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Relatorio 

Cumprindo o que dispõe o I{egulamento desta Secretaria (§ 14 do art. 2. 0 ) apresento a 
Synopse dos trabalhos da Camara dos Deputados, na 4." sessão da 8." legislatura, expondo 
tambem, resumidamente, o que digno de nota aqui occorreu de 1919 a 1922, período rela-
tivo á mencionada legislatura. 

A primeira sessão preparatoria da Camara, neste anno, teve logar no dia 11 de julho, 
presidida pelo sr. Adolpho Vianna. Sob a prcsidencia do mesmo senhor e do sr. Bias for-
tes, realizaram-se mais nove sessões preparatorias, durante as quaes foram approvados os 
pareceres da contmissão de Legislaçã:J c Justiça- reconhecendo deputados eleitos pela 1.:1 
3. n, 7. ", 10. n. e 11. n. circumscripções, respectivamente, os srs. Daniel de Carvalho, Agenor 
Canedo, Noraldino Lima, Antenor Silva, Virgílio de Mello franco e Gudesteu Pires. 

A 20 do alludido rnez, trocadas as devidas communicações com o Senado, foi verificada 
a presença do numero preciso de deputados e senadores para a installaçiío solemne do 
Congresso. 

No dia 21, sob a presidencia do sr. Eduardo do Amaral, com a presença de elevado nu-
mero de senadores e deputados, das altas auctoridades e de representantes de todas ao cbs. 
ses, realizou-se a sessão solemne de installação do Congresso, tendo sido antes sorteada 
a contmissão que devia receber o sr. Secretario tb Interior, portador da Men~1gem Presi-
dencial. 

A's treze horas, o sr. dr. Affonso Penna Junior, acoútpanhado da com missão constituída 
dos srs. senadores Levindo Coelho c deputados Gudesteu Pires e Noraldino Lima, deu entra-
na sala das sessões e, recebido com as formalidades regimentaes, tomou Jogar ao lado do 
Presidente, lendo a Mensagem do Chefe do Estado, referentcmente aos negocias da adminís-
traç1io desde 14 de julho do anuo findo. 

Terminada a leitura desse documento, retirou.se o sr. Secretario do Interior, annuncian · 
do, então, o sr. Presidente-a installação solemne da 4 •1' sessão da s.r. legislatura do Con-
gresso Mineiro. 

A 22 de julho realizou a Camara, presidida pelo sr. Bias fortes, a primeira sessão ordi· 
naria, estando presentes os srs. Adolpho Vianna, José Braz, José Christiano, Agostinho de 
Souza, Olyntho Martins, Ignacio Barroso, João Beraldo, João Lisbôa, Pinheiro Chagas, Rocha 
Lagoa Filho, Daniel de Carvalho; Eugenio Mello, Modcstino Gonçalves, Argemiro de Rezen-
de, Viviano Caldas, Miguel Lana, Elpidio Cannabrava, I{ubens Campos, Euler Coelho, Nora!· 
dino Lima, Agenor Canedo, Gndesteu Pires, Antenor Silva, Leão de Faria c Alcides Gon-
çalves. 

No mesmo dia foram eleitas as diversas commissões da Camara, que ficaram assim con .. 
stituidas, 
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Policia (Mesa)-Presidcntc, João Lisbôa; vice-presidente, Elias Fortes ; 1.0 secretario, Adol-
pho Vianna; 2. 0 secrétario, José llraz; supplentes dos secretarias, Euler Coelho, e Antenor 
Silva. 

Constituição, Legislaçiío e jusfiça-Elpidio Cannabrava, Miguel de Lana, João Eleraldo, Ri-
beiro da Luz e Gudesteu Pires. 

Orçamento e Conta;-Navantino ~antas, Miranda Manso, Eugenio de Mello, Leão de Faria 
c Daniel de Carvalho. 

Força Publica- Pedro Laborne, Alcides Gonçalves e Euler Coelho. 
R.eprejenfações e Petições-Silva Fortes, Noraldino Lima, Modestino Gonçalves, Eurico Dn" 

tra c lgnacio Barroso. 
Camaras lvlwzicipaes e Negocias Inler-Esladoaes-Morcira da Rocha, Agenor Canedo c I{e-

bello Horta 
Interinamente serviram nesta com missão os srs. Rocha Lagôa, c Pinheiro Chagas. 
Agricultura e lndustrias -Castello llranco, Antenor Silva, Silvino de Araujo. Serviram inte-

rinamente nesta commissão OJ srs. Annibal Assnm;Jção e Pinheiro Chagas. 
Obras Publicas e Viação -Francisco Lessa, Jo3é Christiano c Ignacio Murta. Serviram in-

terina111ente nesta com missão os srs. Agostinho de Souza e Leão de faria. 
lrzstrucç'fio Publica e Civilização do1 /ndios-Viviano Caldas, Argemiro de Rezende, Noral-

dino Lima, Pinheiro Chagas e Rocha Lagúa Filho. 
Saudz Pub/ica-Annibal A>sumu~ão Cardo·:ii Pinto Coelho c Rubens Campos. . 
o ·" ' 1. M 'el Servtram inte-r,elacção de Leis -Ignacio Murta, Ag.)stinh') de Sou ta e A de 10 • act · 

r:namente nesta commissão os srs. Modestino Gonçalves e João Antomo. 
/unta de Recursos Eleitoraes (Mixta) _ Mem'Jros effcctivos, Elpidio Cannabrava e D~n~el 

de Carvalho; por parte do Senado foram escolhidos os srs. Eduardo do Amaral e Vtetra 
Marques. 

Supplcntes-Argemiro de Rezende c Rabello Horta; por parte do Senado foram escolhi-
dos os srs. Diogo de Vasconcellos e Getulio de Carvalho. 

41.::ornrni"'lsc)cs <~l'lpcciacs 

Encarregada de consolidar no texto da ConstituiçclJ cl:J Es!ah a ultim:r lei ad:iicional -El-
pidio Cannabrava e Miguel de Lana; pelo Senad') o sr. Jo!o Pio. 

blcumbida de c laborar o projecto·sobre divf.ao administrativa-Eugenio de Mello, João llc-
raldo c Olyntho Martins; o Senado nomeou os HS. Ribeiro de Oliveira e João Jacques Mon-
tandon. 

Tribunal Especial (Mixta)-Membros effectivos: Castetlo Branco, llias Fortes c Olyntho 
Martins; o :::'enado escolheu os srs. Mello franco c Camillo de Britto. 

Supplentes : Argemiro de Rezende, Rocha Lagôa Filho e Miguel de Lana; por porte do 
Senado foram escolhidos os srs. Eduardo do Amaral e Vieira Marques. 

Ao ser annunciada a clciçllo acima registrada, os srs. João Lisbôa e Adolpho Vianna dirigiram 
palavas de agradecimento aos srs. deputados, pela honrosa distincção que lhes conferiram, 
elegendo-os presidente e 1. 0 Secretario. · 

·--Ainda na mesma sessão oraram os srs. João Heraldo, Agostinho de Souza, Alcides Gon-
çalves, Olyntho Martins, Rocha Lagôa Filho e Noraldino Lima, os quaes requereram manifesta-
ção de pesar pelo fallecimento, respectivamente, do sr. dr. Urbano Santos, da Princesa Isa-
bel, do bispo D. Prudencio, do coronel Carlos Sá, do Pa13a Bento XV e do ex·deputado Jayme 
Gomes de Souza Lemos. 

-Na sessão de 31, o sr. Silva fortes requereu um voto de pesar pelo fallecimento do dr. 
Francisco de Faria Lobato, antigo deputado estadoal. 

- Na ses;ão de 16 de agosto foi, a pedido do sr. Moreira da Rocha, registrado um voto 
de pesar pelo fallecimento do desembargador Theophilo Pereira da Silva. 

v 
-Na sess;io de 18 foram, a requerimento do sr. Silva Fortes, prestadas homenagens á 

mcmoria do senador Twares de Mello. 
-·Na de 30 de agosto o sr. Eugenio de Mello requereu, sendo attendido, fosse lançado em 

acta um voto de pesar pelo fallecimento do Conde d'Eu. 
-Por proposta dos srs. Moreira da Rocha, Silva Fortes e Ignacio Murta, a Camara na 

sessão de 31 de agosto, prestou homenagens á memoria de d. Silverio Gomes Pimenta, ar-
cebispo de Marianna, na ve3pera faiJecido. 

-Na sessão de 19 de setembro o sr. Navantino Santos requereu, com assentimento una-
nime, que a Camara se fires3e representar na posse do sr. dr. Arthur llern:J.rdes, na presiden· 
cia da Rc;mblica, por uma commissão co:1stituida de deputados de todas as circumscripções 
e!eitoraes, sendo designado3 para tal fim os srs. Adolpho Vianna, Cordovil Pinto Coelho, Eu-. 
genio Mello, Elias Filho, Pinheiro Chagas, Francisco Lessa, João Lisbôa, José llraz, Mello 
Franco, Elpidio Cannabrava e Olyntho Martins. 

-Em 20 de setembro realizou-se uma sessão extraordinaria para o encerramento dos tra-
balhos da Camara, relativos á 4."sessão da 8." legislatura, tendo o sr. Presidente apresenta· 
do um resumo dos mesmos. 

Dnrante a s.a Legislatura a Camara dos Deputados funccionou 273 vezes. 
A saber: 
Em 1919 (l.a Sessão) realizou 8 sessões preparatorias; 63 ordinarias e 11 reuniões; 
Em 1920 (V' Sessão) rcalizolt 5 sessõe3 prc;Jaratorias, 5:1 ordinarias e 19 reuniões; 
Em 1921 (3. 11 Sessão) realizou 8 sessões preparatorias, 36 ordinarias e 11 reuniões; 
Em 1922 (4. 11 Sessão) realizou 10 se~sões prc)aratorias. 39 ordinarias, 4 extraordinarias e 5 

reuniões. 

foram a:nesentados á. C amara, na mencionada Legislatura 179 projcctos, sendo quarenta 
em 1919, cincoenta e tres em 1920, sessenta e tres em 1921, e vinte e tres em 1922; 228 pare.ce-
res, sendo oitenta e tres em 1919, cincoenta e tres- em 1920, trinta e. seis em 1921, e cincoenta e 
seis em 1922; 11 indicações sendo qu:ltro em 1919, q•Jatro em 1920 e tres em 1921; 5 moções, 
sendo duas em 1920, uma em 1921 e duas em 1922; 5 requerimentos, sendo tres em 1919, um 
em 1921 e um em 1922. 

A Camara tambem tomoct C.)ahecimento de 15 pro;ectos a;Jresentados em legislaturas an- · 
teriores, sendo dois de iniciativa do Senado. 

As diversas Commissões da Cantara apresentaram, nos quatro annos da Legislatura, 228 pa-
recere;, sendo oitenta c tres em 1919, cincoenta e tres em 1920 trinta c seis em 1921 e cincoenta· 
e seis em 1922. ' 

A Camnra no correr da Legislatura enviou ao Senado 99 projectos de leis, sendo vinte e 
cinco em 1919, quarenta e um em 1920, dezoito em 1921 e quinze em 1922. 

O Senado, no mesmo periodo, enviou á Camara 8. projectos ,de leis, sendo quatro em 1919, 
dois em 1920, um em 1921 e um em1922. 

Nos q.uatro ann~s da Legislatura foram pela Camara remettidos á sancção e sanccionadas 
40 propostções de lets, sendo nove em1919, onze em1920, onze em 1921 e nove cm1922; sendo 
estas ultimas as seguintes: 

N. 180, dispondo sobre ferias forenses e dando outras providencias (Lei n. 828, de 31" de 
agosto de 1922); 
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N. 181, contendo 0 Codigo do Processo Civil do Estado de Minas Geraes (Lei 11. 830, de 
7 de setembro de 1922; . . 

182 t 'zando 0 Presidente do Estado a conceder hcença ao escnvão de orphãos da N. , auc on . . . C · · 
d C t es e ao escrivão do JUdtctal e notas da omarca de ltapecenca (Let 11. Comarca e a aguaz 

831 de 15 de setembro de 1922); 
' d 0 artigo 25 da !ei'n. 705,de 17 desetembro de1917, edandooutraspro-N. 183, revogan o • 

'd . (Let' n 83? de 15 de setembro de 1922); vt enctas · -• . 
t · d 0 ·Poder Executivo a fazer doações c a rever o contracto de emprestnno N 184 a uc onzan o 

9 • ' Cam~ra Municipal de Ouro Preto {Lei n. 834, de 22 de setembro de 1 22); 
celebrado com a " ' · · d 19?3 (r · 

185 ando a receita e fixando a despesa do Estado para o exer<:tcto e - .et 11. N. , orç ' . 
841 de 5 de outubro de 1922); . . -

N. 186, creando no Tribunal da Relação a Camara Eleitoral e contendo outras dt$;JoSt';CJcs 
(Lei n. 837, de 26 de setembro de 1922); 

N 187 restabelecendo os logares de juizes municipaes na séde das C::>nnrcas de segunda 
t • · .,'de terceira e contendo outras disposições (Lei n. 840 de 29 de setembro de 1922); 

en rancta ,_ . . . . . . (L.· 839 l, ~ d '" N. 188, considerando de uhltdade publica vanos estabelecunentos et n. , c e 2<:> e ~~· 
lembro de 1n2). 

A Mesa da Cantara sanccionou duas resoluções, com os ns. 24 e 23, tratando de me-
didas internas da Secretaria. 

No mesmo período (8. :t Legislatura) o Senado remetteu á sancção e foram sanccio:tada> 71 
proposições de leis, sendo dezesete em 1919, trinta e duas em 1920, quinze em 1921 e 3ete em 
1922, sendo estas ultimas as seguintes: 

N. 423, ap_Jrovando a3 c::>ntas do exercício de 1921, e dando outras providencias (Leln. 827, 
de 29 de agosto de 1922); · . . 

N. 426, fi:<ando o subsidio do Presidente do Estado, do3 membros do Po:ler Legtslahvo c 
dando outras providencias {Lei n. 829, de 4 de setembro de 1922); 

N. 427, abrindo credito para pagamento d~ funccionario> de jtl3ti;a n:Io rcmunerado3 pelos 
cofres do Estado. (Vetado pelo Presidente do Estado); 

N 428 a·nrovando o accordo firmado a 4 de ago3to de 1921, entre os municipio3 de La-
vras e.Var~i~l;a, já homologad~ pelas respectivas Camaras mtÍnicípaes (Lei n. 833, d<! 13 d~ se-
tembro de 1922); . 

N. 429, fixando a força publica do Estado para o exercício de 1923 (Lei n. 838, de 28 de 
setembro de 1922); 

N. 430, auctorizando a abertltra de creditos extraordinados (Lei n, 836, de 23 de setembro 
de .1922); .. 

· N. 431, auctorizando a abertura de credito cxtraordinario p1ra conclu1ão da edificio do 
<Instituto do Radiurn• {Lei n. 8~5, de 22 de setembro de 1922). 

Das 111 proposições de leis enviadas á sancção, na 8. 11 Legislatura, 107 tiveram inicio na Ca-
mara e 4 no Senado. 

A Camara, além dos 23 projectos de lei, 56 pareceres de Com missões, 2 moções, 1 requerimen-
to, tudo contendo ma teria nova, occupou-se ainda, neste anno, com o andamento dos seguintes 
projectos: 

VII 

De sua. iniciativa. 

N. 17, de 1919, concedendo auxilio ás municipulidades que fundarem estabelecimento para 
o ensino pratico de agricultura; 

N. 35, de 1919, sobre serviço de Colonisação no Estado; 
N. 78, de 1919, revogando o artigo 25 da lei n. 705, de 17 de setembro de 1917; 
N. 87, de 1920, abrindo credito para pagamento de custas; 
N. 99 B-, de 1921, estabelecendo o serviço de Correição nas Comarcas; 
N. 102, de 1921, dispondo sobre o Codigo do Processo Civil e Comrnercial do Estado de 

Minas Geraes; 
D::> parecer n. 172, de 1921, mandando archivar uma peça protocollada sob n. 331. 

De iniciativa. do Senado 

N. 7, de 1920, dispondo sobre fundação de Patronatos Agrícolas e estações de monta; 
N. 1,2, de 1922, dispondo sobre pagamento de guardas civis sorteados para o serviço mi-

litar. 

Estão pendentes de discussão, na Camara, os seguintes projectos: 

DE PIUMEIRA 

N. 103, de 1905, sobre auxilio á matriz da Bôa Viagem, desta Capital; 
N. 132, de 1906, elevando á categoria de 2. n entrancia varias comarcas; 
N. 158, de 1906, creando o districto de S. Sebastião de Entre-Rios, no município de Pon-

te Nova; 
N. 159, de 1906, sobre transferencia de escolas primarias de um para outro districto, em 

comarcas differentes; 
N. 161, de 1906, restabelecendo a lei n. M, de 1893, na parte relativa á construcção da li-

nha ferrea <Espírito Santo e Minas•; 
N. 165, de 1906, declarando de existencia legal o districto de Sant'Anna da Pedra Bonita, 

município de Abre Campo; 
N. 172, de 1906, creando o districto de Morro Alto, do município de Palma; 
N. 30, de 1907, sobre acquisição de pontes metallicas no extrangeiro; 
N. 36, de 19J7, sobre auxilio á construcçll:o de uma linha de bondes que vá de Mar de Hes-

panha a S. Pedro do Pequery; 
N. 84, de 1909, mudando para Pontal do Arassuahy o nome do districto de Barra do Pon-

tal, do município de Arassuahy; 
N. 113, de 1910, creando o districto de Santo Antonio de Limoeiro, no município de mo 

Novo; 
N. 124, de 1910, organizando o districto de Ouanhães, com as respectivas divisas; 
N. 123, de 1910, passando para os juizes de direito, municipaes e promotores os emolu-

mentos de que trata o art. 184, da lei n. 375, de 19 de setembro de 1903; 
N. 130, de 1910, creando o districto de Palmeiras, desmembrado do districto da Villa de 

Santa Rita da Extrema; 
N. 131, de 1910, elevando .a districto de paz o povoado de Paredes, no município de S. 

Oo~çalo ·de Sapucahy; 
N.lO, del911, sobre registro de animaes; 
N, 50, de 1911, elevando 03 vencimentos dos juizes municipaes; 
N. 51, de 1911, mandando denominar <Silviano Brandão• a cidade de Conceição do 

Serro; 
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N. 83, d(! 1\J12 dec'arando dt interesse geral varias empre~as; 
N. 9), d~ 1912, applicando aós funccionarios publicas 0 dtsposto no art. 1. o, do de c. n. 

2. 709, de 4 de janeiro de 1910; . . 
N. 92, de 1912, denominando <Nova Elysia~, o dtsindo de· Bre;o das Almas, do municí-

pio de Montes Claros; . . 
N. 135, de 1913, sobre ensino religioso nos estabelecimento~ pnmanos; 

d Professores das extmctas escolas normaes e func-N. 148, de 1914, sobre accor o com os 
cionario> da Escola· de Pharmacia de Ouro Preto; . 

N. 139,' de 1914, regulando a taxa de novos e velhos direitos para as hypothecas de vanos 

estabelecimentos; f 
abonando ao collector de Bambuhy a quantia roubada dos co res a seu N. 167, de 1914, 

cargo; I I E I N I N. ló8, de 1914, sobre credito supplementar para occorrer a c espesas c a sco a arma 

Modelo; . . t d F · · p bl' N . .ló9, de 1914, reorganizando a .Catxa B~neflcen e _os uncc10~anos u_ tcos; 
N .. l73, de 1914, sobre inscripção de tabelhães de escnvães na Catxa Beneficente; 
N. 175, de f914, sobre eleição para preencher vagas de Senadores; . 
N. 13, de 1915, declarando extensivos ao curso normal do Gymnasto de Lavras os favo-

res constantes da lei n. 628, de 1914; 
N. 27, ·de 1915, sobre auxilio á Esco~a Normal. Fe:Tense, ~le Ferros; . . 
N. 63, de 19!6, sobre utilidade publtca de vanas .l,~as anh-analph~behcas, 
N. 115, de 1918, sobre ferias aos collectores e ~scr.tvaes de. collectonas; .. 
N. 23, de 1919, estabelecendo as divisas do d1stncto ~a ct~lade do ~atrocuuo; . 
N. 36, de 1919, equiparando o cargo de Zelador do r alac10 da Jtuhça da Capital aos de 

Porteiros das Secretarias do Estado; 
N. 83, de 1920, sobre abertura de credito de que trata o n. 5, do§ 1. 0 do art. 8.0

, da lei 
n. 745, de 20 de setembro de 1919; 
.. N. 90, de 1921, c reando em cada um dos Externatos do Oymnasio Mineiro uma cadeira 

de língua e litteratura italiana; 
N, 100, de 1921, sobre equiparação dos vencimentos do amanuense da Escola de Pharma-

cia de Ouro Preto aos do amanuense do Oymnasio Miue:ro; 
: N. 120, de 1922, restabelecendo os cargos de juizes municipaes nas comarcas de 2.a e 3.a 

entrancia; 
N. 121, de 1922, creando no Tribunàl da Relação a Camara Eleitoral; 

De iniciativa do ·Senado: 

N. 3, de 1911, .o obre con~ervação daE florestas; 
N. 11, de 1914, sobre premias aos cultivadores de trigo, aveia e. centeio. 

DE SEGUNDA 

N. 53. de 1900, sóbr~ creaçãÓ. de escolas em estabelecimento; industriaes; 
N. 142 de 1902, creando uma cadeira de ensino primaria em S. Caetano do Ja;.~ury; 
N. 160: de 1902, creando uma cadeira de ensino primaria em Alto Jequitibá; 
'N. 167, de 19:>2, creando duas cadeiras de ensino primaria em Ribeirão Vermelho; 
N. 56, de 1904, sobr.e exercício .da arte dentaria; 
N. 63, de 190~, creantlo lagares de juiz supplente nos municípios annexos aos termos ju-

-diciarios; 
N. 77, de 1904, sob r~ matricula de .minas e terrenos mineraes; 
N. 78, .de 1904, contando ao .major João lgnacio da Costa Sántos, para sua reforma, 0 

tempo em que esteve fó~a do serviço da policia; 

IX 

N. 135, de 190j, sobre do.tção de um harmotiio á irmaitdade do Sagrado Coração de.jesus; 
N. 150, de 1906, sobre prisão preventiva; 
N. 181, de 1906, sobre construcção de um predio para o fõro de Ponte Nova; 
N. 11, de 19J7, sobre observação nas cau3as fiscaes do processo estabelecido nos. 'decs. 

ns. 9.885 e 1.415; 
N. 24, de 1907, designando Uberaba para se installar uma fazenda modelo; . 
N. 36, de 1907, sobre auxilio á construcção de uma linha de bondes em Mar de :Hespanha; 
N. 7 J, de 1909, sobre augmento de vencimentos aos professores publicas da Capital; 
N. 77, de 1909, sobre licença a praticas de pharmacia para se estabelecerem; 
N. 82, de 1909, sobre fiscalização de generos àlimenticios; 
N. 128, de 1910, elevando a districto varias povoados; 
N. 13, de 1911, estabelecendo que só o Estado e municípios poderão propôr a acção ex-

ecutiva, independente do deposito de custas; 
N. 26, de 19!1, sobre posto de defesa contra o ophydismo; 
N. 33, de 1911, sobre exames finaes do Oymnasio e para matricula na Escola de . Pilar-

macia; 
N. 100, de 1913, sobre imposto de titulas de nomeação para avaliador do juizo; 
N. llO, de 1913, sobre abono ao ex-collector de Ponte Nova, José Joaquim da Fonseca; 
N. 111, de 191B, sobre abono ao ex-col!ector de entre Rios, Francisco Bernardes Moura; 
N. 131, de 1913, sobre licença a Antonio José de Souza Maciel; 
N. 145, de 1914, sobre licença ao callector do Carmo do Fructal; 
N. 151, de 1914, sobre contracto do serviço de loterias; 
N. 165, de 1914, sobre perdão· de multa ao jurado dr. Domiciano Augusto Passos Maia; 
N. 18, de 1915, sobre direito a herdeiros de officiaes e praças, ao pagamento da Caixa 

Beneficente Militar; 
N. 59, de 1916, sobre premias a criadores de animaes de raça; 
N. 60, de 1916, sobre imposto para a matança de novilhas ou vaccas; 
N. 68, de 1916, sobre utilidade publica da <Sociedade Protectora dos Animaes•; 
N. 85, de 1916, sobre reforma de officiaes t::praças incapazes para o serviço militar; 
N. 86, de 1917, sobre a Caixa Beneficente da Força Publica; 
N. 113, de 1918, modificando disposições da lei que organizou a Caixa Beneficente dos 

·Funccionarios Publicas; 
N. 51, de 1920, sobre serviço de fiscalização do exercido da medicina e pharmacia. 

l~c iniciati"n do !Senado: 

N. 166, de 1910, sobre substituição dos membros do Tribunal de Contas; 
N. 7, de 1913, sobre a fundação de uma caixa para a construcção e conservação de es-

tradas de rodagem; , 
N. 7, de 1920, dispondo sobre patronatos a[l;ricolas e estações de monta. 

DE TERCEmA 

N. 50, de 1908, sobre reconhecimento de poderes da3 Camaras Munipaes; 
N, 2, de 1911, sobre creação, na Capital, de um Asylo para menores abandonados; 
N. 11, de 1911, estabelecendo que os inventarias de qualquer valor serão pro c essa dos 

pelos juizes municipaes até o despacho de deliberação da partilha; 
N. '100, de 1911, sobre sanatorio modelo para tuberculosos na serra de Ibitipoca; 
N. 78, de 1912, revogando o disposto no art. 2. 0 , da lei n. 483, de 10 de setembro de 1908; 
N. 79, de 1912, sobre registro de diplomas de dentistas na Directoria de Hygiene; 
N. 91, de 1912, creando mais uma escrivania do judicial e notas nas comarcas .em que 

não haja escrivão do jury; 
R. S. C.- 2 
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N. 152, de 1914, sobre zona privilegiada á Comp a11hia Mineira Auto Viação Inter-Muni-· 
cipal. 

l · t de ensino e de caridade· N. 42, de 1916, sobre subvenção aos estabe ec1men os . T . . L,• 
t te João AntoniO e1xe1ra age; N. 49, de 1916, sobre contagem de tempo ao enen • . .. 

N 67 d 1916 d 1 d d' ões em que 0 Estado podera contrah1r diVIdas; • , e , ec aran o as con IÇ B b h p·u h e form· 
N, 22, de 1919, fixando os limites entre os munlc~pios d~ 't am 1\{~ol 'e n~/ bebidas~~~~ 
N. 41, de 1920, sobre taxas do imposto a que ficou SUJei 0 0 a 

coolicas. 

De inicintivn do Senado: 
N. 6, de 1915, negando provimento ao r~curso interposto por Domingos Ribeiro de-

Rezende de um acto da municipalidade de Vargmha. . 
E d d S do Pendem de discussão as emendas do Senado offerec1das e approvadas men as o ena -

aos seguintes projectos da Camara: 
N. 81, de 1917, sobre auxilio ás Prefeituras das Estaçõe~ de A_guas; 
N 99-A, de 1921, sobre permuta de logares entre funccwnanos das Secretarias do Con-

• om os das Secretarias do Estado. gresso c 

dencl·a official da Cantara nos quatro annos da 8.11 legislatura, constou de: offi-A correspon ' . ~ 
. d'd 11150 s~>ndo aos membros do governo 401,-ao Senado 170,-a diversos ::>79; 

CIOS expe I OS • • · 
recebidos: officios 431, representações 534; requerimen~os ~07; .t~legramma~ 173; cartas 10. 

Em 1922, hoje findo, o movimento da correspondenc1a fot:· offtctos expedtdos 277, sendo· 
aos membros do governo 115, ao Senado 29, a diversos 133; officios recebidos 89; representa-
ções 182; requerimentos 97, telegrammas 56. 

Cong••esso 

O Congresso durante a 8.11 Legislatura, funcccionou 17 vezes, a saber: 
Em 1919- 3 sessões-em 15 de. junho para sua installação, em 27 de agosto para tomar co-

nhecimento do veto Presidencial opposto á proposição 357 do Senado; em 15 de setembro para 
o encerramento dos trabalhos legislativos. 

Em 1920-3 sessões-em 17 de junho para sua installação, em 26 de agosto para tomar co-
nhecimento das razões do veto Presidencial opposto á proposição 157 da Camara, em 17 de se-
tembro para o encerramento dos trabalhos legislativos; 

Em 1921- duas sessões-em19 de julho para sua installação e em19 de setembro para o 
encerramento dos trabalhos legislativos. 

Em 1922-0 se3sões-em 21 de julho, para sua installação; cinco ordinarias, nos dias 25 a 29 
de julho para tomar conhecimento da eleição presidencial realizada em 7 de março do corrente 
anuo; uma em 13 de agosto para tomar conhecimento das razões do veto· opposto ao artigo 10 
da proposição 425, do Senado; uma em 7 de de setembro para 0 compromisso e ?oss~ d~s srs. 
drs. Raul Soares de Moura e Olegario Dias Maciel, nos cargos de Presidente e vtce-Pres1d~nte 
do Estado e, finalmente, uma no dia 21 de setembro para o encerramento dos trabalhos lcgtsla-
tivos da 4. n sessão da 8, a Legislatura. 

-A com missão mixta eleita para proceder á apuraçl!? da eleição presidencial. de 7 de mar-
ço, ficou constituída pelos srs. senadores João Pio, Olymp10 Mourão e Tavares d'! Ni.ello e depu-
tados Euler Coelho Gudestett Pires Agenor Canedo e João Beraldo, tendo apresentado seu pa-
recer em 26 de julho, approvado :m 29, o qual ~onc~uiu pel? reconh~ciment? dos srs. drs. 
Raul Soares de Moura, para Presidente, e Olegano Dtas Mactel para v1ce-Prestdente rlo Estado· 
no quatriennio de 1922 a 1926. 
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-Na sessão de 25 oraram: o senador Alfredo Sá e o deputado Pinheiro Chagas, justifican· 
d? uma moção congratulatoria com o Presidente Epitacio Pessoa, por ter jugulado serena, ener· 
g1ca e patrioticamente o movimento sedicioso de 5 de julho; o deputado Bias fortes e 0 senador 
João Pio, que fundamentaram outra moção, reaffirmando o apoio do Congresso ao dr. Arthur 
Bernardes, presidente eleito da Republica. 

-A Mesa do Congresso sanccionou a lei n. 10, de 14 de setembro de 1920, sobre reforma 
-constitucional, e a resolução n. 1, de 20 de setembro de 1922, tratando de medida de interesse 
para as respectivas secretarias. 

Secretaria 

Continuam a ser executados com a maxima regularidade os trabalhos da Secretaria, estan-
.do os mesmos em dia. 

-A Bibliotheca da Cama r a, institui da para uso do3 srs. deputados, possue actualmente 902 
obras (mais 85 do que em 1918, fim da 7." legislatura) e 3.070 volumes (mais 251 que naquelle 
tempo) além de grande numero de folhetos e impressos que vão tendo conveniente collo-
.caçllo. 

-A Secretaria compõe-se, actuamente, do seguinte pessoal estando todos os cargos preen-
chidos : ' 

-Secretaria: -Director, Castorino Magalhães; 1.0 official e archivista, Antonio Augusto de 
Souza Paraizo; 1. 0 official e bibliothecario, bacharel Augusto Versiani Velloso; 1.0 official e encar-
regado do resumo dos debates, bacharel Manoel Teixeira de Salles; 1.0 • officiaes, Saturnino Ri-
beiro do Nascimento e João Alfredo furst; 2.0 ' officiaes, Casildo Quintino dos Santos, bacharel 
José Ribeiro Vianna e Affonso Dutra Nicacio; amanuense, Eugenio de Salles Costa; dactylo-
·graphos-collaboradores, Carlos M. M. Pinto e Ildéa Silviano Brandão; porteiro, Fran-
cisco Vaz de Mello; contínuos, Lindolpho Fonseca Barreto e Antonio Mathias Moreira; serven-
tes, Mario Lourenço Dias, Cassiano José Carneiro, Oscar Figueiredo Vieira, José da Costa Ca-
melo e José Vieira Christo. 

-Serviço das Sessões: -Director, Alexandre de Souza Coutinho; tachygrapho-chefe, José de 
'Oliveira Costa; tachygrapho-auxiliar, José Resenburg. 

As notas e os quadros seguintes completam as informações que me cumpre prestar, de 
.accordo com o regulamento, sobre os trabalhos e occurrencias verificados na 8. :> legislatura do 
-Congresso Mineiro, prestes a findar. 

Secretaria da Camara dos Deputados, em Bello Horizonte, 31 de dezembro de 1922. 

O director da Secretaria, 

Castorino Magalhães. 



Projectos que dependem de pareceres das respectivas commissões 

Da de Policia-Para 2. a discussão-(*) N. 29, de 1907, sobre disposições do Regimento In-
terno da Casa. 

Da de Legislação e Justiça-Para 1.11. discussão-(*) N. 57, de 1908, sobre remoção de es-
crivães; 

De iniciativa do Senado-(*) N. 153-A, de 1906, sobre exame de sufficiencia para os solici-
tadores. 

Para 2." discussão-(*) N. 168, de 1902, sobre novo processo para o despejo de predio; 
(*} N. 9 de 1903, sobre auctorisação aos escreventes juramentados para lavrar autos e 

termos; 
(*) N. 94, de 1912, sobre garantias de posses que estiveram em domínio particular; 
(*) N. 96, de 1913, declarando de domínio particular as terras de que as Camaras ou O· 

Estado tenham cobrado impostos; 
(*) N. 77, de 1\/17, sobre advocacia no Estado; 
N. 92, de 1917, regulando a substituição de juizes municipaes; 
N. 38, de 1919, creando uma delegacia de Policia auxiliar em Uheraba; 
N. 98, de 1921, estabelecendo o Regimento de Custas Judiciarias. 
Para 3.a discussão-(*) N. 401, de 1898, sobre mudança de nome da cidade do Piranga; 
(*) N. 48, de 1911, sobre antiguidade de Juizes de Direito; 
(*) N. 95, de 1917, sobre prorogação de prazo de que trata a lei n. 675, de 12 de setembro 

de 1916. 
Da de Orçamento e Contas para 2.a discttssão -(*) N. 17, de 1893, sobre auxilio ao hospital' 

da cidade do Turvo; 
(') N. 24, de 1899, sobre imposto de matricula de gado ; 
(*) N. 83, de 1900, sobre auxilio ao Centro da Lavoura do Café do Brasil; 
(*) N. 107, de 1910, sobre o processo a observar-se no provimento dos cargos de collectores-

e escrivães ; 
(*) N. 112, de 1910, sobre a construcção de um hospital modelo em S. João d'El-Rey; 
(*) N. 82, de 1912, sobre entrega de apolices a bancos de custeio rural; 
N. 133, de 1914, sobre a fundação do credito agrícola; 
N. 23, de 1915, sobre premias para incrementar a industria de matadouros frigoríficos; 
N. 93, de 1917, sobre fundo agrario; 
N. 89, de 1921, sobre accordo com a Camara Municipal de Ouro Preto. 

De iniciativa do Senado 
("') N. 133, de 1903, sobre equiparação de Vl'ncimentos de funccionarios publicas; 
(*) N. 134, de 1903, sobre suppre~são de cadeiras de lentes da escola de pharmacia de Ouro· 

Preto. 

1") O asteristico collocado á margem denota que a peça indicada não voltou á Secretaria. 
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N. 5, de 1912, sobre favores a associações para a construcção de casas na Capital ; 
N. 25, de 1917, sobre equiparação de vencimentos dos amanuenses da Escola de Pharma-

·cia de Ouro Preto e do Oymnasio Mineiro aos das outras repartiçõ.es; 
Para 3,11 discussão -N. 97, de 1921, abrindo credito necessano para commemoração do 

·Centenario da Independencia Nacional. 
Da de força Publica-Para 2 .11 discussão. _ (*) N. 332, de 1897, sobre creação de bombeiros 

na C:!pifal; 
· t p t' õ Para 1 n discussão.-(*) N. 141 de 1902 Da de Representações Requenmen os e . e tç es- ' · . ' • 

sobre moratoria ao ex-coll~dor de Januaria, Vicente Domingos Marhns; . . 
P 2 11 d' - (*) N 30 d 189? sobre subsidio e ajuda de custo aos prestdentes elettos ara . ISCUSS. O- • , e ~, 

do Estado; 
D d C M · · p 2 a tli·cussão-(*) N 32, de 1907, sobre prestação de con-a e amara umctpaes- ara . , · 

tas das Camaras Municipaes ; t municipaes. 
Para 3,11 discussão-(") N. 128, de 1913, sobre orçamen os 

Jlle inieiativu do !Senado : 

(*) N 140 I 1904 sobre organisação municipal. • , c e ' 1 a d' l (*) N 35, de 1891, sobre concessão de Da de Agricultura e Industria-Para : tscuss o.- . 
· . . " , C panhia de Colomsação. . . . garantia de Jtlr~_, a om " 272 de 1897, sobre expostção de productos mdustnaes, agrico-

Para 2. a dtscussão.- ( ) N • ' 
las e pastoris ; d nça de nome da cidade de 13omfim; 

. ("') N. 85. de 1901, sobrbe mui a ação dos districtos de Botelhos e Conquista á villa; 
(*) N 124 de 1901, so re e ev, . I . , • ' 1902 b e esclarecimentos do art .. 30 da let 319, re ahvo a estrada que atra-
("') N. 152, de , , so r 

vessa o rio Abaete; · • 
(*) N. 158, de 1902, sobre divisas de Sacrament? e Ara~a ;_ 
(*)N. 58, de 1908, sobre divisão do Estado ent ctrcumscnpçoes commerciaes e creação de 

inspectorias ; . . . . 
("') N. 83, de 1910, sobre c reação de van~s. n~untctptOs; . . 
(*) N. 91, de 1910, sobre creação do muntcqno de Concetção do Rw Verde; 
N. 16, de 1919, sobre fornecimento de rnachinas agricolas, sementes e mudas ao lavra· 

·dores mineiros. 

De inieintivu do Sena~lo: 

(*) N. 152, de 1906, sobre concessão de terras devolutas a syndicaios agricolas ; 
Para 3. n discussão - N. 101, de 1921, sobre isenção de impostos ás duas primeiras fabri· 

-cas que se fundarem no Estado de productos feculentos e amylaceos; 
N. 122, de 1922, sobre creação de um posto de monta ou posto zootechnico. 
Da de Obras Publicas e Viação-Para 2. 11 discussão:-(*) N. 42, de 1891, sobre traçado 

dl\S estradas de ferro •Quilombo e Paraopeba; 
(") N. 47, de 1891, sobre traçados de estradas de ferro ; 
(*) N. 35, de 1892, sobre. favores ao dr. Amaro da Silveira, para construcção de uma via 

ferrea e engenho central de assucar; 
(*) N. 9, de 189-l, sobre navegao;ão do Hio S. Francisco; . , 
(*) .N. 369, de 1893, sobre estrada de ferro de S. Paulo de Munahe ao Sorvedouro; 
(*) N. I, de 18'JQ, so'Jre o ramal da estrada de ferro de Pitanguy; 
(*J N. 28, de 1899, sobre dispendio com as pontes do carrego S. João e rio dos Creoulos, 

em Sete Lagoas e Inhaúma; 
(*) N. 33, de 1900, sobre estrada de ferro de Curvel!o á cidade de S. Francisco; 
(*) N. 43. de 1900, sobre estadra de ferro de Monte Sião a Poços de Caldas; 

XV 

(*) N. 62, de 1900, sobre estrada de ferro de Ouro fino á séde do districto de Campo-
.Mystico; 

(*) N. 77, de 190J, sobre construcção de uma ponte no rio •Sapucahy>, em Tres Pontas;. 
(*) N. 79, de 1900, sobre estrada de ferro de Monte Santo ás divisas de S. Paulo; 
(*, N. 6, de 1903, sobre privilegio de estrada de ferro de Curvello a Diamantina; 
(*) N. 36, de 1903, sobre estrada de ferro de Pouso Alegre a Santa Rita da Extrema; 
(*) N. 35, de 1907, sobre estrada de automovel em C'ttaguazes, Leopoldina e Porto Novo;: 
N. 21, de 1911, estabelecendo uma Penitenciaria em Campanha; 

De inleintiva do Senado: 

(*) N. 9-l, de 1898, sobre estrada de ferro de S. Francisco a S. Oothardo. 
Para 3." discussão.-(*) N. 123, de 1895, sobre auxilio para construcção de linhas ferre as. 
(*) N. 93, de HJlO, sobre estrada de ferro de Abbadia a Porto Real. 
Da de Instrucção Publica-Para 2."' discussão-(*) N. 22, de 1893, creando cadeiras prima-

rias em Montes Claros ; 
(*) N. I 15, de 189:5, sobre creação de cadeiras primarias em Campo Bello. 

!r)e iuiciativn do §enndo: 

C') N. 8, de 1891, sobre administração economica do Oymnaslo Mineiro; 
(*) N. 129, de 1902, sobre creação de cadeiras de instrucção primaria em varios lagares • 
Da de Saude Publica-Para 2.a discussãO.-\*) N. 434 de 1898, sobre alteração do Regula-

mento Sanitario n. 876, de 1896; 
("') N. 112, de 1901, sobre creação da entidade-ojjicial de Plzarmacia; 
N. 45, de 1<;20, creando um Asylo-Colonia para Leprosos~ 
N .117, de 1922,sobre creação de hos;:>itaes de tuberculosos. 
Da de Redacção das Leis-Para 3. 11 discussão:-(*) N. 8, de 1891, sobre licença: e subsidio· 

de Deputados ; 
(*) N. 70, de 1912, sobre comptencia dos juizes municipaes para organizar listas eteitoraes •. 
Da Com missão Mrxta-Para 1." discussão-(*) N. 111, de 1901, creando fôro nas sédes de 

villas; 
N. 24, de 19)3, sobre desmembramento da: fazenda de S. Bento, município- de Rio Preto ; 
N. 26, de 1903, declarando pertencente a Conceição do Serro o districto de Riacho fundo· 
N. 42, de 1903, sobre divisas do município de Villa Brasilia; 
N. 43, de 1903, sobre divisas do municipio de Villa Platina. 
Para 2. a discussão-(*) N. 164, de 1906, creando o districto de Itanhandú, no município de 

Pouso Alto ; 
N. 119, de 1922, dispondo sobre a divisão administrativa do Estado. 

(1; Papeis pendentes de soluç2o de diversas commissões 
permanentes e mixtas 

Da de Policia -Parecer -N •. 202, de 1 7<-8-906,. sobre p.·etenção dos funccionanarios des-· 
ta Secretaria. 

