo modll!'IlO, com eapacillade 
para m i! detentos. 

l'a;·agrapho nnico. A sna construcr;ão sei'<\, tan-
to •tuanto possivel, feita por socçües, do fôrma 
a ir sondo utilizada progressivamente c a se 
a pro I' Citar nclla o trabalho do's dot cntos. 

Art. 2. 0 O governo crcarà uma çolonia penal, 
onde os detentos dessa penitenciaria se empr·e-
guem em trabalhos !'uracs. 

Ar·!. a.o O go_vcrno abrirá, desde já, os credi-
tes nccessarws para a execução de~t:l lei. 

Art. '~·· Itevogarn-sc as distJosiçôes em con-
t.rarw. 

Enviado it sancç:1o pelo S.:.nado em H de ~etem
hr.ê, sob n, ·1fX3. 

Saneciou:ulo 

Lei n, 7ü0 de 18 de setembro de 1\!20 

a Apresen~ado em "1,0 de. agosto, com0 sub~titutil·o 
ao pro.1ecto n. <J.J, lo1 a ellc preferido no dia 
17 ü passou pelas duas ultimas discnssõGs nos 
dias 17 o 20, tendo J·cccbido emendas em tcr-
ccir:t discussào. 

A 21 de agosto foi enviado ao Senado com a se-
guinte rcdacção Jlnal approvada na vcspera: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Gcraes d<Jcrata : 

Art.. 1.'' O;; exportadores de manganc~ I[Uú in-
sUt!Iarmn em tcnitorio mineiro c d~ntro do 
prazo do cinco annos, fornos clectrico~, par·a o 
fahrico de fcno-mangancz, pagar:io slimen!e 
illl]l"ISto de 1°/", ':l''/. e Gllfo, confor·mc o valor offi. 
cial da Jlanla fôr, rcspccthamcnlc, infeJ·ior· a 
IOSCOO, e ·Hl~IIOO a 50SUOO ou supel'ior a ':JI S•:OO 

s. DA C.- 9 
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Fixa o imposto ml vaiarem sobre :J 
expol'ta,,;ão do manganez. 

por tonclalla lle mangan•.~z exportado, dn.vcn-
'lo por,;m, transfor:nat· em fcr:·o-l ;ga, por meio 
daquellcs fornos, p<Jio mt:nos lO''f., do manga-
noz cxtrahillo. 

lt•woga o art. 2~> da lei n. 
17 de setembro de 1\!17. 

Art. :! • ° Fica· i~cnto de imposto de cxpona,;ào, 
o ferro mangancz fabricado nos fornos a qne 
~e r0.fere o al'tigo anteriot·, dmantc o~ cinco 
primeirns armos de funccionamcnto dos mos-
mos. 

6,.rt. 3.° Fica mantilla a actual sobretax1t elo 
rnnnganez. 

Art •. 1 • Itevogam-sc as disposi<;ôcs em con-
trario, 

Em !l de ?'setembro foi enviado á sanc<;fío pelo 
Senado,· sob n. :386. 

Sancelonndo 

Lei n, 777 de 16 de setembro de 1D20 

:o~,, dt1 ,\prcsentado em 1~ de agosto, passou JlP!as Ires 
" discussôes regirnentaes nos dia~ 20, 21 e 27 

desse mez. 

A 28 foi enviado ao Senado com a mesma rcda-
c,;rto com que foi apresentado. 

Pende do delibera,;áo do Senado. 

\.ur.torizn. 
0 

"OVOt'no a mamlar ex- Apt:csent::vlo em l(l do agosto, P.as~ou ]H!la~ tres 
' p~dir i'it.u!o'S 1woviso 1·ios aos act.u- dtscussões regirucntacs no~ llws 21, 21 e :w 

aos ocwpantc~ de lotes de terra~ desse mel .. 
no nucleo «Rodrigo Silva», ji\'cssa nlti 111 a data foi enviado ao Sc:1ac.lo com a 

segui!tle redac,;ão final : 

O congrcs~o Legislativo do Estado do :\linas 
Gc:!'aes decreta : 

Art. 1.° Fica o governo aactorizado a manuar 
expedir títulos provisorios aos actuat•s oceu-
pante~ dos lotes de tor:·a~ no nucleo ~<l~n<ll'ig-o 
Silva», considerados intt·usos, c <!UC o re,1ue-
rcrctu na fôrma da presente lei. 

~ 1. o Os ennccssionarios desses lotes, do posse 
do rospcetivo titulo provisorio, pagar:.io o de-
1:ito da conccssao dos m•:smos em cinco Jll'<ls-
ta<;óc~ eguaos e annuaes, a contar ela data de 
oxpelli<;üo tln<!uclle titulo. 

§ 2. o O pagamento será feito dcnlro •lo anno 
cor·t·c~spondent.c a ca,Ja prcsU:t•;:io n do tit.nlo 
provisorio constarJ.o as cond,::•'>•)S da conces-
~<'to, prcllxadas na presente lc1. 

o 
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Au~tor!za o govcr.no a mandar expe- !'i :1.• Ao concessionario que completar o paga 
d1r tltnlos pr·ovtsortos ao~ actnaes · tn:Jn1o, ~el'à ('Xpedid() o titulo deflnitiyo Jt 
occupantcs d~s lotes de tonas no pl'Opriedade na f/,rma das leis c rcgulan,entos 
nuclco «Hodrtgo Silv:J». em vigor, ' 

'· 

Art. 2. 0 O colono que deixar de p:1gar, pontual 

I 
mente, as presta,;õeB devidas, perden't direito 
ás hcmfcitorins que houver feito no lote c c~to 
'"!'á considel'ado v::tgo •J vendido em llasta Jltl 

1 
hhca. 

L\.rt. :\. 0 Aq11elles que se estabelecerem em qual 
I quet· dos lotes Yaf!·os des,;a coloni:J, a contar I da data desta lei, sem titulo legitimo dü occ:n 

paçào, nenhum direito tct·:io ús bemlcitoria~ 
<JUC ucllcs flzercm. 

Art. (,o Fica, cgualmcnte, o gonn·no auctori-
zado a. ceder ú Camara l\Innicipal do llatbacena 
os t.enenos situados nas proxin~idad•,s da «Es 
taç:1o de Registro•, na Estrada d" Ferro Ccn 
tral do Bra.zil, pat·a sct·enl povoados, 

Art. ;;,<> He1·ogam-se as disposi<;.õe>' em con 
trario, 

No dia lO de setembro foi em;iado :i sanc,;ão 
pelo Senado, sob n, 3u2, 

Snnccionntlo 

Lei n, 783, de lG de setembro de lU20 
Anctot:iza o p:oYe!'no a t·eor'"ani~.nr os 

set·nços da Dircctot'ia d~ IIynienc 
do E~tado, · " 

Apresent.ado <':m lU d.e setembro, passou pela~ 
tres dtscussoes regllnentaes nos dias 21 c ~8 
desse mez e 1.0 de setembro, recebendo emen-
das em segunda discussão, 

: r,~ ... 

Em 2 d~ setembro foi envlado ao Senado eom 
a ~ogumto rcdac~:1o final, approvada na vos-
pera: 

O Congt·e~~so Legislativo do Estado de :\Iinas 
Geraes decreta : 

Art. ],o Fica o governo auctorizado a rcot·"a• 
1~izar os serviços da Di:·ectoria d!l llygieno"'do 
hstado. 

