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Attendo ao que exige o Regulamento da Secretaria da Camara do· 
Dep~tados? ap:esentando o relato rio e synopse dos trabalhos referentes á 2. • 
s~ssao ordmar1a e á extraordinaria que teve inicio em 13 de dezembro ul-
trmo. 

~s sessõe~ preparatorias, para a sessão ordinaria, consoante ó que de-
t~r~nma o Hegnnento Interno, começaram a 11 de julho do anno findo, pre-
sichdas---:, umas, pelo sr. Euler Coelho e outras pelo sr. Bias Forte~, e du-
raram ate 15 do mesmo mez quando se verificou numero leaal l)éU'a a instai-
I - l ' o rH;ao fJO ornne do Congresso· Legislativo. · 

Essa solemnidade, presidida pelo Sl'. senador Diogo de Vasconcellos, se-
cretariado pelos srs. deputado Euler Coelho e senador Jacques .Montandon, 
teve logar no dia 16, estando presentes t14 congressistas, e constou da leitura 
da .Mensagem Presidencial pelo sr. dr. Fernando :Mello Vianna, Secretario do 
Interior, que fôra recebido com as honras habituaes por toda a assistencia e 
acompanhado por uma commissão composta dos srs. senador Gabriel Santos e 
deputados Elpidio Cannabrava e Ferreira Pires, pouco antes sorteados para 
tal fim. 

Terminada a leitura daquelle documento, retirou-se, com as mesmas for-
malidades, o sr. secretario d'Estado, declarando, em seguida, o sr. Presi-
dente-estar installada a 2." sessão da 9." legislatura. 

A' sessão de installação compareceram os demais srs. secretarias d'Esta-
do e auxiliares do governo, as altas auctoridades federaes, estadoaes e muni-
cipaes, o corpo consular e elevado numero de, pessoas de destaque, representan-
tes das diversas classes sociaes. 

Em 17 de julho realizou-se a 1." sessão ordinaria da Camara, presidida 
pelo sr. Bias Fortes, funccionando como secretarias os srs. Euler Coelho e 
Camillo Chaves e presentes os srs. Argemiro de Hezende, Gomes Pereira, El· 
pidio Cannabrava, Olyntho .Martins, Viviano Caldas, Mario Mattos, Sandoval 
Azevedo, Rubens Campos, Bernardino Vieira, Edelberto Lellis, Agenor Al-
ves, Odilon Braga, Hibeiro da Luz, João Antonio, Leão de Faria, Modestino 
Gonçalves, José Christiauo, Castello Branco, Claudemiro Ferreira, Paulo Me-
nicucci, Francisco Lessa, Agenor Canedo, Mello Franco, Pinheiro Chagas, li'er-
reira Pires e Adelio .Maciel. 

Procedeu-se á eleição da Mesa e das commissões, sendo constatado este 
resultado : 

( 
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POLICIA (Mesa) 

Presidente, Bias Fortes; vice-presidente, José Braz; 1.0 secretario, Euler 
Coelho; 2.o secretario, Camillo Chaves; supplentes dos secretarios, Claudemiro 
Ferreira e Domingos de Rezende. 

CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Elpidio Cannabrava, João Beraldo, Odilon Braga, Duque de Mesquita e 
Agenor Alves. Interinamente ser·viram nesta Commissão os srs. Mello Fran-
co, Celso Machado e Francisco Lessa. 

ORÇAMENTO E CONTAS 

·Leão -de ·Faria, Ribeiro da Luz, Pinheiro Chagas, Christiano Machado e 
-Sandoval Azevedo. Serviram interinamente nesta Commissão os srs. Olyntho 
-:Martins, Ferreira Pires, Ignacio Barroso, Paulo Menicucci e Gomes Pereira. 

FORÇA PUBLICA 

Pedro Laborne, Agenor Alves o Bernardino Vieira. Interinamente servi-
. ram nesta Com missão os srs. Gomes Pereira o Olyntho Martins. 

REPRESENTAÇÕES E PETIÇÕES 

·Silva Fortes, Ignacio Barroso, Mo destino Gonçalves, Edelberto Lellis e 
·Celso Machado. 

CAl\IARAS 1\IUNICIPAES 

Agenor Canedo,·Rebello Horta e Mello Franco. Iüterinamente ·serviram 
nesta Commissão os srs. Cordovil Pinto Coelho, Edelberto Lellis, Antenor 
Silva e Ferreira Pires. 

AGUICULTUltA E INDUSTRIAS 

1Castello Branco, Gomes Pereira e Pf!.ulo Menicucci. 

OBRAS PUBLICAS E VI~ÇÃO 

Viviano Caldas, Argemiro Rezende, Mario Mattos, Enéas Camera e Fran-
cisco Lessa . 

SAUDE ·PUBLICA 

Rubens Campos, Annibal Assumpção e .Cordo_vil Pi~t~ Coelho. Servh·am 
intérinamente nesta Commissão os srs. Adeho Mac1el e VIvtano Caldas. 

HEDACÇÃO DE LEIS 

Washington Pires, Ignacio Murta e Adelio Maciel. 
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TIUBUNAL ESPECIAL (Mixta) 

:Membros effectivos-Adolpho ~ianna, Antenor Silva e Pinheiro Chaga~. -
Por parte do Senado foram escolhidos os srs. Diogo Vasconcellos e Pericles; 
Mendonça. 

Supplentes-Argemiro R~zende, Eurico Dutra e Francisco Lessa. Por. 
parte do Senado foram escolhidos os srs. Miguel Lanna, Vieira Marqus e Ga--_ 
briel Santos. 

-No mes~no dia 17 a C~un~ra fez uina sessão ext~aordinaria em que, alêm 
da apresentaçao, pelo sr. RüJmro da Luz, de um proJecto concedendo o credito 
necessario para o governo do Estado cooperar com o da União na defesa do 
regi_I~wn e no restabelc~imcnto da ordemyublic~, f~i approvada u~a moção, 
justifiCada pelo sr. MariO Mattos, de apoiO e solidariedade aos Pr·esrdentes da. 
Republica e do Estado, drs. Arthur da Silva Bernardes e Raul Soares de Moura. 

-Na r>GfJéJão de 18 de julho foram lidos officios: do 1.0 secretario do Se-
nado, communicando a eleição da Mesa dessa Casa do Congresso; dos deputa-
dos .João Lisboa, Eugenio de Jlfiello e Rocha Lagôa Filho, apresentando re-
nuncia dos seus mandatos. 

Usaram da palavra- requerendo manifestações de pesar pelo fallecimento 
dos antigos congressistas, drs. Francisco Augusto Pinto de Moura, José Au-
gusto de Assis Lima, desembargador Antonio Augusto Velloso, Olympio Bor-
ges, Bernardino Augusto de Lima, Augusto Gonçalves do Souza Moreira e Au-
rr~lt!lo I.z;al, respectivamente, os srs. deputados Sandoval Azevedo, Leão de 
Faria, Adolpho Vianna, Adelio Maciel, IUbeiro da Luz, Viviano Caldas, Ma-
rio :Mattos e Claudemiro Ferreira. 

-Em 19 do mesmo mez foram reconhecidos deputados os srs. drs. Enéas. 
Camera e Celso Machado, os quaes, em seguida se empossaram das respecti-
vas cadeiras. 

-Na sessão de 21 o sr. Adolpho Vianna requereu um voto de pesar 
pelo fallecimento do monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro, no que con-
cordou a C amara. . 

Foram reconhecidos e proclamados deputados os drs. Christiano Macha-
do e Alfredo. Baeta Neves, que tomaram posse de suas cadeiras. 

-Na sessão de 25 a Camara, sob proposta dos srs. Ferreira Pires, Go-
mes Pereira e Christiano Machado, prestou varias homenagens á memoria 
do senador Bernardo ~Ionteiro, fallecido na vespera. _ 

-A Camara tomou conhecimento de uma Mensagem do sr. Presidente do 
Estado, propondo a fixação da Força Publica para o exercicio de 1925. 

-Na sessão de 4 de agosto orou c! sr. Enéas Camera-para solicitar um 
voto de pesar pelo fallecimento do .senador Camillo de Britto; a Camara 
attendeu a esse podido. 

-A Camara prestou, na sessão de 5 de agosto, as maiores homenagens 
á memoria do dr. Raul Soares de Moura, fallecido no dia 4, em pleno exer-
cício do catgo de Presidente do Estado. Falou em primeiro logar, communi-
cando á Casa o infausto acontecimento, o sr. Presidente Bias Fortes, seguindo-
se com a palavra os srs. Modestino Gonçalves, Agenor Alves, Sandoval Aze-
vedo, Odilon Braga, Adelio :Maciel, Ril>eiro da Luz, Camillo Chaves, Olaude-
miro Ferreira o Olyntho Martins, todos deplorando o desapparecimento do 
eminente estadista republicano, sendo unanimemente approvadas as demons-
trações de pesar propostas. 
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-Na E?essão _de 9 de agosto o st·. Euler Coelho lembrou ser do justiça 
que a Cama:·a desse um voto de pesar pelo fallecimento do ex-deputado co-
ronel Antomo Leão Monteiro de l\Ioura; a proposta do st·. Euler Coelho foi 
approvada. 

-Em 13 do mesmo mez prestou o compromisso regimental, empossando-
se de sua cadeira, o sr. Domincros Ribeiro de Rezende, deputado ultimamente 
e~i~. o 

-Na sessão de 23, ainda daquelle mez, approvou a C~mara,_ unanime-
n;ente~ duas moções: de apoio á administração d? Dr. _ülegarw Mactel na Pre-
S!det~ma do Estado, fundamentada pelo sr. Ferretra Pt_res ; de applausos e so-
hdarwdade á candidatura do sr. Dr. Fernando Mello Vtanna ao car·go de Pre-
sidente de Minas para completar o actual quatriennio, justificada pelo sr. San-
doval Azevedo. · 

-Na sessão de 13 de setembro o sr. Pinheiro Chaoas propoz, sendo ap-
provado, um voto de applausos_, .á .mesa da Camara, pelo modo intelligente, 
dedicado e efficiente com que dll'lgm os trabalhos parlamentares. O Sl'. Pre-
sidente agradeceu o gesto da Camara, tendo palav;as de louvor aos srs. de· 
putados, que decididamente concorre_ram par~ o exlt.o al:ançado. 

-No dia 15 effectuou-se a ultnna sessao ordmarta da Camara e a 16 
teve logar 0 encerramento ~olemne dos trabalhos do Con~resso, em sessüo pre-
sidida pelo sr. senador Dwgo de Vasconcellos, secretartado pelos srs. depu-
tado Euler Coelho e senador Olympío Mourão. 

SESSÃO EXTRAORDINARIA 

As reuniões preparatorias da Camara para a sessão, convocachs extr·aor-
diúariamente pelo sr. Vice-Presidente do Estado em exercício, tiveram inicio 
a 9 e foram até 12 de dezembro proximo findo, presididas, -umas pelo sr. 
Bias Fortes e outras pelo sr. Euler Coelho. 

-No dia 13 do mesmo mez, t~ndo sido verificado o numero preciso de 
sen~dor~s e deputados p~ra o funccwnamento do Congresso, em sessão extra-
ordmarJa, realizou-se a mstallação solemne do mesmo, tendo comparecido o 
Dr. Sandoval Soares de Azevedo, secretario do Interior, que procedeu á lei-
tura. da Mensagem do sr. Vice-Presidente do Estado em oxercicio, dando o 
:n;ottv<? da. convocação. extraordinaria: a apuração do ultimo pleito pre-
S1denmal e a conveniencia de se tratar da reforma jndiciaria do Estado. 

-Na primeira sessão ordinaria da Camara, em 22 de dezembro, oraram 
os deJ?utados Viviano Caldas, Olyntho Martins, Ignacio Murta, Mello Franco 
e ~mico Dutra, requerendo votos de pesar, que foram concedidos, pelo fa~
lem~ento dos srs. deputados Carlos Stlva Fortes, João Antonio,Lop~s de Ft-
gumredo, Conego Manoel Alves, Antenor Silva e senador I• 1·anctsco Es-
cobar. 

-No dia 17 de janeiro realizou-se a ultima sessão ordinaria da Camara, 
tendo se dado a 19 do niesmo mez a sessão solemne do encerrrmento dos tra-
balhos do Congresso, na sessão extraordinaria. 
· Durante a 2." sessão orclinaria da 9." Legislatura a Camal'a funccionou 

GO vezes, realizando 6 sessões preparatorias, 43 sessões ordinarias, 6 extraor-
dinarias e 5 reuniões. 