Da de Legislação e Justiça-Carta·-("') Prot. 348, fls,. 7; de Oswaldo· Lemos,pleiteando 
a decretação de uma lei modificando os cartorios crimes em beneficio de sua classe;: 

Documento-~(*)' Prot. 1.271, fls. 92, de Joaquim Pacheco de Barro>, justificando um pe-
dido anteriormente feito sobre perdão de pena que lhe foi imposta por crime de responsabi-
lidade; 
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Officios -(*) Prot. 1.521 , fls. 142, de Lauro Guimarães, flu~ccionario do fôro da comar-
d L Id . · d · d t s das eleições procedidas em Mar de Hes;Janha, em ca e eopo 1na, envtan o copia as ac a 

março de 1911 ; · f d · d 
. (*) Prot. 1.592, fls. 157, do Secretario do Interior, devolvendo.m orma 0 os papeis e Ar-

thur Gonçalves do Couto, sobre custas vencidas em p~ocessos cnmes; . . . 
P t 2 270 fi 85 d S t · d Interior envwndo uma representação do JUIZ de dt-ro. . , s. , o ecre ano o ' 

reito de Muriahé sobre organização judiciaria do Estado.; 
(*) ProL 223, fls. 183, do Secretario do Interior, enviando telegrammas das Camaras Mu. 

nicipaes e Directorio3 Políticos de Caldas, Caracol e llotelhos; . f d 
(*) Prot. 241, fls. 107, do Secr~tario do Interior, devolvendo tn orma o o requerimento 

da Caixa Escolar •Padre Café>; . t ro'ecto de · t 1 Prot. 52·1, fls. 162, do Secretario do Interior envtando 0 an e-p l regtmen ° c e 

custas i S t • d s ft'nanças remettendo uma representação em que Prot 693 fls 197 do ecre ano a ' ' • . 
• ' · ' d f lera~ões sobre o projecto de regnnento de custa3; 

João Luil G·tilherme Glle es az ponc '' . f d . · - 1 S t · do Interior devolvendo, 111 orma o, o requenmento de Prot 494 f!· 15J c o ecre ano • . · ' '• ' I' d a decr •tação de uma lei que lhe assegure o dtreito á re-lvo da Conceição e Souza, pec 111 0 " 

forma; n. 7l, de 1919, sobre 0 pedido de melhoria de custas de Augusto 
Parecer-:*) Parecer 

Pereira; * t 1 78• fls. 179 de funccionarios do fôro da comarca de Pa!tuy. 
Re resentações-( ) Pro · • _:'• . . . '. 

~ ento de custa~ JUdtctanas , 
r a, pedmdo pagam fi .:4 da Camara Municipal de Jacutinga, pedindo que o governo c h a. 

(*) Prot. 2.120, s. 0 ' 1 · · ros das estradas estadoaes definidas em et i 
me a s1 os repa · M t · d S 11 d' d f * t 2 140 fls. 58, do dr. Carlos Carneiro on etro e a es, pe tn o que os avores 

( ) Pro . ' d E t d . t . . . . B 1- ·ente dos funccionarios Publicos o s a o sepm ex enstvos aos JUizes cru da ca1xa ene te 
disponibilidade; . . 

Prot. 100, fls. 160, de Pedro ferreira Palitares e outros, pcdmdo vahdade de concursos; 
(*) ProL 220, fls. 172, de habitantes do llairro da Serra dos Lemes, municipio de Cabo 

Verde, pedindo passagem para o municipio de Villa Gomes; 
(*) Prot. 229, fls. 184, do Directorio Politico da Villa Wo Piracicaba, pedindo a elevação 

da referida Villa a categoria de termo judiciario ; 
("') Prot. 230, fls. 184, da Camara Municipal da Villa Rio Piracicaba, pedindo a elevação 

da referida Villa a categoria de termo ; 
(*) Prot. 299, fls. 198, de fausto Gonzaga, lembrando a decretação de uma lei que obri-

gue os paes, tutores, etc. a pagar um mil réis mensalmente por alumno tn:dricnlado em estabe-
lecimento de e11sino primado ; 

(*) Prot. 342, fls. 6, de Etelvina Vieira de Mattos, reiterando o pedido feito anteriormente 
em relação á Caixa Beneficente Militar; 

Prot. 672, fls. 61, de Pedro Carlos de Amorim, pedittdo medidas concernentes a registro d 
transcripçõe> dos títulos ou e>criptLtra p:.uticular de tran>missão de irn111oveis; e 

(') Prot. 212, fls. 108, de funccionarios do fôr > de Juiz de Fóra e Inconfidencia, pedindo 
melhoria de custas ; 

(*) Prot. 6(), fls. 77, do Directorio Politico d~ lnconfidencia, solicitando do Congresso Mi-
neiro a votação de verba para a installação do termo judiciario ali creado i 

(*) Prot. 236, fls. 107, de funccionarios do fôro de Juiz de fóra e S. Rita de Cassia, plei-
teando melhoria de custas ; 

(*) Prot. 215, fls. 103, de funccionarios do fôro de Juiz de Fóra e Januaria, pleiteando 
melhoria de custas ; 

(*) Prot. 237, fls. 107, do Presidente da Cantara Municipal de Villa Nova de Lima, ex-
pendendo considerações sobre o projecto de reforma constitucional, no tocante a Camaras Mu-
nicipaes ; 
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('') Prot. S. fls. 68. do dese.nbargador João Pert.ira da Silva Continentino, sobre aposen-
tadoria do judiciario mineiro; 

(*) Prot. 60), fls. 177, de S. Pedro Drummond, pedindo equiparação de Gymnasio; 
'.") Prot. 596, fls. 176, de J-Ionorio Bicalho, _suggerindo alterações no anti-projecto de 

Regimento de Custas ; 
(*) Prot. 601, fls. 177, de Abelardo da Silva Guerra, pedindo que seja considerado de utili-

dade publica o Instituto Cornmercial de Ouro Fino ; 
(*) Prot. 668, fi>. 192, de Tancredo França e outros, reclamando contra o projecto de 

Regimento de Custas Judiciarias; 
(') Pro!. 67-l, fls 193, de Antoaio Alve:> Fontes e outro:>, pedinlo modific:tções no project 1 

de Regimento de Custas Jndiciarias; 
Prot. 633, fls. 193. de Augusto Cesar fra'lco c o~ttro>, funccionarios da comarca de Juiz de 

Fóra, reclamando contra o projecto de regimento de custas; 
Prot. 6S6, fls. •trn, de João Nepomuceno de Faria e outros, funccionarios do fôro de Pa-

trocínio, reclamando contra o projecto de regimento de custas; 
Prot. 6S7, fls. 195, de José Lourenço da Silva e outro>, funccionarios do fôro de Caldas, 

reclamando contra o :Hojecto de regimento de custas; 
Prot. 692, fls. 197, de Aristides Sicca e outros fnnccionarios do fôro de Cassia, reclamando 

contra o projccto de regimento de custas; 
Prot. 69·L fls. 197, de Ladislau de Miranda Costa e outros, funccionarios do fôro de Olh·ei-

ra, reclamando contra o projecto de regimento de custas; 
(*) Prot. 725. fls. 3. de José Barbosa e outros, funccionarios do fôro de Caratinga, recla-

mando contra o projecto de regimento de custas ; 
Prot. 747, fls. 7, de Jorge Bezerra, official de justiça, em Uberabinha, pleiteando vencimen-

tos fixos para os funccionarios de sua classe; 
Prot. 748, fls. 7, de Manoel Alvares da Costa. official de justiça em Estrella do Sul, plei-

teando melhoria de custas ; 
Prot. 787, fls. 14, de José Candido da Rocha e Joaquim Euzebio de Mendonça, officiaes de 

justiça de Campo Bello, solicitando melhor remuneração; 
Requerimentos-(*) Prot. 2.539, fls. 137, do dr. Lu cio José dos Santos, pedindo seja re· 

conhecida de utilidade publica a Sociedade Mineira Protectora dos Animaes; 
(*) Prot. 238, fls. 186, dos fnnccionarios de Justiça da Comarca de Barbacena, pedindo pa· 

gamento de custas judiciarias; 
(*} Prot. 260, fls. 190, de Roselmira Dias da Conceição, pedindo os beneficios da Caixa 

Beneficente Militar; 
(*) Prot. 261, fls. 190, de Etelvina Lopes de Sousa, solicitando os beneficios da Caixa Be-

neficente Militar. 
(') Prot. 419. fls 20, de Etelvina Vieira de Araujo, pedindo andamento de sua petição 

apresentada em tempo á' Cama r a dos srs. Deputados; 
(*) Prot. 482, fls. 32, de José llaptista de Oliveira, pedindo melhoria de custas; 
Prot. 532, fls. 40, de Francisco Ouvidio de Sousa Lopes e outros, pleiteando entrada na 

Caixa Beneficente dos funccionarios Publicos; 
Prot. 614, fls. 52, de João Francisco Xavier, pedindo contagem de tempo; 
Prot. 630, fls. 54, . de Firmiano Luiz da Rocha, pedindo uma lei que lhe conceda re· 

forma; 
(") Prot. 13, fls. 68, de 1-lermenegildo Senra e Amynthas Cardoso Duarte, pedindo me-

.lhoria de vencimentos; 
(*} Prot. 28, fls. 71, de João Eulalio ferreira dos Santos. pedindo para que os accidentes do 

trabalho sejam annexados ao cartorio crime; 
Prot. 46, fls. 74, de Augusto Pereira, pedindo pagamento de custas; 
Prot. 47, fls. 74, de Manoel Alves de Abreu e Silva, pedindo pagamento de custas; 
n. s. c.- 3 
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(*) Prot. 480, fls. 152, de Astolpho Hermogenes de Moraes, pedind? pagame.nto de cu~tas; 
Prot. 572 fls. 171 de João Baptista Ferreira de Brito e João Franctsc~ _Manano: P~dtndo 

' ' . . ndições dos ofltctaes de JUstiça do a decretação de uma let no sentido de melhorar as co 
Estado; 

Prot 490 fls 154 de José Bezerra pedindo melhoria de custas; . 
(*) Prot: 606, fls.' Í78, de José Aug~sto Tavares Pinheiro, reclamando contra 0 antt-projecto 

de regimento de custas; . . 1 bre reforma d . 
Prot. 639, fls. 185, de Pedro Dolor de Faria, suggenndo rnedH as so ' e regi-

mento de custas; d 
de Manoel de Menezes, reclamando contra o projecto e regimento de Prot, 640, fls. 185, _ 

custas; . • 
Prot. 649, fls. 187, de Francisco Gomes e outros, funccionanos do foro de Campestre, pro. 

testar:to contra o projecto de regimento de custas; ., 
Prot. 6, 1, fls. 188, de Amphiloquio Campos do Amaral e outros, auctoridades indi-

ciarias do fôro de S. Rita do Sapucahy, recla•nando contra o projecto de regimento de 

cust~~·ot 658 fls 189 de Pedro Toledo, fiscal das rendas estadoaes ped~ndo dqu~ P_a;a effeito 
· ' • ' serviu como escnvão o )ttdtctal en s de sua aposentadoria lhe seja contado o tempo em que 1 • 

Gonçalo do Sapucahy; d t a 0 proJ'ccto de regimento d 
Prot. 662, fls. 190, de José Augusto Tavares, reclaman ° con r, e 

custas; · t d 
3 f 193, de João dos Santos Neto, pedindo modificações no pro]ec o e regi-ProL 67 , Is. 

menta de custas; 
Prot. 695; fls' 197, de Carlos F. A. e outros, funccionarios do fôro de Cambuhy' reclatnan. 

do contra o projecto de regimento de custas; . . • r C 
(*) Prot. 725, fls. 3, de José O. Barbosa e outros funccwnarws do fo 0 de aratinga, pro. 

testando contra o projecto de Regimento de custas; . 
(*) Prot. 786, fls. 14, de José João Alves, pedindo pagamento de vencmtentos inte-

grae(s,; Prol. 833, f!3. 22, de Maria Damasia de Oliveira, solicitando alteração da Caixa Bene-
ficente Militar, na parte referente á attribuição das respectivas pensões;. 

(*) Prot. 937, fi>. 14, de José Candido da Rocha, pleiteanto mel~ona de re~uneração; 
(*) Prot. 856, fls. 26, de João Pinto de Souza, pedindo melhona de ven:tntentos; 
("') Prot. 906, fls. 35, de Pericles E., escrivão do crime da comarca de Ptranga, pedindo 

pagamento de custas vencidas. 
Telegrammas- ('') Prol. 322, fls. 122, de Ignacio Xav.ier, pre.si.dente da Camara Municipal de 

Uberaba, pedindo que não seja attingida a autononua mumctpal com a creação das Pre-
feituras; _ 

(*) Prot. 636, fls. 185, de José Eduardo do Amaral, representando contra o projecto de 
reforma do regimento de custas; . . . . 

(•) ProL 648, fl>. 187, de Mario Moraes c outros, pedtnd_o gar~ntta de.seus dtrettos; 
Prot. 669, fls. 192, de Humberto Brandi c outros, fnnccwnanos do foro de Sacramento, re--

clamando contra o projccto de regimento de custas; 
Prot. 682, fls. !9l, de Eurico da Silveira Cunha, e outros, funccionarios do fôro de Rio 

Casca reclamando conta o projecto de regimento de custas; 
P;ot. 683, fls. 193, de Luiz Sanches Lemos c outros, funccionarios do fôro de S. Sebastii'io 

do Paraizo, reclamando contra, o projecto de regimento de custas; . 
Prot. 634, fls. 193, de Domingos Maia, reclamando contra o proJecto de regimento de 

custas; 
Prot. 1.0,)0, fls. 60, de Agostinho Pereira e outros, funccionarios do fôro de Manhuassú, 

pleiteando a elevação desta comarca a 2.n entrancia. 
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Da de Orçamento e contas- Certidões-(*) Prol. 308, fls. 199, do collector de Sacramen· 
to, Julio Gonçalves Borges, de julho de 1916, demonstrando que a collectoria respectiva tem 
renda que justifica a restauração da mesma Comarca; 

(') Prot. 309, fls. 200, do collector de Conquista, Aristogiton França, demonstrando que a 
referida collectoria tem renda que justifica a restauração daquella Comarca. 

Officios- (*) Prot. 2.JO, fls. 186, do Secretario do Interior, enviando uma mensagem do 
Presidente do Estado, pedindo auxilio para a construcção do monumento - da indepen-
dencia; . , 

('') Prol. 582, fls. 48, de José Calasans, vereador districtal de Sant' Anna do Imbé, pedindo 
a'1:dlio "Jara a construco;ão de u rn holpital; -

(')' Prot. 314, fls. 121, do Secretario do Interior, enviando o requerimento em que a Liga 
Bub tc~r1en;e Contra o Analphabctismo, pede auxilio: 

Prot. j17, f!>. 16), elo Secretario do Interior, enviando um officio do director elo Instituto 
Osw tld'J Cruz, ,edindo isenção de impostos; 

(*j Pnt. 63J, tl3. 183, do Secretario do Interior, enviando um requerimento et;l que o 
qispo de Uberaba pede_ um auxilio; 

Prot. 727, fls. 4, do Secretario das Finanças, enviando copia de nov~ consulta sob-re venda 
clandestina de bebidas alcoolicas; 

Prot. 728. fls. <do Secretario das Finanças, enviando por copia, urna proposta e repre· 
enta;ií~; do; C)llec:o~·e;de S11in1'l, lloa Vista do Tremedal e Pequy, suggcrindo medidas re-
lativas á venda de bebidas alcoolicas; 

Prot. 731, fls. 4, do Secretario das Finanças confirmando os dizeres do officio n. 365, de 1922, 
e·nviando copia da representação do collector de Boa Vista do Tremedal, a ser submettido á 
consideração da Cantara dos Deputados. 

Pareceres- (*)- N .' 84, de 1916, da Com missão de Petições, opinando· que seja ouvida a de 
Orçamento e .Conta~, sobre o requerimento .em. que Henrique Elvir Moller pede isenção de im-
postos; 

(*) N. 87, da Commissão de Legislação e justiça, opinando que seja ouvida a de Orça-
me~to, sobre o requerimento de Lemos e C. e outros, relativamente a cobrança de impostos e 
rateio de custas; 

N~ 153, de ·1921, da Contmissão de Petições sobre o requerimento de José Gomes Lima, pe· 
{lindo restituição de ';lnta certa quantia; . ' 

N. 167, da Commissão de Agricultura, submettendo á Commissão de Orçamento o projecto 
n. 138, de 1914. 

Hequerimentos- (*) Prot. 1.308, fls. 100, de A. da Silveira e Antonio de Oliveira Arnellas, 
collector e escrivão de Cambuhy, de 1910, pedindo fixação de porcentagem; 

(*) Prot. 201, fls. 179, de Honorio José de Lemos, de 21-8-915, protestando contra os dis-
positivos do projecto 23, sobre matadouros frigoríficos; 

Prol. 137, fls- 166, de José Oualberto da Silva, e outros, pedindo pagam ~nto de venci· 
mentos; 

(") Prol. 320, fls. 1, de João Leão de Faria, director da Escola de Pharmacia e Odonto-
logia de Alfenas, pedindo subvenção para acquisição e melhoria de gabinetes e labo-
ratorios; · 

(*) Prol. 503, fls. 33, de fabricantes e vendedores de arreios do districto de Dores do 
Campo, pedindo modificação de impostos; 

Prot. 674, fls. 61, de José Antonio Varella, pedindo pagamento de 1 :000$000, correspon· 
dente ao 2.0 semestre de 1 913; 

Prol. 23, fls. 70, de Emygdio Ferrreira Domas, provedor da Casa de Caridade de Bomfim, 
pedindo pag<tmento do auxilio relativo ao exercício de HH7, por não ter sido requerido em 
tempo; 

(•) 120, fls. 87, de Brazilio de Carvalho e outros, pedindo modificações no projecto n. 5, 
de 1919, no sentido de salvaguardar os seus interesses e os do Estado; 
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(') Prot. 421, fls. 140, de Mario Francisco Pinto e outros, pleiteando augmento de venci-· 

mentos; . 
(*) Prot. 561, fls. 169, de D. Eduardo, bispo de Uberaba. pedmd_o subvenção para a ma-

nutenção de um collegio que fundou na villa de Abbadia de Agua. SuJa; .. 
(*) Prot. 567, fls. 170, ·de D. Eduardo, bispo de Uberaba, pe~mdo um auxtlto para o col-

legio das irmãs belgas do Sagrado Coração de Maria, de Agua Sup; 
P t 593 fi 175 d B · · flores director da Escola Profissional feminina, destaCa-· ro • , s. , e enJamm , d' 

pita!, pedindo a decretação de uma lei que auctorize o governo a vender o pre 10 e terreuo que 
posúe á Av. João Pinheiro, nesta cidade. 

(*) Prot. 607, fls. 178, do Padre Hermenegildo Villaça e outros, pedindo auxilio para 
construcção de um hospital em Matheus Leme; 

(*) Prot. 733, fls. 5, de Pergentino Gomes de Castro e outros, pedindo auxilio para a Cai-
xa Beneficente dos Chauffeurs; 

Prot. 9o7, fls. 36, de furtado de Mendonça, director da Escola de Medicina e Veterinaria 
de Pouso Alegre, pedindo elevação de subvenção; . 

Prot. 1.048, fls. 60, de A.Odavio Xavier, collector estadoal, pedmdo porcentagem a que 

se julga com direito. . 
R t "' (*) Prot 1 940 fls 24 de Alexandre da Cunha Campos, pedmdo auxilio epresen açves- . . · , · • . 

para um asylo da mendicidade, em Uberaba; . 
(*) Prot. 1.967, fls. 28, da Directoria da Assoctação das Damas de Caridade da Capital, Pe-

dindo auxilio para manutenção da pobreza; . . 
(*) Prot. 2_123, fls. 53, de representantes da Imprensa e de Assoctações Beneftcentes, pe-

dindo subvenção para fundar um abrigo operaria; . . 
(*) Prot. 164, fls. 111, de Joaquim Gomes de Sousa Ltma, pedmdo subvenção para a com-

missão-Agro-Pecuaría; . 
(*) Prot. 108, fls, 84, de Antonio José Herdi e outros, pedtndo auxilio para a Casa de Cari-

dade de Santa Luzia do Carangola;. · 
(*) Prot. 422, fls. 144, de Theresina de Britto Rabello e outras, professoras em Campos 

Geraes, pedindo augmento de vencimentos; . . . . 
Prot. 1-012, fls. 54, de Jayme Cisneiros do Amaral, soltcttando unt auxtlto de 3.contos para 

publicação de seu livro. 
Telegramma- (*) Prot. 478, fls. 151, de José Caldeira, presi~e.nt_e da Cantara Municipal de 

Bocaina, pedindo verba para restauração da comarca, desse muntctpto. . . 
Da de força Publica-Requerimento-l*) Prot. 1.073, fls. 48, de_ BenJalllm flores, pedin. 

do a creação de uma Companhia de Bombeiros, annexa á Brigada Policial. 
Da de Requerimentos, Representações e Petições~ Officios (*) Prot. 1.054, fls. 44, do 

Secretario do Interior, devolvendo informado o requerimento de Maria da Conceição e Sousa 
Valle, pedindo licença; 

(*) Prot. 1.096, fls. 53, do Secretario do Interior, informando o pedido de d. Mathilde 
de Alencar; 

(*) Prot. 1.187. fls. 73; do Secretario do Interior, enviando os requeriment?s do Alferes 
João Pereira da Silva e do Sargento Americo de Macedo Varella da f?nseca, pedmdo contagem 
de tempo e o do Cabo Alcides Natal da Silva, indemnização por servtç.os prestados ao .Estado; 

(*) Prot. 1.289, fls. 96. do Secretario das finanças, devolvendo t.nformada a petição. de 
Francisco de Salles Marques, collector em Além Parahyba, e a de Luctano Leopoldo Brastlei-
ro, thesoureiro da Recebedoria de Minas. 

(*) Prot. íOO, fls. 66, do Secretario do Interior. devolvendo informado o requerimento em 
que Maria Carlota Monteiro de Castro pede licença; 

Prot. 1.051, fls. 61, do Secretario do Interior, devolvendo informado o requerimento de 
Argemiro Dias de Carvalho, escrivão de paz do districto da cidade de Carmo do Rio Claro,. 
pedindo licença para tratar de negocios; 

XXI 

. Pro!· 1.052, fls. 61, do Secretario das finanças,_ dando informações ao requerimento de· 
D10clectano de Moraes, collector de fortaleza, pedmdo abono de porcentagem. 

.Parecer-(*) N. 187, de 1910, da Commissão _de Legislação e justiça opinando que seja 
ouvtda a de Orçamento e Contas, sobre o requenmento em que Maria Genuina da Costa B _ 
bosa pede o pagamento de uma gratificação addicional. ar 

Requerimentos.-(*) Prot. 1.057, fls. 45, de Pedro Pereira Pinto, professor de s. Seba~·
tião da Encruzilhada, pedindo lincença; 

(*) Prot. !.104, fls. 55, de Pedro Policarpo Moreira, tabellião em Alvinopolis, pedindo li-
cença; 

(*). Prot. 1.106, fls. 55, de Carvalho Pires Hamos & Comp., concessionarios de Carris Ur-
bano, t/:m C:tfaguazes, pedindo auxtlio, sem prejuízo da subvenção kilometrica. 

(*) Pro:. 1.179, fls. 72, de José Antonio Dias Ministerio Junior, collector do município de 
Lavras, pedmdo a decretação da aposentadoria para os funccionarios de sua classe· 

(*) Prot. 1.143, fls. 63, de Augusto Cesar Moreira, collector municipal do Pa~á pedindo· 
licença em prorogação; ' 

(*) Pr?t. 1.180, fls. 72, de I{ita de Cassia Souza Lima, professora na Capital, pedindo seis 
mezes de ltcença em prorogação; 

<:J Prot. 1.549, fls. 148, de lrineu Rosa, contador em Estrella do Sul, pedindo licença; 
( ) Prot. 1.568, fls. 152, de José Moreira de Sousa e Silva, escrivão de paz do município· 

de Queluz, pedindo prorogação de licença; 
(") Prot. 1.583, fls. 155, de Heitor Antonio de Lima e Mello, pedindo que os vencimentos. 

dos promotores de Justiça-adjunctos sejam de 1 :200$000; 
(*) Prot. 1.927, fls. 21, do professor José Pennarchi, pedindo pagamento de quantia a que 

se julga com direito; 
(*) Prot. 245, fls. 187, do dr. José Gonçalves de Sousa, reclamando uma medida sobre a·. 

cobrança de contribuições dá Caixa Beneficente dos funccionarios Publicas; 
(*) Prot. 720, fls. 2, de Argemiro Dias de Carvalho, pedindo dois annos de licença; 
Prot. 1. 049, fls. 60, de João da Costa Lima, escrivão do 1. Q officio de Barnbuhy, pedindo· 

licença para tratar de saude. 
. Representa~ões-<) Prot. 671, fls. 61, do Padre Accacio Marques de Sousa, pedindo uma 

le1 que mande wdemntzar ao ex-professor Pedro Sabiuo dos Santos; 
(") Prot. 4~8, fls. 144, de Segismundo deJ Novaes e outros, offerecendo sua collaboração 

ao emprehendtmento da projectada E. f. ligando Uberaba a Rio Verde· 
Da de C~maras Municipaes-Officios-(*) Prot. 29~, fls. 197, do dr. Henrique Portugal' 

e outros, prestdente e membros da Camara Municipal de Rio Preto enviando uma representa-
ção d~s habit~ntes do districto de Nossa Senhora da Conceição do' Boqueirão, pedindo trans-
ferencta da sede do mesmo para o povoado de Cruzeiro· 

(* fJ . , ) rot. 583, fls. 48, de Bernardmo de N. Moura e outros, directores do P. R. Mindro do· 
Serro, pedindo seja convertido em lei o projecto n. 24, do Senado; 

(*) f~ro~. 26, fls, 70, d? Presidente do Conselho Deliberativo da Capital, enviando cópia 
de uma tndtcação no senhdo de ser o povoado de «Venda Nova» elevado a categoria de dis-
tricto de paz; 

(") Prot. 37, fls. 72, de Ovidio José dos Santos, presidente da Camara Municipal de Dores do 
lndayá, enviando um recurso do dr. José Argemiro de Moura, contra actos da referida Camara; 

(') Prot. 206, fls. 102, do presidente da C. M. de Piumhy, protestando contra uma re-
presentação da C. M. de Bamhnhy, sobre rectificação de divisas; 
. Representações--(*) Prot. 287,. f.ls. 195, de Domingos Monteiro de Rezende e outros, pre-

st~le~te e membr~s da Camara Mumctpal de Tres Pontas, pedindo transferencia da séde do· 
<itstncto de Martmho Campos para o povoado e Estação de Pontalete; 

(") Prot. 292, fls. 196, de João do Calhau, presidente e Agente Executivo da Camara Mu·· 
llicipal do Rio José Pedro, pedindo modificação de divisas; 
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(*) Prot. 293, fls. 197, de José Antonio Ferreira Santos e. o:ttros, membros. da Camara 
Municipal de Caratinga solicitando rectificação de divisas do dtstncto de Floresta, 

(*) Prot. 500, fls. J5, do padre Fclicio Abreu Lopes, presidente da C. M. de Pyranga, 
sobre rectificação de divisas entre os districtos de Alliança e Dores do T~tr.v~; S 

(*) Prot. 502 fls. 35 de habitantes do districto de Douradinho, mumctplO de anto Anto-
nio do Machado: protestando contra a lei 11, 663, :de 18 de setembro de 1915, que creou o dis· 
tricto de <Pouca Massa>, no termo de Paraguassú; . 

(*) Prot. 584 fls. 48 de Joaquim José de Alvarenga e outros, habttantes do districto de S. 
' ' · 24 d Senado· José do Passa Bem, pedindo a approvação do pro1ecto n. ° C M d p t .. 

(*) Prot 94 fls 82 de Osorio Affonso da Silva, presidente da • · e a rocmw, pro-
. ' ' ' 't · 1 nunicipio de ·Monte Carmello>. testando contra usurpação de parte de seu terrt ono, pe o 1 • • 

Requerimentos-(*) Prot. 583, fls. 173, e . ugus • · d J A to de Patva pedmdo approvacão de 

limites entre L:.\,vras e Varginha; . do districto de Pinheiros de 
(*) Prot. 7, ~\s, 67, de Miguel Luiz Barros e outros, .ha~ttantes _ 

S. Manoel, pleiteando a antiga denominaç1o daquelle dtstnclo, que fora mudada para o de-

•Pinhotuba~. · J · '·\ · 11 · 
· 11 I d t · Indicações . (*) N. 4, do sr. uh o .• etre es, no senttdo Da de Agncu ura e n us na- . . . 

d f d s sobre a necessidade de modtflcar-se a manem\ por-de representar-se aos po eres e erae . 
que é feita a se li agem do imposto de mantetga; . . . . 

·(*) N 2o dosr Julio Meirelles e outros, no sentido de provtde~ctar-se para que seJa ga:. 
' ' · I' t ã o Rio ao invermsta de gado de talho, 0 rantido, perante o Commissariado de A tmen aç o, n • 

preço que fôr taxado officialmente. . I , t õ 
Officio (*)-Prot. 660, fls. 59, do Secretario da Agricultur.a, envtanc o represe? aç es em que 

· f a fabnco de um combusttvel. Francisco Soares Alvim Machado plettea avores par . 
R t (*) p t 1 453 fls 128 de Alberto de Carvalho Drummond, pletteando pri-

epresen ações - ro ·. . . , . . I I' os rios e para construcção de uma es-vilegio para exploração de mmenos nas zonas c e c tvers • 
irada de ferro ; 1 · • t · 

(*)ProL 542, fls. 42, de rgemuo ' ', A · de Paiva fJedindo favores para exp oração mc,us na! de 
oleo da semente da mamoneira. . . . . 

R · t (*) o t 1 596 fi 158 da Companhia E F. Vtctona a Mmas, pedtndo fa-equenmen o -. ro , s. , ' · . . 
vores do projecto n. 15, para um!alto forno e estabelecimentos stderurgt~os. . 

Telegramma (")-Prot. 152, fls. 92, de Aparicio Coutinho, pela Commtssão de Commercto de 
Lacticinio, sobre a prohibição da exportação de manteiga, para os Estados do Norte. . 

Da de Obras Publicas e Viação (*)-Indicações.-Prot. 1:405, fls. 119, .do sr. Pedro Lurz, 
no sentido de obter do Governo Federal a crcação de urna hnha telegraplnca ; 

(*) N ,- 2, do sr. Argemiro de Rezende c outros, .no scn:ido de representar. ao Ministro da 
Viação sobre o restabelecimento da linha do CorretO de Ptrapóra a Paracatu. 

Offlcios <-J-Prot. 574, de fls. 47, do dr. Tavares de Lyra, Ministro da Viação e Obras 
Publicas, enviando informações sobre abertura de credito para conclus:'io das obra5 d0 ramal 
da Estrada de Ferro Oeste de Minas, entre S João d'El-Rey a Barbacena; 

' (*) Prot. 239, fls. 107, do Secretario da Agricultura, devolvendo, informado, o requerimento 
de Levino Borges, sobre privilegio de zona; 

(*) Prot. 28·1, fls. 115, do Secretario do Interior, pres!ando informações sobre o projecto 
n. 21, de 1911. d S'l T 11 

Requerimentos (*)-Prot. 1.120, fls. 58, do engenheiro Carlos .a 1 va e cs, pedindo 
concessão para co!l3trucção de uma E. F. de S. Sebastião á Abbadta de Porto Real ou nas 
margens do Rio S. Francisco; . 
. · (*) Prot. 1.121, fls. 58, do engenheiro Augusto Carlos da St\va Telles, aprese~tando urn 

additivo ao requerimento que apresentou sobre uma E. F. do Porto de S. Sebashão do Alto 
S. Francisco; · 

(") Prot. 1.579, fls. l.í.>, d!! José Sinves de Menezes, pedin~Io c?ncessão de zona para uma 
E. f. que partindo da Central vá se encoatrar com a E. F. Vtctona a Muras; 
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(") Prot. 1. 773, fls. 176, de Carlos Figueiredo Rimes e outros, pedindo concessão de uma 
E. f. que partindo da Estação de Pedra Corrida, na E. F. Victoria a Diamantina, vá ligar-se 
com a E. F. Bahia e Minas; 

(") Prot. 1. 7Y8, fls. 181, do dr. João Siqueira B. de Menezes, pedindo privilegio para uma 
E. F. que partindo de S. Sebastião do Salto Grande vá á fronteira de Goyaz ; 

(*) Prot. 2.175, fls. 65, de Amantino Ferreira da Silva peoindo privilegio para construcção 
de uma estrada para trafegar automoveis que, partindo da cidade do Pyranga, vá á Estação 
de Teixeiras, município de Viçosa. 

Hepresentação (*)-Prot. 238, fls. 107, de João Severiano Rodrigues da Cunha e outros, pe-
dindo privilegio para construcção de uma estrada de ferro que partindo de Uberabinha. pas-
sando por Parnahyba, vá até as fronteiras com Goyaz. 

Da de Instrucção Publica-Folheto (*)-Prot. 353, fls. 128, de José Rangel, sobre ·reforma 
dos cursos normaes. 

. Officios-(*) Prot. 1. 714, fls. 164, do Secretario do Interior devolvendo informados os pa-
pets do professor Manoel Ambrozio Alves de Oliveira, pedindo pagamento e contagem de tempo; 

. (') Prot. 2. 202, fls. 71, de 1-lonorio Guimarães, director do grupo Escolar de Araguary, 
envtanc~o um exemplar do Jornal •Lavoura e Commercio>, de Uberaba, contendo um artigo 
contrano a effectividade dos professores interinos. 

Parecer-*) N. 43, de 19!1, da Commissão de Saude Publica, opinando para que seja ou-
vida a de Instrucção Publica sobre o requerimento em que o pharmaceutico Claudio Bene-
dicto Monteiro de Barros pede uma lei que lhe conceda o titulo de bacharel em pharrnacía. 

Representações (*)-Prot. 1789, fls. 179, de alumnos da Escola de Pharmacia de Ouro 
Preto, pedindo a transferencia da referida Escola de Ouro Preto para BeiJo 1-forizonte; 

(*) Prot. 306, fls. 199, de habitantes de Diamantina, pedindo a creação ou encampação da 
Escola Nornal Regional «Americo Lopes> ; 

(*) Prot. 862, fls. 28, de Francisco J. Ribeiro e outros, director e professores do Grupo 
Escolar Cesario Coimbra, pleiteando modificação de um dispositivo do actual regulamento do 
ensino. 

Requerimentos.-(*) Prot. 1.376, fls. 114, de Manoel Alves de Oliveira, pedindo paga-
mento de vencimentos a que se julga com direito ; 

(*) Prot. 673, tis. 61, de Luiz Maria de Brito e outros, presidente e demais membros da 
Caixa Escolar <:Padre Café>, pedindo pagamento de quantia a que se julgam com direito. 

Além dos papeis acima referidos, ha no archivo da Secretaria, destinados á Commissão 
de lnstrucção Publica, cento e setenta e nove (179) representações de diversas localidades de 
1914, sobre e?sino reli~ioso nas escolas pnblica5 primarias do Estado ; e bem assim mil c;ua-
trocentos e otlenta e otto (1.488) peças de pedidos referentes a reforma administrativa e judi-
ciaria do Estado, sendo, 195, da 1." circumscripção; 143, da 2."; 30, da 3, a; 53, da ·I."; 129, 
da 5."; 210, da 6.n; 176, da 7."; 147, da 8."; 103, da 9.>~; 117, da 10.a; 118, da 11.a e 65 da 12.a. 

Serviço Legislativo dos Estados e da Ur.ião 

S.'! o os seguintes os trabalhos im!)ressos que se encontram no archivo desta Secretaria: 

Annnes-Da Carnarn de 1880, 1891 a 1893, 1893 a 1908 e 1915. 
Do Senado de 1891 a 1893, 1895 a 1911 e 1916. 
Mensagem do Governador de 1895, 1896, 1900 a 1904. 
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Annacs-Da Assemblél, de ISSO a !885 1888, 1889, 1892 a 1908, 1910. 1912 e 1917. 
Catalogo de 1908. 
Lei n. 578 de 1908. 
Mensagem de 1901. 

Annaes-Da Assembléa de 1917 a 1919. 
Da Cantara de 1873, 1875 a 1877, 1891; 1893 e 1896. 
Do Senado de 1891 a 1902, 1906, 1912, 1913. 
Synopses-Da Carnara de 1896, 1913. 
Do Senado de 1906, 1913 e 1920. 
Act03 do Senado de 1891. 
Processos contra o coronel Heliodoro de Paula Ribeiro, de 18?3. 

Annaes Da Assembléa Legislativa de 18í3, 1883 a 1885, 1887, 1892 a 1909, 1914 a 191l 
e 1920. 

Diario dos Debates de 1920. 
Mensagem de 1918 e 1919. 
Regulamento da Assembléa Legislativa de 1916. 
Synopse-Da Assembléa Legislativa de 19, 9. 

I·~""pii•Ho ~auto 

Annaes-Da Assembléa Legislativa de !876. 1878, 1879, 1882, 1885, 1892 a 1893, 1899 a 
1903, 1906 a 1911. 

Mensagem de 1915. 
Politica do Espírito Santo- discurso do dr. João Luiz Alves no Senado· 

Decretos ns. 5.755 e 5.930 de 1918. 
Leis de 1918. 
Mensagem de 1918 e 1919. 
Regimento Interno da Camara dos Deputados, de 1917. 

Volumes encadernados-Actas de ·1891 a 1922. 
Acto addicional de 1881. 
Annaes -Da Assembléa Provincial de 1863, 1876 a 1889. 
Do Congresso Constituinte de 1891. 
Da Camara dos Deputados de 1891 a 1921. 
Do Senado Mineiro de 1891 a 1921. 
Contractos sobre Estrad:~s de Ferro, de 1883. 
Decretos do Governo Provisosio de 1889 a 1891, 
Leis Mineiras de 1891 a 1921. 
Legislação e Contractos de t833 a !901. 
Ephemerides Mineiras, por José Pedro Xavier da Veiga. 
Mensagens de 1892, 189-l, 1899, 1900, 1902 a 1922. 
Promptuario c Anuntaçues, por Levindo Lopes, de 1903. 
Quadros dos district•H de paz do Esbdo de 1899, 1903 e 1911. 
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Relatorio3 Do Secretario do Interior de 1895 a 1899, Í901, 1903 a 1909 e 1912. 
Do d'Agricultura de 1895 a 1897, 1899, 1901, 1907 e 1911. 
Do da Viação de 1904. 
Do de Terra de 1896 a 1898. 
Do Procurador Geral do Estado de 1908 e 1Ç09. 
Do Sub-Procurador Geral do Estado de 1901, 1904 a 1909. 
Do Ensino Agrícola de 1891. 
Do desembargador Aureliano Magalhães, sobre questões juridicas, de ·1897. , 
Revistas -·Do Archivo Publico Mineiro de 1896 a 1911. 
Synopses- Da Camara de 1891 a 1921. 
Do Senado de 1891 a 1921. 
Volume3 em brochura-Annaes-Do Congresso Constituinte de 181Jl. 
Da Camara de 1891 a 1921. 
Do Senado de 1892 a 1921. 

· Synopses-Da Camara de 1891 a 1921. 
Do Senado de 1892 a 1902, 1904 a 1921. 
Constituição Politica do Estado de 1891. 
Decretos do Governo Provist-rio de 1839 a 1891. 
L eis Mineiras de 1891 a 1921. 
Mensagens de 1892, 1893 a 1896, 1898, 1900, 1902, 1903 a 1922. 
Relatorios-Do Interior de 1893 a 1909, 1912 a 1917. 
Da Agricultura de 1894 a 1901, 1911 a 1914, 1916 a 1918. 
Das Finanças de 1893 a 1897, 1899 a 1911 e 1918. 
Do Chefe de Policia de 1894, 1898, 1902, 1903, 1911, 1913, 1915, 191.6 c 1918, 
Do Procurador Geral do Estado de 1893, 1897, 1900, 1906, 1908, 1909 e 1915. 
Do Sub-Procurador Geral do Estado de 1903 e 1905. 

l\la.1·a.n.hiio 

Annaes--De 1876, 1881, 1882, 1887, 1896 a 1906. 
Mensagem de 1901, 

lUatto Grosso 

Catalogo dos productos do Estado na Exposição Nacional' de 1908, 
Mensagem de 1908. 

Annacs De 1873, 1874, 1877, 1879, 1883, 1886, 1S95 e 1896. 
Mensagem de 1900. 
O Estado do Pará na exposição de 1908. 
Relatorio do Governador de 1903. 

Annaes-De 1895 a 1900 e 1919. 
Decr'o!tos e regulamentos de 1893. 

Pa.rnn.:í 

Pet•nantbuco 

Annaes-Da Assembléa Provincial de 1876, 1878, 1881, 1884 a 1886, 
Da Constituinte de 1891. · 
Da Camara de 1'391 a 1906, 1911; 1Q12, 1914 a 1917 e 1920. 
Do Congresso Legislativo de 1919. 

·Do· Senado de 1891 a 1Q12 e 1914, 1918, 19i9 e 1920.-
H. S. C. -4 
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Synopses--Da Cantara de 1892, 1893, 1895 a 19CO, iCJ02, g;o4 a 19C6, 1911, 1912, 19H, 19:5;._ 
1917 c !920. . 

Do Senado de 1887, 1896 a 1903, 1907 a 1910, 1912, 1914, 1918 e 1919. 
I~elatorio do Director do Thesouro de 1910. 

. lU<) de .D'aneiro 

Annaes-Da Assembléa Legislativa de 1S36, 1891 a 1911, 1913, 1917 a 1919. 
Synopses-Da Assembléa, de 1905, 1912 e 1914, 1917 e 1918. 
Leis, decretos, actos e decisões de 1888. 
Leis, actos e synopses da Assemb!éa de 1900. 
Mensagem de 1911, 1913 e 1914. 
Htgimento Interno da Assémbléa de 1910. 
Relatorio do Interior e das finanças de 1896. 
De Obras Publicas e Industria de 1896. 
Do Tribunal de Contas de: 1896. 
Resistencia Legal, de B. Ribeiro. 
V2.lorisação do Café, de 1902. 

Illo Grande do Sul 

Annaes-Da Assemb!éa de 1867, 1880, 1884, 1887, 1891 a 1921. 
Cor:stituiç~o politica de 1891. 
.Mtr:sagem 19J6. 
Regulamento da Secretaria da Assembléa de 1895. 
Regimento interno de 1906. 
Relatorios-· do Director do :Thesouro de 1914 c do Secretario da Fazenda de 1914 •. 
Da Fazenda Provincial de 1881. 

São l~aulo 

Annaes -Da Assembléa de 1871, 1874, 1881, 1884 e 1885. 
Da Camara de 1891, 1894 a 1912, 1914·a 1920. 
Do Congresso Constituinte de 1921. 
Do Senado de 1892 a 1900, 1905 a 1913, 1917 a 1921. 
Synopses-Da Assembléa ~de 1882. 
Da Cantara de 1891 a 1910,:1915 a 1917 e 1920. 
Do Senado de 1891 a 1931. 
Mensagem do Congresso sobre a valorisação do café e fixação do cambio de 1906_. 
Mensagem de 1896 e 1899, 1915, 1920 e 1922. 
Documentos interessantes de 1896. 
A Província de S. Paulo. 
Colonisação e Immigração. 
A Instrucção Publica em s.: Paulo por L. Martins. 
A crise da Lavoura por Candido Lacerda. 
Annuario da Escola Polytechnica de S. Paulo de 1901, 1902,· 1903 e 1906. 
A lenda dos assassinatos politicos em S. Paulo de 1911. 
Divi3as de S. Paulo e Minas de 1709 e 1811. 
Relatorio do Secretario da AgricultÚra, de 1912 c 1913. 
Soberania, autonomia, federação por J. Mendes Junior. 