Art. 2 .. 0 • E' concedida ao governo do Estado 
auctortza~M para entt·at· em aci::ot·do com o n·o-
Yerno 1•'cueral para a excctl<'ào do Set·vieo':.!o 
Prophyluxia ltUJ'al, dev,•tHlo' ser appt:éalla, 
nas zonas em qne cstiw·r sendo executado (~,, 0 
serviço, a legislação fedet ai referente ao as 
sumpto, 

Art. 3. • Fica o governo auctorizado a rcoro·a-
nizar o scrYi,;o medico legal, installant!o-~ c 
apparelhanuo-o convenientemente, a cargo do 
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Auctoriza o go':erno a.rcorgani~a.r os 
serviços da D1rectorw de li.) gwne 
do Estado. 

, o hservar;ões 

1 ,. ·oal compet<\nto, por fór.ma . a ([UC o.ll • 
11 e~~"' de~orli[Jenhar, com cflicJencla, os segui!! 1 os~.. · 
tos trabalhos : 

1 •• exame de corpo de dolicto nas pes:;oas ; 

2." exames do sanidade physica e d!l sanitl:ul• 
mental; 

:J." exames em accidontes no trabalho ; 

•l.o exame de identidade do pessoa, dctoJ•rnin:~ç:1n 
de sexo, edadc, etc. 

5•0 aulopsias c exhuma,;ões; 

G. o exames radiologicos e radiographicos ; 

7." veriflcaçüo de ohitos; 

~ " examos micro,.;copico~, ch}micos, bacteJ·eolo 
• giéos, cr·yoscopicos e domms. e.xaiues d~ laho. 
ratol'ios concernentes a pencias medico 1·>. 
gae~; 

<) " exames do jnstrun10nto do crime <:ont.ra a 
· ·vida e segman1;a das pnssoas : 

10 o exames de manchas, mai'cas, impressõ_os '" 
outros vestígios encontrados no local de t:l'lrno; 

u.o (•xames hiologicos e anth:opologicos; 

12.o exames toxicologicos; 

1:3 o ~crvi1;os photographicos, de desenho e le-
vantamento de planta. 

.\.rt •. !,• O scrvi1;o poder:'! ser feito dii·:ctarncnto 
pelo Estad_o .ou encarrr)gado p~r este a Facullla· 
de de MediCma de Bel!~ IIon~.onte, a ctnal se 
obrigará, ainda, ao scgmnto : 

1.o Organizar . um museu de peç~s que interes-
sem á medicma legal c o arcluvo dos factos 
;nedico lcgaes c policiaes de importancia ; 

·> o Attendcr a todas as requisi1;ões feitas pelas 
- auctoridadcs policiaes para .serviços medico 

lega"s na capital c nas .localidades do E,tado 
sct vidas por estrada de !erro ; 

:L o Dar parecer motivado sobre todas as ques-
tões medico .legaes C!U? ,lhe for.em. provostas 
pelas auctondades pohciaes e Juthcu1nas do 
Estado: 

t.o Elaborar rclatorios sobre os casos de accidcn-
te~ no trabalho ; 
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Anctoriza o governo a reorg:.nil.a\' os 5. • Hover os exames medico legaes que lhe f o-
serviços 1la Directoria de H;rgicne rem ren.ettidos pelas au.::toridades policiaes o 
do Estado. judiciaria,; do Estad(); 

G ·o Organizar a estatística medico lcl?al c pres-
tar á directoria do serviço de idcn t!tlca,•ão as 
infol'mações ao seu alcance ; ' 

7. 0 O,·ganizar e manter o registro medico le-
gal do E~tado ; 

8. • l\Iantor um cur,;o de medicina legal, que 
preparo proflssionaes para o desempenho do 
cargo no territorio do E,;tado. podendo assistir 
ao mesmo os estudantes de direito e pessoas 
extranhas ao curso da Faculdade, desde ctue 
auctorizados pelo Secretario do Interior; 

!l. c Fornecer ao Secretario do Interior e ao Che-
fe de Policia relatorios semestraes dos servi-
•.:os rr.edico legaes realizados no decurso do 
,;emcstre ; 

lO. o Elaborar instrucções por que ~c devam 
guiar os medicos legistas nos seus exames, 
~ubmettcndo·as á approvarào do Secretario 
do Interior. ' 

11.0 O,rganizar. os modelos P. instrucções para o 
s~rv.u;o med1co e anthropologico das peniten· ciar1as ; 

12: 0 Auxiliar, no ensino da tcchnica policial, a 
m~trucçà~ . dos agentes de seguran•;a c dos 
guardas CIVJ s, mantendo, para tal effeito um 
curso especial. ' 

Art. 5.• O governo abrirá os creditos que fo-
rem necessarios para a execução desta lei. 

Art. ~.o Revogam-se as disposições em con-lrarlO. 

A H de setembro foi enviado á sancçào pelo Senado. 

S11ucclou:ulo 

Lei n. 791, de 18 de setembro de l!l20 

81 Auctol'iza o governo a installar as Apresentado em 19 de agosto, passou pelas tros 
comarcas supprimidas, em todos discussões redrrimentaes nos dias :n c 2G de 
os termos que distarem CO ou mais agosto c 1.!' e setembro, 
kilometros da séde das comarcas a 
que foram annexados, A 2 de setembro foi enviado. ao Senado com 

a seguinte redac•;ào final, approvada na vos-
pera. : 

O Congresso Legislativo do Estado de l\Iinas 
GC'raes decreta : 
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,. ,. "ovcrno do Estado auetorizado 
'nstallar a~ Art. 1.° Fica 0 

'"' • ·as supprimidas em todos Auctoriza o govc.rn? 11 
• · todos os a instai lar as 001.11_m ~· · d~t sé de das comarcas, 

comarcas stJipru~Jr~a6ô ~~mais ki· os tern}o~. <tue r:~~~~d~~~. sessenta (C!JJ ou mais 
termos f[Ude ~\iuedas comarcas a a. <[UC or,:mda• ·w·z que estes lermos tenham 
,ometros a se e Julomctros, '· . · · t f ·ense a juizo do "O-<[UC foram annexadas. ponderavel movrmcn o or · ' · " 

· · verno. 

, t 9 0 1'\ão se ,·omprelrendern na disposiç:ío 
"'

1
' ·• ~· , .• ;, 'nt<lt:iot· os termos c1ue es.trver·em 
do ar ti,~ aé 1 . ·'as connrcas 1-c~pec\lvas por ligados as ~ ~ 0 ' .u' · ' 
estra<las dc ferro ' 

,, 0 Fica 0 gm·erno do Estado aucto_ri~;ado 
Ar·t •. ). . ·t ·uar as comarcas suppnrnrdas 

tambmn a ms a . de ,, nos termos annexos, UJ'a renda na se · · 1 . · · c ·' .-do nos tres u tJmos excrcicros 
houver. ~t~m~.t ·.~dia de <!lJal'cnta con~o.s ele 
fl~anc: 1 ~,0' 'erl'de~:~~mente de outros re<[tllsttos. rCIS, ltluCp 

1 Ie; vi"orarà dosde a data •\.rt. •1. ,, A pre_,sen e · o ,, · · 1 t 
• 1 1 · .ficando, de sue .J.a, a JCr o o da sua pu 1 rca<;ao d 

necess<trio credtto pam occ'Dl't'Cl' as o~pcsas 
que motivar. 

Art. 5• 0 Hcvogarn-~<l as disposit;õcs em con-
trario. 

