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Cumpro o que prescreve o Regulamento desta Secretaria, apresentando a 
Synopse dos trabalhos da Camara dos Deputados, na 3." sessão ordinaria da 9." 
legislatura, e expondo ao mesmo tempo, em resumo, o que occorreu nesta Casa 
do Congresso durante o anno hoje findo. 

Consoante o que dispõe o art. 17 do Regimento em vigor, tiveram. inicio 
em 11 de julho as sessões preparatorias, presididas pelos srs. deputados Euler 
Coelho e Bias fortes, as quaes se prolongaram até 14, dia em que se. verificou 
haver na Capital numero sufficiente de deputados e senadores para a insta!lação 
do Congresso. • 

Na sessão preparatoria do dia 13, o sr. Olyntho Martins, pela Córnmissão 
de Constituição, Legislação e Justiça, offereceu seis pareceres, propondo o re'éo-
nhecimento dos srs. drs. Eusebio Thomaz de Carvalho Britto, Augusto Gomes 
Freire de Andrade, Antonio Augusto junqueira, Miguel Baptista Vieira, João 
Henrique Sampaio Vieira da Silva e José Martins Prates, deputados eleitos, res· 
pectivamente, pela 1':, 2.a, 3.a, s.a, to.a e 12.a circumscripções eleitoraes. Esses 
pareceres foram discutidos e approvados na mesma sessão, tendo, em seguida, 
prestado compromisso e tomado assento os deputados reconhecidos, que se 
achavam presentes, srs. Miguel Baptista Vieira e Euzebio Thomaz de Carvalho 
Britto. 

-Realizou-se no dia 15 de julho a sessão de installação do Congresso, 
presidida pelo sr. senador Diogo de Vasconcellos, occupando as cadeiras de 
Secretarias os srs. Deputado Euler Coelho e senador Olympio Mourão. 

Annunciada a chegada do sr. dr. Sandoval Soares de Azevedo, Secretario 
do Interior, portador da Mensagem Presidencial, foi s. exc. recebido á porta do 
edifício da Camara por uma commissão composta dos srs. senador Xavier Ro-
lim e deputados Celso Machado e Euzebic;> de Britto, pouco antes sorteados para 
esse fim. 

Terminada a leitura da Mensagem, retirou-se o sr. Secretario do Int(,!rior, de-
clarando, então, o sr. Presidente encerrada a sessão, que revestiu-se de toda so· 
Iemnidade, tendo a ella, comparecido as altas autoridades federaes, estadoaes e 
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muntctpaes, corpo consular, representantes da imprensa e pessoas gradas, con-
vidados pela Secretaria. 

-Antes da sessão de installação prestou compromisso o dr. Augusto Go-
mes Freire de Andrade, deputado eleito e reconhecido. 

-No dia 16 a Camara fez a sua primeira sessão ordinaria, sendo eleita 
Mesa definitiva (Commissão de Policia) que ficou constituída dos srs. Bias for-
tes, presidente; Enéas Camera, vice-presidente; ~uler Coe.lho, 1.0 secretario; Ca: 
millo Chaves, 2. o secretario; Claudemiro ferretra e Dommgos de Resende, sup 
plentes dos secretarias. . . . 

O · n·. f o tes occupando a cadetra da prestdencta, agradeceu a honra sr. tas r , . · d 
que lhe era dispensada e assegurou que procura~ta cumpnr o seu ever, para 
b O der a, alta prova de confiança recebtda dos seus collegas. em corresp n , , . . -r • • _ 

Em seguida foi annunciada e re.ahzada a elelÇdO das demats commtssoes per-
manentes, que assim ficaram orgamzadas: 

CONSTITUIÇP.-?, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

· Elpidio Cannabrava, João Beraldo, Odi.Io~ Braga, Di.tque de Mesqu~ta, Agenor 
Alves. Serviram interinamente nesta Cotnm~ssao os srs.: Olyntho Martms, Gomes 
Pereira, Celso Machado e Lauro de Almetda. 

ORÇAMENTO E CONTAS 

Pinheiro Chagas, Leão de faria, Ribeiro da Luz, Antonio Junqueira e João 
Henrique. Interinamente serviram os srs.: Eurico Dutra, Olyntho Martins, Enéas 
Camera, Euzebio de Britto e Gomes Pereira. 

FORÇA PUBLICA 

Pedro Labornc, Lauro de Almeida e Bernardino Vieira. , 

REPRESENTAÇÕES E PETIÇÕES 

Augusto Freire, Ignacio Barroso, Martins Prates, Edelberto Lellis e Celso 
Mach~do. Interinamente serviram os srs. Aristides Coimbra, Rubens Campos e 
Adelio Maciel. 