O Congresso realizou duas sessões, sendo uma em 16 do julho, pal'a sua 
installação; outra em 16 de setembro para o encel'ramento dos trabalhos le-
gislativos. 
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Foram apresentados á Camara, na alludida sessão, 25 projqctos de ns. 
15 a 39, inclusivé 21 A, 35 pareceres das .Commissões Permanei1tes, de us. 
57 a 91, 4 moções de ns. 4 a 6 ; um requenmento de n. 2 e uma indicação de 
n. 2, tudo contendo materia nova. 

A Camara tomou ainda conhecimento dos seguintes projectos: 
De sua iniciativa: 

1\'. 23, de 1915. sobre auxilio á industria pastoril e favores para a fun-
dação de matadouros frigoríficos ; 

N. 89, de 1921, sobre accordo com a Camara Municipal de Ouro Preto 
relatiYamente á divida desta para com o Estado ; ' 

N. 97, de 1621, sobre despezas com a commomoração do 1.° Centenario 
da Inclependencia Nacional; 

N. 2, de 1923, sobre divisas entre os municípios de Lavras e Varainha. 
N. 13, de 1923, sobre mudança de nomes de districtos de Campo"' BeÚ~ 

e de Oliveira ; 
N. 14, de 1923, dando a denominação de Sant'Anna da Vargem ao distri-

cto de Mumbuca; 
De iniciativa do Senado : 

~· 3, de 192,1, sobre reeleição de presidentes de Camaras l\Iunicipaes; 
N · 7, .de 1B24, sohrn mwlito para cooperar com o Governo Federal na 

defeRn da mte;::ridado da Patria; 
" ~\: il, do 192,1, so.bre monumento em homenagem ao finado Presidente 
.L\~~Ul .'Jr)ace~;; 

1\. D, de 192,1, sobre nova denominação do districto de Torreão e outros 
do município de Juiz de Fóra; 

N. 25, de 1917, sobre elevação de vencimentos dos ammmenses da Es-
cola de Pharmacia do Ouro Preto e do Gymnasio de Bello Horizonte. 

A Cumara enviou ao Senado, no corrente anuo, 18 projectos de lei. 
O Senado, em egual período, rememetteu-lhe 4 projectos de lei. 
Pelas duas Casas do Poder Legislativo foram enviados ao sr. Presidente 

do Estado, e por elle sanccionadas, 17 proposições de leis, a saber; 
Pela Camra ( 11 ) 

N. 196, auctorizando o Governo do Estado a abrir o credito que jul()'ar 
necessm·io para cooperar com o da União na defesa do regimen constitucio~al. 
(Lei n. 859, de 9 de agosto de 1924); 

N. 197, fixando a despeza e orçando a receita do Estado para o exerci~ 
cio de 1925, (Lei n. 875, de 25 de setembro de 1924); 

N. 198, dispondo sobre os prazos para reclamações, lançamentos ou resti-
tuições de imposto e contendo outras disposições (Lei n. 873, de 23 de setem-
bro de 1924; 

N. 1 g9, autorizando o Governo do Estado a rever a legislação sanitaria em 
-vigor e contendo outras disposições (Lei n. 867, de 19 de setembro de 1924; 

N. 200, auctorizando operações de credito para o apparelhamento da Rêde 
Sul-l\Iineira e contendo outras disposições (Lei n. 870, de 23 de setembro de 
192,1) ; 

N. 201, estabelecendo as divisas entre os municípios de Lavras e Vargi-
nha (Lei n. 866, de 19 do setembro de 1924) ; 

N. 202, estabelecendo as divisas entro os districtos de Papagaios e Mara-
villws, no município de Pitanguy (Lei n. 865, de 19 de setembro do 1924) ; 
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N. 203_, mandando denominar-se «Raul Soares• o município de .Matipoó 
(Lei n. 86~, de 19 de setembro de 1924) ; 

. N. 204, modificando o imposto territorial e contendo outras disposições 
fiscaes (Lei n. 87,1, de 23 de setembro de 1924); 

N. 205, dispondo sobre reforma de officiaes da Força Publica do Estado e 
contendo outras disposições (Lei n. 863, de 19 de setembro de 1924) ; 

N. 206, dispondo sobre crimes previstos pela lei federal n. 4. 743, de 
31 de outubro de 1923, e contendo outras disposições (Lei n. 869, de 23 de 

setembro de 1924). 
Pelo Senado (6) 

N. 442, isentando de impostos as sociedades de credito que se constui-
rem nas sedes municipaes e dc.s districtos, por iniciativa privativa e com re-
cursos proprios. (Lei n. 861, de 12 desetembro de 1924); 

N. 443, alterando a denominação de districtos e do município de Santa 
Luzia do Rio das Velhas (Lei n. 860, de 9 de setembro de 1924); 

N. 444, fixando a força publica do Estado para o exercício de 1925 (Lei 
n. 868, de 23 de setembro de 1924); 

N. 445, approvando despesas do exercício. de 1923, constantes das contas 
verificadas na Secretaria das Finanças (Lei n. 872, de 23 de setembro de 1924); 

N. 446, approvando o regulamento do ensino primario, (Lei n. 864, de 
19 de setembro de 1924); 

N. 44 7, auctorizando o governo a abrir o credito de 11:215$977, para pa-
gamento de gratificações addicionaes (Lei n. 871, de 23 de setembro de 
.1924) .. 

Estão pendentes de discussão na Camara os seguintes projectos, que ti-
veram andamento na 2." sessão da 9. u legislatura. 

De sua iniciativa : 
De 1. u. discussão -

N. 21 - A, de 1924, sobre vencimentos do guarda-livros e outros func-
cionarios do Estado; 

N. 23, de 1924, sobre mudança de nomes de districtos do município de 
Januaria; 
· N. 34, de 1924, sobre revisão da lotação dos officios de justiça. 

De 2. • discussão -
N. 89, de 1921, sobre accordo com a Camara Municipal de Ouro Preto; 
N. 2. de 1923, sobre divisas entre os municípios de Lavras e Varginha; 
N. 14, de 1923, sobre mudança de nome do districto de Mumbuca (oen-

de de parecer); ' 
N. 16, de 1924, sobre adiamento das eleições de vereadores e juizes de 

paz; · 
N. 30, de 1924, sobre divisas entre os municípios de Dores da Boa Espe-

rança e Campos Geraes. · · 
De 3 . • discussão -

N. 23 de 1915, sobre auxilio á industria pastoril e favores para a fun-
dação de ~atadouros frigorificos. , _ o • 

N. 97, ele 1921, sobre despesas com a commomora(;ao do 1 .. centenarw 
da Independencia N acionai ; 

l 

J 



IX 

. N. 15, de 1924, sobre credito para cooperar com o Governo Federal na 
defesa da integridade nacional; > 

N. ~3, de 1924, sobre reversão, no quadro da força publica do Estado, 
do alferes reformado -1\Iarcilio Antonio de Castilho (pe11de de parecer); 

N. 3H, de 192,1, sobre doação de terrenos do Estado á União para funda-
ção de estabelecimentos agrícolas. 

De iniciativa do Senado : 
Do 1." discussão -

N. 3, sobre reeleição de presidentes de Camaras Municipaes; 
N. 9, de 1924, sobre mudança de nome do districto de 'l'orreão, municí-

pio de Juiz de Fóra e outros. 
De 2. a discussão -

N. 25, de 1917, sobre a elevação de vencimentos de amanuenses da Es- · 
cola de Pharmacia de Ouro Preto e Gymnasio l\lineiro. 

N. 8, de 1924 sobre monumento em homenagem ao finado Presidente 
Raul Soares, (pende de parecer). 

Durante a sessão extraordinaria a Camara funccionou 27 vezes, reali-
zando 4 sessões preparatorias e 6 reuniões. 

O Congresso realizou 8 sessões, sendo: 

J
Un:a no dia 1~l, pm·a a sua installação; cinco nos dias 15 a 19, para tomar 

eon H;cuw:ntc da eleição presidencial realizada em 12 de outubro · uma no dia ,.,1 I ' J "',. ' ''~'~,;r~;Jwro, }Jm·a o compromisso e posse do Snr. Dr. Fernando l\Iello 
V Jmlml no cargo de Presidente.do Estado e uma a 19 de janeiro para o en-
cenarnento. dos trabalhos legislativos. 

Foram presentes á Camara, na sessão extraordinaria,; oito projectos de 
leis de ns. '10 a 4 7, seis pareceres de ns. 92 a 97; das Commissões Permanen-
tes, tudo contendo materia nova. 

A Camara tomou ainda conhecimento dos seguintes. projectos (todos de. 
1924); 

ré, 

De sua iniciativa: 
N. 23, sobre mudança de denominação dos districtos de :Mucambo e Jaca-

no nnmicipio de Januaria;: . 
N. 28, sobro divisas do districto de Grupiára,. município de Estrela do Sul; 
N. 30, sobre divisas entre os municípios de Boa Esperança e Campos· 

Geraes; 
De iniciativa do Senado: 

N. 9, sobre nova denominação do districto de Torreão, município de ,Juiz 
de Fóra, e outros; 

N. 11, sobre abertura de credito para pagamento de addicionaes. 
O Congresso approvou o parecer n. 1, da Commissão Especial, reconhe-

cendo e proclamando Presidente do Estado de Minas Geraes o Snr. Dr. Fer-
nando de Mello Vianna. 

A Camara enviou ao Senado, na sessão extraordinaria, quatro projectos 
de lei. 

O· Senado, no mesmo periodo, lhe remetteu um projocto. de lei. 
Pelas duas Casas do Poder Legislativo foram enviados ao Snr. Presidente 

do Estado, c por elle sanccionadas, 10 proposições de leis, a sabBr: 
S. C .... 2 
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Pela Camara (3): 
N. 207, traçando as divisas do districto de Grupiára, município de Es-

trella do Sul; mudando a denominação dos actuaes districtos de Toul'inho e In-
vernada e auctorizando a transferencia temporaria da séde da Comarca de 
Tremedal para Espinosa, (Lei n. 885, de 27 de janeiro de 1925); 

N. 2013, alterando a divisão judiciaria do Estado e contendo outras dispo-
sições, (Lei n. 879, de 24 de janeiro de 1925); 

N. 209, dispondo sobre a competencia dos juizes de direito para o julga-
mento de crimes previstos no Codigo Penal e sobre o. provimento de oomar-
cas de 2. a e 3. n entrancia (Lei n. 877, de 23 de janeiro de 1925). 

Pelo Senado (7): 
N. 448, auctorizando o governo a conceder aos funccionarios e emprega-

dos do Estado, a titulo de auxilio extraordinario, uma bonificação sobre seus 
vencimentos mensaes (Lei n. 876, de 23 de janeiro de 1925); 

N. 449, auctorizando o Governo a conceder isenção de impostos, pelo pra-
zo de até 15 annos, a fabricas de papel e outras industrias novas que se funda-
rem no Estado (Lei n. 883, de 27 de janeiro de 1925); 

N. 450, approvando os Estatutos da q:Previdencia dos Servidores do Es-
tado de Minas Geraes•, com modificações, e auctorizando o emprestimo á mes-
ma de tres mil contos de réis, para installação da Secção Predial, (Lei n. 880, 
de 27 de janeiro de 1925); . 

N. 451, elevando para 9.000:000$000 a importancia.a que se refere a alí-
nea-a do art. 20, da lei il. 870, de 1924 (emprestimos municipaes) e conten-
do outras disposições (Lei n. 881, de 27 de janeiro de 1925); · 

N. 452, auctorizando a rescisão ou novação do contracto com a Compa-
nhia de Electricidade de Bello Horizonte e contendo outras disposições (Lei n. 
882, de 27 de janeiro de 1925); · 

N. 453, auctorizando a abertura de creditos supplementares (Lei n. 878, 
de 24 de janeiro de 1925); 

N. 454, estabelecendo as divisas entre os municípios de Cataguazes e .Mu-
riahé e dos Municípios de Itanhandú e Passa Quatro (Lei n. 884, de 27 janeiro 
de 1925). 

Estão pendentes de discussão na Camara: 
O pi·ojecto n. 45, de 1925, sobre divisas do districto de Lagôa do Prata, 

município de Santo Antonio do .Monte (de 1. a discussão). 
O parecer n. 97, de 1925, opinando pelo archivamento das peças proto- . 

coladas sobre ns. 402, 403, 407, 414, 418, 424, e 245. 
Estão pendentes de solução das diversas Commissões da Camara, os se-

guintes papeis apresentados em 1924, na sessão ordinaria: 

Da Commissão de Constituição, Legislação e justiça 
OFFICIOS 

(*) Prot. 303-fls. 113-Do ~ecretario. do Interior, rm_?ettendo uma r~
presentação de habitantes ?e ~~Pl!losa, plmteando a elevaçao daquelle mum-
cipio á categoria de termo ]Udwwrw ; . . . . 