~o dia 11 [oi enviado à sanc<;fto pelo Sen~elo, 
sob n, •10;.>, 

Sauccion:ulo 

Lei n. 787, de IG de setembro de 1020 

1 1 el'J 20 de o gosto, passon nelas lrcs \.pprova a decisão proferida pelo juiz Aprescn .~<o l'~L.'itnentacs em 23, ~5 e 27 • ' d li;eito da comarcil de Poços de discnssoes •.> 

c~lda~. e.m 15 de .iulho dofc'otrren- ,. ·''a ~s foi enviado ao Senado com a mesma 
0 arbitramento 01 o pa· "o ut <- ' • • t ·' te anno,_ n . t" ··d divi·as r·cdaceão com <[tte lor apr·esca auo. rJ. soluçao das ~~~os oes c .' • 

entre os mumctpJos de Caracol 0 A 9 de ~ctcmhro foi enviado ú sancção pelo Se-
Cal elas. nado sob n. 3DiJ. 

f: .•. ·· Sanccionado 

Lei n. 71i0, ele 11 de sotembt·o do 1!)21) 

. t d crn 21 d" a ~rosto, passou pelas treK Auctoriza o governo a abril· um cre- Apd~E>se~ :~ '~ 
1
. ,.,. 1• 111 e;ta~~ · nos dias 2:1 e 28 de ,,. t' t' · 1 • trezentos<' rscus~<J~s < • .., ' • · urto a e a fJnan r a <.c .. · · · ,1 c 1 o de sctembr·o. cincoenta contos de rei~ \lar a a ngos ,o . · 

installafi:l.O de um Instituto <c Ha· 9 1 ctcmhro foi enviado ao Senado com a 
.. dium, na Capital, destinado ao tr~- A ~ .. < 0:n~c ;·edac\[LO f! na!, approvada na vns-tarnento do canccr o outras mole,. se,ur. 
tias em ttnc tenha indicaçD..o a ra- pera · 
dium-therapia. 0 Congresso Legislativo do Estado de l\linas 

Geracs decreta : 

o 
c:l 
c:l 
-< 
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'l'ransumpto Observações 

Auctoriza o governo a aLrir um cre- Art. 1." Fica o governo do Estaelo auctorizado 
dito at<· a qnantia de trezentos e a abrir o credito até a quantia ele 350:0008000 
cincocnta contos de t_'t\is para a para a installação de urr, Instituto de Hadium 
installat;üo de um lns1.ttnto de lta- na Capital, elf\stinado ao tratamento do cancer 
dinm, 11a capital, destinado ao tra- e de outras molestins em que tenha indic~,çáo 
monto elo eancer c do' outras mo- a radiurn-therapía, dando ao estabelecimento 
]estias em quo tenha intlkac;ào a a organização rtne fôt· mais conveniente de 
radium-tltcrapia. accordo com os seus fins. 

.\rt. 2. o Itevogam-se as disposições em con-
trar·io. 

No dia 14 foi en·:iado à sancçii.o pelo Senado, 
soh n, ·l•)ü. 

Sancciou:ulo 

Lei n. 702, de 18 de se tem hro de Hl20 

Si iH<.nda snpprimir, ú medilla que va- Aprcsen'ado em 2.l de ngosto, pnssou pelas tres 
garcm, os cargos do juiz munici- diseu~sões rcgirnentaes em 25 de agosto e em 
pai nas sédE'~ das comár·cas, 1. 0 e 3 de setembro. 

No dia 'I foi enviado ao Senado com a seguinte 
redaçáo final, approvada nesta data: 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes deci"eta : 

Art. 1. 0 ScrD..o supprimidos, à medida que va-
gar·em, os cargos de juiz municipal nas sédes 
dns cornnrcas. 

Art. 2.o As fnnct;õcs dos cargos suppl'imidos 
scr<1o exercidas pelo juiz de direito. 

s l. 0 T·~xc:ptuam-se da cornpetcncia elos juizes 
de dl!'Cttu a fortna<;<lo ela culpa, nos crimes 
communs, o preparo do processo a <[Ue se 
refere o art. fl.''• da lei n. 757, de 27 ele setem-
hro de 101!) e as cxcctH;ões criminaes que pas-
sar<1o a pertencer aos delegados instituidos 
pela lei n. 552, de 18 dn agosto de 101! aos 
quacs ,·, applicavcl a rcstric<;:lo contida no art. 
!.?~>, do dcc. n. !.031. ele G de maio do 18m, nas 
ar.tribuiçõcs que lhe sào conferidas por esta 
lei. 

§ 2.o Compete av_.i~iz de ~ir:ei10, na s•ldc da 
comarca, o aos .JUizes mumctpacs, nos termos 
:mnexos, o rceehimento das tlenuncins c quci· 
xas c a dccreta<;flo da prisilo prevoutil•a, son-
do da exclusiva cornpctencia do juiz de direito 
o despacho de pronuncia ou impr·onuncia. 

g 3. 0 O juiz de direito, antes de decretar a pro-
, nuncia 'ou impronuncia, poder:'! ordenar c:>:·o!!l-

cio ou a rertuerimento do elenunciado ou que-
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Transumpto 

Manda supprimit•, á med.íd.a que yn;·· 
garem, os cargos de JUIZ muntcl-
pal nas sédcs das comarcas. 

Ohscrva<;õcs 

, 11 d a l'CÍII(l'liriç:lo de .testem~mhas, _:;~h a 10 a o, "dencia e outras diligencias crne JU.gat sua pros! • · 
neccssal'las. 

\ ·t. :l.• ~o de~pacho de pronu:tcia _o~1 impt·o 
· 

1 
· call<' recurso voluntano pata a Ca nuncHt ' · · . 1 d l' •I ·à mar a C!"íminal do 'fl'lbuna a ,e a<,. o. 

1 o E ·te recurso que sci·ú recebido em ambos 
§ 0~ cffeítos, deverá ser interposto n.o prazo cl_o 

".dhs 't contar da data da mtJina<,ào do d?~ " i·! de pronnncía, sogttíndo para supcno 
r:.~ct~~cía, nos proprio~ autos do processo 
indcpendontP. de traslado. 

• ') o o- autos serão remettídos d•}ntl"o de l!J 
i§ d."· . \ra o Tribunal da Rola~ :lo, on~e o re-
c~~~~ ~~er:í. julgade>,. observando-se o dis,posto 
no art. 221 o segumtes, do doc. n. 1.6<>1, do 
1'Jo:1. 

~ 3 o F' mantida a appellac;:1o, e:;;-o(Jicio, para 
~ a· cm{mra' Criminal do Tribunal d~ Relação, 

nos casos moncionndos ]~elo m-t. ,1fJ, da lei n 
72, de 27 de julho de 18\!3. 

\.rt -1 o Na comarca da Ca_pi'al, as funcr;õcs 
' c~nfei·idas pela presente lei aos delegados de 

policia serão exercidas por arruclles que o 
governo designar. 

Art. 5.o ~a falta ou in!Jl?dimento dos delegados 
formados as attribtuc;oes c1ue ll_JOs competem 
serãO exdrcidas por seus substt~utos Jcgaes, 
que porcehcr:\o metade do~ ':cncun.mtos que 
por lei couberem aos substttmdos. 

Art. G.'' As causas de cobrança. de dividas at··, 
500$000, sorào prcp_a~aclas c JUlgadas pelos 

· juizes de paz c munrcipacs dos termos. 