CAMARAS .. MUNICIPAES 

Agen<?r Canedo, Rcbello H o da, Mello Franco. Serviram. interinamente os 
srs o Lauro de .Almeida e Aristides Coimbra o 

AGRICULTURA E INDUSTRIA 

Miguel Baptista, Gomes Pereira e paul o Menicucci. 

OBRAS PUBLICAS E VIAÇÃO 

José. Christiano, Euzebio. de Britto . e Aristides Coimbra. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA 

Viviano Caldas, Argemiro Rezende, Mario Mattos, Pedro Dutra e f~ancisco 
Lessa. >Interinamente serviram os srs~ Olyntho Martins e Euzebio de Bntto. 

SAUDE PUBLICA 

Rubens Campos, Annibal Assumpção e Cordovil Pinto Coelho. 

REDACÇÃO DE LEIS 

ferreira Pires, Ignacio Murta e Adelio Maciel. Serviram interinamente os 
srs. Duque de Mesquita, Olyntho Martins, Gomes Pereira, Cordovil Pinto Coe-
lho e Alonso Marques. 

TRIBUNAL ESPECIAL (Mixta) 

Membro effectivo- Adolpho Vianna (ha unia vaga). Por parte do Seiiado: 
DiocJ'O de Vasconcellos e Pericles Mendonça. Supplentes -- Argemiro Rezende, 
Eurko Dutra e Francisco Lessa. Por parte do Senado: Miguel de La na, Vieira: 
Marques e Gabriel Santos. 

-Na se:,~c;ão de 17 2. Camara rendeu especiaes homenagens de pesar pelo 
fallecirnenlo dos si:~. dr. /\.ni:onio Olyntho dos Santos Pires, antigo governador 
do Estado; Coronel Francisco de Paula Retto Junior, que occupou a cadeira de 
deputado estadoal; coronel Getulio Ribeiro de Carvalho e dr. Nuno da Ctinha 
Mello, que exerceram o mandato de senador estadual e desembargador Francisco 
de Paula Fernandes Rabello, do Tribunal da Relação do Estado. justificando 
essas homenagens, falaram os srs. Euiebio de Britto, Enéas Camera, Olyntho Mar-
tins, Euler Coelho e Gomes Freire. 

-No mesmo dia o sr. dr. João Henrique Sampaio Vieira da Silva, deputado 
eleito e reconhecido, prestou o compromisso regimental e tomou posse da sua 
cadeira. 

-No dia 20 prestou compromisso e se empossou o sr. dr. Antonio Augusto 
Junqueira, deputado eleito e reconhecido. 

- Na sessão de 3 de agosto o sr. Lauro de Almeida orou, fazendo o necro-
logia do dr. Josino de Alcantara Araujo e .pediu, sendo attendido, ficasse regis-
trado em acta o pezar da Camara: pelo desapparecimento daquelle antigo par-
lamentar. · 

- Prestou compromisso e tomou posse de sua cadeira o deputado eleito e 
reconhecido, sr. dr. José Martins Prates. 

O sr. Eurico DÚtra, recordando a passagem do primeiro anniversario da 
morte do ex-presidente Raul Soares, solicitou e obteve que a Camara se fizesse 
representar nos officios religiosos em homenagem ao grande estadista repu-
blicano. 

- Na sessão de ·s de agosto o sr. Francisco Lessa, referindo-se á justa mani-
festaÇão de apreço que o povo ia fazer ao sr. Presidente do Estado, dr. Fernando 
Mello Vianna, propôz que a Camara a ella comparecesse incorporada. 
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· O Sr. presidente declarou que á vista do pronunciamento unani~e d~ Casa, 
ficava deferida aquella proposta, accrescentando que a Mesa se associava a mere-
cida homenagem que ia ser prestado ao Chef: do ::stado. . 

o sr. Ignacio Murta, alludindo ao fallecimenLo do antigo men~b.ro do Con-
gresso Legislativo do Estado, dr. Alvaro da Matta Machado, sohciiou que r. a 
acta do dia ficasse constando 0 pezar da Camara por aquelle l_utuo~o facto. 