União 

Volumes encadernados.-Annaes-:-Do Parlamento Brasileir~ de 18' 6 1857 1860, 1S62 a. 
1870, 1875. " - ' a · 
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Do Congresso Nacional. 
Da Camara de 1891 a 18J7, 1899 a 1905. 
Do Senado de 1891 a 1905. 
Volumes em brochura.-Annaes -Do 2.° Congresso Bràsi!eiro de Instrucção Primaria c 

:Secundario, por L. Pessanha. 
Do Senado de 1827, 1828, 1839, 1877, 1879, 1886, 1888, 1901, 190-J, 1910 c 191i. 
A conferencia de Axil S. sobre a Industria Siderurgica no Brasil. 
Bancos de Credito Real do dr. Domingos Francisco dos Santos de 189ó. 
Concessão de um porto de mar em Buzios e duma estrada, partindo de Buzios a Bel!o 

:Horizonte, de 1917. 
Educação e Pediatria de 1913. 
Documentos Parlameatares de 1897, 1893, 1910 e 1912. (Sitio c Mensagem). 
Homestead de 18>16. 
Intervenção nos Estados, 1891-1893. 
Manual do Senador de 1920. 
Pareceres da mesa do Senado de 18í3. 
Petições, Leis e Convenios para COJrança de impostos sobre exportação do café, de 

1896. 
Representação contra a falsificação de bebidas alcoolicas ao Congresso 

·C:unpos da Paz, de 1806. 
Relatorios-Do Ministerio dos Negocios do lmnerio de 1837 1862, 1870. 
Do da Justiça de 1877, 1879. · ' 
Da Fazenda de 1883 e 1893 . 
Do Interior de 1904. 
Do de Obras Publicas de 19J3 e 1906. 
Do Congresso Scientifico Latino Americano de 1903. 
Da Escola Ap;Jrendizes Artífices de Minas, 1910 a 1914. 
Synopses-Da Camara de 1882 a 1884, 1891 a 1906. 
Do Senado de 1892, 1893, 18?3 a 1697, 1899 a 1908. 
Sess:Io do encerramento do Congresso de Agricultura de 1901. 

Annuario de 1904 a 1908. 
Uruguay 

8.a Legislatura-- Congresso Mineiro- (1919-í822) 

1 Dr. Francisco Alves Moreira da Rocha, (Bomfim). 
2 Dr. Daniel Serapião de Carvalho, (Bello Horizonte). 
3 Dr. Adolpho Ribeiro Vianna,. (Bello Horizonte). 
4 Coronel Modestino Gonçalves; (Santa Luzia do Rio das Velha's'. 

5 Dr. Miguel Antonio de Lana e Silva, (Ponte Nova). , 
6 Dr. Cordovil Pinto Coelho, (Manhuassú). 
7 Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho, (Ouro Pre:o). 
S Padre Agostinho José Ferreira de Souza, (Rio Pre!o}. 

Nacional, por 
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a.n (;il•curnscripção 

9 Dr. Alfredo Martins de Lima Castello Branco, (A~ém, Parahyba). 
10 Coronel Agenor Augusto da Silva Canedo, (Munahe). _ 
11 Dr. José Ricardo Rebelto Horta, (Viçosa). 
12 Dr. Navantino Santos, (Catagnazes). 

4Ln: Ch•ctunseripção 
13 (Vaga). : 1 )' 
14' Dr. João Baptista d~ Miranda Manso, (Mar de Hespan Ja • 
13 Dr. Eucrenio da Cunha e Mello, (Rio Branco). 
16 Dr. Rubens ferreira CamiJOS. (Juiz de fóra). 

17 Dr. Carlos da Silva fortes, (Barbacena). 
18 Dr. José franci3CO Bias fortes, (Barbacena) .. 
19 Dr. Viviano da ,Silva, Çaldas,,: (Prado.s). 
20 br. Oscar Versiani Velloso, (Alto Rw Doce). 

··(;::n ··ch:;cu ~~tse•·ip~áo 

21 Monsenhor João Martinho de 'Almeida; (Be11o Horizonte). 
22 Dr. Alcid~s Gonçalves, (Pitanguy). . 
23 Dr. Donato Andrade, (Estação de S. Migucl-fornuga). 
24 Dr. Djalma Pinheiro Chagas, (Oliveira). 

25 Dr. Noraldino Lima, (I3ello Horizonte). 
26 Dr. Francisco de Oliveira Lessa, (Guaxupé): 
27 Dr. Adelio Maciel, (Patoo); . 
28 Dr. Mario Ferreira de Azevedo, (Santa Rita de Cassia). 

29 Pharmaceulico João pe Almeida Lisboa, (Aguas Virtuosas). 
30 Dr. Joaquim Ferraz Ribeiro da Luz, (Bello 1-Ioriz.onte). 
31 Coronel José Christiano do Prado, (Paraguassú). 
32 Dr. João Leão de Faria, (Alfenas): 

33 Dr. José Braz Pereira Gomes, (Itajubá). 
34 Dr. Annibal de Paiva Assumpção, (Caldas). . 

,; 

35 Dr. Eurico Leopoldo de Bulhõe3 Dutra, (Santa Rita do Sapucahy). 
36 Dr. João Tavares_ Corrêa .. ~eraldo~ (Pouso Alegre}. 

IO.a .Ci•·c.nnl~cripf.,~:1.o 

37 Dr. Antenor de Paula e Siiv~, (Fructal). 
38 Dr. Argemiro de Rezende Costa, (Bello Uorizonte). 
39 Dr. Virgílio Alvim de Mello franco, (Bet:o Horizonte). 
40 Dr. Silvino Pacheco de Arau;o, (Uberaba) .. 

XXIX 

I; .a Cir•~uJ.nserip«;.•ão 

41 Dr. Gudesteu de Sá Pires, (Bello Horizonte). 
42 Dr. Elpidio M. Cannabrava, 1_Bello Horizonte). 
43 Pharmaceutico lgnacio Alves Barroso, (Serro-Correntes). 
44 Dr. Euler de Salles Coelho (Bello Horizonte). 

I~.a Ch•ctnnseripção 

45 Coronel Pedro Laborne, (Grão Mogol). 
46 Dr. João Antonio Lopes de Figueiredo, (Theophilo Ottoni). 
47 Coronel lgnacio Carlos Moreira Murta, (Arassuahy). 
48 Dr. Olyntho Martins da Silva, (Jequitinhonha). 

SENADO 

1 Dr. Pericles de Mendonça, (S. João Nepomucen _.). 
2 Dr. Virgílio Martins de Mello franco, (I3cllo Horizonte). 
3 Dr. Francisco de Andrade Botelho, (Leopoldina). 
4 Coronel Francisco Ribeiro de Oliveira, (Entre Rios). 
5 Coronel Olympio Julio de Oliveira Mourão, (Diamantina). 
6 Dr. Jose Vieira Marques, (Palmyra). · 
7 Dr. Albertina Druntmond, (Bello Horizonte). 
8 Basilio Magalhães, (S. João d'El-Rey). 
9 Dr. José Ribeiro de Miranda Junior, (Ouro fino). 

10 Coronel Getulio Ribeiro de Carvalho, (Guanhães). 
11 Conego João Pio de Souza Reis, (Congonhas). 
12 Dr. Alfredo Sá, (Theophilo Ottoni). 
13 Coronel Eduardo Carlos Vilhena do Amaral, (Pouso Alegre). 
14 Dr. Camillo Augusto Maria de Brito, (Bello Horizonte). 
15 Dr. Nu no da Cunha Mello, (Arassua '.y). 
16 Dr. José Candid"J de Souza Vianna, (Abaeté). 
17 Dr. Gabriel de Oliveira Santos (Bello Horizonte). 
18 Conego Francisco Xavier de Almeida Rolim, (Curvello). 
19 Dr. João Jacques Montandon, (Araxá). 
20 Dr. Levindo Eduardo Coelho, (Ubá). 
21 Coronel Manoel Alves de Lemos, (S. Gonçalo do Sapucahy). 
22 Dr. José Cupertino Teixeira Pontes, (Rio Casca). 
23 Dr. Dio?o Luiz de Almeida Pereira de Vasconcellos, '(Ouro Preto). 
24 Dr. Jose Tavares de Mello, (fallecido em 1922), (Queluz). 
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SYNOPSE DOS TRABALHOS 

DA 

Camara dos Deputados 
EM 1922 

(4.a sessão da s.a legislatura) 
E 

recapitulação dos trabalhos da mesma legislatura (1 919 a 1 922) 



PROJECTOS INICIADOS E MOVIMENTADOS 
NA 

CA.lVIA.R.A DOS l)EPUTADOS 
Durante a legislatura ele 1919 a i922 



I 'J I ~J 
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!919 

I'Jl () 

l'Jl9 

l'JID 

19!9 

l'Jl9 

Projeotos iniciados na Oamara dos Deputados em 1919 

~ 'l'ransumpto Obscrvaçôes 
"' § 
~ 

l Fixa a Fou~a Public;:t do Estado pm·a 
o exercício de I 0:20. 

Lei n. '739, de 12 setembro de 1\l~() 

:~ Auctori7a o governo a abrir nm cre- Lei n. 731, de ·I de setembro de lOlD 
dito de 3oo:uoosooo para pagamento 
<te divida de exercícios findos. 

3 ApproYa as contas do exercido de Lei n. '735, de 12 de setembro de lOH.: 
1018. 

·1 Auct.o1·iza o governo a expedir regu-
lamento pàra a Cab.a Ueneflcente 
dó~ Funccionarios Publicas. 

Lei n '7·12, de 13 de setembro de I91\l 

Fixa o imposto sobro a exportaç:lo do Su?stituido pelo de n. 52, d~ 1920, CJUe, tendo 
arroz s1do adaptado em preferenc1a, tomou o ll', 71 

' ficando prejudicado os de ns. 5 e 52, 

Lei n. n;>, de 16 de setembro do H•:m 
6 Fixa novas tabellas para a arrecada-

<;:lo do imposto territorial. Lei n. 716, de 20 de setembro de Hll!) 

7 l\Iodiflca .algumas disposiçôes da Con· A requel'imento da commissão de Leoislarão e 
so!Jdac;i'io das Leis Civis, approvada Justiça, na redacçào final, appi·ov;'da, foi o 
pela resolnr;ào de 28 de dezembro projecto desdobrado em cinco c1ue tomaram 
de 1871, sobro acções po~sessorias. os ns. 2:J, 2G, 27, 28 e 29. ' 

Vejam-se esses projectos. 
8 Auctoriza o governo a equiparar á 

Escola Normal Modelo, da Capital, 
o curso normal do Instituto Tech-

Lei n. 825, do 1. o de outubro do 102I 

nico e Profissional de Alfenas. 

O Crê'a o serviço de in~pecc;ào medica R<.'jeitado em 2 de setembro de 1020 por ter sido 
escolar. a matül'ia incluida no projecto n. 56, desse 

anuo, arts. 42. 43, 4•1, 45, 46 e ,17. 

10 

V. Lei n. fOO, de 27 de setembro de 1(2:) 

Or<'a a receita e flxa a despo~a do Pela Camara forJm destacados: o ~I'L ll, pal'a 
Êslado pm·u o exercício de H2) constituir o pi·ojecto n~ 10 A, c o art. 71 com 

os seus tres numeres, hem como os arts. 
Jl, 12 e lR, letras a uj, para constituircm o 
projecto n. 10 11. 

Desses, o de n. 10 }1., fixa os vencimentos do Sub 
'Procurador GeJ•a! do Estado, e o de n. 10 11, 
auctoriza o governo a rcoJ·ganizar as feil·as de 
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1\Jl\J 16 

1919 17 

1!!19 18 
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Transumpto 
Ouscrvações 

Orça a receita e tha a despe~a do 
E~tado pa: a o extrcicio de 1920. 

gado e os servio;os das diversas reparti<;ôes pu-
publicas. 

O de n. J.O (orçamento' constituiu a lei n. 71:,, de 
2 J de setembro de HHü. 

O de n. 10 A constituiu a lei n. 7·1l, de 1:1 <k 
setembro de 1\Jl!J. 

O de n. 10 B constituiu a lei n. 710 A, de 13 •k 
setembro de l\H9. 

Manda denominar-se comarca e ter- Inclnido, como emenda, no projccto 11. !l 1, •le 
' mo de Paraisopolis a comarca e ter- lül7. 
mo de S. José do P:u·aiso. Lei n. 713:>, d•J 10 setembro de H~) 

Equipara o Gymnasio de Uambuhy á Rejeitado em 2<) de agosto de 1!
1
21. 

Escola NorriJal :l!odelo da Capital Archi vou-se. 

Modifica alguns dispositiros da con- Lei addicional, n. IO,de 11 de setembro de Ill~ 1 

stitui•;ão do ggtado. 

Declnra <tue os municípios de A.v· 
morés e S. Manoel do 1\Iutum, !l· 
cam pertencendo á segundo Cir-
cumscritH;ão eleitO! al do Estado. 

Estabelece as divisas do districto de 
Pedra Grande, no termo de Je<tUi· 
tinhonha. 

Auctoriza o governo a contractar com 
a empresa que para esse fim se or-
ganisar, o fornecimento de machi· 
nas agrícolas, sementes, mudas, 
etc., aos lavradores mineiros. 

Lei n. 713 1 de HJ de setendJI'O de lül\J. 

Lei n. 717, de ~O de ~etcmhro de 191\J. 

Pende de parecer para segunda di~cussão; 

Auct.oriza o governo a auxiliar com Rejeitado pelo Senado, em segunda discnssào, 
25 contos a cada uma das munici no dia SO de ago;,to de 19~2. 
palidades que fundarem um appren-
dizado agrlcola ou escola pratica 
de agricultura. 

Declara que os avaliadores judiciaes, 
que serão da livre nomea<;ão e 
demissão do governo, passam a 
ficar snbordinádos :"1 Secretaria da~ 
Finanças. 

Refunde os projectos n. 18, de l!lll, 
e 107, de 1!Jl8, r1ne dispôem sohr< 
os ernolurnE>ntos devidos aos olli· 
ciaes do registro civil, aos cscri· 
vàes de paz e aos juizes de p.1z. 

Auctoriza o governo a pagar a di ver· 
sos escrivães as custas a r1ue tive-
rem direito. 

Lei n. 710, de 12 de setemhro de l~lü 

Pende do delihnação do Senado 

Lei n. 772, de 1·1 de setembro de itl20 

HJ19 

1!119 

HJ!(! 

l!ll\l 

1!)1\1 

1 ()J!) 

lill!l 

\Jl\1 

lll!l 

l!!ID 

191\1 

'21 

-7-

'l'ransurnpto 

co~térn ~ispo~i<;ôc., relativas ao .::n-
smo pnrnano e secundado do Es-
tado. 

OIJservae,ões 

Lei n. 752, de 27 de setembro de t91D 

Fixa os limites entre os municipios Destacado em 20 d df, Dambuln·, l'inmh 1• e Formi"a n "l de' 1017 .. e ag.•s~o dde lülü, do projecto 
• •· o • ·., , " , Ja sancc10na o. 

.~ l 

~I 

~:> 

:!} 

2GA 

27 

Est!lbelcce as dil·has do districto da 
Cidade do Patrocínio. 

Eleva a BSOOO por tonelada o imposto 
de cxportar;ào dos minerios de fer· 
ro. 

l\!odi!lc~ o processo das acr;õcs pos-
sessonas. 

Contém disposi•:ôes referentes ás 
avalla<:fles judiciaes e dá outras 
providencias. 

Crêfl. urna Delegacia Auxiliar de Po-
licia em Ubcr:tb::t~ 

Prohibe o cxcrcicio da procuratura 
ao~ funccionarios de ordem admi-
nistratira e contém providenC-ias 
com relnçào :í nomeaç~io de marris-
tr·ades c ao exerdcio da~ funcç

0
ões 

dos promotor~s de justi•;a. 

Fixa as cnst as dcr;das aos centado-
re:< .• escri\·:ies, membros do minis· 
torro publico e ao:- fnr.ccionarios fis-
cn.c~. 

:!) Dcc.Jara <1ue os juizes c demais func-
cron~r.os retrihnidos pelos cofres 
do Estado perccherào por inteiro 
as custas que lhos forem contadas 
c ~xa Yencimcntos aos escrivães do 
cri InC. 

00 Fixa rm nm dia •le vencimentos a 
cont ribtti<;:\o, mcmal das praças de 

lJret para a caixa Beneficente da 
•'oi·ça Publica. 

31 Abre tres credites para occorrcr ao 
pagamento tio de,pcsas eJTectuadas 
pela ~ecretaria da ,\gricultura, In-
rtu.stria, '!'erra, Viaçào e Obras Pu-
blicas e concede ás Camaras l\Iu-
nicipaes auxilio para occorrer ao 
pagamento de despesas com a epi-
demia da grippc. 

(Lei n. 765, de lO de setembro de t92J) 

Pende de deliberação 

Pende de primeira discussão 

Lei n. 75<.\, de 23 de setembro de 1\ll!J 

Lei n, i5G, de 27 de setembro de 19!\J 

Lei n i5't; de 27 de setembro de 1919 

Lei n. 719, de 13 de setembro de llllü 

Léi n. 7BS, de 12 de setembro de 191\J 

Pende de deliberaçào do Senado 

Pende delibcr:tçào do Senado 

Lei n. 737, de 12 de setembro de lül!J 

Lei n. 7-11, de l!l de setembro de lül!J 
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•rransumpto 
observa•;ôes 

, , 10 . r' ~:?." da !<li Vetado •llll 1>:3 de setembro U\) 1\119. 
R<WO"a os arts. e " ~ • , 

G:ll de 12 de sDtembro ue 1016 e 
n. t '2•dalein.727,de27dcse· 
?e~SJ;O de 1\118, em rela<;ão aos 
funccionarios nomeado~ :mtes r 
lei n- 588, d<J lQI.Z,. que .deut~·o .e 

anuo rc<tUererem sua mscrip<;ào 
u Ill fl en.t ' na caixa llen• c c. . 

, d' 'l de setembro de 1\JI\J foi approvado em 
\uctoriza a ~lesa da Camara a rc.or- JSor·edi:cç' áo ílnal c puhlícado como reso1uçilo 

1 • • ··os da respectiva 1 21 rranizar os servH, · . a ·tua! ua camara so J n. • Secretaria., revendo· o st~u 'c 
regulamento. 

Auctori~.a o f!OVerno a contrac~ar 
mestres de culturll para o cnsmo 
pratico de> novas culturas e aper-
fcic;namento das já existentes· 

!.d 75:l, de 21 ue setembro uc HlW. 

L•õi n. 75.1, de 21 de ~ctemhro de l\!1 U 
·\11 ·toriza o <>overno a reorganizar o 
. I~stituto Jo~lo Pinheiro c os Apren-

di~~do,.; ,\grieolas·do Estado. . 
discus~flo, em 19 de se-. . , , '" ·o·anizar os Rcjcit.ado em 'te;·cei!'a 

Auctor_Iza o go\ et Uf? a 1,> 01J0 Estado. lilrnbro de 1\JU. 
set·v 1ços de c.olonizaç.-o · 

Ertuipara o cargo de zel:t~or d~ I'da-
1 .0 da Justka da capttal aos e 
aci ' t · · de Fsta-Portciros das Secre ari!lS •· 

do e d,\ Imprensa Oillcial. 

Auctoriza 0 governo do Estado a ?li· 
trar em accordo com o da Uni~o 
para real~zar-se a navegaç1lo do rw 
s. Franctsco. 

Auctori7:a 0 governo a c~·e.ar uma pe-
legacia de Policia au:ull'-1' em t) bc-
raba. 

]'endc de andamento 

Lei n. 755, de 27 de setembro de l9lr' 

Pende de andamento 

A medida constante deste projccto acha-se já 
co nstituida pela lei n. 71P, de 13 de setembro 
de 191\J. 

-VIlr o projecto 2G A, d•l 1919. 

Projectos iniciaclos na Camara dos Deputados em 1920 

o .:: 
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'l'ransnmpto 

Abre ao go\'orno um crPdito para elos· 
pesas de obras publica~ o em p!'C-
paratil'os para receber a visita do~ 
R•lis dos Belga~ ao Estado de ~li
nas Gcr·acs. 

Estabelece o modo pelo r1ua! de\'am 
sm· prcl)nchidas as vagas de 1." te· 
nentc e de capitüo dit Forc;a Pu-
blica. 

() bset·vac;ôc~ 

Lu i 11. 75'.J, de 21 de agosto de 1 D2 J 

!<:stab<lloce as tax:ts do imposto a qne Pcmk de t<~I·ccira di~cu~s:lo. 
ilcam sujeitos o alcool c as bdli-
das alcoolicas. 

Estabelece o impo~to a ser colJI·ado 
dos frigoricos, xarqueadas ou ac;ou-
gues <JUe abatam ou n<io Yaccas 
aptas a procreac;ão. 

Fixa a Força Publica. do Estado pat·a 
o exercício de W2l. 

Auctoriza o Po<lcr Fxccutivo a abrit 
diversos creditas para pagamento 
a varios j uizcs de direito do a•.ldi-
cional de dez por cento a que se 
refere o art. ~:JG da lei n. :3i5. 

CI·t,a nm asylo-colonia pm·a leprosos. 

Declara obrigatorio o ensino de pue· 
t·icullnra ás alumnas das escolas 
normacs, dos grupos escolares c) es-
colas pl'imarias. 

Anctol'iza o govcmo a ct·car nas pro-
priedades do Estado ou nas que lhe 
forem oll'ericidas pelas municipali 
dadc~ tre~ estabelecimentos de cn· 
sino egricola destinados a acolhct· 
menores e ministrat··lhcs o ensino 

de primeiras letras, conhecimentos 
praticos de agricultura c· instru-
cc;:'to militar. 

H eleva d.!l!aria ~Iagdalcna ua ~>ilva da 
obriga<{ào ue restituir ;w Thcsomo 
do Estado as impoJtancias qne ,c· 
c:cben em pagamento ed vcnciu:en· 
los em cct·to pel'iodo de tempo. 

Lei n. i91, de 2l pe setembro de 1~120 

L•Ji n. 7'71, de 11 de setembro ele 1\12 J 

Ld n. 7G2, de 1; de seternbt·o ue W2 J 

L<~i n, ~OI, de 22 de setembro de 1\lZI 

Rcjeitctc\a ~m s<~gunda disúussào por ter sido sua 
malcria mclmda, como emenua no projeeto n. 
5G, sohi'<' insll'ucc;:lo publica. 

Appt·csen1.allo com um substitutivo em 1921, foi 
com ello rej~itado no dia j(j de setembro. 

Ar·chi\'ou-se. 

Lei n. 7UG, ele 21 lle setombro de 1\l:.?iJ 
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'l'r:msnmpto 
Observa<;ôes 

Auctoriza o governo a installar. em Em SO_ de agost~_foi rejeit.ad~.en! ~.cg~1~da dis-
Guaxupé, Dores do lndayá, Ju 17. de cussao por ter s1do sua m~t~ell~ mdt~Id.t, con!o 
Fóra, Diamantina e nos pontos que emel!da, no proJecto n, oü, sobre mstrucc;ao 
jul"ar mais conveniente, e~colas puhl!ca. 
pri~narias technicas, destinacas á 
ditTusflo do ensino profissional. 

Auctoriza 0 goYerno a abrir os crc- Pende de deliberação do Senado, 
dites:necessarios ao serviço de dcso-
hstrucçào do curso do H1o Grnnde, 
entre o Jagua1 n, no m~'licipio do 
Sacramento c a corredeira dos Jun-
queiras, no de T]beraba. 

c1·êa 
0 

serviço de tlsca\izaçào d~ ex- Pendo de segnnda discuss:\o. 
crcicio da medicina e pharmacia. 

Fixa em oit~ réis por kilo o imposto Vide projecto n. 71. 
de <>xpo! taçào do arroz em case~ e 
em doze réis o do arroz bcneflcw-
do. 

Eleva a 10 e lG "/. o imposto ad va- Vide projecto n. 77. 
lorem sol;re a exportação do man-
ganez. 

.\uctoJ'iza o governo a restabelecer !I 
commi~~flo Gçogra['hica c Gcologi· 
ca do Estado. 

Estabelece que os professores da 
Escola de Pharmac1a de Ouro Pre-
to ([Uando occuparern a diretoria 
de~se estabelecimento, perceberão 
a crratiflcaçào p-;t I'aOI'dinaria de .... 
:.loV$000 mensacs. 

n.eo:·ganiza o ensino primado, nor-
mal e prolls~ional do Estatlo. 

Auctol'i.:a o goveiT.o a conccucr ás 
Camaras l\Iúnicipaes,([U.:l o I'€<JUere-
rem, os te:·rcnos de sua proprieda· 
de, neccssarios á fnnda.;:\o c aos 
desenvolvimento de povoações em 
EE-US tcrri torio~. 

' Determina (j\le as Camaras ;\Iunici-
pacs pouer;·t~ ~·otar o~ orça~cntos 
para o cxt't:CICIO scgumt.c ate a se-
gunda quinzena do noven:bro, 

Transfere a ~éde do districto de S. 
Caetano do Paraopeba para o p~
voado de Casa Grande, no munici-
pio de Quclm. 

Auctoriza o gonrno a abrir credito 
para pagamento das g~atifl<;õcs a 
que têm direito, l?:t'·Vi da lei n. 425, 

Lei n, 7E\l, de 18 de setembro de· 1!!;!0 

Le: n. 761, de 1() de st..tembro d.~ 1020 

Lei n. Sf,O, de 27 de setembro de 1020 

Lei n, 71'.7, de 13 de sctemhro 1020 

Lei n, 7G3, de 10 de setembro de 1020 

Lei n, SO~, de ~2 de sett>mbro de 1!121 

Lei n. 1'1(), de 1G de setembro de 1\120 
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Transumpto 

de 17 de agosto de l!JOG, a profes-
sora da cadPira do sexo faminino 
de S. Domingos do !tio do Peixe, 
municipio de conceic;ào do Serrn 
- d. ;\I ar ia Carolina Feneil'::t- e o 
ingpcctor regional do ens!nc>-Lniz 
E1·ncsto Cc!(JUCim. 

Mandam que :;cjam admit lidos a re-
gistro nas rcpar ti•;cies pnhlica~ 
competentes do E~tado os diploma~ 
que forem expedidos a sec1s aln-
nmos pela a Faculdade de i\!odici-
na Vetcl"inaria de Pouso A:egre. 

Auctm·iza o governo a adquiri I' nest:J 
Capital, por compra ou dcsap1·o 
pnac;ão, os tc1·renos que: forem nc-
cess~rios ao de~envolvimento .<la~ 
installac;ões do Instituto .Oswaldo 
Cruz » 

Anctori1a o governo do Estado a ce-
der ao da União, para a fuvdacc;no 
de uma colr•nia dcstil'ati<~, pdnci-
palmentc, ao alojamer.to dos ín-
dios cr~n.a~s e Pojlchás da regi:lO, 
no mnn1crpw de PC'çanha c na mar-
gem esquerda do Rio Doce, a áre:1 
de terreno já medida c demarcada 
c mais 2.000 hectares de terras de· 
volutas adjacentes. 

Orça a receita c fixa a despesa do E3· 
tado pam o exercício de I!J?O. 

Auctoriza o governo a conceder favo 
res a Hio l\lidsuno, ou á empresa 
pc\' cllc o:ganizada, para o plantio 
de amoreira, criaçüo de bichos de 
seda, fiação c tecelagem da seda, 
c pat·a o e~tabelccimc,nto. de japo-
nczas no Tnangulo Mine1ro ou em 
outl'o ponto mais apropt indo elo 
Estado, e provid0ncia sobre a con-
stmc<;úo de uma ou mais uzinn~ 
sidcrurgicas. 

Contém disposi<;õcs relativas ás ava-
lia~·ôcs nos inYcntarios, à di~pensn 
rio funcc!o~m·io~ no serviço do jury. 
ao cxcrcicio da PI'ocuratura. nas re-
parti'c:õcs ·do •Estad.o,. á rest.a.ur:\çllc• 
do disposto no n1·t ·IG da lei li. 
tj~S ~ ~ flscaliza<;icç por pa:·tc ·do> 
csct·Iraes c tabcl!Incs de n<•tns do 
pagamento de impostos devido> 
po,r proprietados de hens immo· 
vc1~ que fjllCiram t.rausmittir. 

Observac;ões 

Lei n, 77U, d,~ IG de setembro de 1!120 

Lei n. 7,;1, de G de setembro de 1020 

Lei n, 7:6, de 13 de setembro de l\120 

Lei n. ~Ss, dJ 18 de setembro de 1(1:21) 

Lei n, i'.J8, de 25 de setembro de 1'.Jm 

Lei n. 7'.J3, de 21 de setembro de 19:20 

Lei n, ~71j, de 16 de setembro de H·2) 
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'l'ransumpto 

Auctoriza o governo a uniformizar a' 
ap.olices emilticlas para a conversão 
da divida ela I<:. F. Rahia e ~!!nas 
c contém outra; disposições. 

Approva as contas do excrekio de 
I!JIU. 

Auctoriza o governo a entrar em ac-
côrdo com· as companhias de ostra· 
<.la~ de ferro de caracter pa"ticular, 
para a reorganiJ.açào do respectivo 
serviço do trauspo!'to, bom como 
com o governo fedeJ·al em defesa 
dos interessss da produc<;ào mi 
neira, ligados à estrada do domí-
nio da União. 

Auctoriz~ o governo a crcar no an-
tigo Jardim Bolanico de Ouro Preto 
um patro:Jato agrícola, rws moldes 
do Instituto Joào Pinheiro. 

Aucloriza o governo a organizar na 
Secretaria da 1' oi i c ia o Gabinete 
de Investigações c Captmas. 

Auctoriza o governo a anxiliar eom 
a •ruantia do 200 contos do réis a 
constl'llcçào do odiflcio destinado 
ao Cur·so de Chirnica Industrial, a 
ser croarlo pela E~cob de Engenha-
na do llo!lo Horizonte. 

Auctoriza o governo a· o!Tectuar cm-
prcstimos ás Camm·a~ l\lunicipacs, 
I[UC o solicitarem, parJ. construcçtlo 
de prcdios escolares. 

Auctoriza o governo a conceder a 
Ladario Teixeira, ccgod o auxilio 
de 300SOOO monsaes, uranto um 
anno, para aperfci<;.oamcnto do seu~ 
estudos rnusicaos onde lhe convier, 

Suhstituc os de ns 5, do W!0, o 52, 
de 1<J20, ílxanllo em :1 °/s ad-valo-
rem o imposto rara o anoz limpo 
e, em 8"/0 , o impo3topara o arroz 
com .:asca. 

E~taheloco a preferencia dos ad1·oga 
dos ~·rovh;ionados para o prol'imen-
to de oJiicios de justir;a. 

Approva os convcnios celebrados en-
tre o Estado de !\li nas Gcraos e os 
Estados do Hio do Janeiro e da Ba-
lda, em 5 o U d~ j~rlho de J!)~(J para 
a flxar;ltO do llnntes ontr•l o pri-
rneir·o o os dois ullimos E,;tados. 

Obscrvaçôr~ 

Lei n. i0~, do 25 do setembro d•J 19:.!0 l!.l!O 

1920 
Lei n. 773, de 11 de setcn; bro de 1 ~I:.! O 

Lei n. 7GO, do G do sctomhrc de H•:.!> 
]')20 

Hl20 
Lei n. 782, de lG do setcmbJ·o de ID~r 1 

192) 

Lei n. 7i0, do 11 de setembro d0 Inr1 102) 

Lei n. 781, do 16 de setembro de l\!20 
1920 

1920 

Lei n. 781, de 2) de setembro do lV2(t 

1~20 

Lei n. 785, do IG de setembro de 1920 

Lei n, 775, do 16 de setembro de !ü20 1020 

Lei n, 781), de 16 do setembro de JIJ20 

I!J20 
Lei n. 780, de 16 de setcm hro de lü20 

1920 

71 

75 

7G 

77 

78 

7!) 

80 

81 

82 
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85 
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'l'ransumpto 

Auctoriza o governo a reformar os 
sorYir;os da .Assistencia a Aliena-
dos. 

Auctoriza ao governo a estabelecer 
11uatro postos voterinarios para o 
servi•;o do prophylaxia o combate 
dos opi1.ootia-; o mais molestias do 
gado. 

Auctori7a o governo a reorganizar o 
ser·vir;o dr~ P'~nitcnciarias e o do 
colcnias concccionacs do E>tado, 
mandando construir na Capital uma 
1\mitenciar ia modelo com capaci-
dade para mil detentos. 

Fixa o imposto od-valorem sobro a 
exp<rtaçào do manganez, 

Revoga o art. 25 da lei n. 705, de 17 
de setembro de 1\Jli. 

Auctoriza o governo a mandar expe-
dir títulos provisorios aos actnaos 
occnpantes do lotes de terras no nu-
cleo Rodrigo. Si! v a. 

Auctoriza o governo a reorganizar os 
serviços da Directoria de Uygione. 

Auctoriza o governo a installar as 
comarcas supprimidas, em todos 
os termos que distarem GO ou mais 
kilornontro da séde das comarcas 
a r1ue forem annexadas. 

Approva a decisão proferida pelo 
juiz de direito da comarca de Po-
r;.os do Caldas, em 15 do julho do 
conontc anno, no arbitramento foi-
to para solur;ão das rgwstões do di-
visas entro os municípios úe cara-
cól o Caldas. 

Auctoriza o governo a abrir um cre-
dito até a 11uantia de trosontos e 
cincocnta contos do réis pa1·a a 
installaçi\o de um Instituto do lla-
dium, na Capital, destinado ao tra-
tamento do canccr c de outras mo-
lcstia~ em que tenha indica1;<1o a 
radium-thurapia. 

Manda supp1·imir, à medida f(Ue va-
garem, os cargos de juiz munici-
pal nas sédcs das comarcas. 

Observ:v;ões, 

Lei n. 778, de 16 de setembro de 10~0 

Lei n. 7\15, de 21 de setembro de 1020 

Lei n. 790, de 18 de setembro de 1020 

Lei n. Ti7, do 26 de setembro de 1020 

Pende de de!iberar;iio do Senado 

Lei n. 783, de 16 de setembro de ltl20 

Lei n. 7\Jl, de 18 de setembro de 1020 

Lei n, 787, de 1G de setembro do HJ20 

Lei n. 7G0, do U de setembro de 1~120 

Lei n. 702, de 18 do setembro de l<J20 

Lei n. 707, do 25 de setembro de 1020 

Auotor.za o governo a conceder um Ilojeitado em primeira discussüo, em 51 de se 
auxilio do ~5:0C~JS para a constru- tembro, por ter sido a malcria ir:cluida, como 
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Transumpt.o Obscrvaç<ics 

cção de um monumento <[UC perpe-
tue a memoria do dr. Delfim ~lo
rcira da costa Riheil'o. 

emenda, no pro ject.o n. 1\:l (sa:1ccronado) ~oln·e 
orçamento para l!l21, constltumdo sNt al't. :?G. 

Auctoriza o governo a contratar com V•)ja o projeeto n. 
a Itabira Iron 'l'he Company Li-
mited, ou com out! as emp_resa~, a 
constt·nc•~ão de uma ou mms usma· 
siderurgfc<ts~ no Estado, com a ca 

fJacitlade mínima de 150.000 tone-
adas de protlucçfto annual. 

I 

til A. 

Auctoriza o governo a pagar a~ CUS· Vetat!o pelo r;-?_sidtmte do 
tas vencidas em processos cnmes, lembro de 1~22. 
que não tenham sido pagas por 
falta de apresentaç:lO do~ respecti 
vos ma.ppas no tempo opportuno. 1 

Estado, em 

Auctoriza o go\crno a abrir o credito 1P<md" de pr·inJci,'a discussão: 
necessario para supprir a insuJ!i 
ciencia da verba de que trata o 
n. 5 § J.o do art. 8.• da lei n. 7·1r>, 
do 20 de setembro de 1019. 

c ç: 

"' ~ 
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10.21 
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Projectos iniciados na Camara dos Deputados em 1921 

o .... 
"' E 
~ 

8\l 

UI 

'l'ransumpto 

Auct.oriza o governo a entrar em ac- Sua materia foi incluiua,como ementb no proje 
cordo com a camara municipal de cto n. % c. ' 
Ou r o Preto afim ue perdoar a sua 
divida para com o Estado, referen-
te ao,.; empre~t.imos que conlrll.hiu 
quando cs~a ci<lade era ainda a 
séuc d6 governo. 

Ancloriza o governo a ct·ear em cada Pende do primeira discussão. 
um do~ externatos do Grmna~io 
Mineiro uma cadeira de iingua e 
litteratura italiana. 

Fixa a Fot'l:a Publica. para o exerci-
cio de J\l22. 

Anctorizao governo a conceder favo-
res a I[ nem se propuzer a desob-
strnir c regularizar o curso dos rios 
inter-municip:~.es, para Jlns de tra::~
sporte, navega•;.lo ou saneamento. 

Orça a receita e flxa a despesa doEs-
tado para o exercício de 1922. 

Proroga at(· 31 de dezembro de 1922 
o mandato d0s actu&~s vereadore5 
ús Camnras mnnicipaes, membros 
do <'onsclho Deliberativo e Juizes 
de Pn. 

Disp.õe sobru a avaliat;ão de hcn~ 
exrstenteH no Estado, quando fóra 
dclle ~e tenha du proceder ao res-
pectivo inwntario •. 

Lúi n. 8;i7, de 22 de setembro do Hl.21 

Lei n. Sml, dt' 2l do >·ctemhr.l de 1921 

Lei n, R21i, de 1.0 de outuhr·o de 1\.121. 

Lei n. 801, de 22 de setembro de 1!121 

Lei n, Sv3, je 22 de ~etcmhro de 1(1;~1 

Approva as ~.;ontas de receita e dos- Em 13 de setembro foi devolvido pelo Senado 
pesa do Estni.lo, relativas ao cxor- com seis emenda~> IJUC for.1m approvadas a 1G 
cicio de 1920. sendo o projecto enviado á commissilo de Re~ 

dacção com um requerimento do sr. Joiío Lis 
boa para que, com a.> emendas do Senado 
fo~se ! ellc desdobrado em H, assim consti: 
tmdo. : 

N. !JG, pela mato ria referente :is conta~. 

~- UG, A. pelo art. \J.•. 
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Transnmpto Ohscrvar;ões 

't d , ~ !)!J n pelo n 1 do a: t. 10, pelo art 11 c pelas Approva as contas de ~ecCI a e es- • • J' d' n, i e 2 do Senado abrindo cre-pesa do Estado, rclattvas ao cxcr· e~ncn ~s ~· , . • ' 
cicio de l():.?fl. dttoa cspectac'. 

N. !JG c, pelo n. 2, do art. lO e pelo art. 1:1. 

N. DG D, pelo art. l? e pela ci.ncnda n._ :1, do Se-
nado, s~hr.e auxt!JO ]•ara a mstallaçao do cur-
so de chumca. 

N \lli g peb emenda n. 4, do Senado, sobre 
• "accortt'o com a Comr-:mhia E. F. Lcopoldina 

para resolver a crise do transporte. 

N. !)6 F, pela emenda n. 5, do Senado, sobre 
concess;lo de favores a cada uma das cinco 
pt'irÍJciras empresa~ <tno se propu:-rn·em a fun-
dar no Estado estabelccunentos srdcrurgicos. 

N. 96 G,pcla emenda n. 6, do Senado, concedendo 
ao governo auctoriz~r;ào para adoptar o plano 
que lhe parecr•r ma~s convemcnte pa: a Jll'otc-
gcr a p1 oducr;ào nacwnal. 

Todas essas redacr;ões foram approvada~ na da-
ta de sua apt·esentar;ào, sendo os resp,)ctivos 
r•rojectos enviados a sancr;ào o sanccionadas. 

o de n. ~J6, sobre contas, cor:st:tuiu a lei n. 815, 
de 26 de setembro de Hl21. 

o de n. 9G A, a lei n. 8!G, de 26 de setembro. 

o de n. 9G B, a lei n. 813, de 21 de sctcmbt·o. 

I O de n, \lti C, a I e i n. 817, de 26 de 'ctembro 

O de n. 96 D, a lei n. 812, de 21 de setembro. 

O de n, \JG B, a lei n, 810, de 2! de setembro. 

O de n, \lli F, a lei n. B23, de 28 de sctcmiJro 

O de n. ll6 G, a lei n. 82·1, de 28 setembro. 

Abt·ü au g;oV<Jt'llO tun credito de ••••.• :\Ia teria identica foi incluida como cmcnu::~. 
110 50I);(J'iJSIJOG para as dcsp,lsas com a lWOj~c\o n. ~q (rnl}amento), constituindo o att. 

c.omm.;mota<•:\o, n1;,;te Est::vlo, 1lo 12 da l1:i n. 8~G, de I." de outubt·o de 1~•21. 
1.n centen;lrio da Indepcndcncia 
)l'acional, a 7 de setembro de 1!122, 

~)x EstarJ<)le o lteg-irnentv de cust;,s ju- Pende de pm·ec,Jr pam segunda tliscuss;\o. 
d.ieiarias. 

Estalwlece a p1'ofernncia dos bacha-
reis formados em direito c dos ad· 
vogado.! provisionados para o pro-
vimento tio olllcio~ de jtHlir;a, 

A t; de setembro foi upt·espntada e npprovada 
su:t red;,c,;:io final, feita confot·mo o vencido, 
tendo a comn1i~súo llo ltedacr;ào destacado, 
por <leliborar;ào da Camara, o ~eu m·t. '1." para 
constituir o projecto n. !1\J A c o art 5. 0 pm·a 
constituir o de n. \1!) B. 
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T1·ansumpto Observações 

Estabelece a preferencia dos lmcha· O de n. U9 foi d:vol v ido pelo Senado com urna 
t'CJS formados. ~m dtr01to c dos ad- c:menda r1ne fot approvad;c pela Camat·a no di 'ogados provtswnados pa1·a o pro- lG. a 
v .'monto de otlicios de justir;a. 

~cst_a data foi enviado ;i cornutis<;;io cl<) R•~da 
c_r;.ao, fJUC:, tendo destacado, em virtude de de 
ltherar;ilo da CEttuara, o art. :3.', para const.ituit 
o proJecto n. G\l C, aJ)rélsentou a r·vlbcr,;to final 
do Jll'<:.Jecto primitivo, feita confor·mo' o ven ctdo. 

O de n. !l~J constil.ue a lei n. 821, de 28 setem bro de 1\l~l. 

O de n. ~J'J C constitue a lei n Bll, de 21 de 
setembro dr: 1~121. 

O Pt'ojc~to . n, U!J B foi rejeitado pelo Senado, 
em JH'IUletra <ltscuss;io, no dia :.>1 a"'osto de 
1Dz2. "' 

IUU Eqnipara o~ \'ciJ~imuutos do amanu- Pende d:J pdmeirJ. discussào. 
ense da Escol" dr• Phannacia dr 
Ouro Preto aos do amanu0nso do 
Gymnasio i.\I ineit·o c dá outt·as pro-
vidllncias. 

liJI Auctol'iza o govemo a conceder· iscn- Pende do }laret:er para terceira discussúo. 
Çàl) de impostos cstaduacs, durante 
cinco annos, iÍ.~ dnas pt'illleil'lls fa-
habricas r1ue se srJ fundarem no Es-
tado de prod•Jctl)s feculentos e amy-
laccos. 

102 Institue o Codig-o r!o Processo Civil Apr~scn.tado :m 1\12!, 'luando foi approvadrJ en 
c Commürcial, prtmctra dtscussào. 