§ r.o Todas as outras cáusa~, _nos te!'I~los an?c-
xos, serão prcparad~s [~elo JUiz mumcipal c JUl-
gadas pelo jmz de direrto da comat c a. 

§ 2.o Nas súdcs das comarcas, as cansas de co-
hrança de dividas de valor cxced_:ntc de 
500:';0CJ) c as de qnalctucr valor que nao forem 
do 'cohmnr;a de divida, ~erilo preparadas e jul-
gadas pelo juiz de direrio, 

§ :J.o Das decisões do juiz de direito, pr·oferi-
'da:;, em 1.• instancia, nos casos do§§ 1_." ~!2.• 

cJ este artigo, c~hcm os, :·e_curso~ ,a~lmlttrdos 
em lei, pm·a a Camara Crvll do Lnhunal da 
H.r·]ar;üo do Est~do. 

,\t·t. 7. o :\a falta ou impedimento .<lo_.iniz muni-
eipal, a suh~titui<;:1o do juiz de du·cito far·~e-i, 

I 
I 1\)20 84 
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Transu.npto 

Manda supprimir, á me~i~a •tuo _v~
garern, os cargcs de JUIZ mumct-
pal nas sédcs das comarcas. 

Obscna<;ões 

na fó~ma prrJscripta pelo art. 185, do doc. n. 
-1.561, de 24 de abnl de 1\llG, com as rcstric-
r;ôes constantes do art. 181 Icttra c). 

Art. 8. 0 Os juizes do direito e os delegados de 
policia, supprimido o cargo de juiz municipal, 
terão uma gratiflcar~:lo especial, pelo augmento 
do servi<;.o, de GI_HlSUm e 800$000 annuaés, rcs-
pectiYamentc. 

Art. 9.° Ficam elevado~ a ,1:100$000, 5:5208000 c 
3:~l6ogooo, respectivamente, o~ vencimentos 
annuaes dos juiws municipaes dos termos an-
nexos, dos promotOI'•és das comareas de tct·-
C0ira entr ancia e dos JH'omotores de comarcas 
de primeira e segunda entrancia. 

Art. 10. Os actuaos juízes municipacs, cnjos 
cargos s:lo supprimidos pelo presente lei, tcl-üo 
preferencia, si o rerpwrer em, para o preenehi-
mento das vagas dos Jogarc;s de promotor de 
.iustic:a c dcll)4·ado de policia, 5i assim convier 
ao inte!'esse publico. 

Art. 11, Revogam-se as disposir}ôes em con-
trario. 

"'o dia 15 d~ setemhro foi enviado á sancc;:lo pelo 
Senado. 

8anceionat1o 

Lei n. nn, de 25 de Sül<Jrnhro do l'J20 

Anctoi·ir.a o governo a concede!" um Apr~sen.tado. crn ~'i de a~osto, foi rejeitado em 
auxilio de vinte cinco contos de Jl_l'lllléll'a d:S?'Js.s:lo, ~llll <>I de setembro, por ter 
réis para a construcção de um m?- stdo a materJa mcluula, como emenda no pro-
nnmento C[UC pet·petuc a rnernorw jedo n. ti:3, soln·c~ orr;am,mto para l'JZt con-
do dl'. Delfim :IIorcira da Costa stitnindo seu :11·t. 2G. ' 
Ribeiro. 

Auctoriza o governo a contractar com Apresentado em :30 de agosto, foi induido como 
a ltahira Iron Oro company Limí- emenda, no J.ll'C;je~to n. G:J, sobre or<.)~mento 
ted, ou com outras empresas, a para 1DZl, consittnmdo o seu art. 22. 
construcr;:Lo de uma ou mais ltSt· 
nas sid,!rurgicas no Estado, com a Desse projcJcto foram destacados pelo Senado os 
eapa.ciclúdc minillJa de 150.000 to- arts. 13 c H, para constituit•em o projecto n 
ncladas de producr;ão annual. G3 A. • 

Veja o projocto n, G3 A. 

Anctoriza o goYcrno n pagar as n1s- Apresentado em 2 <lo setembro, 
t:ls vencidas em processos ct·iinos, 
que não tonham ~ido paga~ por fal· 
ia de aprcscntar;ào dos respoctiYos 
mappas no tempo opportnno. Pende de primeira discussão. 

Auctol'iza o oovcrno a ahrir, no cor- Resultante de nma das emendas apresentadas 
rente cxerclcio, o credito ncccssa- pelo Senado ao projecto n. G3 C, destacado 
rio para supprir :t insufliciencia da por essa Camara elo projecto n, G3 (Orr_;amen-
verha do que trata o n. r)§ 1.'' do to), emenda essa destacada pl!la Camara pat·a 
art. s.o da lei n, 715, de 20 de se- C?nstitt~ir projc.cto em separado, sujeito ús trcs 
tcmbro de Hll'J. dtscussoes regnnentaes. 

Pende de primeira discussão. 

=-S. DA C.-10 
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Pro jectos iniciados na Camara dos Deputados em annos anteriores, 
que tiveram andamento em 1920 
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Tran~umpto 

:\!anda justificar as faltas dadas po- l~m 21 de julho de. l.\l2J ioi~apresnntado com pa-
las professoras publicas casa.das, recer para ser J'üJCltado ern segunda disenss:<o. 
durante L' dias antes c 30 depois 
do parto. :\'o dia 28, suhin:;t1ido a discus~i\o, foi approva-

do, ,,, no dm '' de ago.sto, ío1 approvado coll! 
emendas em terceira chscu:;:;[w. 

A 25 foi enviado ao Senado com a sr)guintcJ ro-
dacc;<lo Jlnal, al>]lrovadCL lll!~sa data : 

O Congresso Legislativo do Estado de :\lin~s 
Gcraes decreta : 

,\1·t. 1. 0 Tnclnem· ~o como falta~ justificadas, 
entro as do art. 3~J:3, §L'' do regulamento geral 
dn instrucc;ilo, as C[Uo forem dadas pelas pro-
fessoras pui~!Jeas casadas, durante lU dinf; an-
tes c 20 depo1s do )H\!' lo. 

L• A justiflcac;:1o ele Ines falta~ importa 
ahono dos vencim:nto~ intcgraes c.lo cargo, 
em. favor d.as protussoi·as cornprohendidas no 
at'IIg? anlo!'lor, scn~ prejuízo dos vcmr;in""ntos 
ads!.I'Ictos p~1· !oi ús ~uhstitutas, tlmante o 
penado refendo. 

§ 2.• P:.u·a cntt·arCJm 0m 12:oso do clirdto confrJ-
rido pelo a~t. !.• 1'lVCt·:io as profcssoi·as t'<J-
C[lHJrer ao Sc~crMai·w tlo lntoriot·, documenta-
do o seu J•equc,J·imento com :tl1osl.ado mc.•dico 
ou phai·macr,utico, e na falta de:.;te, do inspcJ-
ctor t!%ola1· ou das ouu·as aHdol'idatlo cpHJ 0 substituírem. 

,\ri.. ~. • Itevoq·arn-:;o as disposi<;.<'>os 'llll con-
ti·ario. 