Prot. 308-fls. 113-De Antonio Carlos Jankons, partido~ e drs!rlb~u
dor de Bom Successo enviando uma representação de funccwnarws de JUStiça 
daquella comarca, pedindo melhoria de vantagens ; 

\ 
\ 
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(*) Prot. 348-fls. 120-Do Secr2tario do Interior, enviando uma mensa-
gem sobre a organização judiciaria do Estado. ) 

PARECERES 

(*) N. 25, de 1923, da Commissão de Orçamento e Contas sobre os re-
querimentos dos avaliadores João Borges Fleming e Raymundo' Dias de Frei-
tas, pedindo subvenção mens~l pa~a os funccionarios de sua classe. . 

(*) N. 74, de 19?4, da Comnussão de Orçamento e Contas, sobre 0 re-
querimento de Honor10 Richard e outros avaliadores judiciaes do Estado, plei-
temldo ordenado mensal. 

("') N. 77, de 1924, da Commissão de Orçamento e Contas, sobre uma re-
presentação. de avaliadores judiciaes da comarca de Pouso Alto, pedindo fixa-
ção de vencrmentos. 

PROJEC'l'OS 

N. ·16, de 1924, sobre adiamento de eleições de vereadores e juizes 
de paz. 

REPHESEN'l'AÇÕES 

(*) Prot. 274-fls. 109-De Faustino Caetano Teixeira e outros, mem-
bros d~ C~J}HI~·a Municipal de Bom Despacho, pleiteando· a elevação daquelle 
"'; rnir) ]Hcl!crarw á categoria de Comarca. 

Prot. 289-fls. 110-Do dr. José Cupertino Teixeira Fontes e outro, 
Presidente e Secretario do partido republicano municipal do Rio Casca, plei-
teando a elevação do actual termo desse nome á categoria de Comarca ; 

(*) Prct. 293-fls. 111-De Rubens Amado, presidente da C. M. de Ca-
randahy, pleiteando a el€vação do município de Carandahy á categoria de 
termo judiciario; . 

("') Prot. 304-fls. 113-Do dr. Gumercindo do Couto e Silva, presiden-
te da C. 1\I. de Bambuhy, pleiteando a restauração da comarca do mesmo 
nome ; 

(*) Prot. 317-fls. 115-Dr. José Rodrigues Coelho e padre Felix Nata-
lício de Aguiar, presidente da Camara e do directorio político de Virginopo-
lis, pleiteando a elevação desse município á categoria de termo judiciario ; 

(*) Prot. 325 ..... fls. 116-De José Rodri()'ues de Miranda Junior E. outros, 
presidente e membros da Camara :Municipal de Rio Espera, pleiteando a ele-
vação dessa villa á categoria de termo j ~Idiciario ; , . . 

(*) Prot. 327 -fls. 117 -De Hylarmo Alves Qtl Sllva e outros, presidente 
e membros da Camara Municipal de Villa Rio Paranahyba, pleiteando a ele-
vação dessa villa á categoria de termo judiciario ; 

(*) Prot. 328-fls. 117-De Hylarino Alves da Silva e outros, presidente 
e membros do partido republicano da Villa Rio Paranahyba, pleiteando a 
elevação da referida Villa á categoria de termo judiciario ; 

(*) Prot. 334-fls. 118-De José Scarpelli e outros, negociantes e pro-
prietarios residentes no Calafate, pedindo a creação de um districto de paz 
nessa localidade; 

O asterisco denota que a peça não voltou ao archivo da Secretaria; 
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(*) P,rot. 337 -fls. 118-De Gabriel Sebastião 'de Carvalho e outros, ha-
bitantes dÓ termo de Campestre, solicitando transEerencia do suas proprieda-
des e domicilio para o termo do Botelhos, comarca de Poços de Caldas ; 

(*) Prot. 345-fls. 120-De Jos'é Braulio Bl'ito, presidente da Camara 
Munici.pal e do Directorio Político de Virgínia, pedindo uma estrada de com-
municação entre esse município e o de Passa Quatro. 

(*) Prot. 346-fls. 120-De José Ribeiro Pereira e outros, presidente o 
membros da Camara Municipal e do Directorio Político de Passa Qnatt·o, so-
licitando a elevação desse 'termo á categoria de comarca; 

· (*) Prot. 347_;,fls. 120-De' Pedro Henrique Bougleux e outros, presi-
dente e membros da Camara Municipal e do Directorio Político de S. Gothar-
do, pleiteando a elevação de~se termo judiciari? á ,~ategorià de comarca ~ 

Prot. 349-fls. 120-De Manoel Ferreira lavares e outros, presiden-
te e membros da Camara Municipal de Tiros, pedindo a elevação· desse muni-
cípio á cate()'oria de termo judiciario ; 

Pr~ot. 355-fls. 121-De Balbin<) Candido de Araujo e outros mem-
bros do Directorio Poli ti co· de Sabinopolis, solicitando a elevação da' mesma 
villa á categoria de termo judiciario ; . . 

Prot. 356-fls. 122-De Olymp10 Soares Pimenta e outros, presiden-
te e membros da Camara Municipal de Alvinopolis, pedindo a reinstallação 
daquella comarca ; . . . 

Prot. 357-fls. 122-De FehciO Pererra Coura e outros, nerrociante 
do Alto Sem Pei.xe, mm?icipio c~e ~lyin.opolis, pedindo a elevação daqtfolle po-
voado á categoria de chstriCto JUChcrarw. 

Requerimentos 
(*) Prot. · 266- fls. 108 - De Fernando Barbosa, soldadd reforma:lo da 

Força Publica do Estado, pedindo pagamento de soldo integral ; 
(*) Prot. 318 -fls. 115 _: De Leonidas Antonio Rosa, pleiteando reco-

nhecimento dos direitos de. sua fallecida mulher, D. Maria Salomé Rosa 
quando professora da extincta Escola Normal de Uberaba ; ' 

(*) Prot. 338 _:_.fls. 119.- ~e Marianna Candida de Campos, pedindo 
contagem de tempo para os effeJtos de sua aposentadoria ; · 

Prot. 339 - fls. 119 -De Carlos Fernandes Góes e outros, profes-
. sores do. Ex~ernato do Gymnasio Minei:ro, pedindo gratificação por trabalhos 
extraordmarws ; 

Telegramma 
(*) Prot. 259- fls. 107- Do Dr. Cesar Franco,. juiz de direto de Juiz de 

Fóra, communicando que expediu diplomas aos drs. Enéas Camera e Celso 
Machado·. 

Da de orçamento e contas 
OFFICIOS 

(*) Prot. · 275 - fls. 109 - Do Secretario das Finanças, enviando a ·pro-
posta de orçamento da receita e 'despesa para 1925 ; 

(*) Prot. 359 _:fls. '123- De Joaquim Portilho Velloso, vereador da Ca-
mara Municipal de Santo Antonio da Tapera, pedindo auxilio para desobstru-
cção dos Hios Tapera e Santo Antonio. 

O asterisco denota que a peçnlllo voltou ao archivo da Secretaria. 
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PHOJECTOS DE INICIATIVA DA OAMAHA 
. 1 

N. 15 - de 1924, sobre credito para cooperar com o Governo da União na 
defesa das institUições republicanas ; 

N. 39- de 1924, sobre doação de terrenos á União para fundação de es-
tabelecimentos agrícolas. · 

De iniciativa do Senado: 
N. 8, -de 1924, mandan~lo erigir um :monumento ao Dr. Raul Soares 

em uma das praças desta Capital. 

REQUEHIMENTOS 

Prot. 262 .._fls. 107 -De Antonio Pedro Borges e Eliseu Alves Ferrei-
ra, avaliadores judiciaes de Araxá, pleiteando vantagens pecuniarias; 

Prot. 268- fls. 108 -De João Gualberto Lage e outros, avaliadores ju-
diciaes do Estado em Itabira, pleiteando melhoria. de vantagens para os func-
cionarios de sua classe ; 

Prot. 273 -fls. 109 -De José Pinto de Lima e outro, avaliadores judi-
ciaes de S. Domingos do Prata, pedindo ordenado fixo ; 

Prot. 276 -fls. 110 -De Renato Laaoeiro Bandeira de l\Iello e outros, 
. escrivães privativos do judiciario, ·solicita~do elevação de vencirnentps ; · 

. ("') Prot. 292- fls. 111- De Joaquim Villela e outros, Presidente e 
meml)l'OS do Asylo do Cam]:Jo Bollo, pedindo auxilio ; 

{·') Prot. 305- fls. 113- De Flavio Jardim de Miranda, amanuense do 
Asylo-Colonia de Barbacena, pedindo equiparação de vencimentos ; 

Prot. 312 -fls. 114 -Do Dr. Mario de Lima, Director do Archivo Pu-
blico Mineiro, pedindo equiparação de vencimentos ; 

Prot. 319 - fls 115 - Da· Madre Maria lYiiguel do Sagrado Coração, su-
periora do orphanato de N. s.·das Dores· de S. Domingos do Prata, pedindo 
auxilio pecuniario, para aquelle estabelecimento ; . . 

{*) Prot. 330- fls. 115 - De João da Silva· Quadros, ·professor no d1s, 
tricto de S Sebastião do Sacramento, pleiteando augmento de vencimentos ; 

ProL 344 __;, fls. 120 -- De· Virgilio Moreira de Faria· .Alvim é Epaminon-
das Machado de Barros, escrivães do fôro de 'Monte Alegre, -pedindo melho· 
ria de vantagens ; 

Prot. 367 - fls. 121, de Manoela Honorio, professora de Santa Bar bara 
de Manhuassú, pedindo nielhoria de-' vencimentos ; 

Prot. 351 -fls. 121- De· Maria Augusta da Silva, professora do muni-
cípio de Sacramento, pleiteando .melhoria de yencimentos ; 

Prot. 354- fls. 121- de José Coelho de Lima, Director do Grupo Esco-
lar «Desembargador .Drununond,. de S. José da Lagoa, pedindo equipara-
ção de vencimentos ; . 

· Prot. 358 - fls. 122 - De A velino Sarmento, Presidente da Camara Mu-
nicipal de Guarany, solicitando a cr·eação de verba para installação do termo 
de Guarany ; 

Prot. 360 -fls. 122 -De Manoel Honorio Sobrinho, escrivão do Crime 
da Comm·ca de Abre Campo; pedindo augmento de vencimentos para os em-
pregados de sua classe ; 

O asterisco denota que a peça não voltou ao archiyo da Secretaria. 
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Prot. 361- fls. 122- De Adelina de Paula Sette e outras, professoras 
ua cidade .. de Manhuassú, pedindo melhoria de vantagens para os emprega-
dos de sua classe ; 

Prot. 362- fls. 123- De Luiz Carlos Pires, pedindo pagamento de cus-
tas que lhe foram glosadas pela Secretaria do Interior. 

Da de Camaras Municipaes 

OFFICIOS 

(*) Prot. 267-fls. 108-Do dr. Eduardo de :Menezes Filho, presidente da 
Camara Municipal de Juiz de Fóra, enviando uma representação de habi-

. tantes de S. José do Rio Preto, solicitando a mudança do nome-«Torrão>> 
dado áquelle districto, para o de S. José das Tres Ilhas» -; 

("') Prot. 323- fls. 118- Do Secretario do Interior, enviando mensaaem 
do Governo sobre ratificação de limites entre os disirictos de S. José da L~goa 

. e Hemetita, do município de Itabira; 
("~) Prot. 352 - fls. 121 - De Alvaro Faria Pereira, enviando copia da 

lei n. 118, de 24 de abril de 1924, sobre divisas entre o município de Areado 
e o de Alfenas. 

· Da de Instrucção Publica 

REPRESENTAÇÃO 

(*) Prot. 271- fls. 109- De José Cypriano Soares Ferreira, e outros, 
· professores e funccionarios do Externato do Gymnasio Mineiro, em Bar·bace-

na, pedindo modificação da lei n. 844 na parte que lhes é prejudicial, sobre 
exames de preparatorios dos candidatos extranhos ao estabelecimento. 

: Da de· Saude Publica 

REPRESENTAÇÃO 

(*) Prot. 329 -fls. 117- De José Cai-los de Salles e outros, pedin?o a 
decretação de uma lei que lhes permitta o exercício da profissão de denttstas 
praticas. 