A 11; de agosto de 1922 sotrrcu sen·unda discus-
süo c a 2! d~sso rnez foi approvad~ em'terc.eir~, 
t:ndo t·ecehtd9 emendas no correr das duas ui 
ttina~ dtscussoos. 

No dia 22 o projc,~t.o foi remeltido ao Senado que 
o devolveu a :30 com seis emendas, nessa mes-
ma data acceitas pela Camara. 

!tedaeç:\o final appt·ovada a 31 de do mesmo rnez. 

Saneei o nado 

Lei n. H:l11, de 7 de setembro de El22 

s. c.-3 
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'!'t·anslllr. pl o Obscrvac;õcs 

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

Fixa o sHhsidin d" l're~iuen((, dn l•:s-'Apt·cscnfado em :n de julho, pa~sou pelos trcs 
t uln, no quatl'icnnio de :\1!2 a·l\126, uirnos ~rcgimentacs no3 dias 11, 1\l c 23 de 
,. cl;'1 ontt·a~ ]ll'ovid<'tH:i:t~. agosto, tendo !'Ccebido emendas na segunda 

discussãO. 

~o dia 23 foi t·cmcttido ao Senado com a seguimo 
rcdar.çüo flnal, approvada nessa d<lta : 

O Congresso Legislai ivo do Estado de Minas Ge-
racs decreta : 

At·t. 1. o- O suhsidio do Presidente do E~tado, 
durante o quatricnnio de 1\122 a ~\l2li, ó tixado 
em quarenta c oito contos de réis (l;:O~IOSOúll) 
annuacs. 

Art. 2. 0-A represcntac~ão do vice-Presidente do 
Estado, no mesmo período, continua a ser a 
estabelecida pela lct n. 51\l, de (i de setembro 
de 1\)J.J, 

Art. 3.0-Dmanto as sessões ordinarias do ron-
grosso Legislativo, os deputados c senadores 
terão o subsidio diario de cem mil réis (JOOSCOO). 

Art. 4. o- B' fl!iada em um conto do réis ...... 
(I :OOOSOOO) a ajuda de custo do~ membros do 
congr osso, quer nas ~cssões ordinal'ias, quer 
nas axt raordinarias. 

Art. 5.o-Os vencimentos dos Secretarias de Es· 
lado ser:lo de trinta contos de réis t30:000S\JOO), 
nnnuac;; a cada um, e os do Chefe de Policia, 
do vinte contos e quatrocentos mil réis ....... 
2ü:4üOS000). 

Art. G,o-Fica desde j;t a.bt.rto o credito de dc-
zcsois contos de réis (lü:UOO$.COO) para occor-
r.er ús ~cspo~a~ da primeira inst.nlla~áo dos 
Sccrctartos de E~lado c Chefe de Policia, a se· 
rem empossados em 7 de setembro proximo. 

l' arngrnpho unico. A providencia contida nos-
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Transumpto O lJ:-.:er\·ac; IJcs 

Fixa o suh~idio dó I' rê~identc elo Es-' 
tado no rtuatriennio de I' ;!2 a 1D2G, 
o dá' outras providencia~. 

to artigo ,; oxtcnsiv:t <is suhstitui•;ôcs <lUC se 
derem, por motivos d<) vag-a, dentro do q!la-
tricnnio prc~i·lcnci:d, abrindo-se rut occasr?lo 
opportnna os respectivos creditos. 

Art. 7."--üs vencimentos annu~cs dos D~sem
har"a•lor·es da Relal':io o do l' r·ocnr a dor Geral 
do J%tado, tlxados 'na tabolla B da lei :m;, de 
19 de seternbr·o do J91n,ficarn angmentados d•' 
1·81)(l$1J00 sem prejuízo da l'•]Jlresentac;ào dada 
pelo ar-t. 1.'' da lei"· 131, de 18 de seteml.Jro de 
Hll3, tal como ahi se dispiíe. 

Art. 8. 0-A honificaeào cstahelocida no art. tl. o 
e seus par·agr·aphos da Jei 7~J8, d•1 25 ~c .setem-
bro de 1020, n:lo so applica aos sul!-rdros, r~
pr·osenta<;:'lo c v.mcinwntos do pr·csrdent•1, VI-
co-presidente do Estado, Socretarios •. Chefe de 
!'o lida e membros do Podt r LogblatiYO. 

Art. 9. 0 -Revogam-se as disposiçôes em contrario 

Em 30 de agosto foi devolvido pelo Senado com 
as s.lgnintes ~mondas : 

N. 1. Ao at·t. 3." accroscento-sc depois da pa-
lavra ordinat•ias: -·e ext.r ,ordinarias•. 

N. 2 Ao art. 1.". Em vez do um conto de r.Sis, 
diga-se : •dois contos do réis». 

N. 3 Addito-se onde ('Onvier : 

Art .... Esta lei entrar:\ em vigor desde já, f! c an-
do aberto o cr0dito necossario para ~ua cxc-
cuçüo, 

Em discussões as emendas, em ~ 1 foram appro
1

-
vadas as dons. 1 o 3 o rejeitada a do n. 2 pe o 
flUO voltou o projecto ao Senado <tno se con-
formou com a r·csolur;ão da Cam:• ra e o mandou 
:i san c c1ão. 

Sanccion:tdo 

Loi n. 82:1, de ,I de setembro de 10~2 

Approva as contas da r•lceita c des-!Aproscntado em 7 de agosto, passon pelos tra-
pesa do Estado, relativas ao cxer- mitos rcgirncntncs nos dias J.l, 1G e El, tendo 
cicio do 1022. recebido emenda~ no •:or1 r.: r· das duas ultimas 

discnssôes. 

No dia 21, foi enviado ao Senado com a seguinte 
redacr;t\o fmal, approvada nessa data : 

, O congr,Jsso Legislativo do Estado de !llinas Gc-
racs decreta: 

I Art. 1. 0 São approvadas as despesas do cxrrci-
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Transumpto 

Approva as contas da receita c des-
pesa do Estado, relativas ao exer-
cio de W22. 

Observações 

cio de I \l21 constantes das contas veritlcadas 
na Secretaria das Finanças definitivamente fi. 
xadas em 8:3.3D3:532S::i'7G, comprehendendo : 

a)-Os dispendios em raziio das tabcllas da lei 
n. '7Dtí, de 25 de setembro de 1020, e os credi-
tos supplemontares, oxtraordinarios e especiaes 
abortos na importnncia de ()3.211 :4888231. 

b)-A rostituiçúo dos deposites da divida fluctu-
anto, na importancia d·: 9,17,1:980$903 a saber: 

do cofre de Orphàos ........... .. 316:1J76$017 

de bens de ausentes............. 787$228 

do emprostimos cconomicos..... 5.327:721$815 

de fianças e cauções .. .... • • .. . 2,977:0-ll$021 

de Caixa Beneficente dos Funoio-
narios Publicos ............ ., .. 280:6GOS!l57 

de Caixa Beneficente dos Fun-
ccionarios Publico s cj de em .. 
prestímo .................. , . • • 6G: 578S96G 

de caixa Beneficente da Força 
Publica........................ 106:123$869 

Somma......... ....... ... 9.17-1:089$903 

c) As operações de credito proveniente de dif-
fercn.r;as de . c_aml?io o entrega de empresti 
mos as MumeJpaltdades no total do .•••••.••.• 
5. 375:55,1$'28,1. 

d) O liquido dos supprimentos feitos ao exerci-
cio de 1922, na importancia do 1.335:029$108. 

c) Os saldos de exercício no montante de ...... 
'1.205:571$017, sendo: Deposito em bancos .. 
2,236:,18:ig909, em poder de agentes_. .... • .. 
69~:401$835 em poder de re~ponsavCJs e mu-
nicipalidades 1.3t.9:G83S:103. 

Art. 2. o St'lo approvados os ore ditos : 

al Supple.montarcs aborto:> c justificados nos 
does. ns. 5.H8, do 2i.l do dezembro de 102!, 
6 065 de !?5 de abril de 1U22, 6 WO, de lU de 
maio de 1922. 

b) Espcciaes abertos c justificados nos decre-
tos ns. 5.805, de 24 de novembro de 1921, 
5.61R, de 21 do maio de 1021, 5.786, de 7 de 
outubro de 1021, 5.801, de 1-1 de novembro 
de l\l21 e 5.807, de 2 dezembro de 1()21. 

/c) Extraordinarios abr~rtos de conformidade com 
I 
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•rransumpto 

Approva as contas da receita e de,;-
pllsa do Estado relativas ao exerci-
cio de l!l.22. 

Obscrvar;ões 

os decretos ns. 5 811, do 17 de dezemhr·o dr~ 
1!121, 5.81G, de 20 de dezembro dn I!J21, r>.8U 
;, 82;J e &.821, de 27 dczemhro de de 1!!.21 
5.811, de 25 de janeiro de HJZ2, 5 i-Jll e 5 815, 
de 27 de janeiro de 1\12:2, : •. !131, de 20 d ~ fe 
vereiro de 1922, 5 ~J.l:>, de 21 de fevereiro d(~ 
1\J22, 5.5Hl, de 7 de mar"o de 1\J21, f>.G23, d 
de 31 de marf'o de l~l~ L .:_Leis ns. 815, de !ir> 
de setembro de l!J2l, 5,HG3, de 12 de novem-
bro de HHI, 5.tj5\l, de 21 de maio de Hl2L, 
5.760, de 2 de setembro ele l!J2l, 5.7\JO e 5.7!12. 
de 8 de novcmhro de El2l, 5.8):?, de 12 dr• 
novembr.> de IU2l. &,810 c 5.811, de IG dc-
~cmhro de l!l2l, 5,!l.~G. de 21 de f<'vcr·eiro d.:-
de 1\JU, G.115!l, de H de abril clll 1!l22, G 082, 
6.(:83, e ü. 08·1, ele 1G maio de 1!)2?, c ô,O!li d(• 
26 de maio de 1022. 

Art. S. 0 São reconhecidos c confirmados os re-
cursos de receita que te,·c o exercicio de Hl!.l 
fixados em H3.B\u:;>32S~>7ô, que ccmprehendem 

a) A renda ordinaria ai'J'ecada<la, conforme o,.::. 
paragraphos da lei 7!l3,de 25 de setembro de 
l!l2J, na importancia de ;,7 2~JI:75U.)31l c a. 
cxtraordin:ui<t. ancradada de accordo cont 
os paragraphos da mesma lei, na importan 
c ia de G.155:l!:l7~H!l:. 

b)-Os depositos em dinheiro e recolhidos nr~ 
cofre de orphü.os, I :70~lS0Bil; de fianças c cau-
t;ões, l.740:0:l:JgiU7; de caixa Economica,.. 
G.G80:3~5S5G3; de bens de ausentes 313:322~f>5G 
de Caixa Bcnnficcntc dos Funccional'ios Pnhli 
cos-4!J1:831Sii10; de Caixa Bcncticcntc da Foi' 
<:a Publica-líil:!Jfli;331; de Caixa Beneficcnll• 
dos Fnnccionarios Puhlicos, conta de Ernprc; 
timos 03:01GS2:i!l, no total de !J 217:231Sl2ã, 

c)-Os recebimentos das 1\lunicipalidades em ros 
~ate antecipado de dividas c ditieronças cam 
t>iaes, na impoi'lancia de ·l.811:2tzS:323, 

d)-Os supprimentos recebidos no cxcrcic!o de• 
Hl20 no total de ;,,\Jl:!:05\J32'JO. 

Art. 4.'' Os saldos domon~;trados no balanço cn.t 
poder dos bancos c a debito d0 cxactorcs c di 
versos rcspomavcis. serão t: an ~portados par::.\. 
o cxoreicjo <k Ul.?:!, para o c licito de scrcn \ 
aqucllcs Jnovimcl!(aüos nas respectivas conta,_, 
correntes e estes, <tnando liquidados, recolhi-
dos c cscripturados ~oh a cprgraphc-«lndem-
nisar;<ies da renda eventual». 

Art. 5. 0 As J'endas deste exercício, proveniente,__ 
de imposto~ de Ian<;amcnto qnc não tcnh:lll \ 
sido ai·rccadados, far:\o parte tia divida activ~ 
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'l'ransumpto 

Approva as contas da receita c des-
posa do gstado, relativas ao excr-
cicio de Hl22. 

Observar;ões 

do Estado e como tal serão escript.urados no 
exercício C1ll que se c1Iectuar a cobrança. 

Art. 6,° Fica approvado o balanço do activo 
c passivo que revela a estima<.~ão dos valores 
componentes do patrimonio do" Estado e as res-
ponsabilidades ao mesmo vinculadas, constan-
tes do activo, as seguintes parcellas : 

Proprios do Estado........... 2Z2.0H:2-10$5tl 

Divida activa...... •• • .. .. .. • • 1)7. Dã0:391S31G 

Valores do Estado............. 5.28!:1508786 

Amortisaçllü d!l divida externa 5,206:301S300 

l\tunicipalidades .......... , .... l7 .GOO: HIS300 

Ilanco no paiz e no estrangeiro 31:105:1178116 

Exactores... .... • • ........ •• .. • 2,,H,l:051Sll2 

Diversos responsavcis... ...... 5.545:710S9HJ 

gxcrcicio de 1922...... ... • • .. • 1,335: !J29Sl08 

no total de ...... ~ ............. ; i1Gl.513:303SG68 

Do passivo : 

Divida externa fundada....... 11G.121 :3108000 

Divida interna fundada........ 60.111 :200SOOO 

Divida fluctuante •• .,.......... 21.058:3198145 

Divida convertida......... ... 2.3iG:ooosooo 

Bancos......................... 3•7!JS:917$91() 

Emprestimos Municlpaos...... 551:8745252 

no total de .. ;................ 201,0,12:G51S307 
com a ditierença a favor do patrimonio de, •• 
15 7 .'170:652S3G L. 

Art. 7. • Fica transferido para o exercício de 
192t o saldo da verba n. 1<1 da tabella da Agri· 
cultura, da lei n. 798, destinada á installa1;ão 
de apprcndizados agrícolas. 

Art. s.o Fica o governo auclorizado a abrir no 
corrente exl'rci~io o credito de 500:000$000, 
para pagamento de despesas de exorcicios en· 
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Transumpto 

Approva as conta~ da r~ccita e des-
pesa do Estado, relativas ao exer-
cício de 1922. 

Dispõe sobre fez·ias forenses e dá ou-
tras providencias 

cenados, de verbas que n:·to hajam deixado 
sobras e <J'lC n:"io possam ser salisfeitas pela 
de exel'cicios findos do vigente orc;am<Jnto. 

Art. !),° Fica o govemo auctOI'Ílatlo a isentar 
do imposto tenitol'ial, mediante reque!'irnento 
devidamente comJ•rovado de seus dir0ctores, 
os institutos de ensino agrícola ou profissio 
na! <rue educ[tiell! gratuitamente, no mínimo 
lO alumnos. 

Art. 10 .. Fica. desde já, aberto o credito ne-
ccssariO para pagamento do excesso de des-
pesa que se vcl'ificar no n. 7, § l. o, :\l't. 10 da 
lei n. H2G, ele l.'' de outubro de l!l2l. 

Art. 11. Hevagam-se as disposic;ôcs em con 
trario. 

Enviado á sancc;ào pelo Henado em 28. 

Pelo Presidente do Estado foi negada sanc•;áo 
ao art. 10 elo projecto, conformo mensagem 
enviada ao CongrJsso a 2'J, sendo sanccionado 
o restante do projecto. 

Lei n. 827, ele 2'J ele agosto de l_QU 

Aprcrentaclo em 7, passou pelos trcs tmnos regi 
mentacs em 1-1, lG o 21, de a~·osto. A 21 foi 
!'cmcttido ao Senado com a rcdacc;:1o que se 
segue, nr;ssa data aprnovada. 

O Congresso Legislativo do Estado ele ~Iinas Ge 
racs decreta : 

Art. 1. o As ferias foz·enscs <tuc, de a.ccordo com 
as leis em vigor,tôrnlogar em o moz de agosto 
serüo observadas, no corrente anuo, até o dia 
15 do me1. ele setembro pz·oximo. 

Art. 2. ° Fica creado um Jogar servente do Fo-
rnm desta Capital, de nomeaçào do Hccretario 
do Intcr!or, com o vencimento annnal de .•• 
1 :201J$000. 

Art. 3.o Esta lei começará a vigorar dc~dc a 
data da sua puhlicac;ão, revogacias as disposi-
çôcs em contrario. 

~o dia 2'J, foi devolvido pelo Sena<lo com a se-
guinte emenda, acccila pela camara. 

'<Ao art.. 2.n I·~m vez ele servente elo Forum, di-
ga-se: -pottoiro do Palacio da Just i c; a, e, em 
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'1'1'1\nSUlliJllO 

Dispcie sobre ferias for·~nses e dá 
outra~ provideneias. 

Ioga r 
saes)>. 

Obscz·vac;ôes 

rle I: ~ousuo i, p:Jnha se 1 :80liii:'UOO men 

Saneeionado 

Lei n. 82':1, de 31 de ago,to de 1 \!22 
Auctoriza <J goV•li·no ., .-onceLlez 1· \ d 

- • J • · ·., I-. r pz·c,;ent a o a lfl de ag·osto, [la~ sou l''Jlo,; tu r 
eenc;aao cscriv:1o .Jacintho :\laico, nos l'e,Lnmemaes em 10, 21 <' "!1', Passeado. u - ~ 

Fixa a Forr;a Publica pm·a <l <lXctci-
do do Hl?:l. 

En; 2G foi rmviado ao Henarlo com e~la redac~ào 
frnal, approvada: 

O Cong!'c>so Legislativo do g,;tado do !llinas Ge 
raos :!ecreta : 

,\ri. 1.° Fica o Presidente elo E,;t.ado auctoriza 
do a_ conceder ao escr·iv:w pl'ivativo de oz·phãos 
o ausentes d~t co mana de Cataguaze,;, Sl'. .Ja 
cmtho ;\la1·cos Passeado, att\ dois annos de li 
cew;.a para tratamento de saude 

) Art:. :!, • Revogam-se as disposic;iles em contra 
I l'JÜ. 

Dov~lvido pelo Senado a 5 set.ombro, com a se 
gmnte emenda, nessa data approvada Jlela Ca 
mar a: 

«Accz·.esc~I~t<l-So ao art. l.'J, in-fine: o ao es<érivfLO 
do ~!~rdzcral o nota~ do segundo carlorio da co 
r:!m ~a d? Itapc;c~rzca, sr Luiz da Hilva M·~zen 
ciO Hobrznho, dozs annos de liccrlt'.a paz·a tntar de llüg'OClOS. ~ ' ... " 

Sanedon:ulo 

Lei n. íl:H, do 15 de sotembr.) de 1~122 

Apz·,cson_l~tlo_ ~\ l?}o agosto, foi approvaclo en 
JHimen<t dJscussao a 10; em sen-unda com uma 
emenda, a 12 de setembro e c~I tez·éeira a H 
<lata ez:z que foi remettid; ao Henado com ,,st~ 
redacçao: 

O Congz·osso Legislativo do Estado de ).finas Go 
z·aes decreta : 

Art._. _L. 0 A F0rc;a Publica E,tado ter A no ex e r 
crciO de l!l2:l, nm etfectivo de -1.001) homens 
sc_nd~ 12G ofiiciacs o 3.87•l prac;as de prct, clis 
tnbtudas ele conformidade com o c1uad1 o n. 2 

Art. :c. o Para llH~nutenc;üo da Forç.a Publka fica 
~ I;'<~~lcr Jo;xc<.:u!.I?O auctol'i7.ado a despender no 
Ielel!do PxcrciCIO a quantia de G G:J7:27.J:OOO, 
de accordo com a tnbella anncxa n. I, -

Art. 3.() R<lYogam-sc as disposic;ôe:; em contra 
l'ÍO, 

~----·-s :-c-.-=4------



N. 1 
Tabella de fixação da Força Publica do Estado de Minas Geraes 

para o exercicio de 1923 

Clussific:H;ào 

a) Pessoal: 

5 Tenentcs·COI'oneis com mandantes ...... ,,., ....... , 
d Majores, sendo l as~istentc,,,,,,,,,, • , , . • • • • , • , , 
1 Major directO!' do Ilospiial !llilitur .............. .. 
G Capil.iles meclieos .. , ................. ,, ... , ....... , 
I CapiUw anditOJ' ................................... , 

28 capiUtr!S, s1mclo l inten(klltl! f"!l!'al e I srcr,•tru·io 
da Sec,;áo Militnr •• , .•• , • , :. , , ......... , ..... . 

:111 Pl'Íilwiro~·tenen1es, sendo I eil'n!'g'i:lo dc>ntis1u .; I 
pharmncontieo P ~ intendcnt<'s do I "!' '•·" hu-
talllÜPS, ••••••••••••••••.••••••••. , .••.••••••.• 

·1R ~·~g'lllH.los-tenente~., ....... . , , ... , , .••. , .••....... 
l DirectOI' de lllnsica.,, •• ,, ....... , ....... , ....... .. 
á SaJ·ç;ento.'l·ajudantes .......... , ................... . 

.HJ \."' Sarg!mto~. s11ndo ;>intendentes, IR :uuannensos, 
l ent'<;rm 0iro-mt'•r do Hospital l\!ilitar, e lmc;;:-
1.!·e de musica, I intendente e l pmtico de 
pharmacia do servi!:.o d!' sande.,,., .•.•• , •• , • 

1 Hl :;!,o• :-largentos, sendo 20 amanuenses, 1 contra-
mestre do rnnsicn (~ 22 in tnndontes., •. .•.•... , .. 

85 :J,o• Sargentos, sondo :> corndeiros-móres, l Vll-
terinat·io .. .........•. , .•.•.•.....•...•..•...• 

2~0 Cahos de esi[Uadra, snndo r, cornr;teiros, 5 t.am· 
hores, ·I enfermeiros, 2 prat.icos de pharmacia. 
I fiel do intlmdento do se~Yil;.o de sunde 1 I 
clarim n 1 fr;rrador.......... • • .. • ... , . 

•1 l\lusicos d!; class!l dist.incta .................. ,. ... 
10 Mnsicos de 1.• classe ................. ·, ....... ,. .. 
lO J\Jusicos dn 2. a clas~e. ' .••.....•.••••. I' .••.. ' .... . 
10 J\lusicos de :J a elas~·;() ............................. . 

~2:lfí Anspessadas, sendo 4 ajudantes de enfermeiro do 
Hospital i\Iilitar, l férJ·ador o l eorrieiro .. . 

3.0J·~ Soldados, sendo 2 fenadores, ................... . 
>;1; Sol<la<los signaleiros,senr\o ·12 cometeiros, 111 ütni-

IHli'es e I c h rins........ , ................... . 
Grntificar;(w acldicional da I!Ji n. 12f> clü l!lOG, a of-

flciaes eo:n mais ri H :111 annos !\e sm·vir.:.o, ... 
iJ) Etapa fixa do l$800 diarios para :L8'i:í pra-

•,,as de pret, sendo r\ohrada pam os infe-
J•iores .................................... .. 

e) f)ratifleaçi'lo a J·oengajados a $?00 l:l,OW) 
Jll'rt,.;as, ••.• , •••••..•• ,,., ••••...•.• I ••••••• 

'I) Fardamento e ealr;:ulo , , ............. , . , , .. 
r~) ForJ•agem, ferragem e me<licam1m1.os p:na 

os animaes e fonagem pam os dos ofli· 
eia(~s n1ontu.dos .... ••..•. , , ··~ •••••••...... 

f) Ajuda de custo a otliciaes em di!igoncia .... 

.17) Remonta dos animaes do Esqnadt•:to de Ca· 
v aliaria e dos !los oJ!iciaes montados ...... 

h) CoJ~lpra e ~oncertos de armamento, muni· 
';ao n oquqnur4ont.o ... . , .......•••....••• , 

i) Aqual'1.elamento, ent.erramento, expediente, 
lu~ H l:ü00$000 p:u·a consuJ•var;:lo tla li-
nhu. de tiro .....•••..••••.•.•••..•••••.. 

j) Auxilio ao Hospital Milíl.ar ............. , ... 

ll) Bombeiros, remonta do material n gJ•a1.ifl· 
ea<_,~:lo ao pe~~oal. , , ....... , •.. , .. , , , .. , , .. . 

SoTnnltt total •• ,,.,,,.,, •. ,,, .•.. ,, .•.•• ,. 

Vencimentos 

Por anno 

8:100$000 
li:OOO~OOO 
fi:IJ()IJ~IJI)() 
;,;1 ~illgUOII 
5:111JII!jl~liJ 

•1:SOIJSIIOO 

1:2nosuoo 
:::ti(JO:IJIIIIO 

2~1100 
3: 1\1 u~t~ 10 
:l:ri50SIIIill 

I~!)IJ() !l:~: H81 S500 

ISkOIJ 78: IS:lSOIJil 

l~7W f>2: 7 t2iif,IJO 

1~1)0(1 H:.:411i$1 J(J(J 
]jlKOII :l:MxSIII~l 
1~7011 fi:~05:')(NIÜ 
1$51JI) :,: 4/f•WWIO 
1$100 ~>: llii:IJIK~I 

1$100 12r 1: ;,\Jíigooo 
1~:!1)1 I l.:ll!l::::.li$11111) 

I~JIIIJ l:l:!lll\~rm 

'I' o tal 

<~2:ooosooo 
:w : ooo:sooo 
G:f~Jil;o)OIJO 

:lo:ouo$1~10 
;,;(IIJII~(JIJ() 

1:11: 400~000 

l2ti:0(10$C:OO 
172: 81JfJ;'liJOO 

3:CilU$UIJO 
:l:IWJ~()OO 

:l.1:!18l:IJ500 

78 11l1$000 

<>2:?1?$500 

I I;,: ·tlij~IJUO 
?:1\?S:IJIXlO 
ll:205~fJ00 
~~: li:>SUOO 
f>: 1111~0(1() 

l?O:r•9G$000 
1 . :l] ~I: 2:>6:')00(1 

43:!liG~01)(1 

:l;IJIJIJSíliiO 

~. ?Hi:Skl$1100 

21 ~~: f)(JIJ$ilW 
l,OIJ!J:ODOSOW 

52;000~000 

20: OOGflO(lO 

21 :0110$000 

!lO. 000$1~ lO 

10:000~000 



S1•u;:<O i\lilil:ll' ........ 

~'<:l'l'i<:o de Sa111!o .••. ,. 

1.0 liatallu\o, ......... .. 

E~qn:ul!·:to de c:wall:u'Í:l 

~~ .. (j h:ll :tl h :to •.•...••••• 

:L() IJ:tl:llil:lo •..•• .•....• 

•! " kl1 a I hfw ......... .. 

5. 0 b nt.alhti.o ....••• •••. 

SO!lllll:t •.• •••.• 'I .• t ••• 

/ 

Seedo Militar 

Esl:ulo-lll:tioJ· 

{:~ 
~ 

rieabeUa n; f; 
J '•. ! ~: 

Quadro geral da Força Publica de lVlinas ~, ~ 
;; 

Sül'Vil'Ü 
de :iau'c!o 

Ollleiacs 

G 

5 Batalhões do infantal'ia d<; 1 companhias, I esquadr:1o de 
an ncxa ao 1. o bat.alhào 

!? 
cav~ ~ 

Est:ulo-ma iot· Otli-
ciaes Esütdo-me~ 

! 

1 ,. ,, 

:l 

I S 

~ 111 I 

2 1 

Appl·ovado pelo Senado, foi por este enviado á sanc<;:1o. 

Sanccio ~ 

Lei n. 838, de 28 de s ~ 
.! 
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'!';·:msum p to Obscl'Vac;õcs 

I Appr<J\'a o accorúo d,, rlivi,;as en- Apt·cscnt.ado a l? de agosto, foi approvado nos 
tt· •. o~ mnni•:ipiM rl0 Lavras <) de tres turnos rcgtmcntaes a 2!, 28 c :lo, tendo 10 
Y~nginha. ccbido uma emenda na sngunda discuss.lo. 

~o dia 31 foi enviado ao Senado 'com esta rc-
dac<;il.o final, approvada: 

O Congresso Legislativo do Estado de :\linas 
Gct•acs decreta : 

,\rt. 1.° Fica approvado o accordo flrm 'ldo <)m 
-l do ago~to do l\121 entt·e os municípios de La-
vras c Varginha, já homologad•J pela~ r.3spc-
ctivas municipalidades nos termos drt lei n. 
:,;Jü, de 2tl de agosto de H>!!, para solu•;M 'ia-; 
qnestôcs de divisas entre os dois rcfel'ido~ mu-
mcipios. 

Art. :!. 0 lt•)VoganH;e as disposi<;ücs em contra-
rio • 

Foi o projccto approvado pelo Senado c por olle 
romcttido :\ ~attc<.;!lo. 

~:utcclonado 

Lei n. 83:J, de !:} de setembro de l\)~2 

meva ~~ ..:alegoria de cidad? !l _villa Aprc~cntado a l~J de agosto, foi approv.1do nas 
de Con<Iuista, s\'~de do mumctpto do trcs disr.ussões r~gimcntaes a 22, 2\l c ~> de se-
m<)smo nome.. tcmbro, tendo recebido emenda~ nas du::ts ul-

tinHtS, 

No dia 12 de setembro foi o projecto r3mettido 
ao Senado com esta. rr)dac<;ão final, appro-
vada: 

O Con~rc~so Legislativo do E~tado de Min :s Gc· 
raes decreta : 

Art. I. • Ficam elevadas a categoria de cidade, 
com as mesmas denominações, as vilbs d' 
Con11Uist:.t, curacól, Pas:;a Quatro, Syl vestr::l 
Ferraz, _\reado, Paraguassú, Eloy .êl!endes, S. 
Gothardo, Jequitinhonha, Srtnl:l. Quitcria, Ar-
ccbmgo, Sivianopoli~, Pedra Ht'nn('a, Dote-
lhos, !l!crcus do Pomba, Lagoa Dourada, Jto-
;:cndc Costa, Rio g,;pera, Guarany. Rio .Josü 
Pcõro, Fort1\lcza, tCapellinha, S. Jo:io Evan-
gelista, Cqntllgem, Nova de Rezende, VirJinin.. 
Passa 1'cmr>o;· :::,. Manoel do ll!utlún, Rio Pi-
wcicaha, Antonio Di[l~ Abaixo, S. Manoel, Bom 
Dn~pacho, Pct·di\c~, Villa I3:·az, com a dcno-
ntinnç~i.o de Dt·asopolis, Maria da Fô, Nepomu-
ccno, Conceit·no do Rio Verde, Clanrlio, Cam-
l>utplira, Villu :\oyrt tlc Lima, Incon!idcncia o 
I'J·asilia. 
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Transumpto ()hs(·rvaçüc.-.: 

· d c1·li"d•' a villa ,\.rt. 2 v lt,Jvogam ~c as dbposi<;Ül'S em con-Elcva á catcgorm. e " 
do corHtnista, sede do munieipio trario. 
do mesmo nome Pende elo dolibcraçno do Senado 

\uctol'iza o rrover no a fazer doa•;:1.o Constituído por uma emenda apresentada em s•J-
• de un{ prcdio ao Asylo de Santo gunda discnss:1o ao projecto n. 103. Approvn-

Antonio, de Ouro Preto. do em :l.• discussão em !?5 de agosto. 

No dia 26 foi o projecto remiJitido ao Senado 
com a ~eguinto rNlac,;ão final, appravada nessa 
data. 

o Congresso Lcgislati\'(> do Estado de ~linas Gc-
raos decr·eta : 

Art. J.u Fica o governo auctc,rizado a doar ao 
Asylo de Santc. ,\ ntonio de Ouro Preto o prú-
dio onde funccionou a Escola D. Pedro I I, da 
mesma cidade. 

Art. 2. 0 Itevogam-se as disposif;ôes em contr·a-
l'ÍO. 

Devo! v ido pelo Scn ado em li de sctcm hro com 
as seguintes emendas addicionars, approva· 

das pela Camara em l:l. 

N. 1 

\rt Fica auctorizado o Poder Executivo a rc-
' vc;. 'o contracto do cmprcstimo, celebrado com 

a Camara !llunicipal de Ouro Preto, c appro-
vado pelo doc. n. 3.:353, de 26 do outubro de· 
rnr, para o flm do indcmnrzal-a, equitativa-
mcnte,pclo c~illci.o da Peniten.ciaria, na fó r· ma 
da clausula vrgcsrma do rcfcrr<lo contracto, c 
do art. 1. 0 , n. li, da lei n. 817, de 26 de se-
tembro de !D21. 

N. 2 

Art... Fica ainda auctorizado a <loar : 

I-A' camara l\lunicipal de S. l\fignol de Gua-
nhãos, o prcrlio da antiga cadeia d'n<tuclla ci-
dade, cujo~ matcr1aes aproveitavcis serão em-
pregado~ em obras do Hospital de ::\ossa Se-
nhora do Carmo do Guanhãc~. 

11-A' Camara 1\Iunicipal de Fructal, o prcdio 
<[UH serviu do cadeia c f0rnm da cidade, cujos 
matcriaes scr:to aproveitados na constmc<;:\o 
de um a~ylo. 

Sancclon:ulo 

Lei n. 831, de 2Z de setembro de Hl22 

o 
'"' o "' ~ s 

~ :::> 
-1, ~ 
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Transumpto Observ açõe.~ 

Orc;a a receita c fixa a despesa do Apresentado em 26 de anosto J>assou pelas tros 
]';stado para o exercido de 1D:Z3. discussões regimcntac~ nos' ias 21 de 'ag0sto 

c 12 c l4 dt: setembro, tendo recebido diver-
sas emendas nas duas ultimas. 

l 

I 

No dia 15 foi remettido ao Senado com a se-
guinte rod:.v;c;:'to final, nessa data approvada : 

O Congresso Legislativo do Estado de ~linas Gc-
raes decreta : 

<aPITUl.O I 

ORÇA~IENTO DA Rl~CEITA 

Art. ! . 0 A receita do Estado de :I li nas Goraes, 
para o exercício de 1923, fica or<;ada em ...... 
6'1.555:000SOOO o se comporá dos seguintes tí-
tulos: 

ltcnda ordln:u•ln : 

a) Impostos : 

l Exp o r taç ã 'O 
em geral c so-
ln·e-taxa d e 
manganez .. , .~ 22.500:000$000 

2 Sobre-taxa do 
ca~é .•. , ....•• '1. 700:0005000 

3 Sello, custas 
judiciarias e 
emolumentos. 1. 800: OOOSOüO 

/1 Novos e V c-
lhos Direitos. 1. 500 : OOOSWJ 

5 'rra nsmi ssão 
"inter-vivos,, 3.750:0008000 

6 Tra nsrni ssüo 
"causa-mortis l.ioo:ooosooo 

7 P assagcns em 
estradas de 
ferro ........ 1. 000: OOOSW) 

8 Imposto so-
b r c exporta-
çào de ouro c 
diamantes, rc-
du.zido a 3% 
o rmposto so-
hro o diaman-
te ··········' sno:cooscoo 

n Taxa addicio-
na! de 10 o;" 

• .., 
o -~ .. 

õ 



1!122 

I 
li 

. :c 

111 

34 

Transumpto 

Orça a receita e fixa .a dc~pc;.a do 
Estado para 0 excrcw de 1923. 

>;obre :\'ovos c 
Velhos Direi-
tos, transmis-
s :1 o «causa-
mortis•, pas-
sagens em es-
tradas de f,r·-
ro, industrias 
e protlssôes, 
consumo d e 
bebidas alcoo-
!icas e tnns-
miss;to •int<lr-
Yivos» •.•...• 

()bsen·açües 

1 . :::l5: OOC$•1(}() 

LO Imposto ;; o-
hre aguas mi-
neraes- sdlo l> J:(J(JJSUOO 

ll Renda de fei-
ras de gado.. Ií'O:OOOS0()4J 

12 Taxa de ns-
tatistica • . . • • ::.o:OOOSO<JO 

t;l I ndust!'ias c 
ptotlssües.... 2. (l00:000SfJ00 

U Ilnposto ter·-
ritorial • .. • .. I. ~lf_!i):OOOSOfJJ 

15 Imposto de 
consumo de 
aguar den te, 
bebidas alcoo 
licas, a guas 
mineraes, ar-
tificiaes...... :!.5ri();OOOSOIJIJ 

1G Taxa de via· 
çào ......... . 

17 Taxas d.J cli-
versôes .•.... :-J(IO :o~csooo 

f,) Con1rihui<;<ks : 

18 Ma tri cu las, 
annuidades e 
pcnsô,'s em 
es1ahcJ,~cimen 
tos ofllciatJs . 

I D Quotas <lo fis-
calizal;úo por· 
parte de ern-
pr esas ou in-
stitu~os flsca-

70: (}(J(l~ (J(JI) 

f: 
G "' .::: 8 
.::: ::l -r: ;..-; 
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'l'ransnmplo Ouservaçücs 

On;a a rec.lita e fixa a despc,;a do Jizados p o I o ' 
Estado JHII a o exerci cio de 1\1:?3. governo .•..•• t:ti:uoosuoo 

20 Renda da Irn-
prensa Ofli-
cia! ........... 241l:uoogooo 50.500:0oosorJ 

l Jleml:t exh•not•dlnnl'in : 

a) Rendas: 

1 Juros de di-
n hei ros em 
bancos, juros 
de apoliccs 
federaes e di-
videndo de 
acções, ..... , noo:cvusooo 

2 Arren damcn-
to de proprios 
do Esta do, 
venda de pro-
duetos das fa-
zenda~-mode-
lo e aos insti-
tutos ......... so:oousuoo 

3 Renda de ter-
renos diarnan 
tinos ......... i&:ooosooo 

1 Juros de C!ll• 
prestimos às 
Carnaras 1\lu-
nicipaes e em· 
presas diver-
sas ........... l.·l50:UOO$UOO 

5 :\lu !tas ...... , 300: Ü()IJ; (1()0 

ú) Reposições : 

f' Reposi1;ões e .l 
r~stituições de 
quotas de or-
<;amentos an-
teriorcs ...... 1-lO:OIWooo 

7 In de m ni za-
nões (liquida~ 
Çuo de dcbitos 
de responsa-
veis) ......... 150:000$1)110 

8 cobran~a da 
divida nctiva 
orç:uncnt:uia. I.r~.~o:ooosooo 
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Transumpto Ohservac;õcs 

Orça a receita c; fixa a despesa do D Amortiza <.:ão 
Estado para o excrcicio de 1D23. d c empresti-

mos.......... BCO:OOOSCJi)O 

LO Venda de ter-
ras, proprios 
do Estado c 
I o t c s colo-
niacs ....... . . 

ll Venda de va-
ccina, machi-
nas agrícolas, 
~mncntcs e re-
productores. _ 

l ~ It e c e i ta d~ 
origens diver-
sas ......... . 

t:} R c n d as da 
Itêde Sul Mi-
neira .••••... 

IGIJ:OOOSOOO 

210:001J~OOO 

720:(J)OSOOO 

Art. 2,0 A taxa ail valore111 sobre que dispõe o 
art. 5. 0 da lei n. 7\l'J, de ~5 de :-:etcmbro de 
1020, scl'á de 50 •;0 e recahirá sobre .o va!or 
estimativo do objecto, o qual n:io será mfer10r 
ao dobro do valor dos similares extrange!ros, 
encontravcis no commcrcio ; ou, si o ohJecto 
fôr de matcria pl'ima p1·eciosa, ao dobro do 
valor da ITJ!Sma. 

1.0 Fica o Governo auctorizado a expedir re-
gulamento no r1ual especificará, tanto cgmnto 
possível, a natureza desses objoctos. 

2.o Nesse regulamento, podc~ú o Governo es-
tabelecer a tributa<:M até IO:oousooo c multas 
respectivas sobre os agcr.tes compl'adores, 
devendo esse imposto ri!fel'ir-~<: a cada mu-
nicípio onde o agente trihut<J.vcl exercer sua 
profissão, 

§ :~.o Esse imposto J·ecahirú sobre ~o do a<tuelle 
que, pam 11m commcrcial, adctu!ra qualrtucr 
desses ohjctos ou para vendei-os no Esbdo 
ou fora d<)Jlc. 

§ 1. 0 A Vt~nda de qual<picr desses (lhjectos 1 sem 
fins commerciaes, sómonte ~·'r:\ pcnmttida 
dentro do Estado, ou para f(,ra delle, medi-
ante d()cl:u·ac;çào do allqnircnte, com o visto 
do Collcc1 o r Es I <J.dnal, 

~ 5. 0 Esse illlposto e a multa r0spcctiva, podu-
. rilo ser c r> brados de pessoas conductoras do:-: 

objcctos t.rihutavcis que não sejam ag·nnt.~s 

1 ~)22 111 
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Transumpto 

Orca a rece;ta o fixa a dc::;pc;:a do 
I~st;:tdo para o exercício d<; l\l~3. 

übserv<J.c;ôes 

compradores uma vez pt·ov~vlo regularmente 
I(UC ta<)::; pessoa' os conduzam para tir,s com-
ll!ercia.es fóra do E'itado. 

Art. :l o As casas de bebidas sct·<L•> divirlidas 
em classes Jl~lr t o cíicito do paé!;J,IIlento do im-
posto rtu" será fixo e n~lo exc.<ld<érá a 2:UOI)~f!IJI) 
pam as c<J.sas de primeil·a ordem, ilcando "su-
ppt·imiLla'i as taxas de lf>fJ ~t 300 rr!is por litro. 

I'a1·agrapllo unicu. Est<t <li~posic;ào só <lnt:'lll'Ú 
em vigor depois de regulamentada. 

.-\rt. í. o A t<J.xa de di vet'.<ric:; a q nc se refere <.> 

art. ~W, da lei n. 7fJ5, de 17 ele sctcmbt·o d<.l 
1\lli, será dt: l()f) réis Jllll' bilhete atr~ 2;SUUt) '' 
rnai,; 100 róis por lSUIYJ qne accrJsc<ll', rüo '.lX · 
cedendo no m<•xinto de 5fJ0 r·éis. 

Art. 5.o Quando a tt·ans'l,issào inle1· viDos, de 
todo ou parte de pt·opl'icclade ou immovcl si-
tuado no Estad<> se fizer sob a fr:n·ma ele tt·ans-
ftJrencia de acções de sociedade anonyma ou 
de outra especic, o calculo para o pag·amcnto 
do imposto devido será baseado no Y:tlor da 
parte do immovel representado por cacla acç~\o 
segnndo o ultimo balanc;o puhlic:1dO na socie~ 
dado. 

Art. G.o E' desde jú c <J.té 31 de dozcmln·o dr:l 
l\l23perrnittido aos adrJnircntcs de propriedades 
irnmoveis inter-vivos por titnlos panknr0s, o 
pagamento dos impostos rcspeet.ivos de Ü'[tTl-
mi,;süo c sua avorba<;.üo pam fins do imposto 
tcnitorial, independente do mul~as. 