S1tla d.as srssõcs da Camara dos Deputado~. ]),,]] 0 
llorJ~onto, 2~> d8 a(!:o,.;to ck l\!20, ... O pi·esi-
dontcJ, Jnsú Franeiscr> !lias I•'o1·te~ -o 1.•· 
~ecn:tario, .\dolpho JUhrJiro Vinnna. - o 
2." sect·eturio, ,Jr_,,.,·, Br·az P. (3om'''. 
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'l'ransumpto Ohscrvac;õos 
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:\Ia nela jnstiflcar as fal~as da< las pc· Nn dia 5 de sctoruhro· foi devolvido pelo Senado 
la~ profes>:oras publicas casada~, com as seguintes emenda~. l[UC fol'am appro-

- dmantc -15 dias- antes e 30 depors vadas : 
do parto. N. 1 

«SHbstitua-s() o art. 1. 0 do 1n·c·jecto n. :3, pelo 
seguinte : 

Art. 1.o Inclncrn-~o como faltas justificadas, ~n
tro aS <lo art. p.<J:l, § 1.0 do _regul. geral da tn-
Stl'llC<'lÍO, em nttmcro de tnnta, as <Ltte forem 
rlarlas' pela~ professoras pnhhcas casadas, que 
podCJ·ào goHal-as antes ou dcpo1s do parto como 
lhos convier». 

N. 2 

Addito-se onde convim' : 

Art.... Esta lei cntrarú em vigor desde a data 
de sua publicar;ilo, 

Enviado :'t sanc<;:lo ]li'! la CanHtra :m G de setem-
bro, redigido conforme o vencH1o, 

Sancdon:ulo 

Lei n. 'iGil, de 1-1 de setembro de 1020 

F'ixa as rlivk1s entro os municípios Em 27 do agosto de 1\Jl\l ~oi approvado ~os tres 
do Bornilm c Oul'O P1·cto. t.umos regllnent.aos e for envntdo ao ~enado, 

de cuja dehborar;11o ficou de!Jcndcndo. 

r~m 27 de ago;;to de El20 foi devolvido pelo Se-
nado com :3 omcrHla-,-a primeira o tcJ·ceira 
supprimindo os at·ts. 1. 0 o '1 "e a segunda nm-
dando a sédo de outros districtos. 

A terceira foi rejeitada e as d()mais foram ap-
l' r· o v atlas. 

Devolvidos ao Senado o projccto e as emendas, 
conformou-se o Senado com a dccis:lo da Ca· 
mara o rmviou o projecto ú sancção sob n. :383 
no tha .l de sctumiJJo. 

l 
I 

Saneeion:11lo 

Lei n. 7G5, do 10 do setombro de 1020 

1

1 Anctori~a r; gc.verno a instituir ;1m I<;rn 10 de setembro de .1'.118, foi approvado cru 
Internnto junto ao Gymnasio .Mi- primcit·a discu..;s;'lo. 
neir0 do l:lcllo Horizonte. No dia 27 de julho de 1\J!O foi rejeitado em se-

I= gnnrla <liscuss;io, por ter sir1o a matcria inclu.-
: rda em outro pr·ojecto (o d•J n. 1<J2 de 101\l). 

i 
i 

Hll!l 

l!ll\l 

1010 

1!)1\) 
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Transumpto Obsorvar;ôes 

Fix::t o imposto a cobrar-se pela ex- Approvado em primeira cliseus<lo em 23 dt' ju 
porta<;ào do anoz com casea e do lho de 1\Jl\J, no dia 12 do ago~to de 1\J20 fo 
beneficiado. refundido, com o de n. 5z, no de n. 71, 

Veja esse projecto (o de n. 71). 

Ct'<"::t o se!'Vir·o dfl inspocr;ào mectica Em 21 do julho de 101() foi appt·ovado em pl'i 
escolar. ' mcira discussão. 

Err, 2 de setembro de 1\l2(J foi J'c.icitado po1· to!' 
sido a matel'ia inclniüa em outro projecto (' 
de n. 5G). 

13 ?-Io<lillc::t disposit,'(ics da constituição Em 1\l18 foi approvado, no 1.• tur·mo cons1itu-
do Estado. c10nal, pelas duas casas do Congresso. 

Nos dias lG do julho, 10 e lG de :~gosto de 1\l~O, 
foi approvado ·pela Camara nhS tres discus:<oes 
rcgiment.aes, tendo nellas recebido algumas 
emendas. 

A redacc;ão fltwl,feita conforme o vencido, foi 
approvada no dta 20 de ag·osto, datit em 'JUO 
foi de novo o projccto ao S<mado, onde, po 
sua vez, foi approvado. 

l'rontnlg:ulo 

Lei addicional n. 10, elo U de setomlJl'o ele I\J21l 

17 Auctoy~za o ~ovr~rno a eonccder o Em 1\l10 ílcou pendente do sen·unda di~cussfto. 
auxtlro de 2;:, contos de réis a cada b · 

20 

uma das municip::tlidaclcs r[ue fun-
darem um ~prendizat~o agrícola ou No dia (j de ago~to de l'.JZ.O foi approvado ent ::;c-
escola lll'atrca de agrrcultura. gunda discliss<io. 

Pende de pa!'úcor para t<lrceira discussão. 

Auctoriza o governo a pagar custas J•Jrn l\Jl\) flcou pendente de ddibct'::t":\o do ~c-
a divcr~os escJ·ív[w;; do ct·ime, nado. ·' 

Em 1. 0 de setentlJro ele l\l21J foi devolvido a Ca-
mara acompanhado de emendas, r1ue foram ::tp-
lJI'OVadas no dia 3, 

A '1 foi appl'ovada sua reda<:<:flo final, foi ta eon-
fnl'me o V\mcido, tendo sido o lll'Oiccto en-
viado a sane<;ão. ' 

Saneeiona1lo 

Ld n. 772, de 11 do sctomlit•o de I\120 



PROJECTOS INICIADOS NO SENADO 

Que tiveram andamento na Camara dos Deputados 
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Pro jectcs iniciados no Senado, que ti v eram andamento na Camara 
em 1920 

HJ20 

1\!20 

7 

'l'run~mmpto Observtv;ões 

Auctoriza o governo a fundar dois Enviado á cumaru em 27 de agosto, foi appt·o-
ou mai~ Patronatos Agl'icolus e vado em primeira discussào no dia 2 de 
tantas Esta<;ôes de Monta <[!Jantas setembro. 
forem as in~tulla<;ôes oJicreCJdas ao 
Estudo por Camaras 1\lunicipaes ou Suhmettido a segunda discussão no dia G, voltou 
por particulares. à com missão, 

Pende de parecer para continuar em segunda dis-
cussào. 

\l Conc<Jde ao Presidente do Esta<lo, Enviado à camuru em 28 de agosto, passou pc-
em cada anno do Jleriodo prcsi- los trcs turnos rcgimentacs no dia :n de agosto 
dencial, dois mczes e licen<;a, de c em 2 c 4 de sctcmbt·o. 
<tU<\ poderú gozar continua on in-
tE:rruptamente, dentro do Estado. Nesta ultim:t data foi enviado ÍL san<;<.)ào ]lela 

Camara, com a mesma rodac<'.ào com •1ue llte 
foi apresentado. ' 

Terminado o prazo concedido pela Constituit}:lo 
para ser sanccionado, foi devolvido :1 Cumara 
pelo sr. Presidente do Bstado; pelo <tne fo 
publicado pelo Presidente do congt·esso comoi 
lei do Estado. 