Ficaram pendentes de solução das Commissões Permanentes os seguintes 
papeis, mandados á Secretaria, no período da sesscio extra01·dinaTia : 

o asterisco denota que a peça não voltou :.;o archivo da Secretaria. 
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Da Commissão de Legislação e justiça 

CERTIDÃO 

') 

(*') Prot. 424, fls. 133, de Ramiro Botinha, escrivão de paz de Villa Luz 
sobre a renda do município daquella Villa; ' 

Prot. 424, fls. 134, de Ramiro Botinha, official do registro Civil e de paz 
provando a renda do municiqio da Villa Luz. ' 

OFFICIOS 

Prot. 372, fls. 12,1, do Secretario do Interior, enviando certidão forneci-
da pela Camara .Municipal de S. Dominaos do Prata ; 

(*) Prot. 373, fls. 124, do Secret~rio do Interior, remettendo informado 
o requerimento do 2. o Saraento da Força Publica do Estado, Maximiano de 
Britto Boracho; b 

(*) Prot. 407, fls. 130 de Americo Ferreira Lima e outros, presidente 
e memJ;>ros da C. M. de Pirapora, solicitando a elevação desse município á 
categoria de comarca; · 

(*) ,~rot. <114, fls. 131, de Arthur Napoleão de Souza, presidente d~ C. 
M · de 'I 1radentes, enviando uma representação da mesma camara, pedmdo 
restaura(;ão daquella comar·ca; 

(*) Prot. 418, fls. 132, de Saint-Clair Fernandes, presidente da C. 1\J. de 
S. Ilomão, enviando representações de Arinos, Buritys e Formoso, pedindo 
a creação de um termo, judiciario, com séde naquella Villa; 

REPRESENTAÇ~Es· 

(*) Prot. 363, fls. 123, do padre Sady Rebello, e outros, pedindo a ele-
vação do povoado de S. Sebastião de Brejaubinha, município de Virginopolis, 
á categoria de districto de paz; · 

(*) Prot. 364, fls. 123, de Francisco Mendes de Rezende e outros, presi-
dente da Camara e do Directorio Político de Rezende Costa, pedindo seja esse 
município elevado á categoria de termo judiciario; 

(*) Prot. 397, fls. 128, da Companhia Siderurgica Belgo-Mineira, recla-. 
mando contra impostos CI'eados pelas Camaras municipaes de Santa Barbara, 
Caeté, Nova Lima e Ouro Preto sobre a exportação de carvão vegetal; 

Prot. 401, fls. 129, de Pio Nuno Coelho, presidente da C. M. de S. Mi-
guel de Guanhães, pedindo a inclusão nesse município do districto de paz de-
nominado-Porto de Guanhães; 

(*) Prot. 402, fls. 129, do deputado Ignacio Barroso e outros, presidente 
e membros do Directorio Politico de Sabinopolis, solicitando a elevação desse 
município á categoria de termo judiciario; 

(*) Prot. 403, fls. 129. de Hylario Alves da Rocha, presidente da O. M. e 
, do Directorio Político do Rio Paranahy ba, protestando contra o pedido de an-
nexação daquelle município á comarca do Carmo do Paranahyba; 

O asterisco denota que a pe~a não voltou no archivo da Secretaria. 
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(*) Prot. 413, fls. 131, de José Augusto Tavares Pinheiro, funccionario 
do fôro de Carangola, pedindo melhorias de vantagens para os erJlpregados de 
sua classe; 

Prot. 431, fls. 134, de Jorge de Paula e outros, presidente e mem-
bros da C. M. e do Directorio Politico de Campos Geraes, pedindo a elevação 
desse termo á categoria de comarca. 

REQUERIMENTOS 

(*) Prot. 398, fls. 129, de João de Abt·eu Salgado, director d~ Grupo Es-
colar de Tres Pontas, solicitando medidas com relação á Prevideocia dos Ser-

vidores do Estado; 
(*) Prot. 429, fls. 133, de Bernardino José Vieira, sodado reformado da 

Brigada Policial, solicitando melhoria de sua pensão. . 

TELEGRAl\IMAS 

9~ (*) Prot. 36.5, fls. 123, de ~acari~ P!nto Dias, presidente ?a C. M. de 
Pouso Al.to, pedmdo a conserva9ao.t~rrlt~rwl do mesmo nn:niciJ?lOi 

(*) Prot. 366, fls. 123, de V1rgllw Bnto e outros, presidente da Cmnara 
e do Directorio Político de Passa Quatro, solicitando encorporação de Virgínia 
á comarca de Passa Quatro; · · 

(*) Prot. 367, fls. 123, de André. Martins. do Andrade e outros, juiz 
de direito de Pouso Alto, protestando contra o desmembrameoto territorial 

daquolla comarca; 
(*) Prot. 415, fls. 131, de Matta Machado e outros, juiz de direito e func-

cionarios da comarca de Ferros pedindo m,elhoria de vencimentos. 
(*) Prot. 416, fls. 131, de Joaquim Hocha e outros, president~ e mem-

bros da O. M. de Brazilia, pedindo ·elevação desse termo á categoria de co-
marca; 

(*) Prot. 417., Bs .. 132 de Joaquim Rocha e outros, presidente e. membros 
da O. M. de Brazilia, pedindo elevação desse termo á categoria de co-

marca; 
(*) Prot • 425, fls. 133, de Aristeu Baptista e outros, membros d~ O. M; 

e do Directorio Politico de Cassia, protestando contra a elevação de Ibu·acy a 
cate·goria de termo judiciario. 

Dá de Orçamento e Contas 

OFFIOIOS 
Prot. 43,1, fls. 134, do Secretario. do Interior, enviando mensagem ~o 

governo sobre medalha militar para offieiaes e praças que se distinguiram 
na defesa da legalidade ; · 

Prot. 436, fls. 134, do Secretario do Interior, enviando mensagem do 
governo pedindo credito para pagamento de addicionaes ao direcior do Gru-
po Escolar de S .. João Evangelista. 

O asterisco denota que a peça não voltou ao archivo da Secretaria. 
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PROJEOTOS 

(Pendentes de· parecer para 2. •. discussão) · · . 
N. 46,, de .1925, sobre creação de medalha destinada a .recompensar .os 

officiaes e praças que se distinguiram na defesa. da legalidade em S. Paulo ; 
N. 47, de 1925, sobre creação de um estabelecimento balnearió em «Agua 

Quente», município de Rio Pardo. · 

·. REPRESENTAÇÕES 

. (*) Prot. 377! fls .. 125, de Samuel Augusto de 'l'oledo, .presidente da As-
sociação OommerCial de S. Paulo, protestando contra o imposto cobrado.aos 
caixeiros-viajantes que percorrem o Estado de Minas ; . . · . , 

· Prot. 380, fls. J26, de. Garcia Forjaz de Lacerda e, outros; surraerin-
do idéa sobre augmento, de vencimentos ; . · .. , . . . . bo 

Prot. 382, fls., 126, do dr. P.edro L.deSouza Guarany,.juiz de direito 
e outros, suggerindo idéa. sobre augmonto do vencimentos ; . 

Prot. 383, fls. 126, do dr. Agenor de Senna e outros, fúnccionarios 
de Bom Successo, suggerindo idéa sobre augmento de vencimentos ; 

(*) Prot. 387, fls. 127, de Glarindo Barcellos, funccionario de justiça da 
comarca de Piumhy, pedindo augmento de vencimentos ; 

(*) Prot. 388, fls. 127,do dr. Fidelis de .Andrade Botelho 'Junior e outros, 
juiz de direito o funccionarios do fôrro' 1da comarca de Ayuruoca, suggerindo 
idé:::.;; ~xibrü augmento de vencimentos ; · · · · · · 

f"') Prot. 408, fls. 130, de José Gomes da Silva e outros, professores do 
município de Minas Novas, pleiteando.-melhoria:de vencimentos ; 

Prot. 409, fls. 130, do dr. Thomaz Fernando e outros, membros do 
fôro do termo de Cabo Verde, pedindo ;melhoria de vantagens pecuniarias 
para os empregados de sua classe ; . . 
· · · · Prot: 422, fls. 133, •do'dr. Amphiloqtiio Campos do Amaral, juiz 

de direito e outros funccionarios • de justiça ·do fõro de 'Santa Rita do Sapuca-
hy, pedindo melhoria de vantagens· pecuniarias ·; . · · 

Prot. 426, fls. 133, do dr. ''l'eixeira de Salles e outros· funccionarios 
da Camara dos Deputados, pedindo melhoria de vantagens; 

Prot. 4.28, fls. 133, do dr. Julio Ribeiro Gorgúlho, juiz de direito e 
outros funccionarios de justiça do fôro do Carmo do Rio Claro, no mesmo 
sentido ; · · . 

Prot. 430, fls. 133, do dr. Albino de Almeida Cyrin9, juiz de direito 
e funccionarios do fôro da comarca da Campanha, no mesmo sentido; 

Prot. 433,'fls. 134, do 2. 0 sargento Antonio Gomes, representando a 
· Directoria da «Beneficencia dos Bombeiros do Esta.do•, pedindo auxilio pe-

cuniario. · · 
·,·, · ,.REQUERIMENTOS 

Prot. 368, fls. 124,· de Victorim;a Soares, presidente da filial da Cruz· 
Vermelha de Juiz .de F6ra,.solicitando. subvenção annual ; 

(*) . Prot. 376, fls. 125, de Pericles .Electo, .empregado do fôro da. comar-
. ca de Piranga, pedindo restituição de custas ; · · 

O asterisco deno.ta que. a, peça não voltou .ao· archivo da Secr!!taria. 
S. C.-3 
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.~rot. 384, fls. 126, de Adolpho Ferreira de Britto e outros, profes-
sores em Tres Pontas, pedindo augmento de vencimentos ; . 

Prot. 388, fls. 127; de Fidelis· Andrade' Botelho Junior, juiz de direi-
• to, e· outros frincciónarios do fôro da comarca de Ayuruoca, suggerindo idéa 
.sobre augmento de venciinento.s ;· · ' 
: ·. · Prok 411, fls.131, de Augusto Ribeiro Mendes e ·outros, membros 
do fôro de Abre Campo, pedindo melhoria de vantagens para os emprega-
dos de sua classe ; . . . .... 

Prot. 419, fls. 132; de•Manoel Alves da Costa, funccionario do fôro 
da comarca de Estrella do Sul, pedindo melhoria de vantagens ; 
·• · (*) Prot. ·420; fls. 132,· de N~lson de 9~s~ro e·6utros, director e profes-
sores do grupo escolar de· Ressaqumha, 1numc1p1o de ·Barbacena; pedindo equi-

. paração de vencimentos;;; . . . . . . · · 
Prcit: 421, fls:132,·de·Almdes Te1xe1ra Ltma e outro, officiaes de 

justiça da comarca do Pomba, pleitem;do oi;denado ·mensal ;· · . . 
Prot .. 427, fls. 133, de Olymp10 ·Soares de Vasconcellos e outros, em~ 

pregados do fôro de· Monte ·Alegre, pedindo melhoria de 'vantagens pecunia-
ri~. : .. . 

. TELEGRAMMA 

. Prot. 435, fls.134, do dr. P~droLuciano', juiz de direÜo o empregados 
do fôro de Alto Rio Doce, pedindo melhoria de vantagens previstas no proje-
cton.41,de1925. .,:. ... · 

.•. 

· Da de· Requeriméntos;•Representações .e Petições 
( < ' ' ~ 

OFFICIOS • 

: . Prot .. 374, fls. 125, do Secretario do.Interior, devolvendo inform~dó 
o. i;equerime:p.to de .JoãoLuiz Versiani.e João,da .CostáLima, empregados de 
justiça de Manhumirim e Bambuhy, pedindo li c eriÇa ; . •. · · 

Prot. 375,. fls. 125, do Secretario do Interior; devolvendo informado 
o requerimento de Henrique de Rezende Cimipello, funccionario de justiça 
do termo de Çaraugola, pedindo" licença : · . · . · · · · · · 

Prot .. 389,fls. 127, do Secretario do Intm;ior, devolvei1do informado 
o requerimento do dr. Galdino· Ahrariches, escrivão dcí 2. o officio de Barba-
cena, pedingo ,licença ; , :: . · . . . . . , . . .· . . .. .: . .. • · 

Prot .. 390, fls . .127, do Secretario do Interior, devolvendo informado 
o requerimérito de Marió'·Netto, escrivão do 2 .. 0 officio da comarca de Pouso 
Alto, pedindo licença ; • . · · : ; , .. , . ; ; .. , : · · · . . . : 

Prot. 392, fls. 127, do SecretariO do InteriOr, devolvendo mfot~ad,o 
o requerimento de Benevenoto Romoald?_da Silva! sobre licença; . 