C:tJlitulo li 

ORÇAMENTO DA DESPgSA 

Art. 7,0 Durante o exercício de Hl2:3, fica o Pre-
sidente do Est<J.do anctorizado a dcspcndc!· a 
quanti<J. de M 533:-lSJSHS pelas trcs Sccret.a-
1'ias do g,tado, com o:> servic;os espedflcarlos 
nos seguintes paragr·a.phos : 

§ 1 o Scci•ct:u·in. do lnteriot• 

1 Prcsidenci<J. do Estado : 
a) S u b s idio ao 

Presidente do 
EslarJ.o ..... , .. ·18:000SflOO 

ú) It e p r· escnta· 
c~ú.o ao Vice-
Presidente do 
gstado .... ,. .. 12:000SOOO 
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Transurnpto 

/ 

Orr·a a receita e fixa a despesa do 2 
I~stado pat·a o exercício de 1:)23 

G a bincte do 
Presidente do 
E:.;tado •.. , .•. 

a) Custeio do Pa-
lacio c sua~ 
ti cpcnt!encias 

b) G u a r ti a do 
Palacio ....... 

t.') !\[ o r ti o m ia, 
P o r taria do 
Palacio, con-
servação dos 
j a r di n s da 
prar•a da Li-
berdade c do 
mesmo !'ala-
cio ••••.••.••• 

:l Secretaria do 
Interior• : 

a) Pessoal ...... 

b) Expediente •.• 

1;) I llurnir.ar;ão 
do l'alado da 
1' r osidcncia, 
da s Secr·eta-
rias do Inte-
rior c da Po-
1 i c ia c da' ro· 
p a rtiçõs su-
bordi:tadas ... 

d) Custeio de au-
l o moveis do 
P a lacio, das 
Sr~crotarias do 
Interior c da 
Policia c das 
r c par tir;ües 
a·tncxas o sn-
IJoJ'Ilina·las o 
do Presidente 
do 'l' r i bunal 
da Rclar;<\o: •• 

e) Passes e tcle-
g·rammas da 
P r csidcncia, 
d as Sccrcta-
l'ias do Inte-
rior c da Po-
licia ....... .. 

l) ·Subsidio a os 
Scn:ulorcs: ... 

12:0()1)~00(1 

10:000$01~1 

lOO:OOO$iJOIJ 

270:!180$(]00 

I5:ocosooo 

11 : ooosor t 1 

iO:IJ(J0$00 1 

220: (J(JIJ$1 ;OI J 

148:280$000 

lll 
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Tramurnpt.o 

OJ·r;a a receita c fixa a <IP~pe~3 do 5) 
Eslado para o exercício de l:i23. 

Pessoal o ex· 
)l c di ente da 
Secretaria do 
~cnado ••••.• 

ô) S u bsid i o aos 
Deputados ... 

7) Pessoal " L'X-
P c di ente da 
Senct ai ia da 
C a 111 ant dos 
lJ c pulados c 
apa r:hamento 
de <1 c ilatc~, 
SC!ldl'.,. •• • •• 
1.511ÜSI.H :(J pai· a 
acqui•1;flo de 
pu h licar;(•e~ 
d c ~tira·las i< 
hihliothct:a ... 

~) Ajudn de cus-
to a Senado-
res c Deputa-
dos ......... . 

0) l\1 a gistratma 
e Justiça do 
Estado: 

a) Tr i bun:J.l da 
Relação, an-
gmcntada de. 
~: 000 f' 000 a 
vet·ba ·do ex-
pediente ..... 

ú) Juizes de di-
t·eito .......... 

A u x i lio aos 
IIJl juizes de 
direito de que 
tmta a lni n. 
Gil, de 191:~ . 
Jures munici· 
}'n.es .. . . . . . . 

]li'OlllO(Ol'CS do 
Jus(ir;a, ..... 

Um .i ui~ de di-
I e i lo em dis-
po nibilidnrlc, 
g r a ti flcaf'i\o 
ad di e cio na! 
de 10 ".' 0 aos 
!li n gi~t 1·ndo!"l, 
alugul de ca~:J. 

!l3:G20SOOO 

207:600$000 

10 1: G2 !i$0CO 

72:0C0$0CO 

i350: -100SOCO 

7:1 1: 2S0$000 

u:!:wosooo 
:;20: G~3Si75 

110; 2 sosooo 
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lll Or<'a a rec~<il'l e lixa a dcspc~a do 
I~stado para o exercício de 19~:1. 

par· a for um, 
acquisição de 
mo biliario c 
ac c es sod os 
para salas de 
Jury e 1·800$ 
como auxilio 
ao juiz de di· 
rdio da co· 
marca de Ube-
raba, para a-
luguel de casa 
c porteiro do 
Pala cio da 
Just:ça ..•..• 

LO Secretaria da 
Policia, pes-
soal e expe-

diente •.•.. 
ll Penitenciaria 

de Ouro Pre-
to, pessoal ti-
tulado e con-
tractado, ali-
mentação de 
reclusos e 
60:000$000 
para pessoa I 
e custeio da 
de Ubcraha .•. 

12 C a r c erciros 
das cadeias 
do Estado .• 

13 Sustento, vos· 
tuario e cura-
tivo de pre-

sos pobres, il-
lummar;ilo de 
cadeias, refor· 
ma de mobi-
liaria, utensi· 
lios etc , e 
custeio das 
cocheiras da 
Policia ...... . 

14 Diligencias 
policiaes c cs-
tatisl ica cri· 
mina! ..... ,. 

15 Delegados de 
policia, sendo 
!lO: 000$000 
p:ua paga-
monto da gt·a· 
ti!lcar;tto da 
lei n. 7(1i. vrt. 
s.o.... .. .. 

121 :üG0$000 

232:000$000 

-
160; (X osooo 

BO:GIOSOOO 

Goo:oooscoo 

120:(J(J sooo 

314: ·100$000 

1922 111 
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Transmnpto Observaçôcs 

Orça a receita e fixa a despesa do 19 Guarda Civil 
Estado para o excr·cicio de 1923. da capital : 

a) P cssoal.. • .. 102:000$000 
b) G r at itlcar;ào 

de 30$000 por 
mez a 9 fis-
caes de tur-
mas o a I au-
xiliar de es-
c r i pluração, 
expediente c 
r c f o r ma de 
material o ar-
mamento e •• 
1 : 801;~000 ao 
inspcclor da 
Guarda civil. 7:8oosooo 

c) Fardamento e 
calt,~ado, •• ... 66:000~000 

L7 Força Publi-
ca: 

a) P e ssoal, in-
clusivo o sol-
do e etapa dos 
inferiores do 

li) 

c) 

dj 

e) 

() 

g) 

5. 0 batalhão . 2,368:908$(00 
Etapa fixa de . 
I~SOll diarios 
para 3 • 8 7 4 
praças de 
p r e t, sendo 
dobrada para 
os inferiores. 2.697:642$000 
Gratificação a 
reeng-ajados a 
$200 (3.0COpra-
~as)........... 219:000$000 
Fardamento c 
calr;ado ... ... 1.000:000$000 
For r agem, 
f c.r ragcm e 
m e d icarncn-
tos para os 
animaes e for-
ra"om para os 
do~ ofliciaes 
montados..... 52:oocsooo 
Ajuda de CUS· 
to a olliciaes 
em diligencia 20:000$000 
Hcmonta dos 
ar.imaes doEs-
quadrão de 
C a v aliaria e 
dog dos ofli-
ciaes monta-
dos....... ... 2l:OCOSOOO 
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1\)22 111 Orça a receita e tlxa. 3: despe;~.~ do h) Corr.pra c con-
Estado para O cxerCICIO de 10_3 cer-tos de ar-

mame n tos. 
rnnniç:\o c 20:ooosooo equipamento •. 

i) Aquartclamcn-
to, cnt ena-
mento, expe-
dientc, luz e 
l:OOOSOOO para 

1!):22 lll Or•:a a receita e fixa a despesa do b) Grupos CSCO· 
Estado para o exercício do l!l23. lares, Escolas 

Infantis, gra-
ti fi ca çào ao 
S c c retario e 
m e mbros do 
Conselho Su-
pcrior e pre· 
mios a profes-

3,45 :800$000 soros ........ 
con ser va <;ào 
da I i nha de 
tiro .•.•.•...•. !lO:ooq;ooo 

c) Fornecimento 
de I i v ros c 
mohiliario os-

j) Subvcnc:\0 ao 
Hospital :Hili-

l0:000$1)iY) tar ........... 
k) Bomhciros, 

I' c rn o nta do 
m'a te r ia! c 
g i· a ti fie ação 

13;): (I(Jü$000 ao pessoal .... 

colar ......... ·100: ooosooo 
d) Con s tru cção 

de predios es-
colares, inclu-s:ooosooo para 
a In g uel de 
predio para o 
Ex ternato do . 18 Soccorros Pu-

bticos, Dire-
Gvmnasio Mi· 
neiro de Bar-

ctorias c dele· 
gacias regio-
naes de lly-
giene, pessoal 
titulado c con· 
tra;·.tado, ex-

I. acena ...... JOO:ooosooo 

n ln~pcc<;ão Re-
g.ional do ,en· 

28~1: 2508000 SlllO .... , ..... 

hcdiente, ve-
iculos, sen-

do 5fJIJ:lJWSOOn 

22 Em pro gados 
em disponibi-
hdade ......... 100:000$000 

para o sanea· 
mento rural, 23 g s c o la Nor-
1:-J:Goosoou 
para execução 
da lei n GIJ7, 
de 22 de se-

mal da caei· ' 
tal-pessoa o 
ex pe dicnte e 
uma E se o la 

temhro de Normal R e-
1\)(fJ e ........ 
12: o()()!;? !,00 

gional de 
Ouro Fino •• ,. 135:380$000 

para o~ ervrço 
de f i s caliza-
<.;ão da banha 770::JOOS000 

19 Assistcncia a 
Alienados de 
l\linas Gcracs: 

a) Pessoal ....... fl~: 200$0()1) 
b) ExpeJ.icnte c 

de s p<!sas de 
alimcn•a<;ào e 

~t Externato do 
Gymnasio ~li-
neiro de llar-
baccna: 

i 

al Pessoal ...... t3o:oicgooo 
b) Expediente • , 2:ooogooo . 
r:) Fiscaliza•;ito,, G:ooosooo 

pessoal c o n-
2:>0: ()!JOS•JOIJ tractado ••.•.. 

20 I n s t r uc<;ào 
Publ!ca: 

9- Externato do ""') 
Gymnasio Mi-
nciro da Capi-
tal: 

a) Escolas singu-
:l.:l~3: ronsoou lares ..•••... 

a) pessoal. ..... 1:33:0208000 



) 
~ ' 

.~ ' 

i' 

I. 
[I 

.:c 

o 
'"' o "' ~ 8 

s:l ::::1 
-tj z 

1!)22 1ll 

-44-

Transumpto 

. 
Orça a receita o flxa.a. despesa.do 

Estado para o exErcJClO de 1923, 
b) Expediente •• 

c) F'iscalizaç:w,, 

d) Gra ti fi ca1;ào 
aos lentes c 
fl r O fcs SO!'OS 
reJo dOS dO· 
)ra monto de 
aulas o 150$000 
nwnsaes a um 
instructor mi-
litar .......... 

2G Escola de 
Pharmacia : 

a) Pessoal •••.• ,. 

b) Ex pe dien te , 
custeio de la-
horatorios e . 
B: OOOSIJOO para 
o!licina o re-
monta do ma-
teria! technico 

c) B'isca!iza1;!ío., 

27 Archivo p u. 
blico :\lineiro: 

a) Pessoal. ...... 

Jj) AC({UisiG!íO de 
cop1a~ de do-
cu men tos o 
ex po diente o 
publicaç!ío da 
Revista do Ar-
chivo ......... 

28 Ex p o di ente 
c o m oloi(;ões 
estadoaes ..... 

2() Sellos postaes 
p a r a corres-
pondoncia of. 
ficial .••••••.• 

:.o Custas em 
processos cri-
mes .••••••••• 

:n Expediente do 
jury ........ 

:32 Eventuacs .•.• 

Observações 

5:0WS000 

c:ooosooo 

2():000$000 

G2:,1G0$000 

30: OCIGSOOO 

G:OOOSO(J) 

22:0GOSOOO 

12:00J~OOO 

' 
1o:ooosooo 

ilo:ooosooo . 
123:520$000 

15:000$000 

zo:ooosooo 
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Transumpto Observações 

1G22 lli Or(;a a receita c fixa despc:<a de. Es· 3:1 Auxílios : 
tado para o exercício de HJ23. 

s. c.-6 

a) A' FaC11ldade 
Livre de Di· 
rei to ....... , 

I!) A' F acuidade 
de :\I e di cina 
da capital .• 

c) Aos hoRpitacs 
de : 

Abre Campo 

50:000$00J 

80:000$000 

Aguas Virtuosas (de S. Vicente dé Paulo) 

Antonio Dias Abaixo 

Abbadia, município de Pitanguy 

Arassuahy, (Ilospital de Tuberculosos) 

Abeaté 

Araxá 

Alfenas 

Arassuahy 

.\raguary 

Alto Rio Doce 

Ayunwca (Hospital de Caridade do S. Vicente 
de Paulo) 

Barbacena 

Bomfm 

13aependy 

Dom Despacho 

Bum Succcsso 

13ocayuva de lS. Vicente de Paulo) 

Bambuhy 

Carangola 

Caldas 

Uurvcllo (Casa de Caridadll de S. Antonio) 

Campestre 

Cataguazcs 
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Transumpto Ohserva<;ões 

~_l~~~·J_ ____ ------------~-----------------------
lll Or1•a a receita c fixa a despesa do ~aclú 

I~sta'do para o exercício de l\)2:3. . . 
Chr1stma 

Cabo Verde 

Campo Hcllo 

('ampanha 

Claudio 

Caratinga 

Capellinha 

caxamhú 

Conquista (Casa de Caridade) 

Diamantina 

Diamantina (Santa Ca~a de Caridade) 

Dores da Bôu Esperança 

Dores do Tndaj á 

Divmopolis 

Entre Rios (do Cassiano Campolina) 

Formiga 

Fortaleza 

Grfto l\Iogol 

Guaranesia 

Guaxupú 

Guarar:'t 

Guanh:lcs 

llabira de l\Iatlo Dentro 

Itapcct'ric:t 

ltajuh:'l 

Itaúna 

Ituyutaba 

.Juiz do Fóra 

.Jacnlinga 

l!l 
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Transumpto 

On•.a a receita c fixa a desposa do Januaria 
l~starlo para o cxercicio de 10~3. 

Jaguary 

.J e<ruitinhonha 

L:tvras 

Lcopoldinu 

Mal"ianna 

\lar rle llcspanha 

~li nas :\'o v as 

\Iontcs Claros 

\Iulamhinho 

\!achado 

\lont.e Santo 

Ohsel'Va<;ões 

\Iirahy de (S. Vicente de Paulo) 

Oliveira 

Ouro Preto 

Ouro Fino 

Passos 

L' a r :i 

Ponte Nova 

L'o<;os de Calda~ 

Palmyra 

Paraopcha 

l'iumhy 

l'ouso AlcgTc 

L' assa Quatro 

Pitangti,Y 

Pedra Branca 

\'araeatú 

1
1'araguassú 
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Tramumpto 

----~--~------------------------------~·---------·------------------------------

l!J22 111 Orça a receita e fixa a desposa do P iranga 
Estado para o exorcicio do 1U<3. 

P araisopo li s 
Prados (Santa Casa do Caridade) 

Patos 

Perdões 

Pouso Alto 

Quelt;z 

Rio Casca 

Rio E~pera 

Rio Preto 

Rio Branco 

Rio Kovo 

Rochedo (município de S. Joti.o NepomuconoJ 

Rezende Costa (lio~pital do N. S. do Rosario) 

Sabari 

Santa Luzia do !tio das Velhas 

S. João d'El-Rey 

S. João d'El·Roy (do Rosario) 

Sarro 

Sole Lagoas 

S. Gonçalo do Sapucahy 

S. Sebastião do Paraizo 

Santa lUta do Jacutinga (município do Rio 
Preto 

S. José de d'Allnn Parahyba 

Santa Rita do Sapucahy 

Santa Qniteria 

Santa ltita do Cassia 

S. João Nepomuceno 

~. João Evagelista 

Sacramento 

o 
<· 

o "' ~ 8 
~ ::i 
<t1 z 
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Transumpto Observações 

Orça a receita e fixa a despesa do Sacramento (Casa de Caridade) 
Estado para o exercício de 1923. 

S. Caetano do Chopotó · 

S. João do Matipoó 

S. João Baptista 

Silve~tre Ferraz 

S. Paulo do Muriahé (Hospital de S. Paulo) 

Tres Coral;ões 

Turvo 

Theophilo Ottoni' 

Taquarassú 

Ubá 

Uberaba 

Uberabinha 

Varginha 

Viçosa 

Villa Braz 

Villa Nova de Lima 

a 2:000$000 para cada um ........ 

d) Aos Asylos de : 

260:000SOJO 

Aguas VIrtuosas (S. VIcente de Paulo) 

Barbacena, (de Orphãs) 

Carmo do Rio Claro, (Orphanato) 

Conceiçüo do Serro, (de S. Joaquim) 

Carangola, (de Invalides) 

Campanha, (de Orphãs) 

campanha, (Pavilhão do Tuberculosos) 

Dimnnn~ina, {Recolhimento dos Pobres de Santo 
Antomo) 

Estrella do Sul, (S. Vicente de Paulo) 

Juiz de Fóra, (de 1\Iondigos) 

Juiz de Fóra, (João Ernilio) 
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'l'ransumpto ()JJS(•rva{;.óos 

On;a a r0eeita e flxa a despesa do Januaria (Sanato1·io de Tuberculosos) 
Estado para o exerci cio de 1 \l2:3. 

J aboticatubas 

Marianna (de Orplüls) 

Ouro Preto (de Santo Antonio c Santa Isabel) 

Ponte Nova (da Velhice Desamparada) 

Passa Quatro (Orphanato de Sant'Anna) 

Que luz (de !\. S. d<l Naza1·eth) 

S. Jol!o d'El-lte.v (Maternidade) 

S. João d'El-ltey (\lal'ia Thereza c de s. Fl·an-
c isco de Assi~) 

S. Francisco (de Caridade) 

Serro (de );1. :-;, da Concei<;ào) 

'l'heophilo Ott.oni (ltecolhimento de Tuberculo-
sos 

Uberaba (Santo Antonio) 

e) Ao A~ylo de 
·S. Luiz de 
Cacthé ••••. 

Ao As y lo do 
!llacahuhas •.. 

Ao As y lo do 
Itam IJacmy ... 

Ao A~.Y lo de 
Diamantina.,. 

.\' Santa Casa 
de Bello lloi·i-
r.ontc .•..••... 

A' :\latol'llída-
dc an ne xa a 
Santa Casa d() 
ll o l 1 o !lo !'i. 
zonte ........ . 

Ao Asylo .\f-
fon so I'cnna 
<la capital .•. 

3:000$1)00 

:l':ooogooo 

o 
"" o C) 

:::: s 
:::: ::l 
~ ~ 

Hl!2 lll 

-51-

Tt·ansumpto Obsenações 

Orça a receita c lixa oa despesa do Ao Instituto Pas-
Estado para o exercício de U'2l. tenr de Juiz de 

Fó!'a ........... Ir>:fxx.sooo 
Ao Dispensaria 

Bueno Brandão, 
annexo á Liga 
contra Tnbcrcu· 
Jose ............ :J:000$00(1 

Ao hoseital de s. 
Gera do da Ca-
pita! ........... ti:ooogooo 

Ao Orphanato s. 
Antonio da C~.-
pita! ............ 10:000$00(1 

A' I'rotectora da 
Infancia de Dia-
mantina .••••••. 2:000$000 

Ao Lyccu de A~·-
tos e 011icios do 
Diamantina ...• 2: ()()(l$000 

Ao Lyccu de Ar-
tos c Oftlcios de 
Ouro Preto,sen-
do 1 :~oo;;ooo pa-
r a a rcgcncia da 
cadeira de in-
5~rucção prima-
l'la •••••••• •..••• :3:000$000 

Ao L,rceu de Ar-
tes c Officios, 
annexo á Uniüo 
Popular de s. 
João d'Ei-Rey. I:owgooo 

Ao Recolhimento 
de N. Scnhor·1 
Auxiliadora d~ 
Cachoeira d 0 
Campo ....... 1:500SUOO 

Ao Instituto IIis-
torico de Minas 2:000SO(I(l 

A' Academia Mi-
neira de Lettras 2:l0l$000 

Ao Centro 1\Iinei-
r o da Capital 
Federal, l' a r a 
crear c manter 
um mostrual'io 
das riquezas do 
Estado ..•....... l;000$000 
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Transumpto 

Orca a receita e fixa a despesa rlo A' Sanla· C:as1. do J<;stado para o exercício de lü23. Sabará, em vir-
tude do conna-
cto do ·l do ju-
lho do l'Jl3 ..... 

A' Escola de Odon-
tologia e Phar-
macia da Capi-
tal ...........• 

Ao Orphanato de 
N S, de Lour-
dos de Pouso 
Alegr·c . ., .. ... 

Ao A~ylo S. José 
do Alfenas ..... 

Ao Collegio do 
Cara1;a .......... 

Ao Albergue San-
to Antonio, da 
União Popular 
doS. Joãorl'El-
Rey ........... 

Ao Hospital <lo S. 
Vicente de Pau-
lo de Iting·a .... 

Ao Asylo do Or-
phãos S. José 
de Passa Qua-
tro ............. 

A' Associa,;fto De-
ncflcontc Typo-
graphica da C a-

. pita! ............ 

A' Associação 
Amante da In-
struc,;ão c 'l'ra-
bai h o da Capital 

Ao 9rphanato S. 
il!1gucl de Ma-
r1anna ...... ,, 

Ao Instituto de 
P.rotccr;;lo c As-
S!S(CtiCla á In-
fancia de Juiz 
de Fôra, ....... 

A' illater nida de 
anncxa á Santa 
Casa de :\Iiscri-

Observações 

s:ooosooo 

ro:ooosooo 

2:ooosooo 

2:ooosoco 

z:ocosooo 

2:000$000 

1 :OOO$ú(X) 

r:ooogooo 

I:ooosooo 

2: IJJOS•lXJ 

2: OOOSOIJO 

2:1)(}()~;(f)() 

-= 

1922 
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•rransumpto 

Orça a receita e flxà. a de'spesa do cordia de Juiz 
IJ:stado para o exercicio de 192~. de Fóra ...... •. 

Ao Dis' ~ensa rio. 
•Eduardo de Me 
nezes .. da Liga 
Mineira contra 
a Tu berculo se 
de Juiz de Fóra 

Ao Hospital da 
AssociaçãO de S. 
Vicente de Pau-
lo da cidade de 
Rio Preto ...... 

A' Soc;edade Au-
xiliadora d o s 
Fun ceio na rios 
Publicas da Ca-
pital ........... . 

Ao novo Hospital 
de Cataguazes, 
ao de Ponte No-
va e ao de Thco-
philo Ottonl,pa-
ra conclusão de 
obras, sómente 
no exercício de 
1923,a 3:000$000, 
cada um .•••.••. 

A o Hospital S, 
Vicente de Pau-
lo, da Capital,. 

Somma ...... . 

Observações 

t>:000$000 

2:000S000 

l:000$00J 

10:000$000 

9:ooosooo 

6:000$000 511:500SOOO 

23.0M:9l8S775 

§ 2 .o Secretaria das Fina'nçns · 

a)-Pessoal in• 
clusive o Con-
sultor Juridico 

b)- Expedien-
te,recolhimen• 
to de saldo • • 

.. 

c)- Passagens 
em estradas 
do Cerro e te-
legrammas ••• 

2 Rcce bedo ria 
de Minas na 
Capital Fede-
ral: 

a)-Pessoal ••• 

461:170$000 

too:ooogooo 

75:0001000 

216: .uosooo 
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... Transumpto 

Orça a receita e fixa _a_ despe~~ do 
Estad() para o exerciÇIQ de. 19:.3. 

(. 

.';' ~ 
(. 

,. • .. 

" 

.'/ 
··,·-- i 

... .. 
,.j 

J,, •• 

., 

. I 

_,,I 

; : 

' I ~ ~ ~ ·' . ' 

:· Obsérvaçõcs 

u)-;-Expcdientc 

3 · serviçcl' (ia di-
vida fundada: 

a)-J u r os da 
divida interna 
c arnortizaçM 

b) -Juros da di 
vida externa, 
cal cuia do o 
franco a ()50 
l'éis .... ..•.•• 

c)- Amortiza-
çào da divida 
externa .•..•.• 

d) - DCSJ?eSaS 
accessorws ... 

e) - Differença 
de Cambio ... 

•1 Porcen tagcns 
a collectorcs 
e escrivães, •• 

5 Directoria da 
Fiscalizar;ão : 

a)-Pessoal .• , 

u )-Expedien-
te c scllo ..... 

G Pessoal de 
pontos fiscacs 

7 Alugueis de 
c'lsas fi a r a 
pontos iscaes 

8 Juros de em-
prcstimos de 
orphãos,sobrc 
dopositos na 
Ca1xa Econo-
mica e de Fi-
anças ••••• _ ••• 

() Porcen tagorn 
a Estradas do 
Ferro ........ 

10 Juros o des-
contos ....... 

40:00()${)()() 
. . ·~ 

3,5G0:35<':l$000 

3.016.321)$312 

1.128:0758000 

42:0COSOOO 

·100:000$000 

2,000:0008000 

205:3608000 

1G:ooo8ooo 

630:0008000 

125:400SOOO 

-t00:000SOOO 

2.000:000$000 

200:000$000 

1()22 111 
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. : ,_ Transumpto 

, I 

Orça a receita o fjxa a ~hl:iposa, do li Cnsto'io .do an-
Estado para o cxorcicio. d.e .l\123. . . tomovcl ...... 

·:. 

. ~,, 

~· 

... r. 

12 lllu rni na r;i\o 
da Secrcü.tl'Ía 
c scg·uro ele 
predios do,Es-
tado .....•.•. 

' 1.13 Impro'JSa Of-
ficial : 

a) ... Pessoa! 
contractado e 
titulado n i\ o 
com prehondo 
os obreiros in-
clu si vo GOOS 
para gratifica-
r;éto ao Dil'e-
ctor ........ .. 

b)-Quota para 
expediente c 
pul)!icações da 
Secretario do 
Interior c re-
partições de-
pendentes das 
Secretaria da 
Policia, Sena-
do e Camara 
dos Deputados 

c) Quota para ex-
pediente c pu-
h li ca çõcs da 
Secretaria da~ 
Finan(~as •.. .• 

cll Q u"o t a para 
publicações e 
expediente da 
Se c r o ta ria 
da Agricultu-
ra ....••. , ...• 

H Restituições c 
r c posições 
das verbas de 
receita orça-
montaria, sal· 
do a favor de 
ex acto res, c 
outros de ex-
ercicios ante-
riores .•.••..• 

15 Apo scn tarlos 
o rcfvrmado~, 

Observar;õcs 

1: ,., 

G:ooosooo 

<18 :0008001) 

500.000$000 

300:000~000 

150:000$000 

Go:ooosooo 

20o:ooosooo 

t.U0:122S6Gl 
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-
Transumpto Observações 

. 

o~a a receita e fixa a despesa d o 16 C~!ltas em 
stado para o exercício de 1!123. causas da Fa-

zen da ••••.••. 50:0005000 
"'•' 

17 Eventuaes ••.. 20:000$000 

18 Exercícios fin· 
dos : 

a) Da Secretaria 
do Interior ••. 2o:ooosooo 

b) Da Secretaria 
das Finanças. 20:0005000 

c} Da Secretaria 
da Agricultu-
ra., •. .• , ..... 20:000$000 

19 P e s soai da 
Ju n:ta Com-
mercial, sen-
d o 1 :ooosooo 
para expedie-
te ...•.•... , ... H:240SOOO 

20 Juros de apo-
!ices de exer-
cicios anterio· 
res ....... ...•. 100:0008000 

u Feiras de ga-
do .••••.••.•... 100:0008000 

22 Por contagem 
20 °/0 em fa• 
vor da Caixa 
De ne fi cen te . 
dos Funccio-
narios Publi-
cos sob r e a 
arrecadação 
de multas e 
divida activa 200: ooogooo 

23 Para attender 
a bonificação 
do voncimen-
tos dos fun-
ccionarios pu-
blicos •••••••• 1.830:0003000 

24 Auxilio para . o calçamento 
da Capital ••• 240:0008000 

1!122 

: 

20.663:483$973 

o ... 
"' s ::: z 

111 
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Tr:msumpto Q~s~rvações 

Orça a receita e fiP. ~ desposa qo § 1f.o s~e.re&.nrl.'l cJ;- ~gf~eul~t~fa 
Estado para o e~ercicw de 1923. · .. · ,,. -

' · · ·· Directoria de Via-

'" 

ção e Obras 
Publicas : 

1 Se cre tario e 
ofllcial de Ga-
binete ....... . 

2 Gratifica ção 
ao oflicial da 
secção techni-
c a e auxiliar 
de gabinete •. 

3 Pessoa'! da 
Directoria (ti-
tulados e con. 
tractados)., •• 

-i Fis ca liza ção 
de estradas de 
ferro, (gratifl-
cação aos en-
genheiros) .... 

b Diarias o con .. 
du c ç a. o dos 
engenheiros •. 

6 Expediente e 
telegrammas, 

7 Passes e tran· 
sportes .•••••• 

8 Auto mo vel, 
illuminação e 
telephono •••• 

o Estradas de 
rodagem ..... 

w Obras publi-
c as, conser-
vação dos edi· 
ficios p u bli-
c os •.•...••••• 

11 Evwtuas •••• 

12 Rêde Sul-:r.ii-
neira: 

a) Custeio .•.•••• 

b) Quota da ren .. 
da liquida ao 
governo fede-
ral •....... ·~· 

37:200$000 

2:400SOOO 

S65:570S000 

1o:soosooo 

l50:ooogoco 

40:000$000 

co:ooosooo 

l2:000SOOO 

750:000SOOO 

2.5oo:ooogooo 
ao:ooosooo 

s.ooo:ooosooo 
I 
I 

' ' 300:000gOO() ! 

: 
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Or~a a recoila é fixa ·.a. despesa dó ~:)·.·A p ri a i;clhr.t-
hstado pam o cx~rctclo de 102.3, ·-- monto, de a c~'> ' 

,. 

"' '· ;~ 

· ··· co1·do com o 
' .vl .. 

., "• :.t'!' ·. r:r · 

' .. :, 1 f,·, ~ 

" . v:.~ .. ~~lt·J _q 
,";~ r:~·:_~'~'J~ 

.,:, . " ·~ '' ~ 

.. r, .. •. 

... ;' '• 
~-··· ; 

: J 

.... ,.,,.,. 
'. ,,j. 

•' 

,.''L. ' 
' 11 ill"o\..·•'• ,. 

.. ·' ~ ,, 
.... ~ ·.; 

•• ·J ,: ;! 
! . 

,., 

-:;· .. · '' 

... í ), .. 

contracto ..... 

Di r o ct o ria da 
A g r i cultnm 
Tel'ras o Co-I loniza<;ào : 

113 Pessoal titu-
lado o diat·ias I regulamenta-
res ········ . 

11 Custeio do Co-
!ou ias c fun-

de nu-dh<;ào 

115 

ele os ········ 
Catechoso .•.• 

IIG Instituto 
«Jo<to Pinhei-
r o "• «Dom 
Bosco» o Buc-
no Brand<tO>>. 

17 Apprcndi z a-
dos ag-ricolas 
«José Gonçal-
vos•, Borges 
Sampaio» o 
«ltamb::.cury. 

18 Escola Supe-
rior de Agri-
cultura ....... 

l!l Fazenda da 
Gamelleira ... 

20 Ensino ambu-
Jante agro-pe-
cuario e defe-
sa _agricola ... 

21 Subvenções : 
Escola de Enge-

nharia da Capi-
tal ............. . 

Instituto Electro-
Technico deIta· 
jubá ........... . 

Es co las de D. 
Bosco de Ca-
choeira do Cam-
po ..... .•.•. ,, .. 

3,;.oo:ooosourJ 

117:500$00() 

•128: 5G2$000 

10:3oosooo 

210: ooogooo 

110: 520SOOO 

450:000$000 

4o:ooosooo 

200:ooosooo 

5o:ooosooo 

35:000$000 

15;000$')00 

o o o ..-: 
~ 

·' < 
1922 

. '-

o -
~ ... 
"' § 

:,..-; 

lll O!'<;a a 
E:-Jtado 

•" 

.. 

I .. 

-- .. . . .. . ''" .... 1 

·;'Jr.~nsum pto I . ObservaPõos 
·-· • i ~ 

: ' ' .· 
I 
I O;: ; 
I ~ 

I .. .. 

receita o fixa a despesa-do Escola Agri co la . 
10:000$000 

.'. 

pa_ra o excrgicio'. do l!l?3. do Lp.vras .••... 

Escola ?IIinoira de 
. )·~ . tcrinaria .....•. 1o:ooosooo 

• . /.•J -•'· ... 
Appr e n di z a d o 

t 4 Agir ir; o I a do .. Gymnasio, Lco· 

~ '(.,: ~ 
pÔldincnso ..... 3:Goosooo . .:.(· 

.... . . -.. Escola P roflssio-.. 
na! Delfim :\I o- I 

.... .· "· ....... rcira ........ .. • a:ooogooo .. . . '~ ·•' 
...... _.; 

,. ' Escola do Com-
morei o da Capi-
tal ..........••.. 2:000$000 .. :- .. ~ 

Faculdade do Mo 
.... • ' dicina o Vete-

'. !'in ar ia do Pouso 
,\Jogt·e ......... 5:0005000 

' : Instituto do Chi-
mica, para con-
clu~M das obras 50:000()0CO 

' 
' ~ 

Instituto B::mio S. 
•, .( Geraldo de ~lar .. de Ilespanha •• 3:6005000 

~- ' ) .. ,.., .. 
Collegio Agricola . 

S. Francisco (de 
;. Concci ção do 

Serro) ....... .. 3:GOOSOOO ' .. I ~ .. 22 Acc1uisição do . 
' machinas a- ' . ' grico1as ...... 400: ooogooo 

.l::..·· •' .; ' 

• 23 IIorto Flores-.. tal ...... 40:ooosooo ... 
i 

.. u Defesa de ter-
,, ras o mattas. 30:0008000 I 

.. ., 25 Li mitos do Es 
' 11.) tado ......... so:ooosooo ; ...... ·. ' 

.. .. 
l\Iedição e di-

., 
2G ' visi'lo de ter- j 

' ,,\., ... ·'. r as publicas. 230:000$000 
l 

. 27 Serviço meteo l 
I rologico •••.• Ioo:ooosooo 
I 

' ,, 28 Com mis silo : 
Geographica o 
Geologica •.•• 2oo:ooosooo 
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Transumpto Observaçõe~ 

, .. ·-· ... 

· fi a despesa do Directoda de In-Orça a. receita e xa . . de l9'>3 dustt·ia e Cont-
Estàdo para 0 exercJcJo - ' mercio : 

•; 

W Pessoal da Di-
rectoria .•.••. 

30 Terrenos dia-
mantinos •.•• 

31 Bstancias hy-
dro- minerae:; 

32 Postos Zoo-
technicos •••• 

33 Importação e 
transporte de 
reproductores 
e defesa da in-
dustria pasto-
ril .•....•••.. , 

:YI Se le cçâo de 
gado nacional 

35 Sementes de 
forragens .... 

36 Ser viços de 
minas e rios. 

37 Vaccinas,sen-
do 10:000$000 
de auxilio ao 
posto experi-
mental de Ve-
terinaria d a 
capital p a r a 
prosogmmen-
to dos e~tudos 
e combate a 
febre aphtosa 

38 Tanques inse-
cticidas ...... 

39 Serviço ante-
ophidieo .•••• 

'J5:ooosooo 

S:toogooo 

50:000SOOO 

I40:ooosooo 

50:000SOOO 

30:ooosooo 

1o:ooosooo 

21o:ooosooo 

10:000~000 

36:0008000 

•lO Expansão J<::co 
nomica,Immi-
gração e Co-
lonização •••• l,&OO:OOQSOOO 20,805:052SOOO 

6~.533:•18-tSliS 

Art. s.o . Fica o Presidente do Estado aucto-
rizado : 

o 
c "' ~ a 
~ :::: < ;,-; 

1922 111 
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I 
I 

Ohsenar;ôes 

ün;a a receita o fixa .a. despesa do a) A abrir croditos supplementa!'es con
1 

"\ 
E~tado para o AxercJeJo de I\J?3, formalidades prescriptas no art. 18 da lei ~ 

2.B14, de 11 de junho de 1876, obse·r~andó as 
di~posições dos pai'agraphos do art. 3,o da 
le1 n. 1\J, de 2G de novembro do 18\J! ás 
seguintes rubricas <lo art. lG.• da present~ !oi 
caso se vcriflrtue não terem sido sufliciento~1en 
to <lotadas : · 

Ao § 1. 0 n. I:l, sustento e vestuario de pt·eso 
pobres; n. 17, c suas lcttras Fo1·ça Pnblica; 
:1. 18-~occorros Publicos; n. ~O, lcttras a 1, 
c e d Instrucçào Publica {pessoal, constru 
cr;ào do predios); n, I!) 11, Expediente c des 
pesa de alimentaçào. 

Ao ~ 2." n. 3 c suas lettras, serviço da divida 
funda<la; n. -1, Porcentagem a collectores· n 
8, Juros o restituições de emprestimos de' 01 
phàos, etc.; n. 10, Jmos c <lcscontos; n. 15, 
aposentados e reformados; n. 18, lettra a, b e 
e-Exercícios flndos. 

/J) A realiz~r operações <lo credito para cobrit· 
O adeflcit» C[UC se VCriflcar, CaSO a l'enda or-

. ç\Lda _n:lo soja suilicicnto par<\ ús despesas o r 
dmarws, 

c) A realizar operar;ões de credito para oc:;or-
rcr ás despesas com garantia do juros o sub 
VE'nções a empresas que do taes favores go-
sarem. 

tl) A realizar opcrar,,ões de r~redito, liquidaveis 
dentro do exercício financeiro, com antecipa-
r_~fio da receita, n11o excedendo a i err;a parte 
<ln receita orçada. 

e) a abrir cre<l!tos para 1t execuç<'lo do ~erviços 
crcados em lc1, 

f) a reorganizar os serviços publicos r[Ue julga1· 
conveniente e rever os respectivos t·egula-
mentos, • 

g) a cnü·ar em accol'do com a União sohr<J 
cessão ou cncampação do estl'a<las de feno 
existentes no gstado, 

h) auxiliar a diffusfto de e~tabelocimentos de 
credito que operem princ1palmente sobre o 
credito agrícola, com favores rtue não acar-
retem o nus pct·man<-ntcs para o 'l'hcsomo. 

i) a ot·n·anizar os scrvic~os de estatística ccono-
mica ~ demographic~' do Bstado. 

j) a entrar em accot·<lo eon! a l'r~feit~na •lo 
Bcllo Horizonte, sobre a mdcmmsar;ar) dos 
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Tran~umpto 

Orca a receita e fixa a despesa do 
Éstado para o exer·cício de Hl2:1. 

Observaçõ~" 

tenenos retirados do l'ar<tue ~Iunícipal paru 
construcc;ões e serviços do Estado. 

k) a crear na Capital do Estado o senic;~ de 
assistencia pnhlica e reorganiza~· os .scrV11;os 
do n·ahinete medico-legal e rdentlflcac:ão 
ahr in~! o par· a esse fim os nece~sa!'ios creditos 

l) a facilitar aos actuaes occupantes de terr·as-
devolutas com moradas c cultura, nellas es 
tabelecidás ha mais de um anno, até <tuinhen 
tos hectares desses ter·rcr.os, mediar.te condi 
çôes <[IlC forem fixadas, podzndo cr•)a!' novos 
districtos de terras e contractar· agrimnnsores· 
para o~ respectivos servic;os. 

111) a alienar o predio ond0 fnncciona o G,rm 
nasio •Pedro Sanches», de Poços de Caldas, 
sito á rua do mesmo nome, naqnella cidade 
podendo entrar em. accordo com o actual. ay 
rendatario do alludrdo predro, pa1 a a rescrsao 
do respectivo contracto de arrendamento. 

n) a alienar á C::unar a Municipal tlc Lagoa Dou-
rada o preuio em t[IIC funccionnram as IJsco-
las publicas da s•íde da vil!a. 

o) a insta!lat' no Itio de Janeiro, na úr·ca da •tuc 
dispõe, no recinto do Falacio dos Estados, a 
exposic;ão permanente de suas ri<[~Jczns. nntn-
raes e producto;; do sc'.l commerc10 c. mdus-
tria, mnntendo no lado dos mostrnnnos um 
scrvi•;o con;plcto de informa,c;ões sobre os nr-
ti"OS expostos c umn hihliolheca onde se en-
ctfntrcm dado.~ estatísticos c informativos so-
hrc o Estado de Minas, em todos os seus as-
peetos, a h rindo-se o nccessario credito. 

p) desde já, a nbrir o credito de .11):885$151, 
para pagamento do excesso de despesa jà ve-
rificado no n. 7, § 1.". aJ·t. lO dn lei n. H2G, 
de 1.11 de outubro de JD2l. 

IJ) a t·cvcr os contraclos celebrados com o Ban-
co de Credito Iteal de l\linas Gcraes, cn1 vit·-
tutlc das leis n. 212, de D do .inlho de 1897, n. 
100, de 13 de setembro de U\05, c n. ü17, de· 
18 de sctembt·o de U.J\3, a!lm de dnr maior cx-
pansào aos auxílios ;'t lavoura n outras indus-
trins . 

. \rt ~.'' Fica revogado o at·t. 2." da lei n. G'll, 
de 11 de setemb1·o de 1!ll7 <l mantida n lcgis-
lac;ào nntcrior. 

Art. 10. Continüa em vigor· a anctoriza1;ilo con-
slante tlo art. 17, n. 2, lia !<li n. íW, dn 22 dc-
setomhro de l!H 7. 

.\ri. 11. Fiea o gov<ll'llo anclorizado a organi-
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Orça a receita e fixa a despesa do 
Esbtlo parn o exercício de 1923. 

Ob~etTaçôes 

zar· novas tabcl!as do vencimentos da ma"is 
trat.ura, funccionalismo e forc;n publkn, 1~ra o fun de nttendcr ao encarecimento g-eral da 
vrda. 

Art. 12. Fica extcn~íva lis Mesas da Camar·a e 
do Scnntlo a auctorizac~ào contida no ar ti "'O 
antecedente, no sentido de organizarem nov~. 
t~bcllas _de vencimentos dos funccionarios das 
Sccretm·ms uns duas Casas do Congresso Lc 
gislativo, para o fim de attcnder· ao uncat·eci 
monto geral da vida 

Art. 13. Fica cl'cada no 'l'rilJunal da ltelado 
com o nome de Camara Eleitoral, uma se~çt1Ó 
composta, 3lém do Presidente do Tribnnal 
que n presitlirá, de quatro de,;embargadorc< 
I irado,; dns outras duas camarns ou de uma 
dellas, sem prejuizo dos serviços <[UC nesl as 
lhes couberem. 

§ 1)-Nn sua primeira constituiçào, a Camara 
Ble!toral será formada dos d.:lsembargadorcs 
destg-nados pelo Presidente do Estado, 

§ 2)-Para discutit· as <tuostões que se suscita 
rem, o_ Procurador Ucral do Estado assistir{ 
ás scsso.es da Camarn, tendo as-;ent.o fi direita 
do Presidente. 