-No expediente da sessão de 12 de agosto, o sr. Ferreira Pires orou pa.ra 
· t'f' · to no sentido de fazer parte nos Annaes da Camara o dJs-JUS 1 Icar um requenmen . . 

f 'd 1 p. 'd n'e do Estado dr Fernando Mello Vwnna, na :nanJs-curso pro en o pe o 1 c si e ' , · 
f t - 1 f •t , ua excellencía no dia 9 daquelle mez. A Camara attendeu es açao popu ar ei a a s . 
ao pedido do sr. Ferreira Pires. , . o sr. Lauro de Almeida requereu, apos b~eve d1?cuso, um voto de pesar pel~ 
fallecimento do antigo magistrado . dr. Jose Pere1ra dos Santos, no que fo1 
attendido. . 

-Na sessão de 2 de setembro foi approvado o parecer da Commissão de 
Legislação e Justiça, propondo o_ reconh~ci~ento_do sr. dr. Alons:). Marques 
Ferreira como deputado pela 1.n ctrcumscnpçao eleitoral, o qual em seglllda tomou 
posse d~ sua cadeira, prestando o compro_mis_s? regimen_tal: _ 

-Em sessão de 10 o sr. João Beraldo JUStificou uma md1caçao no sentido de 
ser prorogada a sessão I~gislativa por tres. dias. A Co.mara concordou com a 
medida proposta; approvando-a. Enviada a indicação ao Senado, este lhe deu 
assentimento, conforme communicação feita á Camara. 

-Na mesma sessão o sr. Bernardino Vieira pediu ficasse registrada nos 
annaes sua solidariedade ás moções de apoio da Camara aos srs. drs. Arthur 
Bernardes e Mello Vianna, presidente da Republica e do Estado. Pediu mais fos-
se transcripto o appello que o sr. presidente Mello Vianna dirigiu ás Mães de Fa-
milia Mineiras relativamente ao desenvolvimento da instrucção primaria. Ambos ' os requerimentos foram deferidos. 

-Verificando-se no dia 12 de Setembro a renuncia do sr. Bias Fortes ao car-
go de Presidente da Camara, por ter tomado posse da cadeira de deputado fede-
ral, foi escolhido para aque!Ia investidura o sr. deputado Enéas Camera, que pro-
nunciou um discurso de agradecimento á prova de confiança que recebia dos 
seus collegas. 

-Na sessão· do dia 15 foi eleito para o cargo do vice-president~ o sr. de-
putado Mario Mattos. 

-No dia 18 de setembro, sob a presidencia do sr, senador Diogo de Vascon-
cellos, servindo de secretarias os srs. deputado Euler Coelho e senador Olympio 
Mourão, realizou se.a sessão solemne de encerramento do Congressão Legislativo, 
com as formalidades do costume. 

-Durante o período legislativo, a que se refere este relatorio, a Camo.ra 
realizou 48 sessões: 4 preparatorias, 40 ordinarias e 4 extraordinarias. Além 
dessas sessões, houve 12 reuniões: das quaes foram lavrados os devidos termos, 
tendo· tambem o Congresso realizado, no edifício da Camara, duas sessões--
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uma para sua instc:.Jiação, no dia 15 de julho; outra para o encerramento dos 
trabalhos legislativos em 18 de setembro. 

-Nb correr da 3. a sessão da presente leg:slatura a C amara tomou conhe-
-cimento de 35 projectos, de ns. 48 a 82, tendo o n. 49 sido desdobrado em 
49 A; de 67 pareceres das commissões permanentes, de ns. 98 a 164; de 4 
indicaçõ'2s, ns. 3 .a 6, tudo contendo materia nova 

Tambem foram submdtidos á apreciação da C2.mara: 
O parecer n. 97, da sessão extrordinaria de 1924, 9pinando pelo mchiva-

mento das peças protocolladas com os ns. 402, 403, 407, 414,418 e 422; 
Os projectos de sua iniciativa: 
N. 82, de 1912, sobre auxilias a bancos ruraes que se fundarem no Es-

tado. 
N. 138, de 1914, dispondo sobre credito <Jgricoh; 
N. 39, de 1924 (sessão extraordiné:ria) auctorizando a doaçã3 de terrenos 

do Estado á União, para estabelecimentos agrícolas; 
N. 40, de í925, dispondo sobre a organização judiciaria do Estado; 
N. 46, de 1925, rreando uma medalha para recompensar serviços dos of-

ficiaes e praças da força Publica do Estado; 
N. 47, de 1925, sobre a construcção de um estabelecimento balneario em 