Prot. 393, fls. 128, ·do Secretario do InteriOr, devolvendo o req~ert· 
mento de Francisco Grassano, escrivão do crime. de Monte Santo, pedmdo 

'licimça · · · · d' ' Prot. 394, fls. 128, do Secretario do Interi?r, d~volvepd~' mform~ o 
0 requerimento de Ame_rico Brazileiro Fleury, funccwnarw de JUStiça do 'I e r· 
mo de Uberaba, sobre licença ; 

O asterisco denota que a peça não ·voltou ao archivo da Secretaria. 
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.Prot. 395, fls. 12?,. do iSecr~ta,rio do_ -,Interior, devolvendo infor~nado 
o requerimento de Antomo Ernesto. de Campos Azevedo, funccwnano de 
justiça• da comarca de Prados, sobre hce1~ça ;. :- . • ,, · .: .·1 , 

Prot. 396, fls. 128, do Secretarw do)nterwr, devolvendo informado . 
o requerimento· de. Gerciano Coutinh9 J: funccionario de justiça :da . comarca de· 
Araxá, sobre licença. ·,,, : ··:" ; 

' •.· .~;. 1REQUERIMENTO ~; · .,,:, ,,, . " 
{!, :il. 

Prot. 410, fls. 131, de Aristides Monte. Alegre, escrivão de paz de 
Estrella do Sul, solicitando licença. · · 

, ' ··Da deCamara~{'Mtihicipaes 
• .. -· •. ' j 

;:OFFICIO :' .. 
(*) Prot. 370, fls. 124, do Secretario do Interiór, ~emetténdo mensaO'e:iii,;. 

do Governo relativamente ás divisas do· districto de Sarito Antonio do •Mo~te. 

PROJECTO 
)'· 1,", 

DE INICIATIVA DO SENADO 

(Pende de parecer para 2. & discussão). 
I'-T •. 9, do 1.92,1, dando nova denominação ao districto de Torreão, mu-

:n;_;) pio cic .) uiz de li'óra e outros. 

REPRESENTAÇÕES 
Prdt: · 4oe, 'fis. 13d,' dk Àmantino F. Maciel e outros, membros da Ca-

mara l\Iunicipal de Piran~a, reclamando contra a invasão do territorio desse 
município por parte das uamaras l\Iunicipaes de Ubá e Ponte Nova; 

(*) Prot. 423, fls. t32, do dr. José Argemiro de Moura, membro da Ca-
mara Municipal de Indayá, pedindo a mudança do nome dessa cidade para 
o de-Dôres do Indayá. · 

Da de Saude Publica 
REPRESENTAÇÕES 

(*) Prot. 399, fls. 129, da Sociedade de Pharmacia e Chimica de S. Paulo, 
protestando coutra o dispositivo do art.-,3; 0

- da-lei n. 867, com relação a prati-
cos de Pharmacia ; 

Prot. 400, fls. 129, de Laudelino de Paula Machado, pedindo permis-
são para collocar em zonas affectadas de morphóp: um apparelho de sua in-
wn~o. · · 

(*) Prot. 404, fls. 130, de João Vi conte de Souza Martins, vice-presidente 
da Associação Brasileira de Pharmacia, protestando contra a resolução do 
Congresso Mineiro a respeito dos praticos de pharmacia; 

(*) !?rot. 4q5, ~ls. 130, de Isn~ael Libanio e outro, pres~dent~ ~ secret~rio 
da Assocmção Mmerra de Pharmacra, protestando contra a drsposrçao da le1 n. 
867, de 1924, em beneficio dos praticos de pharmacia. 

o asteriscÔ denota que a peça n11o voltou ao archivo da Secretaria. 

( 
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· OORRESPONDENCIA 

A corre~pondencia official da Oamara, durante o anno, constou do. se-
guinte: ·• · · . 

·. Foram recebidos 128. officios, 63 telegrammas, 60 requerimentos, 49, re-
presentações, 9 cartas, 2 certidões e uma acta. . . 

Foram expedidos 235 officios, sendo 92 aos membros do governo, 38 ao 
Senado e 105 a diversos. I I 

. SECRETARIA 

A Secretaria da C amara. continúa a funccionar com a ordem precisa e 
desejada. 

O sr. deputado Euler Coelho tem· determinado o expediente desta repar-
tição, com,o 1. o Sec~etario. 

. As notas.e quadros, seguin~es compl~tam, com clareza, as informações que 
senti do meu dever prestar nesta opportunidade. . 

Secretaria da Oamara dos Deputados em Bello Horizonte, 20 de janeiro de 
1925. 

'I.•! O 'Director, . ' 

Castoi'ino Magalhães 

Jl. , ~ r • ' . I" 

~. '. . ·' 

'.' ,, . ,".' 

1,. 1 1' r. ,, : •. ~ , 
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Serviço Legislativo· dos· Estados 
,, r ' 

Foram recebidos pela Secretaria, além .dos já mencionados nas synopses 
de 1922 e 1923, mais os seguintes, em 1924. , . 

CEARÁ 

2V. da Cem~tituição Politica, de 1921. 

BAHIA 

1 V. do Relato rio da Secretaria da Agricultura, Indústria, Commercio 
Viação e Obras Publicas, de 1922. · 

PIAUHY 

. ' ' 
1 V. da Mensagem do, Governo; apresentada. á Camara. Legislativa· em 

1923. 

RIO GRANDE DO SUL 
I ·• • ' ' ; 

1 V. de annaes de Assembléa dos R~presentantes, de 1923. 

·SÃO PAULO• 

1 V. do Relatorio e Synopse do Senado, de 1923 . 
. i r 

SERGIPE 

1 V. da mensagem. do Governo apresentada á AssemblGà Legislativa· em 
1924. 
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Reíacão dos actuae3 membros do Congresso do Estado 
9~ Legislatura - 1922-. 1926 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

.. 1." CIIWUMSCRIPÇÃO 

·:r · ])r. AdÓJ.plio IÚb~ir~ ·Viaim~. Bello·:·:Hori~onte·. :_ 
2 Dr. Christiano Monteiro Machado, Bello Horizonte. 
3 Coronel Modestino Gonçalves, Santa Luzia. 
4 Dr. Manoel Gomes Pereira, Bello Horizonte. 

2. • CIRCUMSCRIPÇÃO 

5 i Dr. Cordovil Pinto Coelho, Manhuassú. · · ' · ,._, ; 
6 D r Agenor Ludgero Alves, Caratinga.; '' · ' · · 

. 7 Dr. Edelberto de Lellis Ferreira, S. Domingos do Prata. 
8 ........................... • ....................... . 

9 Dr. Alfredo Martins de Lima Castello Branco, Além Parahyba. 
10 Coronel Agenor Augusto da Silvá Canedo, Muriahé. 
11 Dr. José Ricardo Rebello H01·ta, Viçosa . 

. ,,,12, Pr· Franci~c~ .D~que d,e.Mesquita,; Carangola .... , 
. . l.' 

4. • CIRCUl\ISCIUPÇÃO 

13 Dr. Enéas Camera, Mar de ÍI~s~ti'nha. 
14 D~. Celso PorP,_hyrio de Araujo Machado, Rio Branco. 

rr•·-15 •:Dr. Rtibens·Ferréirá'·Üampos,'·Juiz de Fóra; ; · ,. · · ... 
16 Dr. Pedro Dutra Nicacio Netto, Cataguazes. 

51
••• • dmcu~isêrii:PÇXo 

1.7 . :-··.,~; . ..-~~- ... ~_.;';:.·.~(~. ·:··· . 'o'o; ··",i',_;?; .. ~4f: .(,,:_1,·,·. ··~~ . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
18 Dr. José Francisco Bias Fortes, Barbacena 
19 Dr. Viviano da Silva Caldas,· Prados. 
20 Dr. Odilon Duarte Braga, Pomba . 

. : . ! ,. ' ; ·, • ! I . I ~·' [) I: I ; l : ~. :; : 

6." CIRCUMSCIUPÇÃO 

21 Dr. Djalma Pinheiro Chagàs; 'i0livei_ra. 
22 Dr Mario Gonçalves de .Mattos, Itauna. . 

1
,, .23· ·-Dr: ,Washington Ferr~ira ,pires,,Bello Horizonte. 
' 24· · Dr. Paulo l\Ienicuccr, Lavras. 

•. : l 
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XXIII 

7.. CIRCUMSCRIPÇÃO ' .. 

25 Dr. Francisco de Oliveira L essa;; Guaxupé. 
26 Dr. Adelio Maciel, Patos. . · 
27 Dr. Aristides Cecilio 'de Assis Coimbra, Muzambinho~ 
28 Dr. -Bernardino· Vieira de· Medeiros, · Passos. 

'8," · é'IRCUMSCRIPÇÃO 

29 Coronel Domingos Ribeii;o 'de 11ezende, Varginha. 
30 Dr. Joaquim Ferraz Ribeiro. da Luz, Bello Horizonte. 
31 Coronel José~ Christiano do .Prado,· Paraguassú .. 
32 Dr. João Leão de Fariá, Alfenas. , . 

,. . ' ' ' ' .. ' '. ' . ' 
:'. 

· . 9. a CIRCUMSCRIPÇÃO 

33 Dr. Lauro Augusto .de Almeida. . •· · . 
34 Dr. Annibal de Paiva AssumpÇão,' Caldas. 
35 Dr. Eurico Leopoldo de Bulhões. Dutra,. Santa Rita do. Sapucahy. 
36 Dro João 'l'avares _Corrêa Beraldo, Póuso Alegre. · 

10o • CIHCUMSCRIPÇÃO. 

~.l7 ....• o ...... o o o o . o .••.•.••...•••• o .••. o ....•.••• 
3B Dr. Argemiro de Rezende Costa, Bello Horizonte. 
39 Dro Virgílio Alvim de Mello Franco, Bello Rorizonte. 
40 Coronel Camillo Rodrigues Chaves, Ituyutaba. 

11." CIRCUMSCRIPÇÃO 

41 Dr. Elpidio M. Cannabrava, Bello Horizonte. 
42 Pharmaceutico Ignacio Alves Barroso, Serro-Correntes. 
43 Dr. Euler de Salles Coelho, Bello Horizonte. 
44 . Pharmaceutico Claudemiro Alves Ferreira, Januaria. 

12 o a CIRCUMSCRIPÇÃO 

45 Coronel Pedro Laborne, Grão Mogol. 
46 Coronel Ignacio Carlos Moreira Murta, Arassuahy. 
47 Dr. Olyntho Martins da Silva, Jequitinhonha. 
48 ••••••••••• fi •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SENADO 

MANDATO DE 8 ANNOS 

1 Dr. Gabriel de Oliveira Santos, Bello Horizonte. 
2 Conego Francisco Xavier de Almeida Rolim, Curvello. 
3 Dr. João Jacques Montandon, Araxá. 
4 Dr. Levindo Eduardo Coelho, Ubá. 
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5 Coronel Manoel Alves de Lemos, S. Gonçalo do Sapucahy. 
6 :Ur. Diogo Luiz de Almeida Pereira de Vasconcellos, Ouro Preto. 
7 Dr. Miguel Antonio de Lana e Silva, Ponte Nova. 
8 Dr. Domiciano Augusto· dos ·Passos Maia, Dores de B. Esperança. 
9 Coronel Alfredo Viriato Catão, Lima Duarte. 

10 
11 
12 

. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . ........ •· .. ·• 
Dr. Francisco Alves Moreira da Rocha, Bomfím. 
Dr. Alfredo Teixeira Baeta Nev~s, Ouro Preto. 

MANDATO DE 4 ANNOS 

13 Dr. Pericles de Mendonça, S. João Nepomuceno. · 
14 Coronel Francisco Ribeiro de Oliveira, ;Eritre Rios. 
15 Coronel Olympio Julio de Oliveira Mourão, Diamantina. 
16 Dr. José Vieira Marques, Palmyra. 
17 Dr. Albertino Druminond, ·Bello Horizonte. 
18 Dr. Olegario Dias Maciel,. Patos. 
19 Dr. José Ribeiro de Miranda 'Junior, .Ouro'Fino. 
20 Cel. Getulio Ribeiro 'de ·.carvalho, Guà:i:lpães . 

. ·21 ;:conego João Pio· de Souza ·Reis, Congónhas.' . 
22 Dr. Antonio :neriedictt(Valludares Rib'eiro, Bello· Horizonte. 
23 Dr. Simão da Cunha Pereira, Peçanha. 
24 Dr. José Luiz do Couto •e SUvá~· 1 Juiz de' Fóra. 

I) ': 

j ,"f .. 
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Synopse dos trabalhos da C amara dos Deputados- 2~ sessão 
ordinaria da 9~ legislatura e extraordinaria em 1924 

PHOJEC'íOS iNICIADOS E MOVIMENTADOS NA CAMARA OOS DEPUTADOS 

Durante as sessões acima referidas 

S. C.- 4 
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SESSÃO ORDINARIA · 

Projectos iniciados na sessão ordinaria de 1924 
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Projedos iniCiados _e niovimentadbs na Camara dos Deputados em '1924 
• .J ~ • , ~ '• J .' I ~ ' • ' 

I 

• I P ~ 

' ' 
~ ,. .. 