Art. U. compete á Camara E!eitol'al : 

1)-.J~tlgar ?s recm:s?s interpostos dns decisões 
d,ts camm as lllU!llC!paes so brc reconhecimento 
d~ poderes, nnnullação de diplomas ou de elei 
c;ocs, e sobre n perda do cargo de vereador; 

2)-Julgar os rccm·sos interpostos de <tunl<tucr 
neto das r_nesmas cnmaras de que lhes resul 
tnr a dualidade : 

3)-:--Julgar os r.ecursos intcrpo~tos dos actos uns 
.JUntas apnradorns sobre cletçõcs de juizes de 
paz; · 

4)-Jul_gar os recursos intcrr•ostos da inclus'lo e 
m\o.mclu~ão d: qt~alrtuer eleitor nas lista~ os 
pcctaes d?s drstrrct.os c dn sun cxclus<io dns 
mesmas llstns ; 

5) -Jul~~r os rcc~rs?s interpostos do~ despachos 
dos JUIZP.s .d? dtretlo por c~clusão ou nào ex 
clusão de JUIZes. de pnz na hsta dos eleitos por 
mudança de res.td.encia parn fór·a do distJ·icto 
ou por outro motivo legal. 

Art.. 15. Os membr•os da Cmnarn !<;leitora! ~c 
r:lo snhst ituidos : ' 



I I! 
I 

(' 

. 
I 

' ) 
I ,, 

' .. I 

1922 

-64-

'l'ransurr. pto Oh~•;rvar;ües 

lll Orr;a a receita e fixa a. tlespo~a do a)-no •:aso <le va~·a, pelos desemiJaz·gadoi'•)S no 
Estado para o exercício de Hl:!3. meados ; ' 

h)-no \:aso de falta ou impellimentos, sHcdva 
monte pelos demais desernhaz·gallorcs, n~t oz· 
Llcrn da precedencia, c pelos juzes de dzretto 
da l ,a vara c ria 2 • Lia Capital e das <;o mar 
cas de mai~ facil communicaçào com •)sta, 
conforme a lalHllla organizada pela Camaru· 
Criminal. ' 

Art. !li A Camam El<)itoral fun.:r.:ionar(t ás 
<JUintas-f.eiras, sempre. que houver ~ausa com 
lha, medmnte commum.:ac;úo det.ermmada pdo 
Presidente do Tribunal, e as suas sess•jes, rtr.e 
scr<i.o publicas, começarão ús 12 horas e dura 
rào o tempo necessario p::u·a o julgamento dos 
feitos com dia, não excedendo da~ lG horas 
salvf? o caso de prorogar;iio eo:-o;/{cio o a re 
rtueruncnto rlo Procurador neral do Estado. 

Art 17. Os recnrsos serflo interpostos em pc 
tir;flo dirigida ao juiz de direito da comarca 
ou ao juiz municipal do termo annexo, con 
~orme '' situar;ão do recorrido, jniz, C:t}l,Ja~a ~u 
JUnta apuradora, e serii.o, depo1s de rhstnhm 
dos, tomados por termo pelo ''~crivfto rr,spe-
ctivo. 

~ l-Da decisflo da C,uuara solm, reconht)cimen-· 
to de poderes ou annullaç:lo de eleic;ôe~ ou di-
plomas o recur~o será interposto pelo mt<,res-
sado, dentro ,do prazo de 5 dias, contado da 
publicação do acto por ''ditao;; e pela impren·· 
sa onde a houver. 

§ 2-Do a c to da carnara <[UC declarm· perdido o· 
cargo de vereador o recmso serú interposto 
p~lo vereador eliminado, dentro do prazo ~c 5 · 
dzas, contado da sua notificação, por meot de 
communicar;ào dirccta do acto ou metltantc pu-
hlicaç:i.o pela imprensa do r!dital que a conte-
nha. 

A prova da notificação directa sú se rar;'t por 
cscripto cman:,do do interessado e, na falta ou 
impossibilidade de o obter, rccot rcr-sc-á à im-· 
prensa local, cujl\ falta será supprida: pela pu-
blicação tlo acto da Camara pelo Minas rJI'.-· 

• ra,Js, corrrmdo, neste caso, o prazo da data 
da chegada d~sto :'t séde do município. 

~ 3-Do acto da Camara de I[Ue resultar a tlua-
lidade o recmso sorà interposto por qualquer 
vereador ou eleitor do município, tlcntro tlo 
prazo de :lO dias, contado J.'\ veriflcaç:lo ua tlu-· 
úlicata, e pelo Procurador Oeral, Advogado 
Geral do Estado, ou promotor da .iu~tir;a, r~rn 
qualquer t()mpo. 
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'l'ransmnpto 

, . d ,. ,.. do~ 4-Do ac:to da junta apm·adora, relativo :'! apu-
Orr;a a t·c.:mta e hxa .a. e>pe~)~.. · ra<~'to de elei"ües de juiz de paz, o recurso 

Estado para o •!xerciCIO de 1· -·'· se1!i int•)rposto;'pelo inte'ressado,, dentro do )lt:a-
zo de 5 dias, contado da publ1car;ao do acto 
por r)ditaes e pela imprensa onde a houYor. 

s 5-Do a~.:Lo do JUiz de direito ou jniz munici-
~ p;tl sohr·c a inclus;\o ou a n;!o in.:usão ~le l,ltUtl-

•tUi'l' eleitor nas listas espec;aes dos d1~tncto:-: 
ou sohre a s11a exclm:\o das mesn~as hstas, o 
recurso ser:\ interposto pelo Jn·opno olettores, 
rlrmtro do prazo de 15 dias, contado da .Publi-
cação, nos termos do paragrapho ant.enor. 

o mesmo 1 ecmso é admissi v e! 11os casos de in-
clusào na lista do districto, de eleitor residen-
te em outr·o, ou de pessoa não alistada regu-
larmente, O recurso neste .:asos, serú inter-
posto por q u~tl([Ucr· eleitor do dist_l'icto, no. 
prazo de 15 dias, <:ontados da puhhcaç:i.o rio 
lldital. 

~ 1i-::\o caso de mor·te do interessado a <JUe ai-
' Jud~ os §.~ l, .f, o rc.cmso poden't.s~r ,interpos-

to por qualquer eleitor do mumcrpw ou do 
districto conforme se tratat· <le eleiç:i.o de ve-
rnador o'u de juiz de paz. 

§ 7-Do acto da juiz de ~ireito de <tUe r~sultar a 
exclusão ou não de jmzes de paz das listas dos 
•;leitos, o recurso será interposto pelo preju-
dicado, ou pelo promotor de justiça, dentro de 
"J dias contados da publicação do· despacho do. 
Juiz d~ direito em audiencia ordinaria, 

Art. 18. Intimadas as par·tes, podct·ào ,ellas, 
pessoalmente ou ror procurador, apl'esentar 
dncumentos c razoes, dentro do prazo rmpro-· 
ron·avel de lO dias, para cada uma, sendo-lhes 
pef.mittido fazol·o na instancia superior. 

§ 1- ?\o caso Lle duplicata, si est<t se vcritlcar 
por· Ol)casiào do re?onhecimento de poderes, o 
recorrente mstrurra o seu recurso com a cer-
tid:i.o tlc todas as authenticas das eleições fei-
tas nas divcr·sas secções elcitoraes do muni-
cípio, da lei que tiver matcado o numc:·o de 
vereadores, das actas da apurar;fto e das ses-
sões cclehradas para o recon.hPcimento de po-
deres e decisões dos rcs1wctJ vos recursos, que 
ti verem sido interpostos, 

§ 2- :)i por· obstaculo opposto pela patte con-
traria ou outro motivo justo, o recurso não 
houver sido devidamente instruido ou faltar 
alguma pcc;a essencial á elucidal'.l!.o do seu 
ohjccto, o Tribunal acl quem mandàrà, em di-
ligencia, que se jnntcm aos auto;; os neccssa-. 
rios clocumcntos. 
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TranRumpto 

o· 't a receita c fixa a de~pcsa do Art. l!l. Findo o pmw, concedido~ ú~ p:ut_l':' 
\~~tado para o exercício de l!l23. pat·a a prodnc1;il.o de t·~zões e d_ocum 1e1nt,o~,.~~~ rão os autos com razoe~ ou sem c a~, c 

clnsos ao juiz, <[Ue sem perda do tempo, or?e-
narú a sua remessa ao Trihnnal <la Jtc;lac;ao, 
sem dependonda de 1t·a~l;uto. 

. . S<' Paragmpho unico. A l'ülll'lso<a. l:u·-se·a. a?. ·. -·-
c:retarw do Tribunal, soh regtst:o do con mo, 
elentt•o do prazo de qtu:trenta o oito hot·as, com 
intimac·[lo das partes que fot•ern 1;nconu·~das on 
aviso do escriv:1.o atllxadr, na casa da Camara 
e pnhlieado pela imprensa, nnc\e honvflr. 

Art. :w. Sómcnte tur<hl ellkito ~uspensivo ~" 
recursos interposto,; nas hypotheses de duali-
dade dü camaras e de perda do earg? do ve-
reador, 1\evc~ndo naquello caso, contm.uar em 
exr3rcicio os vet•eadorcs do rtuatnenmo lindo 
até sua elloctiva snh~íitniç:'to pela posse dos 
novos <lleitos, 

Art. il. Do 'l'rihunal ela Jtel:H;ilo .. ob~enat·-se-;\ 
o e1ue está disposto, no J·cspecttvo I·egulamen-
~o, yara .o )ll'Ocesso e }ulga!lt~r.t,o. ~l~t~ a1:pel: 
wçoe~ cnrmnaes, com as mndttlca,,oc~ constan 
tcs dos seg·uintcs pat·agTaphos : 

~ 1.o Salvo o caso d<J :-;er o. l'•JCol'l'unie o l\linis-
. terio Publico, a distdbuu;:lo dos J·ecm·sos fi. 

cm·á de/Hlnclondo de. respectivo pr:'JHtro l[HC 
será o, a~ appellae;õcs cíveis do matol valor. 

§ 2.o o pt·eparo cleverú SIJl' [eitotlento \1? 1~r~zo 
lixa elo no art. 1 471 do Codtgo llo I .1 ?ce~so 
civil, soh pona ele renuncia, que set·a mfl.Ill· 
gida nos terr~tos. e con~ o, t·.e.curso o~~ahel~~~~~~? 
pelo mesmo Codtgo pa1 a .ts .tppellaçoe~ cn ct~. 

§ l'ara o relatot·io ier;í o jniz a que ~Js autos ro· 
' rem disiribnidos o prazo dn dez d1as c para .a 

rcvisào, o ele~ cinco cada nm dos oniro~ dots 
juizes. 

~ .1." No caso do l)lltpato cil;cidit·:í o !'residente 
' do 'l'rihunal. 

Art. :l:,!, Si ::le tratar de dnalicladu, ~I? accot·dam 
dcclarar-se-;l qual a Camara _Iegituua, ou re-
sultando da dualidade da verifica<;~? dos po-
dere~. qnac;; os ,.,,J·eadorcs lcg·Ihmamente 
eleitos. 

AI·i. 2:3. O Presirlente do 'l'l·ihunal commu~ica
rá a decisão do recurso ao l'rcsi~en~e do T;s!n-
clo juiz do direito, promotor do .Just.t•:.a da co-
ma\;ea o presidente da carnam !\lnntctpal. 
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Tt·an~nmpi o l)b~l;t·vac;ôos 

--~--~----------------------'---------------------------

l !1:!2 111 Orç:t a receita e fixa !'. desp<)Sa elo ~ 
Estado para o exerciciO dr. l !l:21. 

1.0 Si a decis;'to do recm so fôt· contraria ao· 
cidat\;'to re;conhocido pela Camara l\Iunicipal, o 
seu presidente immediatamente fará as devi-
das communica•;ões e conYidai'Ú o que tiver 
sido reconhecido no accon!um rt 011Ü'ai' em 0X· 
m cicio da mandato. 

§ 2.o :-;esse c<t>O servir:·, do dipl'lnta a cet·tidilo 
· do accordam, deant.o do e1ua! n;lo se pod"ra,. 

sob qualquer pretexto, reeusar n posse, deven-
do o Procut•ador Geral do g,;l.ado, no caso de 
recusa, promover por todos o' meios necessa-
rios, a cxecur;ilo do accordam perante o juiz 
do direito e clotenninal' que se ]Womova a l·os-
ponsahi I idade do qurmt f1\r rmeont.mdo llm enl-
pa. 

Art. 24 •. lndupo~d_em de sul lo os papei~ e aetos 
para a mtot•postçao c tn:<tt·uc<;ào dos recursos,. 
srmdo, porém, devidas as custas do processo, 
quo serão pag·as na fonna da lei e de accordo 
com as taxas âo respectivo regimento, e caben-
do integralmente aos .inilos da Camara Eleito-
ral as que lhes fm·em contadas. 

Art., 2&. O Presidente dél. ReJa,;ào, a requeri-
monto da parto ou do P rocmador Geral do 
Estado, e a Camam Eloil.m·al, a rci1UCl'imento 
ou c:r;·o(fiâo, nos autos ~u jeitos ao seu conhe-
cimento, imporüo a multa de 200:;iOOO a l :OOOSOOO, 
ao juiz ou e>scriv~'to <[Uü dunwrat· ou dillicultat· 
de etnalquer modo, a expcdiçào dos recursos, 
ao j uil de paz que sonegar :'t .i unta apuradora 
authontica que lhe tenha :-;ido enviada, e ao 
presidente da CDmam 2\!nnicipa\ que deixar de 
cumpl'ir o dCI'P.l' qne lho ó imposto pelo art. 
ll, ~!. . 

Art.. ili, O lllli'Íodo onlinario do dma•~úo das-
funn,;ões do cargo ~e .iniz de pn~ ,·~ do qnatro 
annos, podendo o ctdnd;lo eleito J·cnnnchr 0 mandato em qualquer tempo. 

Art. 27. A eloi<;.ào do .iniz de paz sct·á feita de 
e1uatro em etnat.ro annos, no mesmo dia desi-
gnado para as eleições de J·enovaç:lo das Ca-
lnams ~lnnicipae~ e Conselhos Dclihemtivos. 

.\.ri.. i/:1. Catb nm dos eleitos sot·vit·á durante· 
dc7.csois mezos, na ordem da vol.ar;flo, mantidas. 
as at.tr ihui,;.cios priva ti v as. 

.\ rt, i\l. A organiz~t<;úo das mesas oleitoraes se· 
fará ll•l dia 31 do janniro do primeiro anno do 
qnatt·iennio Zllunicipal pela fôrma CJstabcleci-
cla em lei, c a partir d·J 1923. Perante essas 
mesas ser~o proeessadas todas as eleir}õos os-
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Transumpl o 

On;a a receila e fixa ~'.despes~~. do 
Estado para O exel'CICJO de 10~3. 

taduac~, m unil: ipacs c distl"ic.taes. 'I ue se l"<)a[ 
zarem dentro do me~.no I[Uatnenrw_~. 

Att. 31). ,\s eloi\~ôes !Jtie se t·ealizat·,,m antes da 
organízac;ào das novas mesas, na fôrma pre 
cmtuada na presente lei,. serüo pt·ocessaaas /H;· 
rante as mesas 'luc servtr-am nas ultunas e Pl· 
çôes, e nos ndiflcios designados, 

Art. :H. Na primoínt quinzen~~ d<: )nnoiro ~o 
pt·itneiro anuo de cada quatrwmuo, a p:u·ttr 
de l\1:!:3, o juiz de direito fará a 1livis;lo do mu-
nicípio em secc;<ies eleitonv~s. designar:. os 
edifficios para as eleic;ôes, nom,;ará sect·eta 
rios para servirem nas secc;ôc~ •. l!lld<) nüo hou· 
ver cscriv;ies em numero snlftctente, or~i
zará po1· ordem alphalJetica as lista; dos ITiei· 
toros de cada sec1;:\o, e as remnH:tterá ao pri-
meiro juiz de paz do di,;tt•icto, a qno perten· 
rem. 

Para?Tapho unico. Trinta dias ant<:s do de~i
naao para cada eleiçào, o juiz tio dit·eito or 
ganizarà listas supplcmcntares de chamada de 
eleitores das respectivas sec,;ôcs eleitoraes, in· 
cluindo os nomes dos alistado,; atí! GO dias an· 
tcs 9a oleic;:lo e di-;trihnidos Jl<ll~~ m<;smas 
sect;ocs. 

Art. :32. As eleic·.ôcs pam ronova1;;'lo das Cama· 
r as l\!unicipaes' e dos conselhos Deliberativos 
(J para juizes de paz, realizar-se-úo no dia :1 
de dezombt·o de l\J22. 

Art.. :1:3, cinco dias antes do dia tlu,.;ignado pam 
a installaGJO da~ Camaras :\lnnicipaes e Con· 
sclhos Dolibcrativos, os vercadot·cs 1liplomado,.; 
P?la junta aplll'adot·;~ comp,arec<;rào ao. I~toio 
tha, na sala das sossoes da Camara :\luntctpal 
para inicio 1!os trabalhos d1~ reconheeimento 
de poderes. 

Art. ill. ~üo poderá set· vota1lo para vut·eadot· 
ou memlJI·os dos Conselhos l\lunieipa<Js o cida 
dúo ljtHJ nos trinta dias anterior<)S :'t ckic;~\o 
eslivet• em delJito com o thesomo murtictpai 
por impostos 1!ep0dcntcs dn la!ll,!amento e exi 
giveis nos termos do art. CIB, <lo Co1lign 1!n 
Processo Civil. 

P:uagmpho unico. Si a Call!at·a rucusa1· re~.:e 
her a divida por qnalqnet· pt·etexto, <> contri 
huintc po1lcra usar da consignac;;lo em paga 
mento, regulada no I'rocesso Civil, antes rlo 
prazo de trinta dias referido, ficando, desde : 
<:itaçüo inicial. accu~ada em andipncia, su,.; 
pensa a inclcgihilidade previ~! a nr)s(n ar1 igo, 
deroga(orio do li. V, do§ iJ,•, do art. 2!, 1!0 
<Ice. n. 4,HT7, de ·~de ~etemht·o ele 1917. 
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Orc~a a receita e fixa a despesa do 
Estado pam o exercício de I \J23. 

Obscrvuções 

Art. 35. Os rnl'mbros da junta apurallo":l, a r(Ue 
se t·eferc o ~<rt.. 12. da lei li 7!•R. do 19 de se-
temin:o de 1 !ll7, só ,m·:\o sub~t.ituidos pot• seus 
sub~tlt.utos !egaes, que se achat·cm em elTocti-
vo exc1·cicio dos cargos respectivos sendo o 
promotor de jnstic;a, on adjuncto n~s termos 
~nbstítuidos, quando n~1o comp~:rererem, por 
um ad-h&e nomeado pelo pt·esidente da junta. 

P<Jl'agt•apho unico. A nomea"c,:ão ad-hoc só se 
fa• :'t rJnando fô1· indispensavel pm·a quo a junta 
possa fnnccionar, dc1·endo o nomra1lo C<ltler o 
!oga1·, bi comparecer o membro c!Tectivo 

Art. 1lG. A eleiçào de depnta<los o ~enaclores. 
IIIOtnht·?~ do Cüllf'l'ü~~o ~"<'gislat.ivo do Estado, 
far-sc·n no ti'J cetr.J don1tngo de abril do pri-
meit·o armo de. caJa l~gislatura. 

At·t. :n. Nos municípios, em que a rendaetTe-
ctivament e aneen!la11a Pxcedet• de tt·ezentos 
contos de róis o 1 ei,CÍ!llf'lllO do President<l da 
Crmat•;, pod1··rú ser ~1<-1 ado de ~l'Ís contos de 
réis, até o maximo de duze contos de réis. 

Art. 38. As in~.:ompa1ihibidades do art. JG da 
!oi n. 2, de 1·1 d6 se1endHo de 18!-11, ~ào exten-
sivas áqnelles qne tive1·em contracto em vi<>or 
ou fizm·em pa1-te de socied<.de ou fit'nJa, rí'ne 
1enha contracto em vigor com a Camara Mu-
nicipal e aos seus p:u·entt s c alfins até o ter-
ceiro gTau, inclusive. 

Art :3:1. Os vereadores dos districto~. I!Ue fo-
l'Plll >Upprimidos, potderi\o o mandato e os 
respectivos lenitorios sel·i1o l'P)'l'Csentados 
pelos vereadores dos distt·ictos, a querntorem 
annoxaclos. 

A:t •. [(). Fican1 restabelecidos os lo~ares do 
JUizos municipaes Tt<t sédo das comarcas de se.-
gunda cntrancia e de terceira. 

~ 1, o Os jnizes, cujos C~\l·gos ora se restahelecc-
·J·em, excor.cot·:_~o a::. fnner;ôo' que tinh:tm ant<>-
riornHJnte a let n t07, ~lé ~5 de 'e1etnbl'o do 
}!121!, com l'xe,cpç:lo do ue~p:who de. pt·onnncia 
ou lmp· on11ncw, rJUC contlltlllt pnvat.ivo dos 
juizos de direito. ' 

§ 2° Os Jni·t.e~ !11Unicipncs de ~egtmda entrancia 
te üo o~ veneunentos annnae, do ;'>:fJOliSUOO 0 
0s de terceira terào os de G:ouosooo. · ' 

Atr. ,11 I•'ieam devndas à SI'I!Hnda cntraneia 
a~ con1n!'<:as de Cal'angola. C1u·vello, ltaj11h<i 
~lontns Claro,;, Omo Fu1o, Queluz, Theophil~ 
Ottoni c l]bú. 
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'l'ransumpto 