Lei n, 7'7l, do 16 de setembro de 1020 



Pro}ectos iniciados 
NO 

Senado em annos anteriores, que ti v eram andamento na Camara 
Em 1920 
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·Projectos iniciados no Senado em annos anteriores, que ti v eram 
andamento na Camara em 1920 

.• - -·· 

V) 'fransumpto Obscrvar;õos o 
Ui "' Q.l o ~ 
~ a ~ 
~ i'; 

1018 20 Auctoriza o governo a rcYCl' as leis Em 1Dl8 ficou pendente do pm·ccer para s•;l)nnda 
e regulamentos soht·o o ensino pu· discussüo. 
hlico. 

Em 27 de julho de 1020 foi rejeitado em vil tnd<~ 
do parecer n. 01, nessa data approvado. 
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Indicações apresentadas e n1ovimentaclas na Can1ara 
dos Deputados em 1920 

--

'/. Transumpto Obs('l'Va<_;ôes o . ,, ... 
o :; 

"' ;:: 
c :::> 
~ ('. 

102U ;, :\Ianif•)sta á Garnal'é1. dos Deputados Apresentaua pelo sr. Fidcli~ Reis, em 28 de ju-
ao Congr.:~s:-:;o Nacional a adhosão lho, foi approvada em ~L ~le agosto com o pa-
da Cam;11.a dos Deputados ao con- roce r n. 101, da commJssao de Or•;amcnto e 
grosso :\linciro à idéa ~usdtada pelo contas. 
Deputado Ju V<mal Lamartine, c~•· 
rcprir.;ir o alcooli~mo pela p:·olll• 
l'àO do fahrico, COilllllCI'CiO O illl-
JlOrta•;ào de bebiuas incbl'iantcs. 

1020 (j Solicita elos srs. Prosi<.lcnto da Repu- Ap!·osentncla pelo ser ?11ario Azcvcclo o outros, blica o ?llinistro da Via•;ão 'IUC não cm 31 de julho, foi approvada em ll de agos-attcndam o requerimento da Com- to com o parecer n. 105, da commissilo de panhia Mog,rana uc Estyadas de Obras Publicas. 
Feno c Navega<;:lo, pcdmdo sup-
rressão do ramal ferreo c!~ p ratopo-
is à cidade de uassia, deste Estado. 

1020 7 lndica que o governo elo Estado re Apresentada pelo s1·. Castello Dr::mco em 1 o de presente ao governo Federal sobre agosto, foi approvada em •! de setembro "com a convcnioncia de equiparar a tari- o parecer n 127, da commissão de Obras Pu-fa ela gazolina ú !lo 1\crozc-ne, na bl!cas. 
E. I<'. c. !lo Brasil, visto o largo 
emprego d~H!Uollc artigo nos meios 
de transporte c ('.Oll!o accionadot 
de h·actores agrico las. 

1020 8 Propõe que :1. lllesa apresente ao Se· Apresentada pelo sr. Agostinho de Souza em \) nado da ltopublica os applau:-;os da de setembro, foi approvada no di:l. 10 com o Camara pela :tjlfJl'ovaç~\o ~~o projo- parc.ccr n. tlG da commissl\o de Leo·isla!~ào e cto n. •1\l, !!110 fixou o dut 25 de ,Jusuc;a. b ~ 
dezembro pnra dar gra<;as a Deus. 

.. --
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1\tloções apresentadas e n1ovimentadas na Cmnara dos 
Deputados en1 1920 
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Transumpto Obscx·var,;õcs 

Propõe !JilO a camara dos Deputa- Apt·c~<?ntnda pelo ~r. Rocha Lagoa 0 octro~, 0111 
dos ao Congrcs~o l\lineiro se dirija 2\J dn julho, foi approvarb no d1a 31 com opa-
(t Carna•a dos Deputados ao Con- ·x·ccct··n. !!8, da commi~>·üo E'pecial nomeada 
grosso Nacional manifestando-lhe para pronunciar-se sob!'c cs'a nwteria. 
sons apJ)lansos ao projecto r\nc re-
voga o )animcnto da cx-fami ia im-
periaL 

Propõe ttuc a _cama!·a ~os Dupu~ados Apx·cscntada e.m 9 de ago,;lo pelo sr, .Joew Ilcral-
~~ .c?.ng•_e~so lll~ncu·'? ~nan1fcste do, foi approvada no dia 10 com o par·eccr n, 
~cus' x;o~ .• tpp~a~sos a ll~drc~.çào do IOG, ~a commissàu Esp.~cial nomeada pat'a pro-
sc!!adot f 1 anc1sco .\lvax o Bueno de nunc 1ar-sc ~;obre a malér ia 
Pa1va para o elevado posto de Vi- ' 
ce-P1·e~idente da Rcpublica, na va-
ga aherta com o fallccimento do 
dr ')elflm .Moreira da Costa IU-
heiro, 
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1920 ~lO 

1!!20 \Jl 

1920 \J2 

Transumpto Obsorvar;ões 

Proptie <1ne seja !'econhecido deputa- Da commissão de Constituiçào, Logisllv;ão e Jus-
do o dr. Mario Augusto Caldeira tiça. 
llran t, eleito pela L • circumscri-
pr;:'lo, com a renuncia do rll·, A!Tonso Appróvado em H de julho. 
Penna Junioi'. 

Propõe. quo seja cnviaLlo ú commis- Da commissào ele Repre,;cntar;ões c Petir;ões. 
süo de Consl!t uiçào c Legislaçào a 
J·epresr~ntar;tw de João Henrique de Approvado em 17 de julh.o. 
011voir a, escrivào em Pintaguy, pc-
rlmdo ampllar;:lo de suas funcçõcs. 

Propõe que seja indcferÚ!o o roque- Da commÍssilo de Representações o Potir;üos. 
nmcnto de Au~usto COIT<}a de ,\la 
galh:ics, ex-al!'crcs do Coq1o Poli· Approvado em 20 do julho, 
cial, pedindo reforma no posto r1ue 
occupava. 

Pl'opõc <[nc ~oja archivado o roque- Da com missão de .Obras Publicas c Viação. 
nmenlo do Schasti<to Pires RiiJei-
J·o, pedindo privilegio para o esta- Approv:í.do no <lia 20 de julho. 
belecimcnto de uma réde telepho· 
nica no Sul do. E~tado, . 

Pronõe <1ue seja archivado o rer1uel'i- Da commissão ele Obras Publicas e Viar;ão. 
mento de João Alves Cardoso e ou-
tros, pedindo privilegio par a con- Approvauo em 20 ele julho. 
strucr;:lo de uma estrada de auto-
moveis no norte do Estado, 

Propõe quo sejam inueferidos diver- Da commissào de ltcpresentaçõcs e Petições, 
sos requerimentos de funccionario~ 
elo fôro, pedindo liconr.;a. Approvado em 2:3 julho, 

Propõe rrue seja indeferida e archi- Da com missão de Orç[nuento o Contas. 
vada a peça protocollada sob 11. 
2 51\J, Approvado no <lia 23 de julho. 

P1·opüc que seja indeferida o are h i- Da .comm is~ão de lnstrncção Publica, 
vada a per;a 'protocollada sob n. 15. Approvado no dia 27 julho. 

PI'Opõe que seja archivaua a rcpre- Da commissão de Constitnir;ào, Legislação e Jus 
sentar;~o de Carlos Caiafa, sugge- tir;.a. . 
rindo uma emenda ao projecto de 
reforma Constitucional, Approvado n'o dia 3 de julho. 
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Transumpto Observações 

)' 

'!'626 -·g:}'" Vrõpõe 'ê!üe seja àrcMvâdo õ requeri- Da com missão de Constituição, Legislação e Jus-
mente de José Polycarpo do Fi- tiça. 
gueiredo Silva, sobre aposentado . 

l!l20 !l-1 

1!121 !)5 

1020 \)(j 

l!l20 97 

1!l20 !)8 

}!)20 

ria. Approvado em 30 de JUlho. 