' . . . ~. •)', .: 

8 .... ... 
E := z 

Transumpto . Observações 

15 Auctoriza a a~ert11ra. ~o credito, necessario Apresentado em !7 de julho, foi ~ppro
par!l a cooperação do Estado na defesa do vado em 1.•t e 2." discussões nos d1as 19 
reg1men e no restabelecimento d~ ordem e 23 do mesmo mez. 

Não teve seguimento, por constar o seu 
objectivo do projecto n. 7 do Senado 
approvado nas duas casas do Congresso 
e sanccionado. 

Lei n. 859, de 9 de agosto de 1924 . 

. 16 Dispõe sob,re, adiamento de eleiçõell de ve- Apresentado em 23 de julho, foi approvado 
.. r~aQ.ores .. e.juizes depaz,,q"e.:iá-te~ham em t,a discussão no dia 8 de setembro. 

lU dO mar~adas, .. . ; , r. . 
• • · ' •• • • .1 : Pende de parecer para 2. u. discussão. 

' ' I , 

, ,•17 Auc.toriza·lil· a_ bertura de.-credito;para·paga- Apresentado em 16 e approvado em l,a dis· 
. ;mento . .d.e grlltifica,ções addicion:~,es lava- cussllo no dia 21 de agosto. 
' riO!!· f9~ç.ciona,rios.. ; -~-' : i 

Refundido no projecto n. 22, de 1924!, que 
approvado na Camara e no Senado, foi ...... ,. .. . '' '.,r r 
sanccionado. · 

~' J ;. , I / ~ _r 1 ,_ ;.::, .·· 
'' ... 1 Lei n. 871, de 23 de setembro de 1924. 

I 

,. .. 18 Au~~.oriÃa, a,. ab~:rhtrade :.~credi~<! ~~r~}den- Apresentado e.m 16 e approvado em 1; a dis-
. ~~ · bco pagamento. · ·· . ·:. ·~ : cussl!o no d1a 21 de agosto. 

' ·' 

' I Ó ,.., 

Refundido no projecto n, 22, de 1924, que, 
approvado na Camara e no Senado, foi 
sanccionado. 

l "' 1 · • • • ' .• • . Lei n. 871, de 23' de setembro de 1924~ ' 
' '. . ... :·1 

', 19 fixa ~a: força :Publica para o. exercício de Apresentado em 19 de agosto, foi approvado 
·•. · 1925,' ·.,. '' '' :· '' · · ' ... ·,: '· ·: I em t.n, 2,•t e 3." discussões nos dias 20, 
,,,.,,.,:, ' · · , .. • ·: • · ' · · · ., .::r' · 23 e 28 do mesmo mez. Com a seguinte 
.. · .. · · · ' · · ·. ·~ redacçl!o final, approvada, foi o proje· 
, !' : ·, . '; cto enviado ao Senado, que o acceitou, 

remettendo o á sancção : 
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Transumpto Observações 

L • ·o , Fixa ,a. Forç~J publi,ca pap .Ç>; .exerci~io ,~e cO, Çopgresso Legislativo: do Estado. de:, ~i~ 
'· · '1925. · nas Oeraes decreta : · · '· · 

. , • l ~ ':·, . • : ·, ~ · ~ ( I 

•,i 
(·:(r;· 

'' I •' i' 'I ( ~ 

;.·'·f·, 
•'-:'!!·,,, Í;·' I 

: l'y ' 'I I ··::. 

":;;; ·~ l 
1
' i f I)~ ) ; ; / 1 1 T (I~ :q•' , 

.·, 
! 

, 1 IJ) '.!! ··:I,•/ 

. ~) • (: i , I ".) l /;. 

., i 1 , i I I; ~·' ' · 

r.;'!,'l•'.)if'j, 

~· '1;'):}~1, :·i :.,~:: ·,l,jf_,:r·~L ;.1. 
r 1 r ·, :."!Linr' J :.n ·~~ ·~/';•·!'~!. 

.. ~ .. : ,. :'' ,i:t:tr·., 

,. p; , F~ : ; 1 1 : ; ' 1 '. · • ) l ' r 'J • , f • :; ~ ! · •; , 1 r • , 

_.(:, i'' :r:(·~. f)(t;~!'~:) 

:'i: , t) I f! r)" I I f 1. ~J ;}l! •i .'~i' 

J L . ;I:; l ,: •': :I 

I . ,' ( ; : ~ ~ I I '.1 '.' j : :.-; 

20. Aactoriza,a:reorganizaçi'!o dos serviços 
hygiene. · 

Art. t.o A Força Publica do Estado de Mi-
nas Oeraes para o exercício de 1925 com-
por-se-á de 4.000 homens, assim distri-
buídos: .,i·;-·,·.·;·~·: · 

Commando Geral. 

Cinco Batalhões de infanteria. 
. . ' , . , I , ' ~ . ~ • 

Esquadrão àe cavallada; 
,, • ,.·· ,., ,. :• t "J 'J 

' l J I~: } ' < :) t' '' • : . 1 ' • : l • ' J ; 

Secção de bombeiros. 

Duas Secções de metralhadoras. 

Serviço de saude. 

.. ;i. 

Art. 2. 0 Para manutenção da Força. Publi-
ca, fica o Poder Executivo auctorizado a 
despender; no referido ·exerci cio, a impor-
tancia·. de 8.143:272$000, de ·accordo com 
a tabella annexa, n; •·!. (Públicada com a 
lei). 

Art. 3. 0 ·!O péssoàl :da' Força Publica) terá 
· a•classificação constante dos ·quadros an-

nexos (publicados éont ·a =lei). ,, : 

Art. 4. o Os vencimentos dos officiaes, pra-
ças, auxiliares e demais despesas da For-
ça Publica são os fixados na tabella annexa, 
n. 1 (publicada com a lei). 

Mf:1 5; 0 '-..,Revb'g'âm:se·(·as: dísp'osiçÕ~s~~ em 
contrario•. · ... :•J,..t .. • .•.• , · .· i 

Sanccionado: lei n. 868, de 23 de setembro 
de 1924. 

., .. -- .. ' 

de Apresentado em 21 de agosto e approvado 
em t.n, 2.n. e 3." discussões nos dias 23, 

. . 26 e 27 do mesJllq,m~z •. A, 28 foi .remettido 
~.. ~·ao Senado, que o devolveu :.approvado 

com uma emenda, acceita pela C'amara, 
sendo enti'!o approvada a seguinte' reda-
cção final, com que foi o projecfo enviado 
á sancção: 

;j 

·;li• 
'';!f •. , /'.,', IJ; .) ;I·'· 

1
1'1i 

• 
1 1 

. 1 l ~ I . :; ~. .J fi .: :. 
i';.'i' •.•• 

I 
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. _Obse~vações 

Auctoriza a reorganização dos se~viços, de <0 Congresso Legislativo do Estado de. Mi-
.. ; hygieile. ' · · nas Geraes decreta: · · · , · . 

' / •• ' .f J; ' .,, ! 

,) J 

. . ~ . 

... 

Art. i ,o Fica o Governo do Estado auctori-
zado a rever a legislação sanitaria em vi-
gor, assim como expedir novos regula-
mentos sobre os serviços de hygiene que 
em virtude do accordo feito com a Pre~ 

- . ' · · feitura da Capital. ou de- outros accordos 
que vierem a: ser. feitos; com a mesma ou 
com outros municípios do Estado, passa-
ram ou vierem a passar para este ultimo, 

Art. 2. o .Fica o governo auctorizado a abrir 
· . os necessarios creditos para occorrér ás 

despesàs decorrentes da .reorganização 
dos serviços de hygiene do Estado. 

Art. 3.° Ficam concedidas, a partir da data 
da publicação da presente lei, seis mezes 
de prazo aos praticos em pharmacia, para 
que satisfeitas as exigencias da lei n. 677, 
de 1916, e feito o pagamento da taxa 
de quinhentos mil réis (500$000) possam 
gosar dos favores concedidos na mesma 

. Jei. ;, . . !.· .l - ·" 
': !1 ',,: ' ; ; ~ ' 

Art. 4:? Revogam-se as disposições em con-
tranô». _ . ., . -_. . · 

Sanccionado: lei n. 867, de 19 de setembro 
de 1924. 

21 Orça a-receita· e fixa a ·despesa do Estado Apresentado em 21 de agosto, foi approva-
para 1925. ·. - ' ' do nos tres turnos; respectivamente, nos 

dias 23, 28 e 30 do mesmo mez. 

'· 

Ao ser approvado em 3.a discussão, foram 
delle destacadas varias disposições que 
constituíram os projectos ns. 35, sobre lan-
çamento do imposto territorial; · 36, aucto-
rizando operações de-credito para a Rede 
Sul-Mineira e contendo outras providen· 
cias, e 37, sobre materia fiscal. 

O projecto n. 21 (Orçamento) foi a 30 de 
agosto remettido ao Senado, que o devol-
veu, approvado, com 17 emendas. Estas 
emendas foram acceitas pela Cantara, que 



~'i 
::i.i 

"' o .... 
~ 

E = z 

8 
..,. . , , ~ -• w_.-~ ••• , ,,, ~ -•• •• ._ .• -•~• ·----~ ••-~••••·-• ,,,,,._,.,.,,, ••w ,... • • u••• ''"'"' •' ••-• •• -··-·-• ·-- •• •.-- - ·- .. •· 

Tra~sumpto 

. 'f ... ,-· . 

21 Orça a receita e fix~ a despesa ,d.o Estado 
para 1925. 

_.:' ) . 

·observações 

'. . . . . . •. ·f 
as desfacou para serem. annexádas' ao pro-
jecto n. 35. Approvada suá redacção final 
no dia 13 de setembro, foi o projei:to 21 
enviado á sancção. 

Sanccionado: lei n. 875, de 23 de setembro de 
1924. '!Jr' 

,'i I .,. •r; ·:f 'f,•· ·;.: .. ' ·, _. ' ' . t 

2L.\ Dispõe sobte :vencimentos do guarda-livros Constituído de uma emenda do Senado ao 
: , 1• • da Secretaria das Finanças. projecto n. 21 (Orçamento) foi deste des-

.... ·. L 

tacado. 

Pende de 1.a discussão. 

Con~ede 'éredlf~ para p.a.game~to d~. g~a- Aprese~tado. ~m 23 de agosto, re,fundiu 
· tificações addtcionaes a vanos funccto- os dtsposthvos dos projectos ns. 17 e 
· narios. . , 18, approvados em t.a discussão. Foi ap-

. · · · provado nas demais discussões nos dias 
27 e 30 do mesmo mez, sendo remettido 

,•.r. ... 

. . . ' ' •.. ~ 

. ' ,. 
ao Senado, que o approvou sem alteração . 

Foi enviado á sancção pelo Senado. 

Sanccionado: lei n. 871, de 23 de setembro 
de 1924 • 

. ' ' . . 
·· .:Ai3 Muda· a d'enomitÍaÇãó dos districtos de Apresentado em 23 de agosto, pende de t.a 

Mocambo, jacaré e Borda do Rio. discussão. · 

24 Estab~lece: divisas entre: ·Ó~ ~i~tricfos de Apresentado em 25, foi approvado nos tres 
Papagaios e Maravilhas, ·do municipio turnos nos dias 27 e 30 de agosto e 1. 0 

de Pitanguy. de setembro. Remettido ao ,Senado, foi 

·.'1 

_ ·' · approvado e devolvido com uma. emen-
da estabelecendo as divisas do districto de 
Lagoa da Prata, municipio de Santo An-

C:
toniÇ> do . Monte,. a, qual.foi .acceita; pela 
amara; 

' .. Foi enviada á sancção pela Camara. ~ 

Sanccionado: lei n. 865, de 19 de setembro 
de 1924. 

;25 fixa. as divisas e~tre' ~s ~u~i·c;~id; de La- Apresentado em 25 ~e agosto, foi ~ppro-
. e Varginha. . · vado em 1.a e 2.a dtscussões nos dtas 27 

· : vras · e 30 desse mez e em 3.a a 5 de setem-
I• 

~-' . ' 

bro. 

Enviado ao Senado, foi acceito sem altera-
ção, sendo remettido á sancção. 

Sanccionado: lei n. 866, de 19 de setembro 
de 1924. 
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26 Approva as despesas e contas do exerci- Apresentado em 25, foi approvado nos tres 
cio de 1923. turnos nos dias 26, 27 e 29 de agosto. 

Foi remettido ao Senado, que o approvou 
sem alteração, mandando-o á sancção. 

Sanccionado: lei n. 872, de 23 de setembro 
de 1924. 

27 Dispõe sobre reforma qos officiaes da For- Apresentado a 25, foi approvado nas tres 
ça Publica. discussões nos dias 27, 28 e 30 de agosto. 