Or<'a a receita c fixa a de>pesa do 
~~~tado para o exercido do IV2:l. 

Observações 

A1t. 42. As attribuições conferidas aos ddega-
dos de policia pela citada lei n 7!17 pa~:-ar;\o 
a ser exercidas pelos juizes de clii·cito nas co-
marcas de primeira entranc ia, o pelos juizes 
Hitlnicipac.•, na . .; comarcas de segunda c de tcr-
c·<>il·a, ficando ~uppt·imida a gratific:u;ào dada 
<Íc[uelles delegl•dos pelo al'l. to\ da mesma lei. 

Art .. '13. No impedimento dos membros da ou-
tra camara chamados á suhstituic;ào, os dc-
SI'lll h ar gadores serão succe~sivrtmente substi-
tuídos pelos juizes de dit·eito da primeira vara 
e da segunda da Capital e das comarcas de 
mais facil communicaçil.o com esta. 

Art. 4'!. A lista de IJUe ttata o art. 12, ~ 1.\ da 
lPi n. 375, dn 10 do setembro de 190:3, serú con-
stituída dos quinze juizes de direito mais an-
tigos e ol'gamzadas nos termos da nwsma lei. 

Art. ~5. O relatorio e a estatist.ica cl'imin;li a que 
allnde alei n. 3'75 citada art. 212, n. XLVII, 
serão remettidos ao Presidente da Jlelação. 

Al't. <16. O relatorio annual do L' residente da 
Relação sera acompanhado d<\ todos os accor-
dam~ proferidos pelo Tribunal, dos rolatorios 
em resumo ou por extenso, dos juizes de di-
l'<lito e da estatística civil c ci·Iminal de todo 
o Estado. 

Art. ·17. Pelos actos que praticar, o Procura-
dor Geral do Estado terá direito às custas ta-
xadas pa1·a os promoto1·es de justiça pelo res-
pectivo regimento e que lhe scrào pagas in-
tegralmente, na fórma estabelecida para o pa-
gamento drts qne são devidas aos descmbar-
gadures. 

;\rt. 18. O registro •Torrens•, instituído pelo 
dec. n. <151 H, de Si de maio do lf\9), e regu-
lado pelo dec n. \155 A, de 5 ele novembro do 
mo~mo anno, sm•à preparado pelo juiz muni-
cipal dos termos anncxos, competindo ao juiz 
de direito da comar·ca os julgamento~ de que 
caibam recll!·~os. 

Parngr·apho unico Esse seJ·viço ficai·;\, nos ter-
mos annexos, a cargo do ••fficial do rt>gistro 
geral. 

Art. '19. O talão a 1111e alludc o art. f>. o, da lei 
n, 732, de r> de outubro do l!J1t\, SCl'IÍ. junto 
aos autos orig·inues,· depois do 1l'anscr ipto nos 
tmslado~. sob ('ena de multa do hO;,OCO no cs-
cl'ivào, IJUC o nllo fizor, imposta pela ['I·imeira 
auc;toridade, a quem forem os autos presentes. 

Art .. 50. As licenças aos delegados d~ policia 
só podem ser concedidas pelu Chefe de Poli-

lli 

-71-

Transumpto 

Orça a receita c fixa dc~pesa d" Es· 
tado para o exercício de 102:3. 

Observações 

cia, Secretario do Interior e pelo Presidente 
d9 l~stad~, pelo tempo c na fôrnw da leoisla-
~·,ao eu1 VIgor. o 

AI't, 51. Os delegados auxiliares de policia te-
l':lo juris<licc;~io em todo o Estarlo e nxct•cor~\o 
snas func<;ões nys Jogares o pela fó1'111a <tnc 
lhes ior dotcrrmnado pelo Cheio do Policia, 

Art. 5'~. Pica o govor!lo do l<>>taclo e a P t·dei-
tura <la Capital auctor·izados a ceder "I' ttnih-
lllente :i Uni:\o Fedet·al tor'l'rJnos no Pr.ado iiÚ-
neii'O o as hemfoitor·ias ahi existentes, ncees-
~ai·ia~ a tíns miltü\l'Os do i\linisterio da Guena 

Parageapho unico, Fica revogado o di~po,to na 
lctt a e do al'\ .. 2,• da lei n, HO a, tlo lfJ de 
sct.emht'O de l!ll~l. 

,\t·t. 5:1, c;:.horá ao Prefeito d;t Capital permit 
t11· a. aho; tu r a de ruas c pra.\·a-; e In tctTenos 
pn rttculares, bem como a ~ubdivisüo dosws en 
lotes. 

Art .• 51. Fica o Govl?rno auctorizado a subven 
~IOIJ<Jr com cJUI,nl!a né\o excedente de ...... 
·>0:000~000 a empresa ou pai'licular·es <tne se 
propu;:er,em a cstab,okccr ~ navegac;ào regu 
lar do I'Io Paracat.n, lltodamtc ag condic•õe~ 
<JUO forem expressas em contl'acto. ' 

Art. 5.5. Revogam-se as dispo,i<;ôes em con 
li' ano. 

No dia Hl foi devolvido pelo Senado com as se 
guintcs emendas : 

Ao ;:rt. 7. 0
, § 1 o, n. 33,·let.t.J·a c, linha '1G. ~up 

Jll'Illla!ll·Jo;e as palavr·as •S. Jo<to d'El·Rey (do 
RosaJ·io)», devendo se deduzir da l'Cspectiva 
verba 2. OOOSOOO. 

ll 

Ao art. 7. 0
, § 1. 0

, n. 33, lettra e In-(iae acerco; 
conta-se : 

«A Socil'<iado de S. Vicente de Pr,nlo do Rosa-
J·io -2.:00ugfXl0», cJUO scr·ào additados à re~rle
ctiva somma. 

IH 
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'l'ran.mmpto 

Orça a receita e fixa. a dPspe~a do 
Estado para o exe1 ciCIO de 10~3. 

Observar;ões 

c do Trabalho•, accrescente-~e : «E' ;\ C0nfe-
dera•;<l.o CaliJOiica do Trabalho, da Capitnl, a 
2:UCOSI)•JIJ para cada uma•, elevand, -se a ver-
ba a 4:000S000 e alterando-se a scmma 

IV 

Ao art. 7.o, §·l.'l, n. 3:~, lettr-a c Entre as 'pa-
lo.vras •Cataguuzes> e «ao de Ponte Nova•, 
accrescente-,e «ao de Nos·>a Senhom do carmo 
de Guanllà~s•. 

v 
Ao art. 7.o, § l.•, n. 33, lettra c. Depois das 

palavras «sóment.c no cxe~cicio de l\)2:1•. ac-
crescentE--se : ue para melhoramentos da San-
ta Casa de Araxá», elevando-se a verba a .... 
15 000$000 e alterando-se a somma. 

VI 

Ao art, 7, 0 , § 3. 0, n, 2. Em vez dá palavra «Oili-
cial•, punha-se : «auxiliar», O mais como 
está. 

VII 

Ao art. 15, lettra a, Substitua-se a palavra ano-
meados• pela «designados». 

VIII 

Ao art. US, Addita-s~>, 

Paragrapho unico. A incompatibilidar!c que se 
estabelece neste artigo, não comprehende os 
possuidoi'Cs de acções de sociedades anony-
nH,s, os quaes nào axert;am cargos na directo-
ria ou no conselho fiscal, nem os membros 
de sociedades J·ecreativas, litteral'ias, de in-
struc<;àn e de beneflcencia. 

IX 
Nas propositjões que formarem, na rcdacr•iio dos 

arts. 13 a 5I inclusive, add11e-se onti'e con-
vier : Art ..•• Esta lei entra.r·á em vigor des-
de a data de sua publicação. 

X 

Ao art. S.o, let1ra a. Depois da exprcs~:lo •a 

o .::: .::: 
~ 

192:! 

o .... 
C> 

§ 
;..-; 
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Transumpto 

Orça a receita e fixa a despesa do 
E;tado para o exercício de 1923. 

Obsena~õe~ 
\ 

crear na Capital do Estado o serviço de assis-
tencia· publica», accresc· ntc-se o seguinte ~ 
inclusive a installaçllo de um Instituto Pas. 
teur. 

XI 
Ao §, J.o, do art. '10. Substitua-&e o § l.'l pelo se-

gumte : 

§ 1 • As causas dP cobrança de divida ate ..... 
bllOSOOO ~erão preparadas e julgadas pelos jui-
zes mumCipaes, ora restabelecidos, 

XII 

Ao urt. 40. Addite-se : 

§ 2. 0. Aos d_ito_s juizes competem ainda as attri-
bmçiles cnmmaes constantes dos § § 1 o e 2 o 
do art. 2, 0, da lei n, 797, de 2á de setembr:o 
de W.:o, com excepçào .do despacho de pro-
nuncia ou. não p_ro_nuncra 1 que ó da exclu•iva 
competcnc1a do JUIZ de direito. 

O § 2.0 passará a 3,0• 

XIII 

Ao ~rt. 7, 0 , § 1. 0, n, 33, IPttra c, linha 32. De-
P?ls de «llau.na .. , ponha-se entr·c parent.hesis: 
«Casa: de Carrdade Manoel Gont;alves da Souza 
~lorerra. • 

XIV 
Ao art. 42. .S!fpprimam-se as palavras ae pelos 

JUizes mumcrpacs nas comarcas de 2,• e de 3.•, 
ficando o mais. 

XV 
Ao art. 50. Addite-se : 

Paragrnpho uni.c?, As licenças concedidas pelo 
Chefe de Pol!na aos delegados e sub-de!P"a-
dos de 1 o)icia mio excederào de noventa d~:ts 
sem vencnnentos, e de quarenta e cinco dias 
com metade dos vencimentos. · 

~essa mesma data, 10, foram as emendas do Se-
~mdo approv.adas pela ~;amara, sendo o pr·~,
Jecto rcrnettrdo à cornrmssào do Redael)ào que 
o desdobrou. em varios, soh o~ ns. 111 (or ·a-
m~nto proprramcnte dito), 111 A, 1111.1 c llt"c, 
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'l'ransumpto 

Orçrr rr receita e fixa a despesa do 
E~ta'do par· a o exercicio de I 9~:3. 

Ohservaçôos 

offcrercndo ::1s redacr;ô;1s llnaes, qne for::m 
approvadas no n.esmo dia acirna refer·J<lo. 

O project~ n. l'l.(orçamenlo)_foi sancc:r~nado 
e eonslltue a lct n. 811, de ;> de ontuht o d• 
1!)~2. 

O de n. 111 A, auctori·wndo as mesas dh Camar; 
n do Senado a organizar nova~ tahellas de 
vencimentos dos fnncciona!'ios 1las respecttva-> 
seC!'etal'ias, foi publicado corno Jtesoluc:\o do 
Congresso, n. 1, de 20 do sotolllhro de 1\lt:!. 

o de n. 111 13, cr·eanclo uo Tribuna! d:t Hel::•;:io 
mais urna :;amara, denomrna1la f amm·~~ l1ie1 
tm·al, ~oi s:w<~ciona•Jo o constitue a lei n. B:l7 
de 2G de se tem hro de l !):!:!, 

o d8 n. 111 C, restahel eeendo os <~ar·gos ele i ui 
l•eS mnnicipa<~s nas sédes da~ comarcas de se 
"llnda e ten:eira entrancia, foi sanccion:\llo e 
~onvet·tido na lei n. SIIJ, do ~O de setembro do 
JVZ2. 

ltoleva de pagamento. o collcc\Ol' de c\pr·esentallo em 28 de agosto, foi approvado nos 
Lima Duarte, Paultno .Mor·e11·a de tres turnos r8gimentacs a ~'!L e li de ~ctem 
,\ndrade, l'ro. 

A u c to t·iza o governo a rostiluit• H 
C[Uantia de 2JOSGlll ao c~ct·ivü.o cr!-
minal d·t comarca do Jt10 Preto, Cl-
dadào Iloracio 2\Iachado de Sallos 
e Silva. 

Jtedacr~:lo final approvarla em H e twsse mesmo 
dia foi o projccto remettido ao Serwdr;. 

Pede de dolibcrar;~o do Senado. 

~\prescntado no dia 20 ele agost_o, foi approvado 
em primeira discuss:lo no dw 31. W:jcitado 
em segunda dis~ussúo. 

Archivatlo 

Auctoriza a abertura de crr,clilos para Aprcscn~ado no. dia ~9 do agosto. Approvado 
pa"arncnto de arldiciona<~s a divcr- em pr'llllüll':t <Üscu~sao no tha 31; em segnnda 
so:f funccional'ios no dta G de setembro, com urna <Jrnenlla; em 

terceira no dia 11. 

A rcdae<;:to final foi apprr1v:vla a !:i e nesse mos-
mo dia enviado ao Senado, com a segumte 
redacçào: 

O congresso Ligislativo do Estado do ll!inas Ge-
t·aos dect't!ta : 

Al't. ! o Fic:t o grwnrno annlnt·i1ado a nhrir o 
Ct'(Hlito do :1:·17~)~ tr~:~ pnra p:tpat', ·ne:-~tt) O no CX .. 
crcicio de l~12B, a gTatiflea<;úo addieional, H~n
eida e por ~o \'('IH:e:, rio !lü!. por cettlo a qtw, 
e.r-ví. da Loi n. ~1~;,, de 17 de «gosto de 1\ll:ô, 
ti't" direito o~ prof<)ssores prirnat·io~ Anl,onio 

l 
rio Abren Freitas Jlntmonrl, Olavo Josino de 
~alies, .Joaquim Jos<i de OliYcita 1\afJa, Joa-

o 
c 
c 
~ 
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H22 

1922 115 

Auctori7-a a abertma de credito~ para 
pagamento de adJicinnes a diver-
sos funccionarios. 

qnim Hicnrdo dos R•)is e d. ll!arciana Augnsta 
Dias de l\!agalh~les, l''rancisco i\lnnocl do Nas 
cimento c d. ~lar·i:t José Augusta dos Santos 
e 8: l42Sii07, para pagar aos jnizes de dit cito, 
dr·s. ,lo:\o Ncpomuccno de Faria PCI't.'ita, Lnií: 
Jo~ó de Franr;a o Oliveir·a e Lydio Andano 
Bandeira do i\lollo. de addicionaus d<1 dez pot· 
cento sobre seus vcndmont.os. ill' accordo com 
o m-t. 256, da lei n. :mi, do l!J0:3. 

Art. 2, o Revogam-se as disposir_;õos em contra-
rio. 

O Senado approvou o projccto, enviando-o ú 
sancr;ào. 

Sanccion:ulo 

Lei n. 83G, do 23 de setcmbl'o de 1923 

Appresenlado no. dia 30 de agosto, passou JWlo 
. tros tm·nos r<)gllnemaes nos dias 2. 5 e 12 de 

Considera de utilidade pnhltca a Es- ~eternhro, tendo rcceb1do emendas no coner 
cola de comm<'rcio e Contabilidadt> das duas ultimas discus,ões. 
annexa ao Instituto Profissional, 
de s. Paulo do i\luriahé. No dia H foi approvada a rcdacl'ào final que se 

segue e remcttido o projecto ,{o Senado. 

O Congres~o Legislativo do Estado de Minas Ge-
r acs decreta : 

Art. 1. • São considerados do utilidade publica 
a «Escola de Cornmer·cio de Contabilidade>>, 
annexa ao Instituto Protlssional de S. Paulo 
do i\luriahé o u~yrnnasio de Sào José•, de 
Alfenas,-o dnstttuto Commercial» de Omo 
Fino,-o «Oymnasio Sáo Gel'U!do», dh Olivcir2, 
-o «Gymnasi.o ~:i.o .José•>, do Aiém P:n·ahyha, 
-o «Gymnasw Sào Salvador», de ~ào .Joi1o Ne-
pomnceno,- o «I,nstitu_to Propodeutido>>, de 
Ponte Nova,-o «Collegw S. José•, de de Aras-
suahy ,-a «Escola de Agl'icull.ura c Pccuaria>>, 
de Passa Quatro e a •Escola Rt:migton>> de 
Bello Ilonzontc, ficando-lhes C'Xlensivos o~ fa-
vores constantes do at-t. 10, da lei n. 752 do 
27 de setembro de 1919. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em con-
trariO 

Devolvido pelo Senado, no dia ~O, com as ;;o-
guintes emendas: 

~. I) Ao art. 1.0. Supprimn-sr todn. a clausula 
llnal, desde «fi~Jando-lhes•> :t.e «191\J», 

N. 2) Accrcscentc-se ao art. 1 ° 
Paragrapho unico. Aos institutos acima referi-

dos, que e'lpedirem diplomas de contadot·es ou 
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1922 
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HJ22 

1\!22 

!D22 

ID22 

1~22 

115 
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117 
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119 

120 

121 

P·> 
•. :!!1') 

·,f:cT:!' 

Congidera de utilidade publica a E<-1. pcr·itos comrncrciacg, f!c~a cx1cn~i_va a~~~~ctg~17 cola de Comrnercio e Contabilida-' za<;élo constante do art. 10, da let n. ,,,_, 
de ann<'xa ao In~tituto Pr·ofissionai,I d<J setembro de IDHJ. 
de S. Paulo do Muriahé. d 

1 0 Ac~Pitas pP.l~ cannu·a as emendas ~lo Scna ~~~s~a 
dro 20 for appiov·Hh a redac<·:lo fln.d 
mesma' data c envidd~ o p1·oject;> :'t Sanc<;ào. 

Auctoriza o governo :t conce.1or nm 
anno de licen<;a, para ti·:lt.nr de ne-
gocio, ú profcs~Oi'a do g1·npo esco-
lar de PcHlle Nova, d. l\lar·ia do 
Carmo Jlraga, 

Sanccion:ulo 

L<:i n. 839, de 28 do setembro de l~J2 2 

,\pr·c~cnta<lo no dia 31J do agosto. ,\pprova<~0 ~::: 
pc i moera di~cu~~;·to uo dia 2. de ~eten~br~'· 1; 
S<'"'lrnda no dia. t J· c In terc~u·a no di.t 1.> ,c-
da7<;;1o final appi·,;vada no dia 17, data e!ll que 
foi o pl'Ojccto nnnettido ao Senado· 

Pon.lc de dclibcra<;fio do Senado 

Auctoriza o governo a crcar um ou Apr()sent:vlo no dia :lo de a!.!·os:o. ;\pprovado em 
mais llospitaes para tuberculosos. p1·irnciro tmno crn 2 do setcmiJI·o. 

Auctoriza o governo a ahri1·, desde 
já, o cr<?dito extraordinac io de ... 
,155·000SOOO, para conclu,ào do edi-
fício do Instituto de Hadiurn c seu 
respectivo app~rclllamento. 

Di~põe sobre a divisào administrati-
va do Estado. 

Restahelecc og cargo.; de juiz•ls mn 
nieipaes nas cou,arcas de segun<l:t 
e tci·ccira entrancia e dá outras 
proYidencias, 

Crôa a 0-nrnara Eleitoral no Tl'il>nnal 
da Rldar;úo. 

Pende de pa·eccr pa1·a segunda di>cuss;lo 

Apr·cscntac!o no dh I "de ~eternhro. ,\ppro"{~~~ 
em prirneir,\ discu~~ào no d!a 5: eut ~eJ-~·;u~\;. 0 _ 12; em ter,;eii·a a ll, data ccn qno lor a

0
J.lecto 

vada a r-ndacc·ào final c romc11iclo o Jll' J 
a0 senado. • 

A pprovado pelo Senado, foi rcmottido á 'iancc;i:.o • 

Snncdon:uln 

Lei n. 83;->, de 22 do se tom hro de l\J:!2 

Api·escnt.ado no dia 5 de ~otemhro. ,\pprovado 
em J•rirneir·a <li~CU>sào no dia 1:3. Entrou em 
~<~gunda. tliseu...;sao e , ceebeu emctHl.as no dia 
tn; sendo a mesma adiada a rcctncrurJ'-'lii.O da 
comrnhsftO l\lista Especial. 

Pende de pi·im<)ir a di;:cussào 

\fater·ia iclentica consta elo projoct.o n. lll C, 
jú convertido em lei, destacado do do n. 111. 

Apr.·sentadn no c.!ia li de setembro. Pende de 
p:•imeira di:;cu~sào 

Mat.cl'ia itlcnt.ica consta do projecto n. lllll, .P 
con veitido em !e:, dcslaeado do d<) n. 111 

Anc1ot•iza o governo a crenr um po-: Api'e'entado no dia ll de setembro,. foi apJ'l'O-
to de\ 1110nla annexo 011 nfto ao ln- vadn nm t>J·imeir·a di~cns~ào no dm li c em 
sticnto JoAo l'inhei1·o ou ao po,lo segunda no d.a. l~J. 
i'OOI.~~ehnieo fc~ 1o1·al, east) onu·o em 
a.ccod.lo com o governo da lJm;ío J'ond<) de parecer para tcr•·.eir:c <lisenssão 

=========================:======:-=======~-==================~ 
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Projectos iniciados na Camara do3 Deputados e111 annos ante-
riores e que tiveram andamento em 1919 

lDI 7 

Transumpto Obsct·vações 

Fixa a~ custas 'luc deYc:n perceber Foi apre<nntado p~t·a terceira discussão em 11 
os oflidac~ do registro ciYil. de s<.:tctuht·o de 1\JI.l, 

Audoriza o govet·no a fundar urn::t 
l'cnitcncial'ict em Ubcraba. 

Auctoriza o governo a cntt·ar em 
accordo com a Empre~a llrastleira 
de :\'avega<;üo para estabelecer urna 
linha rcgul[ll' de \'::tJlOI cs entre O> 
portos de Rio de Jar.cit·o c Cara-
vcllas. 

.,;,~, D de agosto de 1\H!l foi. r: fundido no pro-
JCCLO n. 1\l, dcs,-c anno. \'<?.Ja-sc este projecto 

Em~;) dn .inlho ele l!ll!l foi em·bdo ao governo 
para soiJi'<l ellc cmittit• parecer, na fórma 1!,; 
t·c'qucrimcnto pela Camar.l approvado ocs~:t 
data. 

Foi rcjeitarlo C'rn 
agosto de J!lt!l. 

segunda di~eu,;são, em 7 do 

Auctorizn. o governo a considerar Foi n•.icitado em ~C6unda discussão, ;:;m :lil do 
como do reversúo o acto de nomen.· agosto de 1!!!\J. 
•;üo do cidadúo Antonio Carlos Car 
nciro Vit·iato Calúo para o posto 
de tenente da Forr;a Publicn.. 

Audcriza o governo n auxiliar a~ Foi npprovado c ncs~·e anno (Hll'i') em ia:lo ao 
Prefeituras de estações de aguas, Scnn.·io. 
nntregando a cada unw. annua:-
mcntc, a partir de 1. 0 de janeiro l\m fl de. sélcmbto de 1\J:!J, foi devol\'id<> com 
de I !ll8.· as importancias provc;nicn· a segmntc emenda que pende de dbcu-;,;to 0 
tos das taxas de e~q;orlaç:lo de suas vota•;ilo n:t Camar·a: 
agun.s, hem como a~ que sejam pa-
~·as n. titulo de arrendamento. Ao art. 1. 0 substitua oc pelo o:cguintc: 

At-t •• A partit· de 1.0 de jn.neiro de 1(2), fica 
o governo auctorizado :1. empregar em obras 
de· ~aneamcnto c melhorn.rncntos dn.s eslaP.ôcs 
!tydt·o-mincracs do Estado, o producto dn.' n.t'-
rccadaçúo dn. taxa de cxportac;úo das agun.~ 
c dn.s quotas de anendamento, podendo ct:-
tre>gar pam tal fim a cada um dos prcf<)itos 
annualmcnte, aU· a r1uantia de trinta conto~ 
de reis. . 

~ll Fixa as d: visas entre os municipios Passou pelas tt·cs discussões rcgimcntncs em ::t 
rlc Bomflm o Omo Preto. dc'jitlho c em 5 e ~.(i de agosto de l~ll\J. 

~o dia 27 foi cnYiado ao Senn.do com a rcd1cr;úo 
final, approvada nu mesma dn.ta. 

Pende de deliber:v;:'\o do Senado 
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Tran~urnpto 
: { 

Ohscrva1;ões 

:'•· 1 
,. 

o Concede favores ás duas primeiras Foi nesse anno (1018) approvado e enviado a 
usinas que se fundarem no Esta~o Senado, , 
para o fabrico de. productos de d!S 
tillação de madeiras. 

; 

: 
' . r, .. ' ' " 
l 
i 

' 
' . 
' 
i 
I 
~ . 
i 

l 
' 

Em 1.o de setembro de l'Jl'J foi di)\"Oivido com a 
seguinte emenda, approvada no dia 3 ·,pela C a 
mara. . 

Art. !.o Fica o Prc~idente do Estado ahct'6r·iza-
do a conceder isen1;ão de imposto~ estaiuaes, 
durante o praso de cinco annos, ás duas pri-
meiras grandes empresas ou usinas rtue se 
rnonlarem no E>tado -para o fitht·ieo de pro-
duct,os diversos de drstilla1;iio de rnaderras, 
taes como :-Acldo pyro lenhoso, alcool me· 
thyllco. aldehydo fonnico, acetona c sub-pro-
duetos de alcatrão de madeiras, crcosoto c de· 
mais derivados, 

Art. 2.o Os favores concedidos na presente lei 
ser<io e~tensivos ús empresas congencres jú 
existentes no Estado, contando-se o prazo do 
isençtto dos impostos, tanto para as ([Ue se 
fundarem, corno para as existentes, da data 
da sua installação c funccionamento, 

Art. S.0 Revogam-se as di~posiçõcs em con-
trario. 

Nessa mesma data, 3 de setembr•o, foi approva-
do em redacçào final c enviado á .sanc~<iO sob 
n. H'J. · 

Sancclon:ulo 

Lei n, 7:!6, de 12 de setembro de Hll!) 

Fixa as custas c o~ cmolumentod de- Em·!) de agosto"' de l!H'J foi refundido no projc-
vidos aos officiaes do registro ci- cto n. Hl. " 
vil e dos juizes de par., 

Veja-se este projecto. 

111 Reforma a constituição do Estado. Tendo sido apprvvado em primeiro turno em 
Hll8, em 'J de julho de l!H9, foi approvado em 
primeira discussão, no segundo turno, sendo, 
pelo commissào de Const!tuiçtto, Legislação e 
Justica, apprcsentado com parecer para segun-
da discussão no din lO. 

I. I 

: 

i 
! 

' ! 
I 

I 

I 

IIm 25 de julho, em virtude do i·crtuel'imcnto n. 
3, nessa data approvado, voltou à mesma com-
missM. 

No dia 2 de agosto, a commissão apresentou o 
part.ccr n. ~12, em que discutiu a ([UCslão de 
constitueionalidadc e opinou para que n:\o se 
proseguissc na discussão do projecto que re-
putou inconstituc:onal e, como: tal, nfto exis-
tente. ~ 

! 
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Transurn pto 

Reforma a Constitui1;ão do Estado, 

Observa•;iies 

Apresentado, em· '1 de agosto, corr; o n. 13, um 
novo projccto de r·eforma constitucional e ten 
do surgido duvidas quanto ú legitimidade do 
a c to da Mesa em recebei-o, pelo sr. Presidente 
foi ordenado que osso projccto, o de n, lll e 
o parecer n. '12, fossem á commissào de Cons 
t.ituição, para emittir parecer sobre a constitu 
cionalidade desse novo projecto. 

A 18 de agosto a com missão apresentou seu pare 
cer sustentando seu modo de pensar quanto 
ao projecto n. 111 e julgando perfeitamente 
constitucional e acceitavel o de n, 13 que em 
taes condições, seguiu a marcha regime~tal 
a elle ficando appensos o de n. lll e todos o~ 
pareceres sobre elle emittidos. 

Veja-se o projecto n. 13 de 1919. 

Perdoa ao reu Elisiario Joaquim da Approvado, _em ~918 pelas-duas casas do Con 
Silva as penas que lhe foram im- gresso, for envr~do a ~an1;ào em 2·1 de selem 
postas, em cri;nes de _re~ponBabili· bro, com o n. 3~7. 
dado, pelo jurz d~ drrerto da co 
marca de Entre-Itros, A l. • de seteml!ro desse anno (1918) foi vétado 

pelo sr. Presidente do Estado, que o devolveu 
ao Senado com as razões do véto. 

Essas razões _foram publicadas, com a proposi 
çii.o, no «Mmas Geraes» de 2 de outubro . 

l(m ft7 de agosto. de l9l'J, mediante previa con 
vocaç!lo, reunrrarn-se as duas Camaras em 
Congresso, para tomar conhecimento do veto 
el~!!endo, pa~a sobre elle cmittir parecer a se 
gurnte commrssào: Senadores-Getulio de Car 
valho, Vieira Marques e I•'rancisco llad.1ró 
Depurados-Oscar Velloso, Pinheiro Cha"'as 
João Heraldo e Olyntho Martins. "' 

;:>onde do parecer· dessa commissão, 



I. 

P rojectos iniciadog na C amara dos Deputados em annos ante-
nore3 e que tiveram andamento em 1920 

o 'l'ransumpto Ü~)scrvações '"' o <:,) 

" a 
" ::l 
~ ;;.-; 

10:5 il Manda juslilkat· a~ !'altas dadas pelas Apt·cscntado para segunda discussüo a 21 de ju 
profcssoJ·a.; publicas casada~, du- lho de 1\120. Approvado em segunda, no dia 
rantc !:i d1a:.; nntes c 30 depois do 28 c em terceira no dia 5 de agosto. Enviado 
parto. ao Senado no dia 25. Foi devolvido pelo Senn-

do no dia 5 de setembro, com emendas CJUC f o· 
ram approvadas. 

gnviado :í sancção, pela Camarn, no din G de se-
lembro. 

Sancclonndo 

Lei n. 7G8, de 14 de setemlJI·o de H2J 

l\ll7 ()t Fixa as di\'i..;n,; t'ntr c os nnmicipios gm 27 de r.gosto de Imv foi devolvido pelo Se-
de Bomllm e Ouro Preto. nado com tres emendas, sendo as d•Ias primei· 

ras approvadas e a tcrcci~a z·ejcitada, Devo!-
vido ao Senado este o ennou :\ sancc;,\o depois 
ele approvado. 

Snncclonado 

I.ci n, 76:>, de 10 de setembro de W2(1 

I!J:S lo:1 Auctodza o !),o,·crno a instituir n~·•· 
Fm <>7 de julho foi rejeitado em s<'gnnda dis. 

Intétnalo jurito ao Gymnasio l\!1- 'cn;s:lo, p'or ter sido a materia incluída em 
neiro de !Jcllo llorizont0. outro projecto (o de n. 10:.!, d~ 1(11\1), 

Archivou-se. 

·-·,~··-
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Pr~jcctos 

o ... 
o <l) 

ç:: 8 ç:: "' ~ Y. 

1 ~n:3 127 

1911 138 

1\Hl 17G 

iuiciados na C amara dos Deputarl os 
riores e que tiveram andamento em 

em annos 
1921 

ante-

Transnmpto Observações 

Auc.toriza o governo a conceder uma Em 1\JI:l, ficou dependendo de parecer 
~ubvenção,· dnrante ü annos, a quem gunda discns:;ào 

para se 
mai~ vantagmn otl'erecer, para a 
funtüu;ão d·u fazenda~ modelo de Hejeitado om lG do setembro de 1921. 
cro:.u;ào e selocçà'l de gado. 

,;.rchi vou-se. 

Auctori·la o governo o promover a Em Hll! ficou dependendo de parecet· para se 
fundar;.<\o do credito agricola. gunda dtscussào. 

Em lO de .setembro de_l921, em virtude do paro 
c.er n_. lü7 •. da .:ornmts3ào de Agricultura 0 In 
dustna, fot suhmetttdo ao exame da commi. 
são de Orçamento. s 

Auctoriza a concess:io gratuita de um gm _1\l 11 !lcon dependendo do parecer para t 
loto de terreno devoluto a todo o cetra dtsctbs:io. or 
cidad:'w brasilcit•o que o rC(lUCrer. 

Em lG de setembro de 1921, foi rejeitado. 

Archivou-;;e. 

S. C ·--11 



Projectos iniciados no Senado e movimentados 
NA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
NA 

LEGISLATURA DE1919 A 1922 
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Pro jectos iniciados no Senado e movinentados na Camara dos 
Deputados em 1919 

o Transumpto Observações .... 
o O) 

>:l s 
>:l p 
< z 

1910 1 Regula o proceslo de indernnizar;:io Enviado a camara em 3 de setembro passo 
eor motivo de accídente no tra- pelas tres discussões nos dias 8, 10 r{ 12 des 

alho. se mez. 
u 

No dia 13 foi rcmettido á sancç<'lo pela Carn:u·a 
sob, 153. • 

Sanccionado 

Lei n, 751, de 26 de setembro de 1919 

l!JHI 3 Annulla a lei n. 131 A, de ~7 de Enviado á camara em 3 de setembro passou pe 
maio do Hll9, da Camara 1\!unici- las tres discussões regimentaos a 8. 10 e 1 
pai dE. Januaria. deste mez. 2 

Saneei o nado 

Lei n. 718, de 2S de setembro de 1'.ll!l 
191'.) 4 Auctoriza o governo a celebrar con- Enviado a Ca:nar.a no ~ia 5 de setemhro, appro 

tractos com os proprielarios de ter- vado em pnmeira discussão no dia 10. 
ras sarilculat·o~ do l~stado para o Apresentado para segunda discns~tto no dia H 
fim c poder dividil-as, dcmat·cal·as de beteml.Jro de 1()~1, sendo rejeilMo no dia 11) 
em lotes, ajustar o seu preço ~ 
vendei-as. 

1919 6 Auctoriza o governo a conceder aos Enviado á camara em 6 de setembro foi appro 
colonos do Nucleo «ltodrigo Silva», vado em primeira discussão no dia' 12. 
o prazo de cinco annos par·a satis· 

Apr·esenta·io para segunda, no dia lo de setem fazerem ás cxigencias do respectivo 
regulamento e a ceder a Camar:1 bro de 19~1, foi rejeitado no dia 161 por te 
Municipal de Guanh:tes o pr·edio sido attendido pela lei n. 783, 
que serviu de cadeia, nar1uella ci-

Archivou-se dade. 
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Projectos 
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1920 7 

l!J20 g 

f 

iniciados no Senado e movimentados na 
Deputados em 1920 

Transumpto Observações 

C amara dos 

Auctoriza o govemo a f?ndar dois ou Enviado á C~ma~·a e1~ 27 de agosto, foi appro 
mais Pati o natos Agncolas e tan- vado em prunmm dtscu~são no dta 2 de ~e tem 
tas Estar;ões de l\lont;;, quantas fo- br·o, ~ubmettido á segunda, no dia 6 voltou 
rem as inst.allações offerGeidas ao á commissüo, , 
Estado por Camaras Municipaes 
ou por particulares. Pende de parecer para continuar em segunda 

discussào, 

Concede ao Presidente do E~tado em ,, ,. d ,, , 
cada anno do per iodo pre.,idencial. Em la o '' uamara em 28 de aogsto, 
dois mezcs de licença de que po-
derú gosar continua ou interru- Passou pelas tres discussões nos dias 31 de agos 
ptarnente, dentro do Estado, to, 2 e 4 de setembro. 

Nesta data foi enviado à sancçfio pela Camara 

Terminado o prazo constitucional para ser saneio 
nado, foi devolvido á camara pelo st·. Pre~i 
dente do Estado; pelo que foi publicado pelo 
Presidente do Congt·esso, como lei do Estado, 

Lei n. n1, de 16 de setembro de 1\l20 
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Projecto 
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1921 10 

iniciado no Senado e 
Deputados 

Transumpto 

r.I&nda. denominar-se cChrysolia• o 
districto de «Piedade• creado no 
munici}io de Ouro Fino pela lei n. 
~56 de 911. 

s. c.-12 

movimentado 
em 1921 

na C amara dos 

Observações 

Iniciado no Senado foi enviado á Cama.ra em 5 
de setembro. 

Passou pelas tres discussões regimentaes na Ca. 
mara, em 8, LO e 12 desse mez, tendo recebid 
duas emendas, g_ue voltaram com o projecto 
ao Senado, no d1a 12. 

o 

Enviado á sancção pelo Senado. 

Saneclouudo 

Lei n. 806, de 22 de setembro de 1921 
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Projecto 
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iniciado no Senado e movimentado na Camara dos 
Deputados em 1922 

Transumpto Observações 

--- ... -·-
1922 12 Dispondo sobre pagamento de venci- Enviado á Camara em 15 de setembro. Appro 

mentos que deixaram de _receber, vado em primeira discussão no dia lG, 
Antonio Alves da Rocha e outros 
guardas civis sorteados para o ser-
viço militar obrigatorio. Pende de parecer para segunda discuss<\o, 

- .. -._ .. 
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REQUERIMENTOS 
Apresentados e movimentados na Camara dos Deput~dos:. 

NA 

LEGISLATURA DE 1919 A 1922 
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Requerimentos apresentadoff e movimentados na Camara dos 
Deputados em 1919 

, 

o Transurr. pto· Observaçõe-s .... 
o <l> 
l'l 8 s:: ::I < z 

----
1919 1 Propõe que a camara se congratule Do s:r. José Cbrisliano. 

com os altos poderes do Estado e 
da União pela assignatura do trata· 

Ap,Lí>rovado em 1 de julho. do de paz entre os alliados e a AI-
I e manha. 

1919 2 Pede informaJiles sobre a extens1ío Do sr. Fidelis Reis. 
das terras e v oi utas do v;\lle do 
Hio Doce. 

Approvado em 28 do julho. 

l91~ 3 Pede que volte ao sei@, da commissão 
o frojecto n. Ill·, de 1918, sobre 
re orma constitucional.. 

Da. commis.>ão de Constituição, I.egislr.ç~o e Jm: 
tiça. 

Approvado em :.:5 de jnlho. 
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Requerimento apresentado e movimentado na Camara dos Deputados 
em 1921 

o Transumpto Observações .... o "' l:l El l:l ::; 
~ z 

1921 ·1 Pede que se nomeie uma commbsão Do sr. Eugenio de :'\lello. 
de senadores e deputados para ela· 
borar um projecto de lei sobre a 

Approvado em 3 de setembro. divisão administrativa do Estado. 

"' 

s. c.-13 
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Requerimento aprese2tado e movimentado na Camara dos Deputados 
em 1922 

o Transumpto Observações .... 
o "' s::l 8 
s::l :::: 
~ ~ 

1922 5 Congratula-se com!o senador Ruy Do sr. Adolpho Vianna 
Barbosa pelo restabelecimento da 
sua saude. 

Approvado em N de ago ;to. 

• 
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:J:~D:CC~ÇÕES 

Apresentadas e movimen~adas na Camara dos Deputados 
NA 

LEGISLATURA DE 1919 A. 1922 



Inlicacões apresenta -las na. Canu.ra dl D~put:doJ e;n 19 B 

o 'l'ransumpto Observações ""' o "' <=: 8 <=: 
~ < 

)\)H) 1 Propõe que a Camara, por intermc- Do sr. F'idclis Reis. 
dio da Mesa, solicito do governo 
da União a conclusão das obras e Approvado em Hl dcojulho. a inauguração do ramal ferreo li-
gando S. Pedro de Alcantara a 
Uberaba • 

1()1\) 2 Propõe que se represente ao Ministro Do sr. Argemiro de Rezende. 
da Viação solirc as necessidades 

Pende de discus~ão. de ser restabelecida a linha do cor-

...... -:'\·,·· 

reio de Pirapóra c Paracatú. 

1\lHJ 3 Propõe que se represente ao Ministro Do sr. Ribeiro da Luz. 
da ViaçãO sobro a necessidade de 

Aprpovado em 26 de agosto. ser dada solução á situação deplo· 
ravel de desleixo e desorganização 
dos serviços de transporte da Rêde 
Sul Mineira. 

1\JHJ 4 Propõe que se solicite do SI'. Minis- Do sr. José Christiano • 
tro da Viação a sua intervenção no 

Approvado em 28 de agosto, sentido do ser€'m concluidos os ser-
viço! do ramal de 'l'res Corações á 
Lavras, a cargo da Rôdc Sul Mi-
neira. 

) 

I 
/f 



I 

I 

I 

-
Indicacões apresentadas na Camara dos Deputados em 1920 

o ... 
o "' s:1 a 
SOl ::l < z 

Transumpto Observações 

---1------------------------~-------------------------
1920 5 1\lanifesta n adhesãO da Camarr. ao Do sr. Fidelis Reis. 

Congresso Nacional pelo projecto 
do deputado Juvenn1 Lamartin(), Approvado em 11 de agosto, 
tendente a repressão do alcoolismo 
pela prohibição do fabrico, com 
mercio e importação de bebidas 
inebriantes. 

1920 6 Solicita dos srs. Presidente da Repu- Do sr. Mario Azevedo e outros. 
blica e Ministro da Viação que nãO attendam o requerimento da Em- Approvado em 11 de agosto, 
presa :\logyana de Estradas de Fer 
ro e Navegação, pedindo suppres 
são do ramal ferreo de Pratopolis 
á cidade de Cassia, deste Estado. 

1920 7 Indica que o governo do Estado re- Do sr. Castello Branco. 
presente no governo federal ~obre a conveniencia de equiparar a 1a- Approvado em 4 de setembro, 
rifa da gazolina a do lierozene, 
na E. F. central do Brasil, Yisto o 
lar~o emprego daquelle artigo n,os 
meiOs de transpocte e como acc!O-
nador do tractore:; agricolas, 

1920 8 Propõe que a Mesa apresente ao Se- Do sr. Agostinho de ::,ouza, 
nado da Republica os applausos 
da Camara pela approvação do Approvado em]lO de setembro. 
projecto n. 49, que tlx.ou o dia 25 
de (dezembro para dar graça• a 
Deus. 

1921 9 Propõe que se solicite .do sr. Minis- Do sr. José Christiano. 
tro -da Viação o prolongamento do 

1921 

1921 

telegrapho nacional de Conceição Approvado em 8 de .setembro, 
do Rio Verde á Tres CoraçDes, Var-
gtnha, Par~~oguassú e Machado, 

10 Propõe que se solicite do Congresso Do sr. Pinheiro Chagas, 
Nacional a approvação de um J?fO-
jecto de lei, auctorizando a liga- Approvado em 25 de agosto. 
ção da E. F'. Central do Brasil á 
Oeste do Minas, partindo a con • 
strucção de Camnpuam ou Druma-
dinho, no município de Claudio, 

11 Pr9põ.e quo se solicite do Congresso Do sr. lgnacio Barroso. 
NaCional a decretação de uma lei 
auctorizando as despesas com Ô Approvado em 10 de setembro. 
prolongamento da estrada de ferro 
de Santa llarbara a Peçanha, atra-
vessando os municípios de Itabira, 
Ferros, Conceição, Guanhães, Serro 
e S. João Evangelista. · · 

,J 
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INDICAÇÕES 

Apresentadas em annos anteriores e movimentadas 
NA 

C amara dos Deputados 
NA· 

LEGISlATURA DE 1919 a 1922 
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Indicação apresentada na Camara dos Deputados em 1916 fr. 
movimentada em 1919 

I 
o Transumpto Observações ... 

o "' s:l s 
s:l ~ < z 

1916 2 Propõe que se solicite do governo Do sr. Norberto Lage. 
providencias no sentido de ser con-

Approvado em 22 de julho de 19Hl. struida uma ponte sobre o rio Pa-
raopeba, no <listricto da Fortuna • 
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.Moções apresentadas e movimentadas na Camara dos Deputados 
em 1920 

1920 

1921 

o 
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1 

2 

s. c.-15 

Transumpto ObservaÇÕes 

Propõe que a Camara dos Deputados Do si', Rocha· Lagoa, 
se dirija á Camara dos Deputados . _ . 
ao Congresso Nacional rnamfestan- Approvado em 31 de julho • 
do-lhe seus n})plausos ao projecto 
que revoga o llanimento da ex-fa-
mília imperial. 

Propõe que a C amara manifeste seus Do sr. João Beraldo. 
applausos á indic'ação do senador · 
:Francisco Alvaro Bueno de Paiva Approvado em 10 de agosto. 
para o elevado posto de vice:..pre-
sidente da Republica, na vaga 
aberta com o fallecimento do dr. 
Delfim Moreira da Costa Ribeiro, 

'' 
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Mocão apresentada e m 'vimentMla na Camlra 
em 1921 

dos DeputaLlos 

o Transumpto Observaf;ões .. 
o "' l'l 8 
0::: = < z 

1921 s Propõe seja dado inteiro apoio ao po sr~ ?oão L~sboa, ..... ,., · resultado da Convenção Nacional; 
realizada no Rio de Janeiro em t:l Approvado em 21 de julho, 
de junho de 19U, que proclamou 
as candidaturas dos srs. drs. Ar-
thur da Silva Dernardes e Urbano 
dos Santos, respectivamente, para 
residente e vice-presidente da 
~epublica, no futuro quatrienn10 • ... '" '. 
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'J?~:SECE~ES 

Apresentados e movimentados na Camara dos Deputados durante a. 
OITAVA LEGISLATURA (1919-1922) 



I I I •! 

' ' . 

, 1 '• ) • ~. (j 

' il 

',; .,.)., '•' •, ,,, 

. :;,l;:l.i• 

. ·:' '11· 

:,1; 

•} 1 ' ,I'•! :t•. 

' : ,] ( ~ j 

·J .• }. 

':J't 

r;. 

'I . •:· :,' ''I 

''' 1,1 

• l ~ t. ' . ' 

·'· 

I, 

• 1 /oU, 

·' 

;·r 

•;. 

Par ec,"~res de Comrriissões Permanentes da C amara apresént.ado3 
em f919 

Hll\l 

191() 

1919 

.ltll9 

1919 

1919 

191() 

Transumpto Observar;õés- ' 

Pl'opf>e o reconhecimento dos srs. Da pl'imeil·a commissã.o varificadora llc Potlcre:-~. 
F1·arwisco Alves MorciJa da Rocha · · . · 
,, ~ludcstino Gonçalves, deputados Approvado eni 12 de junho. 
eleit,ls pela primeira circumscri- · . 
pçào, 

2 Própüe o·_. re.conhocimento -dos srs. Da pl'imcira comnjissào vel'it!cadora de Poder o~~ 
.Toúo -Antonio. Lopes de I<'igueire- · 
d~l, Olyntho Martins da Silva, Igna- Approi•ado em 12 de junho . 
c1o Cal'los Moreira Murta e Pedro 
Lab_oi·ne, deputados eleitos pela '·' 
deeun a segunda circumscripção, 

3 P1·oprie ·o· reconhecimento dos srs. D~ primeira COi)lmissão verificadora de Poderes~ 
i\lig•wl Antonio de Lanna e S1lva 

4 

5 

Francisco de Paula Rocha Lagô~ Approvado em 12-de jÚnko. 
Filho, Cordovil Pinto coelho e · 
Ago~tinho José Ferreira de Souza, 
depntados eleitos pela segunda 
ci;·cmnscripção • 

Propõe o reconheciment~ ~os' s~s. D~ prlmeil'a co~;uls~ão verificador~ de Poder·cs. 
Do nato de Andrade, Di alma P1- , - ' · , , · ·- :, .,, .. · ' 
nheiro' Chagas, Alcides 'GonÇalVes Approvado ·em ·12 de junho. 
de Souza 'e Jo.1o Martinho de · Al- · 
meu la, deputados eleitos pela sexta 
cil·eumscrlpção, 

' ! I 'l~. \ ~ • ·:. ,..:. ~ :, ~\ • . ' • ':,1' -' • 

P1·opõe o reconhecimento dos srs. Da pri!llelracom_missão_veriflcadora de Poderes. 
Jo~é Christiano do Prado, João de : · . . . 
Almeida Lisboa e Joaquim I?erraz Approvado em 12 de junho. 
Ribeiro da Lui, depútados eleitos 
pel:t oitava circumscripção, 

6 Propõe ·o reconhecimento dos srs. Da primeira com missão veriflcado:a de Poderes-
Jo!io llaeta Neves. Navantino San. 
tos; Alfredo Martins de Lima Oas- Approvado em 12 de junho. 
tello Branco e José Ricardo Rebel- .... · · · · · • · · 
lo Horta, deputados eleitos pela · 
terceira circmnscripçno •. -. 

I'. -· 
Propõe o reconhecinie'n·(if' dos srs. Da primeira cómmissão vcriflca•lora de 

Jo;ó Ikaz, Pereira Gomes, Annibal , ·.. · · · . ·· ' · 
de Paiva Assumpçâo e Eurico Leo- Approvado em 12 1o junho, 
poldo de Dulhocs Dutra, deputad(ls · 

:,eleitos pela nona cir~umscripçãó, , .. ·'', 

Pode:·es: .. 

:t' ' '; 

I • '• :~ • ' 
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Transumpto _ .. Obs~rvações 

(.; I. H I· fi: · , 
~ . t d~~· ~~ ~:~~imeira commissão verificadora do Poderes. 8 ·Propõe o reconheCJmen o . G .• 

SilVi?O ~ac_l:eco:ri~l::~~~d~iis· n~l; Approvado em 12 de junho. 
• .. .... . '· .. .. baldt de as ru e d' C sta de · ._, · e Argemiro de Itezen e ?· • . -

1922 

1919 

putados eleitos pela dectma Cl~-
cumscripçtio. i I .... , 

• · econhccimcnto dos srs. Da pri~~CirÍl. 'cómmissão verificadora. d~!oderes. 
9 Propoe 0 r . Campos T~ericles -

~lé~~~s [eeM~~~~onça, g~~enio iJ:a Approvado em 12 de junho • ·.: 
Cunha Mello e Joào Man~ de MI-
l'anda Manso,dep~tados elettos pela 
quarta circum~cr1pça.o. • 

• o reconhecimento dos. sr.s. ·-; ,·;O)) \!):\Hilli'::IC ' . I 
. ·19Hl!' 1

, I 10:' ' PropéeF cisco llias Fortes, Vivi ano ·Da: prJ.meira. commissa.o_. veri'liihdfa 
Jos -1ranC !daR' Carld~ daJ.SilNa "'-reS;'h .~:diW,'Il'•:.l " 111 ·1-c'·"·'·: · da SI va .. a . ' . . V li' . ''"fllT'' .,: .. · ... I· ,.,, • ., ... Fortes e Oscar VersJaDI . e o~o, v.• .·. I ',f, . . ... 

cumscripçào. . 
deputados eleitos pela qmnta c~r- Appxovado .em 12 de .Junho. . ~ 

: Í91~' . , d• 1 ~P~f~~~:~:.C;~ir;~e_â~in&~~~-~,0 1~fori~Õ í)iÇs~~;-~.-~R~~~~~~.q, reri~c~~or~ d~ p de~~~. 
Penna ·Jumor, Adolpho R1heho . . , . : .... : .. :: .. ... . 1 
Vianna e João Leão de ~a ria, 4e~. ApP.r.~~~do ~?,i),~ de jun~lO~ I 
putados !'lleitos, re.spectr~am~n~e, . .. 
pelas dec1ma pr .. me1ra, pnme1ra e 
oitava -c-ircumscripções eleitoraes 

r.(•'l"h ,._, 01 _, ·do 'Estado .. :· · : ·.: . . ·' \ · 

12 Propõe ?· .reconhe_ci~ento dos, sfs. Da primeira lcommissM veriflc~dofa de Pode-
Franctsco de Oliveira Lessa, Ma- -:res. • · . · 
rio Ferreira de Azevedo, AdeHo .,.,;.· : . · 
Dias Mac.iel e Francisco .Luiz de Approvado ,o.m 12 do_ JUnho~
A1meida campos, deputados elei 
1 os pelA setima circnms~ripçlio. • . . . 1 

:í9úk 1s' Propõe' o reconhecimento dos srs, Da primcir,;_ co.miD.issM veriflcad~ra de Pode-
Euler de Salles coelho, Ignacio !1- res~ · . 1 

ves Dárroso e Elpidio 1\l. Cannabi·a- · .· ·· · : ' 
va1 d~put~dos eleitps pela decHna A pprnv~do_ em 1~ d,e Jl;ln~o. 
-pr1me1ra circumsc!'lpção. ' ·. . 

1919 14 Propõe o reconhecimento do sr. •. J~o Da -segunda commissão verillc.a.d4

1 

ra de Pode .. 
, •• 1: ·1. · Tavares Corl'êa Deraldo, deputa.do res. 

eleito pela nona circumscripça.o: ·· 
1

., d · · h. · · 
. Approvado em ~ e ~~n o. 

15 Propõe o arcbivamento . de uma re~ D~ c~m~.issÂo de Ob~a.s P_· · ubÜ~s ~ Viaç~o. 
prese.ntaç!o .de habitantes de S. I · 

.. !toque, municipiode .(\.rassua~'Y· .Apprav-adQ,;~~.lt de julho. 1 , 

16 ~;~p~e 0 o~chi,vam~~t~.'~a)l\,di~~~q )~a ~19,IX)nii,ss;,~, ,de,,-Obrns Public~ts e; Viaçãf. 
n. 13, sobre o · prolotigamentó da ,,- .... . .. . . Il · · I 1 
linha teleg1aphica de Salinas á Bo:,. A.PP~'AXl\do. ~~}l,dç JU ,1~· ! , 
'Vista do Tremeda:l. · · · · 

1919 

1919 

fl!ll.(.-

I 
I 

'1 

o .... 
o "' "' a 
"' ::l 
-< z 

1919 18 

1()19 19 

-125-

Transumpto Observa1;ões 

Pede informações ao governo ares- Da commissão de Orçamento e contas. 
peito da peça prutocoliada sob n 
22. Approvado em 12 de julho. 

Propõe o archivamento do re<1ueri- Da commissào de Hepresentações c Petições. 
monto de Arthur Jardim de castro 
Gon!es e outros guardas civis da Approvado em IG de julho. 
Cap!lal, 

1919 20 Propõe a appl'ovação da indicação Da commissão de Obras Publicas. 
n. l. 

Approvado em Hl de julho, 

19:0 21 Proilõe o indeferimento do pedido Da commissão de ÜI<.)amento c Contas 
de Francisco d.e Castro Ribeira • 

Approvado em 22 de julho, 

1919 22 Env!a ao Secretar-io da Agricultura Da commissão de Obras Publicas e Viação, 
a mdJca<;ão n. 2, de H)IG. 

Approvada em 2:3 do julho. 
19Hl 23 Propõe _seja ouvido o governo sobre Da commissào de Obras Publicas e Viação, 

o ·proJecto n, 21, de 1911. 

1919 24 

1919 

191\l 26 

191'.) 27 

28 

Approvado em 23 de julho. 

Remette á CommissM de Orçamento Da com missão de Representações e· Petições, 
urna representação dos Ilscaes do 
rendas de 2.• classe. Approvado em 23 de julho, 

P ed;, informar;ões ao Secretario das Da com missão de Or<;amento e Contas. 