Propõe crue seja archivado o recrueri- Da commissn:o de Constituição, Legislat;ào e Ju -
monto de vereadores á Camara Mli· tic;a. 
nicipal de Aymorés, pedindo uma 
lei CJUe declare vago o Jogar de 
vereador occupado pelo st•. José 
Vianna de Britto. Approvado em 30 de julho. 

Propõe que seja archivado o requer·i- Da com missão de Constituição, Legislação c Jus-
mtnto de Anr.onio de Paula Cama· tiça. 
ra, sobre a inconstitucionalidade 
do projecto de Reforma Constitucio· Approvado no dia 31 de julho. 
na!. 

Propõt> qui\ sejam pedidas informa- Da commissil.o de Orçamento e Contas. 
ções ao Secretario das Finanças, 
sobre a· peça protoco!lada n. ~50, Approvado em 2 de ago~to. 
do anno de l!ll!l. 

Propüe CJUe seja archivada a repre- :)a com missão de Saude Publica. 
sentaçuo dos pharmaceuticos de Ca-
ratinga, protestando contra os alm- Approvado em 3 de agosto, 
sos no exercicio da medicina e 
pharmacia no Estado. 

Propõe que seja approvada a moçào . 
n. 1, applaudindo o projecto rJue Da commi~sào gspoct.al. 
revoga o banimento da ex-familia Approvado em Bl de Jlliho. 
imper·ial. 

Propõe que s<!ja enviada ao S<Jcreta- Da commissào de Orçamento e contas. 
rio da Agricultura a petiçAo dos 
habitantes de S. José dos Dotelhos, Approvado no dia 5 de agosto. 
pedindo verba para construcção de 
urna ponte, 

1920 100 Propõe que seja arehivada a petiçAo Da comrnissAo de Orçamento e Contas. 
de Benjamin Con•1a Pessoa, sobre 
iscnc;ào de pagamento de impostos 
estaduaes. Approvado em 5 de agosto, 

1!l20 101 Propõe que seja ind~fol'ido e archi- Da cornmrssào do Saude Publica. 
vado o rcr[ucrimento de um phar-
maceut i co licenciado, pedirido alto- Appt·ovado em G do agosto. 
t·ação da lei 677, ele l!ll6. 

\120 102 Propõe que seja archivado o rec1ueri Da com missão de Forr;a l'ulJI!ca. 
monto do director de rnnsica da 
Forr;a Publica, tenente I•'ranci~co ,\pprovado em G do agosto. 
Jo>é !<'!ores, pedindo angmcnto de 
vencimentos. · 

J\120 103 Pz·opric qne seja archivada a rcpt·c- Da commis~ão de Orr;amento e Cont.:;s. 
sentaç<\0 de . habitantes de Ponte 
Nova, pedindo auxilio Approvado em i de agosto. 
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Transumpto Observações 

Propõe fJlte seja approvada a indica- Da cornmiss:l') de Orçamento e Cantas. 
çào n. 5, apreseutada pelo sr. Fi-
delis Rets. Approvad':l em 12 de agosto. 

Propôe que seja approvada a indit:a Da commiss:lo de OIJJ'as Publicas o Viação. 
çào n. ti, apresentada pelo sr. 1\la: 
rio de Alevedo. Approvado em 12 de agosto. 

Pt·opôe que seja approvat.la a mcH;:io Da commis~ão Especial. 
n. 2, ai'resentada pelo ~r. João Uc-
I'aldo. Appt·ovado em 10 de agosto. 

Propr1e que seja enviado ao Senado, Da commissào de Constitukào, Legislac;úo o Jus 
para ser incorporado ao projecto n. tic;a. · 
20, o requerimrmto de José Mari-
nho c cntlros, pedindo pagamento Approvado em J.1 de agosto. 
de custas. 

Propüc que sejar.n enviarlos ao Sena- Da commbsào de Constituic;fto, LegislrH;ào e Jn~ 
~o. para serem mcorpora~os ao pro- tiça. 
Ject.o n. 20, os 1 eqtHH'tmentos de 
L.ucindo Amat o t.le l•'r·eit.as c Fran- Approvado em 1G de agosto. 
cisco I' into da Silva, pedindo pa-
garr.ento de custas. 

Propõe que seja remett:do à com- Da commissào de Constitniçfto, Legislaçáo .o Jn~ 
lllls,ão_ de Ot •;.ament.o e Contas, o til'a, 
requernne!lto de Agenor Lopes ca n ' 
r;ado, yedl!ldo rele,·ar;:lo de multa Approvado em H de a"Osto. 
como JUrado faltoso. ' b 

Propõe CJUC st•jam aJ chivadas as pe- Da commis~ào de Con~tituiçào Leni8Jaçúo e Jns 
ças protocolladas sob ns. 166 a 170 tiça · ' "' 
177, 178, 188, 18\J, 1 !J5 e H'G 1 7ll7 e' ., 
Gl8. ' ' Approvado em 1G de agosto 

Propõe quo _sejam indeferidos diver- Dar commissão de Iterl!'··scnta~ôes e Pctir;õcs 
so~ rcqucnmento~ pedindo licen- " ' ' 
r;as. Approvado em 1G de agosto. 

1020 112 Propõe que seja archivado o requeri- Da commiss:io de Or!'amcnto c contas. 
menlo de Agcnor Lopc~ CanPado, ' 
pedindo I eléYar;ão de lllUita COlllO ,\Jl)ll'OVado em 19 de ago~to, 
jmado faltoso. · 

1\)20 113 Propôe qnc se pcr;:un irlfonnac,~õcs ao Dt\ com missão do Orçamento o Gont:.s. 
Secretario das Finanç.as solJre a 

1920 114 

1!)20 115 

1!)2.) li() 

peça protocollat.la ~ob 11. 127. .-\pprovado o:n 20 rle ago~t.o, 

Pz·opô que sPja archivalla a peça pro- Da commisst\o de Orçamento e Contas. 
tocol!ada sob n. 2iU. App: ovado em 25 dEl agosto. 

Propôo qno ~cjarn remottidas ao go· Da commisst\o de Orr•amcnlo c Contas. 
ve!'llo varias represcntar;ôcs sobre ' 
1 estabelecimento de comarcas. Approvado em 21j de agosto. 

Propõe qne soja:ncJ,ivado o requeri- Da.commissão de Constituit,'fto, Legisbqào e Jus-
monto dr3 Franci~eo Lni7. Barbosa, w;a. 
pedindo per:d~o do resto da pena 
c
1
t,ne ,!he foz nnposta JH'la jur,y de Approvado em 2G de ngosto. 
,10 ·' 0\'0. 
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Transumpto :Observações 

. 

l'rop•ic que se.]a deferido o l'<'f!Heri· Da comrnissào de Policia. 
!llénto <.lo deputado Francisco de 
Paula Rocha Lagoa Filho, pcdin_do 
licen(;a para ausentar-se <.lo Patz. Approvado em 25 de agosto. 