Foi presente ao Senado, que o approvou 
com uma emenda acceita pela Camara no 
dia 12 de setembro. Foi o projecto en-
viado á sancção pela Camara. 

Sanccionado: lei n. 863, de 19 de setembro 
de 1924. 

2:'.\ f1;;:l <:s divisa;; do districto de Orupiara, Apresentado em 27 de agosto; approvado em 
l nmnicipio de Estrella do Sul. 1. a discussão no dia 30 desse mez, em 2.u. 

e 3 ·" nos dias 5 e 9 de setembro. 

Foi remeftido ao Senado, onde pende de 
2." discussão. 

29 Estabelece divisas entre os municípios de Apresentado no dia 27, foi approvado: em 
Cataguazes e Muriahé. 1." discussão no dia 30 de agosto, em 2.•~ 

e 3." nos dias5 e 10 de setembro. 

Foi enviado ao Senado onde pende de pro-
seguimento. 

30 Fixa as divisas dos municípios de Dores da Apresentado a 27 e approvado em 1." dis-
Boa Esperança e Campos Oeraes. cussão em 30 de agosto; nos dias 5 e 9 de 

setembro foi approvado em 2.a e 3.a dis-
cussões. 

Foi remettido ao Senado, onde, approvado 
em 1. 11, pende de 2. a discussão. 

31 Dispõe sobre o processo dos crimes pre- Apresentado em 27, foi approvado: :em t.a 
vistos na lei federal n. 4.743, de 1923, e 2.•t discussões a 29 e 30 de agosto; em 
(delictos de imprensa). 3.a no dia 1.0 de setembro. 

S. C. -5 

Enviado ao Senado, foi ahi approvado, com 
emendas, que a Camara acceitou. 

Foi remettido á sancção pela Camara. 

Sanccionado: lei n. 869, de 23 de setembro 
de 1924. 

I 
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Transumpto Observações 

32 Crê a 0 peculio: obrigatorio dos funcciona- R~sultante de emenda appresentada ao pro-
rioc publicas do Estado. Jecto n. 26, approvada e destacada na 2.a 

" discussão deste. foi approvado no ultimo 
turno pela Camara em 1. 0 de setembro, 
sendo enviado ao Senado, onde,:approva-
do em t.a e 2.a, pende de 3.a di!cussão. 

33 Manda reverter á força Publica 0 tenente Resultante de emenda offerccida ao projc-
reformado Antonio Castilho. cto n. 27, approvada e destacada do mes-

mo, em 2;11 discussão. 

Está dependente de parecer para 3."' dis· 
cussão. 

34 M:.tr.da rever a lotação dos ofiicios de jus- Apresentado em 29 de agosto, pende de 1." 
tiça. discussão • . 

:~5· Dispõe sobre lançam~nto do in~pos!o terri- Resultante de dispositivos do project~ n. 21 

I 
torial e contem vanas auctonzaçoes. (Orçamento) approvados e destacados em 

3. 11 discussão. Enviado ao Senado em 30 
de agosto, foi por elle approvado e devol-

1 

vido á Camata, com uma emenda, acceita 
por esta Casa, que o remetteu á sancção 
em 13 de setembro. 

Sanccionado: lei n. 874, de 2~ de setembro 
de 1924. 

36 Auctoriza operações de credito para a ~êde Resultante de dispositivos do projecto n. 21 
Sul-Mineira, dispõe sobre empresümos (Orçamento) approvados c destacados em 
municipaes e contem diversas auctoriza- 3." discussão. 
ções. 

Remettido ao Senado em 30 de agosto, vol-
tou approvado com uma emenda, acceita 
pela Camara, sendo por esta semettido á 
sancção em 13 de setembro. 

Sanccionado: lei n. 870, de 23 de setembro 
de 1924. 

37 Trata de prazos para lançamento de impos- Resultante de disposições do projecto n. 21 
t e contem outras providencias. (Orç~mento) approvadas e destacadas em 
os 3.a dtscussão. 

Enviado ao Senado em 30 de agosto, voltou 
approvado com tres emendas, que a Ca-
ntara acceitou, sendo por ella remettido á 
sancção em 13 de setembro. 

Sanccionado: lei n. 873, de 23 de setembro 
de 1924. 
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38 Approva o regulamento de instrucção pri- Resultante de emenda offerecida ao projecto 
maria e auctoriza a reforma do ensino n. 21 (Orçamento) appro.vada e destacada 
normal. em 3."' discussão. 

39 Auctoriza a doação de terrenos do Estado 
á União, para estabelecimentos agrícolas. 

Enviado ao Senado em 1. 0 de setembru, 
foi por elle approvado e remettido á san-
cção. 

Sanccionado: lei n. 864, de 19 de setembro 
de 1924. 

Apresentado a 4 de setembro, foi approva-
do em 1.11 e 2.a discussões nos dias 8 e 10 
desse mez. Não teve proseguimento, por-
que foi concedida auctorização identica 
em uma emenda do Senado ao projecto 
n. 21, approvada e destacada pela Ca-
ntara. 

Ver o projecto n. 33, sanccionado pela lei 
n. 874, de 23 de setembro de 1924. 

-. -·--·-· ----- ·---------
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Tr:.nsumpto Observações 

40 Dispõe sobre a organização judiciaria do Apresentação em 3 de janeiro, foi approva· 
Estado. do em 1. a discussão no dia 15 desse mez. 

Pende de parecer para 2.1' discussão. 

41 Auctoriza o governo a conceder bonifica- Apresentado a 7, foi apprcvado em V", 2.• e 
ção sobre os vencimentos dos funcciona- 3.a discussões nos dias 8, tO e 12 de jac 
rios publícos. neiro, sendo enviado ao Senado no dia 13. 

Foi approvado pelo Senado, sem alteração, 
e por elle enviado á sancção. 

Sanccionado: lei n. 876, de 23 de janeiro de 
1925. 

42 Isenta de impostos, até 15 annos, as fa- Constituído de emendas apresentadas, ap· 
bricas de papel para imprensa e contém provadas e destacadas, em 3."' discussão, 
outras medidas. do projecto n. 11 do Senado. Foi remet-

tido á mesma Casa no dia 13 de janeiro, 
sendo approvado e enviado á sancção. 

Sanccionado: lei n. 883, de 27 de janeiro 
de 1925. 

43 Auctoriza o governo a fazer accordo com Constituído de emendas apresentadas, ap-
a Companhia de Electricidade e Viação provadas e destacadas do projecto n. 41. 
de Minas Oeraes para rescindir ou novar Remettido ao Senado em 13 de janeiro, foi 
seus contractos. approvado e pela mesma Casa enviado á 

sancção. 

Sanccionado: lei n. 882, de 27 de janeiro 
de 1925. · 

44 Eleva a 9.000 contos a importancia desti- Constituído de emendas apresentadas, ap-
nada a emprestimos mun(cipaes e aucto- provadas e destacadas do projecto n. 41. 
riza o dispendio até 20 mil contos com Foi remettido ao Senado no dia 13 de ja-
a fundação de uma usina siderurgica. neiro e, approvado, foi por elle enviado á 

sancção. 

451Traça as divisas do districto de Lagoa da Sànccionado: 
Prata, município de Santo Antonio do de i925. 
Monte. 

lei n. 881, de 27 de j~neiro 

1 
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Transumpto Observações 

45 Traça as divisas. do districto ·de .Lag~a da Apr_esantado em ~3, foi aJ?pro_vado em 1.n 
Prata, município de Santo Antomo. do discussã_? no dia 15 de Janeno. Não teve 
Monte. · proseguimento, porque a medida delle 

constante foi incluída no projecto n. 30 
da Camara, já convertido em lei. Ver ~ 
lei n. 876 de 24 de janeiro de 1025. 

46 Crêa uma medalha para recompensar os Apresentado no dia 14 de janeiro, foi ar-
serviços dos officiaes e praças da Força provado em 1.n discussão no dia 15 desse 
Publica na campanha contra os rebeldes m~z .. Pende de parecer para proseguir em 
de São Paulo. 2. discussão. 

47 Auctoriza o governo a mandar construir Apresentado no dia 14, foi approvado no 
· .um estabelecimento balneario. no .l~g~r 1.0 turno no dia 15 de janeiro. Pende de 

denominado cAgua Quente,, mumcipiO parecer para 2.8 discussão, afim de ter 
. de. Rio Pardo. pr.o.s~guimento . 

. -23 Muda as denomina9ões. dos .. d!st!ictos de Ap~eset~tado ~m 23 de setembr~ (sessão ar-
Mucambo e jacare, do. mumcipiO de Ja- dinana) foi approvado em 1.8 discussão 
nuaria. no dia 7 e em.2," a 10 de janeiro de 1925. 

Pende de parecer para ter proseguimento 
em 3.n discussão. 

28 Fixa as divisas de Grupiára, município 
· · . Estrella do .Sul. de Approvado pela Camara na sessão ordina-

ria, foi remettido ao Senado, que o ap,_ 
provou com emendas, tambem acceitas 
pela Camara. Foi por esta enviado á 
sancção. 

Sanccionado: lei n. 885, de 25 de janeiro 
de -1925. 

30 Estabelece as divisas entre os municipios'Appro:vado pela Camara na sessão ordina-
,de Boa Esperança. e Campos Geraes. I· ria, foj temettido ao Senado, que o accei-

tou com 4 emendas. A Camara approvou 
essas emendas, sendo o projecto enviado 
á sancção. 

Sa nccionado: lei n. 879, de 24 de janeiro 
., de 1925. 
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Projectos iniciados na Camara dos Deputados em annos anteriores e que 
tiveram andamento em 1924 
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Transumpto 

23 Contém disposições sobre o 
da producçl!o no Estado. 

Observações 

fomento Apresentado em 1915, foi approvado em 
1.11 e 2.11 discussões. Está pendente de 
parecer para ter proseguimento em 3. 11 

discussão. 

89 Auctoriza o governo a entrar em ac- Apresentado e approvado em 1. 11 discus-
cordo com a Camara de Ouro Preto são. em 1921, não teve proseguimento. 
sobre a divida do mesmo munici- A lei n. 834, de 22 de Setembro de 1922, 
pio para com o Estado. contém materia identica á do projecto 

n. 89, de 1921, tendo o poder executivo, 
em janeiro de 1925, se utilizado da au-
ctorização que lhe fôra.dada-mandando 
perdoar a divida de Ouro Preto. 

97 Auctoriza o governo a fazer as des- Apresentado e approvado em 1.'' e 2. a dis-
pesas com a commemoração do 1.0 cussões em 1921. Pende de parecer para 
Centenario da lndependencia. ter proseguimento em 3.a discussão, 

2 Revoga a lei n. 833, de 1922. Apresentado e approvado em v• discus-
são em 1923. Não teve proseguimento 
Em 1924 foi approvado o projecto n. 25, 
que tem analogia com o de n. 2, de t923. 
O de n. 25 foi sanccionado. Ver a lei n. 
866, de 19 de Setembro de 1924. 

13 Dá as denominações de S. Anna do Apresentado na sessão extraordinaria de 
Jacaré e S. Francisco de Oliveira 1923. Approvado em 1.0 2.o e 3 o turnos 
aos districtos de Corredeira e Jaca- nos dias 22, 24 e 26 de julho. Remetti-
réguay. ~o ao Senado, teve .sua approvação con-

ftrmada, sendo envtado á sancção. 

Sanccinrzado: lei n. 860, de 9 de setembro 
de 1924. 

1923 i4 Dá a denominação de Sant' Anna da Apresentado na sessão extraordinaria de 
Vargem ao districto de Mumbuca. 1923. Approvado em 1.:: discussão no 

dia 22 de julho de 1924, pende de pare· 
cer para 2.11 discussão. 

( 
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Projectos iniciados no Senado e movimentados na Camara em 1924 
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.Transumpto Observações 

3 Prohibe a reeleição de presidentes de Ca· Foi enviado á Camara em 11 de setembro e 
maras Municipaes por mais de uma vez. está pendente de 1.11 discussão. 

7 Anctoriza a abertura do credito necessari o Enviado á Camara em 23 de julho, foi ap-
. ~;na auxiliar o Governo Federal na ma- provado nos tres turnos nos dias 24, 25 
I m([i~nç;ío da ordem. (sessão nocturna) e 30 do mesmomez,sen-

do remettido á sancção pela Camara. 

Sanccionado: lei n. 859, de 9 de agcsto de 
1924. 

8 Manda erigir em uma das praças da Capi- Recebido pela Camara em 12 de setembro, 
tal um monumento em homenagem ao foi approvado em 1.11 discussão na sessão 
ex-presidente Raul Soares. nocturna do mesmo .dia. Pende de pare· 

cer para ter proseglllmento em 2. 11 discus-
são. 