Finanças sobre a peça protocolla-
da n. 53. · Approvado em 21 de julho. 

Pede informa()ões ao Secrfitt:rio das Da commissa.o de Orçamento e Contas. 
Finanças sobre a peça protocolla-
da sob n. 682. Approvado em 24 de JUlho, 

Propõe o archivamento da peça pro- Da com missão de Instrucção Publica. 
tocollada sob n. 27. • 

Approvado em 25 d<J julho. 

Pede informações ao g~verno s?brc Da. com missão de Consútuição, Legislação e Jus-
o requerimento de José :\farmho tlça. , 
dos Santos e outros. 

Approvado em 25 de julho •.. 

1919 29 Pede informações ao gover~o s~br~ o Da.commissào de Constituição, Legislação e Jus-
requerimento de Dcmetr10 R1beu•o t1ça. 

1!)\9 30 

1910 31 

S. C.=l6 

da Silva 
Approva.do em 25 de julho, 

Pede informações ao governo sobre Da, commissão de Constituição, Legislação e Jus-
o requerimento do Prospero P ao· tlça. 
liello. · 

Propõe o archivamento do recurso 
Approvado em 25 de julho. 

protoco!lado sob n. 389, Da. commisbão de Constituição, Lcgislaçào e Jus-
tu;a. 

Approvado em 25 de julho. 
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Transumpto Observações 
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1010 32 Propõo que se ouça. os Secretarias Da commissao de o · 
das Finannas e do Interior sobre o rçamento c Contas, 
requerimento de d. Maria Magda- Approvado em 25 de J'ulllo. ' 
lena da Silva. ; 

191\l 33 Propôe o indeferimento dos requeri· Da commissã d · 
mentos de Antonio I<:ze<tuiel For- 0 e.Representa<;õcs e Petiçües. 
r eira e ~ de J o,;\\ Uern:ndes de' Pau- ,\pprovado .-.n d . , · 
1;> Aroe1ra. em <-v e JUlho, 

1919 35 

19l'J 36 

Remette a Commissào de Constitui- Do. co , ' to PUUl!J- rerre~entação do director ' mmlSSàO de Rcprcscntar;ões c Petições. 
a emtenc1ana de Uberaba \ , _ . ' ' pprovado em 20 de julho. 

l ropoe seJa indeferido um . 
lAnento da professora cl rn~)~ll;a· Da cornmissão de Representações c Petiçõe3. 
ugu~to. da Silva. • . 

_ A.pprovado em ll1 de julho. . , 
Propoe o archivament d 

dodr. Josi• N · 0 . o recurso Oa co ·, . _ de Queir~z' -~;r~1~0 D1a~ Teixeira tiça mrm:ssào.de,Constituição, LegislaçãO c Jus-
' r a or em Que!uz, ' 

1019 87 Uemette à Commis. Approvado em 4 de agosto. 
um· requerim t são de Orçamento Da · .• 
funccionm i os dn ° do director : 0 com missão de Hepresentações e Pchçoes. 
Linho. o grupo de Muzam. Approvado 1 . em do agosto. 

191\l 3S Propõe ~cja indcfcr'd monto do 2 r) t 1 0 Utn rcrtuori· Da c · · • de Tolcdo,' enonto Jose Euft·asio omnuss:lo do Itcpresontar.õos e Pcttçoos. 
lUlO 39 Rometto uo ç;overno , , Approvado em 4 do ngost~·. 

to da PI'Ofosso frm I ~qucrlm<m- IJa C i da Luz. ra errmnla Cobra ,omm ssi'ío de ltopresentar;õcs c Petições. 

l\l19 . 40 

Hll9 41 

1910 42 

' 

Pede informações Approvado em 4 de agosto, 
o rertuerimento d;o governo sobre Da Co . • · 
son Benjamin :U sprofessores Ne! mm,ssao de Itcprcscntaçõcs c PetiçõeS. 
de Souza ?.lonç:lo~nção e Olympia Approvad 

. 0 em 1 de agosto. 
Hcmctte ao governo , 
d~ Misael Infante y· r~querimcnto Da Co . . . • 
f:scaes de segunda cli~;~ c outros mmlssào do Representações c Potiçoes 

P'ropõ~ <IUO a Camara d • Approvado em 4 de agosto. 
con~Jdere como M. os D,eputados Da C . us~ 
proJecto n. 111, -de 'l~lSexlsteltto o tiç~~mlssão de Constituição, Legislação c J 

Hll\l 1" I) 

1910 41 

P · · · Volt ~'JJ)ille o indeferimento d ' ou a CotnmisS(lO em 8 do agosto. 
pulJl\ccnça de varias fu. o .Pcdi~os Da Co . . s cos, nccl0nar,08 mmlssão de Representações o pctiçoe 

Peodcr~~~~~~l)laçoes ~o gover Approvado em 5 do ugo~to~ 
da C unento de AI no sobre Da C . J!W 

os ta. varo Gentil i tiç~~mJSSilo de Constituição, LegislaçãO e 

Approvado em G ue agosto. 

o ,_. 
o "' <=I s 
<=I ::; 
-r: z 

HH9 45 

Hll9 46. 

Hl19 47 

1019 48 

HllO 4U 

1010 50 

1010 51 

1919' l 52í 

J 

1919 5'3 

! 

1919 51 

1919 55 o 

11119 5G 
'• 

1019 57 
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Transumpto O)Jservações 

. 

Pede .informações no governo sobre Da Commissão .do Constituir;ITo, Legislação e Jus· 
o requerimento da directoria da . tiça. . 
Caixa Escolar •Padre Café•, de 
Guanhães, Approvado em G de agosto. 

Remctte . ao governo a peça proto· Da Commissão do Instrucçiío ;J;lublica •. 
collada sob n. 106. 

Approvado em 8 do agosto. 

Indefere um rcr1uerimento do Oro- Da Commissão de InstJucção Publica. 
· ziin!Jo;Gonr;alves de Souza, : 

S.pprovado em 13 do agosto. 

Envia ao Secretario da Agrhmltura Da Commissuo de Orçamento e~Contas. 
um requerimento de Levíno Dor · · · ·· · 
ges Approvado em 14 de agp~to, · 

ltomottll M ,govorno uma, poti~[o dn Da CommjssàO ,do Orcamento o, Contas, 
«Companhia :\lincira Auto-Vinr.ilo 

• Inter-:Hunicipal>>. ' Approvado em 14 do agosto .•. 

Remette ao- Secretario do.Interior um Da c_ommiss:\0 do OrçameJ)to_,e,.Con\as. 
requerimento da directoria da Cai 

:. xa Escolar -«Francisco Botelho», <l;~ Approvado om l8.dc agosto., 
Pitang~y. . 

Manda· archivar um ~equerimento de Da CommissM de Constituiçil.<l, Logislaçlto o Jus-
. diversos funccionarios de iustiça, tiça.- · · 

pedindo melhoria de emolumentos. . . . . 
· Approvado em 18 de agosto',' 

Manda.tti•clrlvar afi,pocns protocolln· Da. Com missão do constHuiçãQ, Legislação e Jus· 
das sob ns. G5, M, G3, 57, 56, 73, üça. · . . 
7•1, 580 62, 78,· 71, 70, GS, 67,·82 e S:í, Approvadp om 19 do ag·osto. 

rPropõe que se ouça a com1nissfto do Da .. Commissito de. Constitulç/.'iO, Lcg!slar}i'ío e Jus~ 
Orçamento o. Contas- sobre um re- tJça. 
querimento de Amcrico José Fer· 

, nandcs e outros, Approyado em 1\l de agosto. 

Mandu·atchivar -as peças- protoco!I,a· Da .cammissão de Constitui<<ão, Lcgislaçflo e Jus-
das so.b ns. 31í, 37, 38,,7G, 6\J, IG, ü!, t1ça. · 

' 46; 07, 02 ° 96· Apr,rovado em i o de agost~ •. 

Mand; ,archivnr. ~s p~~a~ pr~~o·c~lla· Da Commi~sM de Orçamento e contas, 
· das·~·ob·ns. 615 o 2,381 1 dos_ annos . · · ' de 1:-ll-l c 1018. . Approvado, em 10. de, ~.gosto. 

Podo 'informacões · ab· go-verno sobre Da. com missão de Constituiç!to, Logislaçào e Jus· 
u,ql, raqucrin{e~to ~o.c~criy:1o Ame- tlç~.. . . · 
rico José Fel'nandos ·o outros, .. ·A · d l\l d . t . . . . .. · pprova o onr c agos o.: · . 

Indefere o requerimento do Gcrmana Da, Commissão de Constituição, Legislação e Jus· 
Maria do Carmo, ()r.~ a. · · 

··.· .. 
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l91'J 58 

1919 5!) 

Hll'J 

I'Jl9 Gl 

GZ 

1\ll!J GS 

1'J:!J M 

l'Jl9 ' G5 
i 

1913 6f3 

1919 67 

1919 G'l 

1919 6() 
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Tra:Jsumpto Observações 

Manda archivar diversas representa- Da Commissilo de Constituição, Legisla(;ão e Jus 
çoes sobre renovaçào de provisões tiça, 
de advogados, 

Approvado em 25 do agosto. 

Indefere um requerimento de Olega· Da Commissão de Constitui(;ão, Legislação e Jus 
rio de Oliveira Prat~s. tiça. 

Approvado em 25 de agosto, 

Indefere um requerimento de varias Da Commissão de constituiçao, Legislação e Jus 
funccionaríos aposentados, sobre ti(;.a 
favores da «Caixa 1leneflcente dos 
Funccionarios Publicas•. Approvado em 25 de agosto. 

Manda. annexar ao proj e c to n. · 6, Da Com missão de Or~amcnto c Contas· 
deste anno, uma representação do 
congresso de Lavradores de Café, Approvado em 25 de agosto. 

Remettc ao Secretario da Agricultura ria Commissão de Orçamento c Contas. 
uma represer,ta(;M do P r esidentc 
da Camara de Inconfidencia. Approvado em 28 de agosto. 

.Manda·archivar a peça protocollada Da Commissão de Orçamento e Contas. 
sobn.53. 

Approvado em 28 de ag.osto, 

Indefere um requerimento do escri- Da commissão de Orçamento c Contas. 
vão Americo José Fernando~ e ou- . 
tros. · Approvado em 28 de agosto. 

Approva a indicação n, 3, do sr. Ri- Da Commissão de Obras Publicas c Viação. 
beiro da Luz, 

Approvado em 26 de agosto, 

Indefere um requerimento do escri- Da Commissão de Representações e Petições. 
vão Theophilo Cardoso Pinto. · 

Approvado em 28 de agosto. 

Pede quo se ouça o Secretario da Da Commissão do Obras Publicas e Viaçào. 
Agricultma sobre o requerimento ; 
de João Alvos Cardoso o outros. Approvado em 27 de agosto. 

Approva a Indicação n. -4, do sr. Da Commissào de Obras Publica~ c Viação. 
José Lhristiar.o, ' 

Approvado em ~8 de agosto. 

Pede informações ao Secretariá do Da Commissão de Constituição, Legislação e Jus-
Interior, .sobre o requerimento do tiço. · 
dr, José Rangel. 

Approvado em 2'J de agosto. 

191() 70 Manda archivar um requerimento do Da Com missão de Representações e Petições. 
dr. Alberto Alvares Fernandes 
Vieira. Approvado em 29 de agosto. 

l'Jl'J 71 Envia á commissão de Constituição Da commissão de Representações e Petições. 
o requerimento do escrivão Augus- d 1 de setcrnbro, to Pereira. Approva o em 
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Transumpto 
Observações 

Envia ao Secretario das Finanças Da Commi - d 
duas petições de d. Augusta Coelh~ ssao 0 R(\prcsentaçõcs e P eliçõcs. 
Pereira. \ppr d ' ova 0 em 1 de ECt<>mbro. 

Envia ao governo diversos requeri- Da commissà d 1 mentos de funccionarios publicas · 0 0 tepresentações o Petições. 
pediddo licenças. ' AJlprovado em 1 d 

' e setembro, 
nemette ao governo diversos r·eque- Da Comrniss·io de R 

rimentos de collectores, pedindo li- ' apresentações o Petições. 
cença. Approntdo em 1 de setembro. 

Pede informações ao governo sobre o Da Com missão d c 't . 
requerimento de Antonio Bernar- tiça ' e onst1 urção, Legislação c Jus-
dino RiiJeiro, director da Peniten- ' 
ciaria de Ubcraba. Approvado em 3 de setembro, 

e Jus-
Manda archivar as peças protocolla· Da comrniss·io de Co 'ft . . 

das sob ns. 208, 2ú!J, 210, 228, 132, tiça. ' ns I Utçlio, Legtslaçiio 
J:l3 e 230. 

Approvad'; ern 3 de setembro, 
Remette ao Se~ado a peça protocol- Da Cornmissào de Orça t 

lada sob n. !JG, men o E Contas . 
Approvado em 3 de setembro, 

Pede informações ao Secretario do Da commissão de Represe t ,.- p .• 
. Interior sobre o requerimento do n açoes e etiçoes, 

pr?fcssor Aniceto Alcino de :Me- Apporvado em 3 de seternbr 
dC!l'OS, O • 

Remette ao Secretario do Interior os Da commissão de Representa - d p t' -requei·imentos de !\'tanoel J.acintho · çoes e c tçoes. 
da çosta c ~· Marra Antometta do Approvndo em 8 de setembro. Que,roga Pmto. 

Manda archivar uma petição de Levi Da Commissão do Orçamento e c no Borges. antas, 
Approvado~em 10 de setembro, 

Pede informações ao governo sobre Da Commissào de Orçamento e c t 
a peça protocollada sob n. 2.272. . · on as, 

Approvado em 12 de setembro, 
Pede informações ao gover·no ~obre Da Commissão de Orçamento e Contas. 

a peça protocollada sob n. 246, 
Approvado em 12 de setembro. 

Manda archivar as peç~as ~rotoc~ll~- Da Commissão de, Orçamento e Contas. das sob ns. 21, 24, 2;), 3:!, 51, 20;J, 
21G, 579, 580,606, 2.168, 2.229, 2.ilJ.1 e Approvado em 13 de setembro. 
2,452. 
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Pareceres de Commissões PerP!anentes da Camara, apresenta-
dos em 1920 

o 
'"' o "' <=l s 

<=l =" < z . 
1020 ,81 

1020 85 

1020 86 

1020 87 

1920 88 

,1()20 80 

1020 !)0 

1020 91 

Hl20c ü2 

19!0 93 

Transumpto Observações 

:\!anda reconhecer o dr. l\Iario Au- Da commissão de ,Constituição, Legisla(;ão 0 Jus-
gusto Caldeira Bran,t, deputa~o pela tiça. · ' . 
primeira circumscrtp<;ão, eleito em · · 
virtude de renuncia do dr. Affonso approv<\do em H de julho, 
Penna Junior. 

l\Ianda á commissão de constitu.ição Da commisstto de Repr,oseta(;ão e Petição, 
o requerimento de João Hennque . 
de Oliveira, escrivão em Pitanguy, Approvado em 17 de julho. 
pedido ampliação de uas funcÇÕ8S... · 

Ir.defere o requerimento de Augr.sto Da.commissão de Representações e Petições. 
Conêa de Magalhães, ex-alferes de .. 
policia, pe.dindo reforma no posto Approvado em 20 de julho. 
que occupava. 

Manda archivar. o requerimento de Da com missão de Obras Publicas e Viação, 
Se bastiiio Pires Ribeiro, pedindo · 
privilegio .para ~ma rêde telepho- Approvado em 20 de juJl10 • 
nica no Sul do I~stado. .. · 

l\Ianda archivar o requerimento de Da commissão de Obras Publicas 0 Via(•ão 
JoM Alves .Cardoso e outros, pe- • • 
dindo privilegio para constrt~cção Approvado em 20 de· julho, · 
de ,uma .estrada de automovets no 
norte do Estado, 

Indefere dh:ersos .. r~querim~nto 
1
d
1
.e_' Da commissão de Representações 0 Petições, 

funccionar!Os do foro,. pedmdo 
cença. Approvado em 23 de julho. 

Manda archivar H peça protocol!ada Da commissão.Orçamento 0 Contas 
sob n. 2.510. · · . • 

Appro'Vado em. 23 de jul)1o. 
; . ' 

Manda archivar a peça protocollada Da commissão de Instrucçào Publica, 
sob n.,.15. 

ApprovadQ em 27 de julho, 

Manda archiva,r a represe':ltaçào de Da. commissào de Constituição Le"isl ã J c a r 1 os CQ.tafa, suggel,'mdo uma tJça. "'·· a<; o c us-
emenda no projecto do reforma 
contitucional. Approvado em SO de julho. 

Mand?- archivar o ro<(uerimento ~c Da. com missão de constituiçào Legisl ã J 
Jose P olycarpQ,, do I<1guetredo. Sil- . ttça. · aç 0 c us-
va, sobre aposentadoria. · , · 

Approvado em SO do julho, 
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o Transumpto Observações 
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94 Manda archivar o requerimento de Da commissM de Constituiç1lo Lcgisla<;M e Jus 
vei'eadores em Aymores, pedindo tiça. 
uma lei que declare vago o lugar 
de vereador occupado pelo sr, .José Approvado em 30 do julho. 
Vianna de Britto. 

95 Manda archivar o requerimento de Do comrnissão de Constitui1;ão Lcgisla1;ào e Jus 
Ant<,nio de Paula camara sobre a tiça. 
inconstitucionalidade do projccto 

Approvado em 31 de julho. de reforma constitucional. 

96 Pede inforrnaQões ao Secretario da Da commissiió de Orçamento c Contas, 
Finanças, sobre a peça protocolla-
da sob n. 2:>0, de 1Dl9. 

Approvado em 2 de agosto. 

P7 ManJa archivar um r8prescntação Da commissão de Saude Publica. 
dos pharmaceuticos de Caratinga, 

' . 

protestando contra os abusos no 
Approvado em 3 de agosto. exercício da medicina e pharmacia 

no Estado, 

!JS Propõe seja ~provada a moç.ão n. úa commissão Especial. 
1, applaudil. o o projecto ctue re-

Approvad0 em SI de julho voga o banimento da cx-familia im-
perial. 

99 Itemette ao Secretario da Agricult•1.:. Da commissão de Or1;nmento e cont,ls. 
ra a representação dos habitar..tes 
de S. José dos Botelhos, pedindo Approvado em 5 de agosto, 
verba para a· construcção de uma 
ponte, 

100 Manda ar-chivar o requerimento de Da commissão de Orc;amento e contas. 
Bemja:rnin Corrêa Pessoa, pedindo 

Approvado em 7 de agosto. isenção de pagamento de impostos 
estaduacs. 

101 Indefere o requerimento de um phar- Da com missão de Saude Publica, 
maceutico licenciado, pedindo al-
téração da lei h, 677, de 19t6. Approvado em 6 de agosto.· 

102 Manda archivar o requerimento do Do commissão de Força Publica. 
di~·ector d? musica da Força Pu-
blica, pcdmdo augmento de venci- Approvado em 6 do agosto. 
mcntos. 

IC3 Manda archivar uma representação Da commiss.'lo de Orçamento o Conta. 
de habitantes de Ponte Nova · pe-
dindo auxilio. ' Approvado em .7 do a(l"osto •. 

101 Propõe seja approvada a indicação Da commissão de Orçamento c Cont<J s. 
n. 5, apresentada pelo sr. Fidelis 
Reis Approvado om 12 de ag0sto. 

10:> Propõe seja approvada a indicação Da commissão de Obras Publicas o Viaç.io. 
n. 6, apresentada pelo sr, Mario 
de Azevedo. Approvado em 12 do agosto. 
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1920 107 

1920 108 

.1\)20 109 

1920 llO 

1920 111 

1920 112 

1920 113 

1~20 114 

1920 lJ5 

'1920 116 

117 

Transumpto 
Observações 

. . · . ada a mo1;ão n. Da commissào Especial. 
Propoc seJa apjliOV sr Jo·io Be-

2, apresentada pelo · ' Approvado em 10 do agosto. 
raldo. , 

S d 0 requerimento Da commissão de Constituição Legislação é Jus 
Itemette a

11
or • ?nt' 0 °0 outros afim cie tiça. ' 

de Josó' ann 1 )l'o·cdto n. 20. ~ 
ser incorporado ao I .l Approvado em U de agosto. : . 

S, , do afim dtl ~ei·em in- Da com missão de Constituição Legislaçf\o e .Tus 
Itemettc ao • _en.t )!'~'·ecto 11 • 20 os re- tiça. ; 

corporados ao I \ . · do \maro · 
querir~c;nt~s d~ra~~\~~1~0 Pil;to da Approvado em.1G de agosto, : 
de Fr ottas 0 t de cus-Silva, pedindo pagamen o 
tas. 

á . nissàü do Orçamento, Da. com missão ~e Constituição, Legislação e Jus 
Itcmette ~om~to de Agenor Lopes ti~a. 

o requerHne. d ·elevado de mul-
cançado, pedud1

0
° f1 altoso"' Approvado em l1 de agosto. 

tas como J!lla ' ' ' 
Manda archivar as peças protocoll~- Da. commissão de Constitui'.)ão Legislação 0 Jus 
· das sob. ns. 166 a 170, 177, 178, tiça. · 

188, 18g, 195 0 i!lG, 1. 797 c 618. Approvado em 16 de agosto, 

Indefere diversos requerimentos pe- Da commissão de Representações e Petições. 
dindo licenças, Approvado C!\1 16 de agosto. 

i\I;nda archivar o rc<lucrimcnt? de Da commisslio de Orçamento c Contas. 
A ·enor Lopes·· Cançado, pedmdo 
re?cvac;i.\0 de multa como jurado fal- Approvado em 19 de agosto, 
toso. 

Pede informar.Íões ao Secretario das Da commissã.o de Orçamento 0 contas. 
Finança~ 80 1re a peça protocolla· 
da sob n. '127. · Approvado em 20 de .agosto. 

Manda archivar a peça protocollada Da commissào de Orçamento 0 Contas, 
sob n. 270. 

Approvado em 25 de agosto, 

Remette ao governo vari~s reprcs<?n· Da comrpissão de 'orçamento 0 co 1 tações sobre restabeleCimentos de , n .as. 
comarcas. Appravado em 25 de agost?· 

Manda . archivl!-r o requcrimcnt? do Da_ commissão de Constituição Legisla à 'J 
Franc1sco Luiz Barbosa, pedmdo tiça. ' Ç o e us 
perd~o do resto_ df pena Imposta 
pelo ,JUI',Y de R1o !'\ovo, Approvado em 25 de agosto. 

Propõe seja deferido o recruerimento Da commissão de Policia 
do deputado Franci~co de Paula ' · 
Rocha Lagoa Filho, pedindo licen-
ça para ausentar-se do paiz, Approvado em 25 de agosto, 

. s. c,-17 
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'l'ransurnpto Obscrvaç.õcs 

Pede informações ao governo sob~e . 
os re 11 uerimet;tto~ de Çcsa,r ·~urç1i, Da. comnnssão de Constituição, Logislar;ão e Jus 
Antonio Lopes· Passos; Rosa A de~ tu; a. 
!in a. Queiroga, Cele~tino EJrlid.io d,e 
Oliveira' e ' OI,Ympro "AmanciO d~ Approvad,o em 30 de agqstQ. 
Santa Rita. 

Remctte ao Senado as mensagens do Da commissão de Orr;amento e contas. 
Presidente do Hstado, de 11 c H 
de a~osto, pedindo· credito~ para Approvado em 30 de agosto. 
pagamento de . addicionaes a fun- · 
ccion::.~i,ç~ pur~)rcos, 

l\landa archivar as peças protocolla- . 
das sob ns. 88, 97, 90, 137, 138', Da commissão de Orr;amcnto e Contas. 
130, 1<16, 273, 292, 2\!3 a 20G, 3,)8, 
316, s:9. 3:30"a&il3'; 335; 31'4 a 317, :Approva.do em31 de agosto. 
349 354, 355, 359 368, 371, B77, 380, 
411: 419, 4~.), 4.26, 431 .• (jf3J, 0flf):, 
684 e Ó\15, por já terc'm sido atten:-
c,Udas nelo prçjecto 6:~. (Orça:... 
mento)~ ' · · · 

Remettc ao governo llll)a ~ep1·e~r;n- Da commissão de Rcprcscntar;ões e Petir;<ics •. 
taPão de hahitantesdo 'Triangulo 
l\linciro, offerecendo uma contri~ Approvado em 2 de setembro. 
h~tiçt1q. pccqniari~ pflr~. cops_trucção 
d"e uma E. de Ferro. 

Remette ao governo o reqneriment.o Da com missão de Representações e Petir;ões •. 
of!!l dr. Al.)gtl~to)lrant Fi!,10, pedin-

: 'do licença. · · · 'Approvado em. 2 de. setembro. · 

l 

Manda ouvir o Secretario do'.Intcrior Da commissão de Hcprcsentaçõos c Petir;õcs •. 
sobre o requerimento do rir·. Agos:-
t,inho I~.onirlo.. ,Approvadc em 2. de setcmJn·.o. 

i\! anda QllVir o. Sccr<1tario do lnt.c" 'oa com missão de RQpresentações e Petiçr)cs. 
rior sobre· o requerimento de lta; · · 
gyba Jose Cordeiro, pedindo Ji.:. Approvado em 3 de sctombr.~. 

, <;onça. 
,, ' ' 

l\Ianda arqhivar as,p!]ças Jll'<)locolla" Da eommissão de Orçamento c contas. 
das sob n· '1<10,' 2 312' c" 2.e58 de . 

: !U}4i .~lB,_ ,IM. c. 25~. de l_lll9; ~!2, 201;, }~.ppr,ovado, em ,1 de s()ternbro, 
3Ll, .,~,,, 334, 338, .110, 318, 3r0, 37ü, 
387 I 5&8, 412,. -~1:7.. 418, 430, HO) 
•1151 456, -157, 450, •160, ,f>R2, 5951 
607 624, 639, 6GB, 668, 6!12 c W5 de 
1Q2Õ, por~ já terem sitio atl endida~ 
péi"O 'projecto 63'' (Orr;ri.rnéntoj. · 

HJ20 1!7 Propõe ~eja, anr,rq.ya,qa a, indjcaçílo Da commissão,dc Obras P.uhlicas. c Viação., 
n 7, apresentada rielo sr. Custei lo . . 
Branco. Approvado em •1 de setembro, 

1920 128 Rcmcttc ao governo diversos rcr[UC• Da.r;on1misfi1to de Con:itjtuiçào, Legislação o Jue-
rimentos de funccionarios do fôro, , · 'tiça. 
pedindo. P~fiamQntq, de. cns.ta~. · · 

Approvado C:m 1 de setembro, 
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1920 129 Manda are h i v ar a representar;ão dos Da commissito de Camaras Municipaes, 
advogado~ da Camara Municipal de 
Caracól, sobre divisas com o nm- Approvado em ,j de setembro. 
nicipio de Caldas. 

1920 lHO l\Ianda archivar o rerpiCrirnenlo de Da. comnliss:'\o de Constituit;ão, Legi~lar;ão e Jus-
J o só Eulalio Fm·reira dos Santos, trça. 
pedindo releva<;ào de multas, 

Approvado em 1 do setembro. 
1920 131 Pede infor.mações ao govemo sobr:e Da. Commiss:lo de constituição, Lertislação e Jus-

o requenmento de 1 v o d:1. Conce1-1 tH~a b 
r;üo o Souza, ]l<Jdindo uma lei ![UC ' ' 
lhe assegure refo~·ma como ex-pra- Approvado em G do selembr·o, r; a dr. Força Pu h I! c a, 

1920 132 Manda archivar a per;a protocullada Da _Commissào de Constituiç:lo, Lcgislaçào e Jus-soh n. 170, tl<;<l.. 

Approvado em G de setembro, 
1920 133 Manda ouvir o Presidente da Camara Da Commissào de Camaras Municipaes, 

de Lima Duarte sobre o requeri-
mento de José Augusto da Silva Approvado em G de setembro, 
pedindo nullidade de uma Resolu: 
r;ão dar1uella Camara, 

1920 13·1 ~íanda archivar as peças protocolla- Da Commissüo de Orçamento c Contas. 
das sob n~. 667, 671, 672 c 697, por 
terem perdido a opportunidadc, Approvado em 2~ de agosto de 1921, 

;1!)20 135 Manda archivar as peças protocolla- Da. Commissào de constituiçào, Legislação e Jus· 
das sob ns. 212, S!GO, 261,262,281 hç.a. 
282, 431 e •13~, por terem perdid~ 
a oppo!·tunidade e outras por já Approvado em 22 de agosto de Hl21. terem Sido attendidas, · 

.19~0 136 Propõe seja approvada a Indicar;ão Da Commissito Especial. 11 • S, do sr • Ag-ostinho de Souza, 
Approvado em 10 d\3 setembro, 
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'l'ransum pt.o Observações 

Manda archivar as peças protocolla- Da Commissào de Orçamento e Contas. 
das sob ns. 351 e 367. 

Approvado em 20 de agosto. _ .. 

Indefere requerimentos d0 Cesar 'l'ur- Da Commissão de Constituiç.ão, Legislação c Jus 
c i, Antonia Lopes Passos, Rosa tiça. 
Adelina Queiroga, Celestino Elpi-
dio de Oliveira e Olympio Amancio Approvado em 25 de agosto. 
de Santa Rita. 

Manda archivar o NrJuerimento do Da Commissâo de constituição, Legislaçito e Jus·· 
IIormi:Jdo Dipso Soares de Olivei- tiça. 
ra, pedindo o reconhecimento do 
Instituto Profissional de S. Paulo Approvado em 25 de agosto. 
do i\luriahé • 

.Manda arehivar o requerimento do Da commissão de Representações e Petições. 
soldado JoàO Ilento da Silva, pe-
dindo melhoria de vencimentos; Approvado em 26 de agosto. 

Manda archivar o requerimento de Da Commissão de constituição, Legislação c Jus-
José Ramos de Lima, concessio- tiça. 
nario das loterias de Sete Lagoas. 

Approvado em 27 de agosto. 

Manda archivar as r.eças protocolla- Da Com missão de Agricultura c Industria. 
das sob ns. 7G, 213, 2~m, 142, ,11:3 c 
H1. Approvado em 27 de agosto. 

Manda. ouvir o Prefeito sobre o rc- Da Commissào de Representar}!ies e Petições. 
quenmento de l\liguel Ferreira 
Ruas, ~edindo em no !li e dos guar- Approvado em 31 de an·osto. 
das CIVIS, lotes gratmtos. o 

l\Ianda. archi.va1: o re<Jt:erimcnto de Da commissi.\0 de Representações e Petições 
Ra1111ro IbbCiro Marmho, profes- · 
sor municipal em Vai verde, pedin- Approvado em 31 de agosto. 
do uma penst\o. 

Manda ouvir o Sccret?-rio das IJ'inan- D:t Commissão dil Representações 
ças sobre o requerimento de José 
'l'hcmistocle.-; Petr~glia, çollector Approvado em 31 de agosto. 
em Ituyutava, pedmdo do1s annos 
de licença. 

e Petjções 

H6 l\Ianda indeferi,r o recurso de José Da Commissão de camaras l\Iunicipae5 • 
Augusto da Silva, vereador a Ca 
mara de Lima Duarte. Approvado em SI de agosto. 

I 
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'l'ransumpto Ohservaçõe~ 

Manda ouvir o oovorno sobro o re- Da Commissil.O do Repros,mtações e Petições, 
rtuerimonto dg tenente-coronel !'e-
dro Jorge Brandão, pedindo coi1ta- Vide parecer n. 152, 
gom do tempo. 

Manda archivar os l'C(!Ueriment.os de Da c.:mrniss:lo de_Reprcscntações () Petições. 
Aristogiton I<'ran()U, Romualdo R. 
do Rezende e Gentil ltodrigucs Cha· Approvat!o om :n de agosto. 
vos, pedindo lic0nças, 

Propõe Re.ia approvada a lndicar;ão Da Commi~sào de Ohras Publicas c Viar;ão. 
n 10, do sr. I'inhoil·o Chagas e 
outros. Approvado om 2 de setembro. 

Propõe seja ouvida a Coi:nmiss~1o de Da Commissão de Instrucção Publica. 
Or~;\mento sobro as emendas ns. 7, 
() e'lO, apresentadas ao sübstitulivo Approvado e1r. 5 de~setembro. 
ao projccto n. 8, de l!JIO. 

Manda archivar as peças pi·otocol!a- Da Commissão de Rcpresentar;ôcs c Petirjôos. 
das sob ns. 9 e 278, 

A flfli'Ovado em 5 de ;,c tem bro. 

Manda archivar o requerimento do Da Cómmissão do Reprcsentac;ôcs o Petir;õ•Js. 
tenente-coronel Pedro Jorge Bran-
dãO, pedindo contagem de tempo Approvàda em 8 de setembro. 
para effcito de reforma. 

:,[anda ouviJ' á Commissào de Orça- Da Commissão de Itcprescntaçr!os c Petições. 
mento e Contas sobre o req uel'i- . 
mento de José Domingues Gomes Approvauo em 8 de setembro. 
Lima, ex-collector em S. Domingos 
do Prata, pedindo restituiçfto do 
dívcr~as quantias que tem do reco-
lher aos cofres do gstado. 

Remei te ao governo a peça protoccl· Da ccmmi~são do OrGamento o Contas. 
lada :sob n. (i00, 

Appro1·auo om 8 do setembro. 

Propôe seja approvada a indic:wão Da commis~ào de Obras Publicas c Viaç:'lo. 
n. !J, do sr. José Christiano e Ôu-
tros. Approvado em 8 de setembro, 

Remette ao Secretario do Interior 0 Da coinmissào de OrGamentv:e Con1as. 
r~.querir!1ento de d,. Marianna Au- · 
gusta Duis de Ma~alhães, pedindo Approvado em 8 de setembro. 
pagamento de addtcionaes. 

ll!anda archivar 0 r<ltuerimento do Da commissão de Iteprcsen1ações o Potir;õcs. 
cabo Evaristo chaves; pedindo con· , . 
tagcrn de temdo. Approvado em 8 do ~.:,tembro. 

Manda archivaJ• o requerimento do Da Commissào de ltepresenlaçiias o Poliçôcs. 
rlirectot• •'o n·rnpo escolar de Car-

. mo do Rio (~!aro, pedindo auxilio Approvallo em 8 de selelllbi·o. 
tlecuniat io, 
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!Manda archivar o requel'imento de Da commissio de l'epro· t · 

Joaquim José de Figueiredo, vigia· ' ' sen açocs. e Petições 
fl~cal em Barra do Manhuassú, pc~ Approvado. em 8 do sotr,rnl , · ' 
dmdo contagem de t,empo. ·· · , >ro. 

1\Ianda archivar o rrérpi~rimcnto do Oa commissào de Repre<;c 1. • . • 
Jll'?fessor r\lllccto Alemo de l\fe- n <lÇoes e Petições,. 
d~,Iros, pedmdo contagem de tr!lll~ Approvado óm 8 de setembro po. . • 

Remetle ao govcmo o requerimento 'oa commissúo do Obras. p 1 I' . 
dos habitantes de S .. José de c a- · u) 1.cas o VIaçào 
r~lw, município d1; Ara~suahy, pe- Approva.do em 8 do setembro ' 
dtndo construcção do uma estraJa · · • 
de rodag-em. 

· ItemettG ao Sect'e_tm,io do lnterioJ· Da commissão de 'Instrucr.fto Pubr 
dua_s, reproscntar}oos do J eronymo ' IC::t, 
Enul!ano de Figueiredo, directot· Approvado em lO de setembro. 
do grupo oscolat· de carmo do Rio 
Cluro, snggorindo diversas medi-
das. · 

Propôo soj!l ouvido o governo sobro Da commissào de Constituiçào 
o rer1uorJmento de cornelio Villela tir•.a ' 
Nunes, pedindo contagem de tem- ' ' 
po. Appl'ovado em lO do setembro. 

Legislação e Jus-

Propo1' 2o ~o1'ja approv\lda a indicaç.úo Da commissão do Obras Publicas e \T' ,.·· 
n: ' ( o ~r. IgnaciO Barroso o ou- '· Jar,,to •. 
ti os. \ 1 d ' ppi·ovac o om lO u setemb1·o. 

ltcmetto ao Seci·etal'io do lntcri . D . . 
rerruerimonto de d Nila B' . OI. o a commissao de RopJ·esentações c Peti~>Ocs l\Ionçã ,, d • cn.Jmmn ~ , •· 
~o, d' 01 :~ar oso, pedindo dois an- Approvado em 12 de setenJl>t'O, s. e Iconça para tratar de ne-gocias. 

Romotto é~o governo o re1ruerimcnto D , . , , 
d? esc;rn:ào Francisco Franco, pc- a commJ~~ão de Rcprcscntar,~ôes e Petiçôes. 
dmdo tlms annos de; I iconçu. 

Approvado em 12 do setembro, 

Rem~tto á commissào de Orçamento Da comm· .. 
c Conta~ o projccto n. J:l8, de 1914. tssão de ,\gncnltura c Indnstria, 

Approvado em lG do Retem bro, 
:\funda m·chivur a per;a protocollDda 

sob n, s:lO. Da eonuniss'lo d o. , , o 1 c}amcnto o Contas. 
Approvado em 16 de setembro, 

Manda arehi v ar o l'üqncrimonto de Da commiss'lo de co t't · 
Hilarino .Eugenio de 'l'oledo e ou- tiça. ''' ns 1 Uiçào, Logislac;âo 0 Jus-
~ro~, pedmdo pagamento de custas 
J~Jdtciaes, como fnnccionarios do ,\pprovado em 1G de seteml . 
foro de Alfenas. · Jl o, 
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1921 170 Propõe seja ouvido o governo sobre Da commissão de Constituiçào Logisla1;ão c Jus 
o requerimento de d, Maria 0?1?- tiça, 
res Alves viuva do cabo OvJdiO 

om 16 de setembro. Alves de Andrade Nogueira, pedin- Approvado 
do favores da Caixa Beneficente Mi· 
Iitar. 

1921 171 !\!anda archivar o re![Uerimento do Da commissào do I<'orça Publica. 
sargento reformado Luduvico Lud-
gero Cunha, pedindo reversão ao Approvado em 16 de sctmnbro. 
serviço activo. 

'1921 172 Manda archivar a 
sob n, 331. 

peça protocollada Da commissi\o de Orçamento c Cont:..s. 

Pendo do discussào, . 

Pareceres· das Com missões Permanentts da O amara, . apresenta-
dos em 1922 

o s:: o 
< 

19U 

1922 

1922 

1922 

1922 

1922 

. 1922 

1922 

!1.922 

1~122 

o 
<• Observações 'l'ransumpto 
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173 

171 

175 

170 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

I 

Propõe quo soja reconhecido q rn:o- Da. commisstw do Constituiç~1o I,ogislaçào e .Jus-
clamado deputado pülfk pnmcna liça. 
cil·cumsCI'i[H;úo o s1·. Daniel Scra- . 
piáo do Carvalho. Approvado em 19 du JUlho, 

Propllo quo soja I'CCOI~hcciuo ? pr?- Da. com missão de Co'n:-:liluiçào Logislac;iio 0 Jus-
clamado dcputauo pela tcrcemt cu·. t1ça. 
cumscJ·ipc;ào o sr. Agonor Augusto 
da Silva C:mCido. ,\pprovado em 1\l do julho, 

Propõe que ~ojam rcconhceit~o o pro· Da, cGnHnisstlo de Consliluiç~lo Legislaçào 0 Jns-
clamado deputado pela s~t11na. c !I'· t1~a. 
cum~c1·ip1;ào o sr. Noraldmo L1ma. 

Approvado orn 10 de julho. 

Propõs c[IIO sejam reconhecido~ e pro- Da. comnlis;~lo tlc Constituiç~\o Logisl:H;ilo e Jus-
clêtrnados ucputad08 pela deeuna tlc;a. 
ci 1 cumscripçào os srs. Antcnor de 
}'aula c Silva e Virgilio ,',[vim de Approvado em 19 do julho. 
Mello Franco. 

Propüo que soj~t I·oconh~cid? e pro- Da. commis:oào de Constiluiçüo Legislação c Jus-
clamado deputado pela decuna Jll'l· tlça. 
meira circum~orip1;áo o sr, Gudes 
teu de Sá Piles, Approvado em lCJ do julho. 

Propüe que sejam solicitadas infor- Da commissào de Representações He!1nerimon-
ma!'ÜCS do governo sobro o 1·eqne- tos e Petit~ües. ' 
rim'ento de Ignacia Ferreira Uni- ' 
maràcs, d;rectora do grupo escolm· Approvado em l7 de agosto, 
«Henrique Diniz•. 

Propõe ![ue seja rcmottido ao govci·· Da cornmissllo do Rcprese',taçôcs, Rec1uerimon-
no o requerimento de José Hornur- tos o Petições. 
desf.de Paula <\J·oeira para cscla-
rcecl' com su:J. tnforma•;ão Approvado em Hl de agosto. 

Propôo 1p1e soja archivado nm olli- Da cornmi~são do ConstituiPào Len·islaçüo c Jus-
cio do sr. Secretario do IntcJ·iol' tiça. • "' 
enviando emendas ao projocto do 
codigo do Processo Civil. Approvado em 2l de agosto, 

Propüc que seja rcmettido ao Secrc- Da commissi\o do Obws Publicas c ViaP.ào 
tal'io da Agricultura a peça p1 o to- . ' ' 
collaua sob n. 738. Approvado em 2l du agosto, 

Propô<;· o ué ~cjam rcnnettit!os á com- Da co1iuniss:lo de Legislaçã.o e Justiça, 
mi~sào gspncial as pe1;as protocol· · 
la das s,ob. 9 n,. ~·73, , . Approvado em 25 Jc agosto. 

s. c.-18 
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Propõe que sejam archivadas as pc- Da commissào de Legislaç1l:o e Justic;a. 
P-as protocolladas sob os ns. 197, 
{65 0 &71. Approvado em 25 de agosto. 

Propõe que sejam attendidas as for- Da commissão Orçamento e r:ontas. 
malidadcs flscacs, quanto as peças . 
protocol!adas sob ns. 700 e M7. Approvado em 21 de agosto. 

Propõe que seja indeferida a peça Da commissào de Orçamento c Contas. 
protoco!lada sob o n. '1!)0. 

Approvado em 24 de agosto. 

Propõe quo seja enviado ao governo, Da commissão de Orc;amento e contas. 
para informaçôes, a peça protocol-
idda sob o n. 827. Approvado em 21 de agosto. 

Propõe 0 archivamcnto da peça pro- Da commissào de ürçame.nto e Contas. 
toco!lada sob o n. 8•15. 

Approvado em 25 de agosto; 

Propõe <rue sejam soli~ítadas inf~r- Da commissào de Pctic;ões. 
maC'õcs da Secretaria do Intenor 
solJf·e um rcctucrimento de d. Alice Approvado em 25 de agosto. 
Itihoiro, p~of.ossora do grupo esco-
lar do Christma. 

p ropõc que sejam soli.citadas inf~r- Da com missão de Petições. 
mac;ões da Secrctarm do Intcnor 
sobro o rcc1ucrimcnto do sr. Eula- Approvado em 2·1 de agosto. 
iio Baptista da Silva, director do 
grupo escolar do Japão. 

Propõe que seja ouvido o governo Da commiss<'to de Requerimentos Pctic;ões c R 
sobre um requerimento do sr. Ar- presentac;ões. 
gemiro Dias da Costa, oscrivi'lo de 
)Jaz e do Registro Civil, da cidade Approvado em 2<1 de agosto. 
de Carmo do Rio Claro. 

Propõe que seja remettido á junta .. 
de Recursos Eleitoraes o recurso Da commissào de camaras MunrC!paes. 
interposto por um vereador da Ca-
mara de S.Sebastião dos Correntes. Approvado em 2G de agosto. 

P repõe f[Ue sejam solicitadas do go- . . 
verno informações sobre um reque- Da commissão de Legislação e Justiça. 
rimcnto de G raciliano Constantmo. 

Approvudo em 2G de agosto. 1 
Propõe que seja ouvido o governo 

sobre uma petição do dr J ovelino Da· commissão de Orçamento e Contas. 
M i n e i r o , director da Escola de 
Pharmacia de Ouro Preto. Approvado em 28 de agosto 

•\ ,; . . ' ' \ 

194 Propõe que seja archivada a peça Da oommissâo dê PetiÇõe·s. ·· 
protocollada sobre o n. 7~2. 

Approvado em 29 de agosto. 

19!2 

l(l22 

l\l22 

1\lU 
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19x2 
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lU:> Propõe que sejam solicitadas infor- Da comrmssao de Requerimentos, Representa-
mac;õ~s do governo sobre o reque· ções c Petições. 
rimento do sr. Deoc;leriano de i\Io-

19ti 

197 

Hl8 

199 

200 

201 

202 

203 

:?01 

~05 

20G 

rae~, collector estadual de Forta- Approvad<l 28 de agosto, 
leza. 

Prop•jo que, seja indeferido c archi- Da commissào de Lcgislaç1'io e Jn~tiça. 
\'ado um i'ecrucrimonto de d. Maria 
Dolores Alves. · Approvado em 30 do agosto. 

Pt·opõc quc,por intormcdio da !Ilesa, Da commiss:\o de Obras Publicas e Viat;i:ío. 
se oflick ao Ministro da Viat;;lo so-
J,ru ét c.real':lo de nma estat;ào t<lle- Approvado em 81 de agosto. 
phonica ern S. Antonio do Gua-
nhitos. 

Pl'opõe que sejam altendidas as for- Da commissào de Orçamento e Contas. 
rnalidades 1lscacs para que se poJsa 
tomar conhecimento das pct;as pro- Approvado em 30 agosto. 
tocolladas sob n. 8Gl c 8\JS. 

Peopôo seja a peça protocollada sob Da commiss!l.o de Orçamento o Contas. 
n. llll rcmcttida ao ~r.Secrctario 
do Interior para sohre a mesma Approvado em 30 de agosto. 
m in istn\!' informações. 

P!·opõe C[ll0 se pcc;am informaçücs Da commissi:ío de Pe~ic;ôes. 
ao govemo sobre um recruel'imcnto 

do sr. l3ast!io Baptista da Silva, Approvado em 31 de agosto. 
profcs:;or da Escola Regional de 
Ouro Fino. 

Propõe C[UC >>ajam archivadas as pc- Da cornmiss!io de Legislar;tto o Justiça. 
c;as pt·otocolladas sob os ns. 7'2G 
~.180 e 1 n:J. ' Approvado em 31 de agosto. 

Propõe que seja ouvido o governo 
sob,rc um recruerimcnto do dr. An- Da commissão de Logislaç.ão e Jusliça. 
tont~ Augusto Celso Nogucim, juiz 

, de direito dtt comarca de 1\Iarianna, Approvado em 31 de agosto. 

! Propôc que seja ouvido o governo Da commissão de Saudc Publica. 
· do l~st;;u1o, sobre um requerimento 

do sr. Soter Gont;alves Drumond. Approvado om 21 de setembro. 

Prop~c <[Ue scj?- ouvido o sr. Sccre- Da comrnissão de Oor<"umento o c t 
tat'JO do lnterwr, sob1·e um recpw- ' on as. 
!'Ímcnlo do almoxarife da mesma Approvado em 4 do setembro. 
Sccretal'ia. 

Propõe soja ndcftwido nm re<tncri- Da commiss:\o de Orçan:cnto o contas, 
monto eonstnnt.o d;t pct;:.\ protocol-
lacla sob n. 851. Approvado em ,J de setembro. 

P ropõo sej arehi vada a peça pro- Da. commissão de Constituição, Legisl:wilO 0 Jus: 
tocolla 1 ~ob n. 10. t1ça. . ' 

Appovado em 6 de setembro. 
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Propõe que ~eja enviado á Commis- Da commissào de Constituil'ii.o, Legislação e Jus-
sào incumbida da divisão adminis- ti•;a. • 
trativa do Estado, o rcquol'irnento 
em rgw é solicitado a rnudan•;a da Approvado em 5 do setembro. 
séde do districto de Rosario. 

208 Propõe rtuc sobre o requerimento de Da commiss<lo de Constituição, Legislação 8 Jus-
Adolpho IIennogencs de ~foracs, tiça 
e-;crivào do crime de Camhuhy, ~c- · 
jam solicitadas inforrnar;ões do go- Approvado em \J do sctcmhro. 
verno. 

2G9 Propõe que um rcrlucrirnento do dr. Da.commiss11.o de Constituir;M, Logisla!;!lo o Jus-
.Tosé !tangei sr:>ja archivado, tiça. , 

Approvado em 9 de setembro, 

210 Propõe r1uc se peçam informa ôcs Da commissào de Orr;amcnto e Contas. 
do governo solJre a peça protocol-
Jada ~oh n. 837. Approvado em 1.J. de setEOlllhro. 

211 Propôo seja archivada a per;a pro- Da commissão tle Instrucr;ào Publica. 
tocollada sou o n. u;G. 

212 

213 

21-1 

215 

2113 

')1-
~·' 

Approvado em IG do sct0mbro. 

Propõe que ~obre a peça protccol- Da commissã:0 de Or·camcnto e Conbs 
Inda sob n. 751 -seja ouvido o go- . . • . '·' . · 
verno. Approvado em 15 de setembro. 

Propõe que· sé peçám inforinar;ões do Da· com missão de Orçamo~ to o contas. 
governo sobre a poça protocollada 
sob n. ~m. Approvado em 15 de setérnb:o. · 

Propõe que so!Jrc _a pcr;a_p:otocol!a- Da commissão de o ça;ncnto o cont·a~. 
da sob n. GiR sepm solrcrtrvlas m- - . 
formar;ões do governo. Approvado em 15 de setembro. 

Propõe IJU<J s(·jam indoféi'idas as pc· Da. .commis-;ãO de Orçar;JCnto e contas 
ças protocolladas sob o~ ns. 83G • 
197, ()(3, 938, \J6\J, \J72 e \12·3. ' Approvu.do em 1G de i'>Olombro. 

P ropôe que sobre ,a l'eç_a prot_oco1- Da com missão do Orçamento o Contas. 
lada sob o n. 973, SeJa ouvrdo o · 
governo. ,\.pprovarlo em 15 de setembro. 

PJ·opõc I[UO seja archivado um rc-
querirn<Jalo do sr. gnéas Dclveaux Da cornnlÍ~~ào do Or·r.amento 0 c t ,· 
l'mto Coelho, enviando-se copia · ' on as. 
do mesmo ao Poder Executivo. Approvatlo em JG de Séternbro, 

J!l22 218 Propôr. archivamenio ria pcl.iç~\o de 
J,Llvenat.~ 1\!llanol, nlrnox~r:fe da Da cornrnissúo tle Or·parnonto o Contas. 
Secrewna do Intonor,-etlVIaurlo- ' 
so :opia rla mesma ao Podei' Exe- Approvado em lG do sotcmll'O 
Cllll\'0, - ' J ' 

19~2 .219 
Pctiçôes. 

P roprie seja,. nr?hivado o requeri-
mento de fqrmmo I arbosa, solda- Da commissào dA Reprcscntal'ões 0 
do reformado da For(;a Publica. ' · ' · 

Approvado em 18 de setembro. 

f. 
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1922 

1922 

l!l22 

19.22 

1022 

l'J22 

l!l22 

1922 

1922 

1922 

220 

221 

222 

223 

22<1 

22fí 

Propõe se ouça o governo sol_ore o Da commissão de Orçamento e Contas. 
conteúdo da peça protocollada sob 
o n. 1.023. Approvado em 18 de setembro. 

Propõe que seja enviada ao _governo, Da cornmissào de Orçamento e Contas. 
para ser tomada em consJdoração, 
a poça protocollada sob n. 853. Approvado em 10 do setembro. 

Propõe que sejam ~n_viadas ao go- Da commissào de Orçamento e Contas. 
verno diversas pelir;oos de col_Jccto-
l'eS e escrivàes de collectorias do Approvado em l!l de setembro. 
Estado sobro melhoria de vanta-
gens. 

Propõe que sobre o laudo prof~rido Da cornmissào de Negocias Inter-E:3tadnaes. 
pelo dr. Epitacio Pessoa, pl·esidon-
te da Republica, relativamente. aos Approvado em 1\J de setembro. 
limites entre os gg(ados de l\hnas 
e o de Goyaz seja aguardado o 
trabalho dos t~chnicos, para a sua 
approvação. 

Propõe que sejam archivados as pe- Da cornmissfio de Orçamento e Contas. 
ça~ protocolladas fOb os ns. 62\l, 
754. i52, 7/G, 730, 62.5, 801, <181, 3\J Approvado em 20 de setembro. 
e 78.'3. 

Propõe tlue sejam enviadas ao govet:- Da commissil.o de Orr;é\mento e contas. 
no para serem tomado;, em consi-
deração, as peças protocolladas sob Appl'ovado em 20 de setembro. 
os ns. 48'J, 75G e \J7l. 

226 Propõe r1ue sejam archivadas as P,e- Da commiss1ío de Orçamento e Contas. 
ças protocolladas sob os ns. 162, 
185, 502, 5\J7, 6\J8, 806 e \J50. Approvado em 20 de setembro. 

227 Propõe que as perdas protocolladas Da cornmissão de Or~tamcnto c Contas 
sob 0s ns. 5i8, 1\17, l:l18, 635, 5\J7, • 
753, 805 e 451 sejam archivadas. Approvado em 20 de setembro. 

228 Propõe que sejam archivadas as pc- Da commissiio do Orr;amento e Contas. 
ças protocolladas sob os ns, 630, 
567 c 561. Pende de discussàO. 

Pende de discussãO. 

22\l Propõe que a peça protocollada sob Da commissiio de Orçamento c Contas. 
o n. 585, seja archivada. 
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TJ'ansumpto Observações 

l!l22 Jl!anifestando o apoio e solidarieda- Ap:-esentado e approvado em :?5 de julho. 
do CongTosso 1\Iini'Íl'o ao sr. dr. 
Epitacio da Silva Pessoa, presi-
dente da Republica. 

Manifestando o apoio P. solh~arieda- Aprc~entado e approvado em !!5 de julho. 
de do Congres~o i\linP.il'o ao sr. dr, 
Arthur da Silva Ber·nm·des, Jlresi-
dente do Estado. 

I9l2 

s. c.-19 
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