Pl'opõrJ. que ~~ pc(;am irJiorn~;u;r)es ao Dn conunissào de constitui(;ão, Legislação e .Tu~-
go\'eJ·oo sob1·o os rer[IJel'imoutos de til' a. ·· ·. 
Ce:'ar· 'l'mci, AntoniO Lopes JJa,;- ' 
sos, Hosa Adelina Quciroga, Ceies- . . 
tinll Elpidio de Oliveim c Olyrnpio Appro\'ado em :lO de agosto. 
Amancio de Santa Rita.'· ... 

Propüe <JHO scj~m r0mr.t.ti<las ao Se- Da comn.issão de Orqamcnto e Contas. 
nado as mensagens do !'residente 
(\o E-<tado, de ·11 c H de agosto. 
pedindo aheJ·t.um de credito~ para 
pagamento de addieionaes a diver-
sos funceionarios publicos. ApproYado orn :lO de agosto, 

Propôc qne sejam archivadas· as po-:Da cornmissüo de Or(;amcnto e contas. 
<;a,; pi·otocolladas soh n,;. 8>;, m,. \1\l,! 
J:l7, 138, I:\\1, l,JG, l'7:l, 2!l2, 2!·3 a 2%,1 
:;11~, :JIG, :l!\1, H311 a 3:JR. :335, 3H a! 
:J17, :\19, :!51, s:,5, 3;)\J, SG8, an, :m, 
:)>)11, ·ll I , ,11 \l, ·125, ·1~G, ·13 I, CIH, GtiG, 
li-li c G\lí, po1· j:i terem sido a\l.endi· 
da> pelo projccto n. G:J (Orçamcr,to). Appt·ovado em 31 de agosto. 

f'l'l.•f"io qnc soja enviada ao governo Da commissào de rteprosentações c Peti(;õcs. 
n representa(;ào do h a bil antes do 
Triangnlo .'.lllleiro, oJJ'erccondo urnn 
contri buiç:l.o pecuniaria Jl'tl'a a con-
slrncçào de urna cstJ·adét de ferro App·ovado om 2 de setembro. 

l'ropôo IJIIC sPja envindo ao gon1mo Da commissão de Representações c 
o requerimento do dr. i\gu~lo H·antj 
Filho, pedindo um anno do licen(;:u 
pam tratamento de sa.Jdo. I Approvado em 2 de setembro. 

l'rc>põc que seja ouvido o Secretario 

1 

Da oomrnissào de ltcprescntaçõcs e 
do Intel'ior, sohrc um !'C!JUCI'imen- .. 
to do dr. Agostinho Pcnido. I Approvado em 2 de setembro. 

p ropÕ•} (JUC seja ouvido o ScCJ'el a rio Da com missão de Ileprcsenta(;õcs 
do Interior sobre o requerimento 
de ltnç-,yha José Cordeiro, pedin-
do lkenr;a. Appro\'ado em 3 de setembro. 

Peti~;ües. 

Pctif;.õüs. 

e I'cti(;ões. 

Propõe que sejam archivndns as 'pt•· Da commiss:lo de Or(;amonto c Contas. 
(;a- pr·otocolladas sob ns IlO, 2.!ll:!j 
e 2.:J:>"- ue Hll-1; ll:l, IH e 2:).~· 
-de Hlill; 272, 2\•1, :JI :, 323, a:JJ,I 
::::s, :1111, :lt8, :no, Sili, 3~:. 38s,

1 <112, 417, ·118. ,13\J, 110, H:i, <J5(j <157, 
-15\l, JliiJ, l!S:!, 59:i, GU7, Gt·l, (j:)\!: GC3, i 
GGS, ü~:Z e 695, d_c 1\!.20, por jli te-, 
rem s1rio attcnd1das pelo pr·ojeeto Appro,·ado om ·t de setembro, 
n. 0:3 {Ür(;amcnto). . 
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fransumpto 
Observar;ões 

l'ropôo que ~eja approv11da a indi- D 
ca,ào n. 7, aprescntadn JlP]o sr, a connnissào de Obms p I!' 
Ca;o;tcllo Branco , u.) tcas e 

I pprovado em .J selem bro. 
Vi::u;.ào. 

Propô<> que sejam remeti itlos ao go-
verno dn•er~os requenment.os -de 
funccionar1os do fôro pedindo pa-
gamento do custas. 

Da_commissfto 1 c t 8 onstitniP;1o Lr><r' ,1, . tl1;a. .\ , .... 0 Is (u;ao e Jus .. 

Prop<ie que seja archivada a r·epJ•e. 
scnta<;llo elos advog·ados da Camara 
l\lunicip~l do Caracol, pedindo a 
n:io apprcl"a(;<•o do arbitl'amento 
procedido nos termos da lei n 556 
de Hlll, solne divisas entre o mos: 
mo município e o de caldas, 

Appr·ovado em ~I de setembro. 
D . a cornrms~ão de Carnaras '! .. 

' c •1 UD!CI]Htes. 

Approvado em -1 de setembro, 
Propôe qnc seja archivado o r(HjUcri- Da commis~'\ d. . . 

I!1Cll10 (jt] cl o só Eu! alio l<:et•r eira dos ti~a. . c o fj consl!tuH;ão, Lc;sisla<;ào t) ,Jlfs-
Santos, pedrndo relcvaçao de multa .\plH'OYado r:m .1 de sctem bro. 

Propôe que se pc(;am informa(;ôcs 
ao govo1·no soln·e o requerimento 
de lvo·da conccir;úo e Sonza, pe-
rlindo uma lei que lhe asseg-ure re 

Da commissào de Co t' · tiça. ns llU!i;.'l.o, Log-islaçào c Jus-

forma como ex-p1·ar;a da For<;a Pu-
blica, \ ' pprovrcdo em G do setembro. 

Prop•ie que, seja archivada a pe(;a Da_ commissiio de constitni•'ào 
protocollada sob n. l70. tlça. •' • Logislac;fto c Ju~-

Approvado em 6 de setembro. 
Propõe que seja ouvido o Presi D · 

dente da Cama1·a Municipal de Li: a cornmJssào de Camaras !\lnnkipaes. 
ma Duarte sobre o re(j\lerimento de 
J_osó A ngusto da SJIYa, pedindo nul· 
lld:,de de uma Rcsoluçào daquolla 
Camar:t. \ d ' pprovr.. o em G de setcm bro, 

Pl'opüe que ~cjnm archivadas as po-
ças pi·otoeollatlas sob ns. GG7, G71, 

I G72 c Gn, umas po1· terem perdido 
'1 a opport.nnidade e out r• as por esca-

Da commissào do Orcamento c Conto:<. 

1 
par o ~cu contendo ás attribuiçõcs 
do Congresso Pende de di-cussào. 

PrOIJf•o (!lW sr!jarn ::tJ'(;!Jivada,s as pe- Da eommissào 1 c · 
I I I . I> 26() . c •3 ons, 1111 !r;:\o, Leu. islaç:'t(J '\ Jttc· (;as Jli'O!OéO Ja1. a~ SOl !lS / ~, , tJ(;a. c.· - '· , 

:tlil, <(;i, ~Kl, ~H2, .rll e :1.32, umas 
por j:\ terem sido atlentllcla' e ou-
tra~· po!' ter·em pr,r(lido a opportu Pende de discm~siio. 
nidadc. 

Propõe <1\H' sc;a approvada a 1ndiea- Da corn-:niss:lo Especial. 
(::io n K, apr·c~cntada pelo sr. 
Agostinho de Souza. Approvado em 10 de setémhr·o. 
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