9 Dá nova denominação ao districto de 1 or- Foi recebido na Camara em 9 de setembro· 
reão, município de Juiz de Fóra. e approvado em 1.1', está pendente de 2.11 

discussão. 

11 Auctoriza a abertura de credito para pa- Recebido pela Camara (sessão extraordina-
gamento de addicionaes aos funcciona· ria) em 3 de janeiro, foi approvado, com 
rios Eloy Prado e Francisco A. Martins. uma emenda, nas tres discussões nos dias 

7, 9 e 12 do mesmo mez. Foi devolvido 
ao Senado, que acceitou a emenda da 
Camara, enviando o projecto á sancção. 

Sanccionado: lei n. 878, de 2.1. de janeiro 
de lll25. 
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Indicação apresentada na Camara dos Deputados em 1924 

Transumpto Observações 

2 Do sr. Camillo Chaves, lembrando a Apresentada e justificada no dia 8, foi ap-
conveniencia de ser incluido no plano provada no dia JO de setembro. 
geral da viação do Estado, varios tra· 
çados e projectos ferroviarios do trian-
gulo mineiro 

S. C.-7 
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Transumpto Observações 

2 Do Sr. Edelberto Lellis, solicitando, por Apresentado em 29 de agosto, foi retirado a 
intermedio da Mesa, informações sobre 4 de setembro, a requerimento do autor. 
papeis enviados á Secretaria do Interior 
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Moções apresentadas á Camara dos DeputJdos em 1924 

Transumpto Observações 

3 Reitera ao sr. Presidente Arthur Bernar- Apresentada e justificada em 17 de julho 
des os protestos de apoio á obra de res- pelo sr.Mario Mattos e approvada no mesmo 
tauração economica e financeira do dia. 
paiz e assegura solidariedade na manu-
tenção da ordem. 

4 Reaffirma ao sr. Presidente Raul Soares Apresentada e justificada pelo sr.MarioMattos 
completa solidariedade politica e todo no dia 17 de julho e approvada no mesmo 
apoio ao seu governo. dia. 

5 Manifesta o apoio da Cama r a á obra ad- Apresentada e justificada em 23 ~de agosto 
ministrativa do Vice-Presidente do Es- pelo sr.Ferreira Pires e approvada nomes-
tado em exercido, dr. Olegario Maciel. mo dia. 

6 Affinna o apoio da Camara á candidatu- Apresentada e fundamentada no dia 23 de 
do sr. dr. Fernando Mello Vianna á pre- agosto pelo sr. Sandoval Azevedo foi ap-

sidencia do Estado, prova da no mesmo dia. 
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Pareceres de Commissões Permanentes da Cama r a ap-resentados em I 924 
(SESSÃO ORDINARIA) 

1924 

1924 

1924 

1924 
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1924 
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Transumpto Observações 

57 Propõe que sejam reconhecid.os. e pro- Da Commissão de Constituição e Legisla. 
clamados deputados pela '1:' ctrcum- ção. 
scripção eleitoral do Estado, os srs. Approvado em 19 de julho. 
drs. Enéas Camera c Celso Porphi-
rio de Araujo Machado. 

58 Propõe que seja reconhecido e pro- Da Commissão de Constituição e Legisla-
clamado deputado pela 2." circum- ção. . 
scripção o sr. dr. Alfredo Teixeira Approvado em 21 de julho. 
Baeta Neves. 

59 Propõe que seja reconhecido e pro ela- Da Com missão de Constituição e Legis-
mado deputado pela 1.11 circumscri- !ação. 
pção o sr. dr. Christiano Monteiro Approvado em 21 de julho. 
Machado. 

60 Propõe que seja reconhecido e pro· Da Commissão de Constituição e Legis-
clamado deputado pela 8.11 circu.m- !ação. 
scripção eleitoral o sr. c e!. Domin- Approvado em 22 de julho. 
gos Ribeiro de Rezende. 

61 Propõe que ~eja indeferido o requeri· Da Commissão de Representação e Peti-
mento de d. Antonia de Vasconcel- ções. · 
los, professora do grupo escolar de Approvado em 19 de julho. 
Araguary, pedindo licença para tra-
tamento de saude. 

62 Propõe que seja remettida ao Secre- Da Commissão de Representações e Peti-
tario do Interior, pedindo informa- ções. 
ções a peça protocollada sob nume- Approvado em 29 de julho. 
ro 263. 

63 Propõe que seja indeferido o requeri- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
mento de Pericles Electo, pedindo Approvado em 19 de agosto. 
pagamento de custas judiciarias. 

6-1 Propõe que seja indeferido o requeri· Da Com missão de Representações e Peti• 
mento de Avelino Falleiros, pedindo ções. 
concessão gratuita de um terreno do Approvado em 18 de agosto. 
Estado, em Japão, mun. de Oliveira. -
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Transumpto Observações 

---- ---- ------------------------ ---------------------------
1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

65 Propõe que se remetta ao gove~no pe- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
dindo informações o requenmento 

· de d. Dolores de Almeida e Silva, Approvado em 19 de agosto. 
professora em S. Sebastião do "Rio 
do Peixe, pedindo a decretação de 
uma lei que lhe mande pagar os ven-
cimentos do 2.0 semestre de 1921. 

66 Propõe que seja ouvido o governo re. Da Commissão de 'Representações e Peti-
lativamente ao pedido contido na ções, 
peça protocollada sob n. 306. 

Approvado em 5 de Setembro. 

()7 Propõe que seja ·ouvido o governo Da Commissão de Representações e Peti-
relativamente ao pedido contido na ções. 
peça protocollada sob n. 307. 

Approvado em 5 de setembro. 

68 Propõe· o archivamento de uma peti- Da Commissão de Camaras Municipaes. 
ção de Ernani Ornellas, contra di-
versos actos da Camara Municipal Approvado em 5 de setembro. 
de Cabo Verde. 

69 Propõe o archivamento de uma peti- Da Commissão de Camaras Munlcipaes. 
ção do dr. Saint-Clair de M.iranda 
Ribeiro Carvalho, contra dtvcrsos Approvado em 5 de setembro 
actos da Camara Municipal de juiz . · ' 
de·fóra. 

70 Propõe que se peçam informações ao Da Commissão de Representações e Pc-
governo sobre o pedido de licença tições. 
de Francisco Orassano, escrivão cri-
minal em Monte Santo. Approvado em 5 de Setembro. . 

71 Propõe que seja archivada uma peti- Da Com missão d~ Orçamento e Contas. 
ção do director do Instituto <Oswal-
do CruZ>, pedindo isenção de .im- Approvado em 5 de setembro. 
postos. 

72 Propõe que sejam archivadas as p~!ças Da Com missão de Orçamento e Contas. 
protocolladas sob ns. 291, 300 e . 
320. Approvado em 5 de setembro. 

73 Propõe. que seja archivada a peça pro- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
tocollada sob n. 244, por já ter sido 
attendido o pedido no projecto de Approvado. em 5 de setembro. 
orçamento. 
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Observações 

-- --- -------------

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

74 Propõe que sei!l ~nviada á ~ommis- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
são de Constttmção e Legislação a 
representação de Homero Richard e Approvado em 5 de setembro. 
Othoniel Pires Ribeiro avaliadores 
judiciaes, solicitando vencimentos 
fixos. 

~,-

75 P.ropõe que seja _ouvido o governo Da Commissão de Orçamento e Contas. 
sobre o requenmento de Octavio 
Monteiro Dias, pedindo concessão Approvado em 8 de setembro. 
de terrenos. 

76 Propõe que sejam archivadas as peças Da Commissão de Orçamento e Contas. 
protocolladas sob ns. 10, 16, 974 
e 1 ,048. Approvado em 8 de setembro. 

77 Propõe que seja enviada á Commis- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
são de Constituição e Legislação 
uma representação de avaliadores Approvado em 8 de setembro. 
judiciaes de Pouso Alto, pedindo 
fixação de vencimentos. 

78 Propõe que se peçam informações ao Da Commissão de Orçamento e Contas. 
governo sobre o pedido do «Club · 
Caxambuense•, solicitando a con- Approvado em 8 de setembro. 
cessão de terreno para a construcção 
de um predio para a sua séde social. 

79 Propõe que se peçam informações ao Da Commissão de Representações e Peti-
governo sobre as petições de di- ções. 
versos blnccionarios do fôro e do 
collector de Cambuquira, sobre con- Approvado em 8 de setembro. 
cessão de licenças. 

HJ24 80 Propõe que sejam remettidas ao go- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
verno as peças protocolladas sob ' 

1924 

1t.J24 

os numeros 340 e 341 para tomal-as Approvado em 8 de setembro. 
na devida consideração. 

81 Propõe que se peçam informações ao Da Commissão de Constituição e Legisla-
governo sobre o requerimento do ção. 
capitão Arnoldo de Hezende Costa, 
pedindo contagem de tempo para Approvado em 8 de setembro. 
effeitos de reforma. 

82 Propõe que seja archivada a peça pro- Da Commissão de força Publica. 
tocollada sob o numero 8, visto o 
assumpto já estar resolvido em lei. Approvado em 8 de setembro. 

1924 83 Propõe que se peçam informações ao Da Commissão de Orçamento e Contas. 
governo sobre a peça protocollada 
sob numero 331. Approvado em 9 de setembro. 
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84 Propõe que sejc.m archivadas as peças Da Commissão de Orçamento e Contas. 
protocolladas sob numeras 24, 204, 
225, 241 e 336. Approvado em 10 de setembro. 

85 Propõe que seja approvada a Indica- Da Commissão de Obras Publicas. 
ção n. 2, apresentada pelo deputa-
do Camillo Chaves. Approvado em 10 de setembro. 

1924 . 86 Propõe que seja archivada a peça pro- Da Commissão de Constituição e Legisla-
tocollada sob o numero 833. ção. 

1924 

. 1924 

1.924 

1924 

1924 

Approvado em lO de setembro. 

87 Propõe que seja archivado o requeri- Da CommissTI.o de Representações e Peti-
mento do professor Luiz de Padua ções. 
Ducca, pedindo a impressão de suas 
obras •A Minha Cartilha• e cAri- Approvado em 11 de setembro. 
thmenca Popular» na Imprensa Of-
ficial. 

88 Propõe que seja archivado o reque- Da Commissão de Representaçã~ e Pett-
rimento de José ]ustino Sacramen- ções. 
to, relativamente ao pagamento de 
imposto territorial, Approvado em 11 de setembro. 

89 Propõe que seja indeferido o reque- Da Commissão de Constituição e Legisla-
rimento dos officiaes de justiça de ção. 
S. Francisco, pedindo pagamento 
de custas. Approvado em 13 de setembro • 

90 Propõe que seja archivado o requeri- Da Commiss:to de Constituição e Legisla. 
menta do escrivão do jury de São ç1io. 
João d'El Rey, pedindo pagamento 
de custas. Approvado em 19 de setembro. 

91 Propõe que se peçam infor.mações ao Da Commissão de Orçamento c Contas. 
governo s0b!e o re.quenmento de . 
Cicero Peretra da Stlva. Approvado em 13 de setembro. 
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92 Reconhece e propõe seja proclamado Da Com missão de Legislação e Justiça. 
deputado pela 4." circumscripção o 
dr. Pedro Dutra Nicacio Netto. Apresentado e approvado no dia 11 de de-

zembro. 

93 Reconhece eleito pela 9.n circumscrip- Da Commissão de Lcg'slr.ç?:o c Jnstiça. 
ção o dr. Lauro de Almeida c pro-
põe seja o mesmo proclamado de- Apresentado e approvado no dia 11 de de-
putado, zembro. 

94 Opina pelo archivamento dos papeis Da Commissão de Orçamento 
protoco\lados sob numeros 385, 386 • 
e 412. Apresen~ado. no dia 10, foi approvado em 

12 de Janeiro de 1925. 

95 Propõe o archivamento da petição de Da Commissão de Orçamento. 
d. Dolores de Almeida, professora 
de S. Sebastião do Rio do Peixe. Apresentado no dia 10 e approvado a 12 

de janeiro de 1925. 

96 Opina pelo archivamento da peça pro- Da Com missão de Orçamento. 
tocollada sob numero 381. 

Apresentado a 12 e approvado . no dia 13 
de janeiro. 

97 Opina pelo archivamento dos papeis Da Commissão de Legislação. 
protocollados sob numeras 402, 403, 
407, 414, 418, 424 e 425. Apresentado em 16 de janeiro, está pen-

dente de discussão. 

1925 1 Reconhece e proclama Presidente do Da Gommissão Especial, 
Estado, para completar o quatrien-
nio, o dr. Fernando Mello Vianna. Apresentado no dia 17, foi approvado no 

dia 1 \) de janeiro. 
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