«Agua Quente», municipio de Rio Pardo. 
De infciaUva do S<.•nado 

N. 8, de 1924, auctorizando construcção de um monumento á memoria do 
ex-presidente Raul Soares; 

N. 9, de 1924, dando nova denominação do districto de Torreão muni-
cípio de Juiz de Fóra; ' 

N. 12, de 1925, dispondo sobre o livramento. condicional. 

Pelas du~s Casas do Poder Legisldivo foram enviadas ao sr. Presidente 
do Estado, e por elle sanccionadas, 27 proposições de Leis, a saber: 

l? e! a Camm.·a (ll.G) 

N. 21 O, dando credito para pagamento de gratificação addicional e con-
tendo outras disposições (Lei n. 889, de 4 de setembro de 1925); 

N. 211, auctorizando a installação de comarcas e termos judiciarios; a 
abrir um credito extraordinario e a subvencionar a «Fundação Oaffré Ouinle:P 
(Lei n. 893, de 10 de setembro de 1925); · 

N: 212, determinando a applicação a ser dada as. verbas consignadas ás 
Casas de Caridade de ltaúna e de Baependy (Lei n. 894, de 10 de setembro 
de 1925); 

N. 213, modificando disposições da lei n. 837, de 26 de setembro de 1922, 
relativas á. eleição .de vereadores,. juizes de paz, pre:identes de Camaras e con· 
tend~ outras disposições· (Lei. n. s9s, de 10 de setembro 'de 19:.!5); · · : .. : 
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, N. 214, auctorizando a despender 50:000$000 com a mudança do curso do 
rio Piumhy para 0 São Francisco e contendo outras disposições (Lei n. 896, de 

1 O de !:etembro de 1925); N 
21

5 considerando de utilidade publica o Instituto Commercial de Minas 

O 
' anne'xo ao Collegio Bello Horizonte, a Escola Livre de Commercio da Ca-

eraes, · s s 1 d pital e 
0 

curso Commercial annexo ao Oymnasto . a va or,.de S. João Nepo-
muceno (Lei n. 897, de 1 O de setembro de 192~); 

N. 
216

, fixando a despeza e orçando a recetta do Estado para o exercício de 

1926 (Lei n. 9o2, de 15 de setembro de 1925); . 
N 

217
, dispondo sobre o pess_oal d_a jnnta Commercial e contendo outras 

d
. · - (Let' n gOl de 15 de setembro de 1925), 
!SpOSIÇOCS • ' . N 

218 
auctorizando a construcção de um estabelecimento balneario em 

«Agua. Que'nte» e a conc?ssão dt; auxil~o para acquisição de um predio para a Es-
. cola de Engenharia de ]wz de fora (Let ,n. 904, de 17 de setemqro de 1925); 

N. 219, auctorizando riconclusã? d<? edificiodo Hospital de S. Vicente de 
Paulo da Capital (Lei n. 905, de 17 de setembro de 1925); 

· N. ·220, auctorizando a concessãq, de favores á empreza que se propuzer. a 
fazer 

0 
serviço de propaganc,I~ e desenvolvimento da sericicul~\tra; isentando ·as 

Camar~s Municipacs do pagamento do iwposto de n:ovos e v~! h os direitos; dis-
pondo sobre o prazo para !estituição _d~ , .it_TIP?stos, . c~nt~ib~ições e mul-
tas e sobre imposto de exportaçao de algodao (Let n. 907, de 17 de setembro de 

'1925); ' N. 221, auctorizando a abertura de credito para pagamento de addicionaos 
a• diversos funccionarios (lei n. 908, de 21 de setembro de 1925); 

N. 222, dispondo sobre a competencia para conhecer por «habe;.\s-corpus.>:<> 
das prisões decretadas pelos Secretaries de Estado e Chefe de Policia; mudando a 
denominação do districto de Morubáo; modificando disposições do Codigo do 

·Processo Civil e contendo ·.outras. disposições (Lei.· n. 910, de 22 de setémbro 
de 1925); · , ... 

N. 223, auctorizando a contribuição do Estadoyara renovação do material da 
Marinha de Guerra e contendo outras disposições '(Lei n. 909,· de 22 de setembro 
de ·1925); · .. · 

N. 224, approvando as instrucções para execttção da lei· n;· '880, de 27 ·de 
Janeirc;) de 1925 e estabelecendo ?t1tras medict.as pàra a Previdencià dos Servidores 
do'·Estado(tei n. 911,·de 22 de setembr~ de 1925); 

N. 225, approvando a nova organização 'judiciaria do Estado1 (Lei n. 912'~de 
23 de s.etembrr) de 1925).' · . ' · · 

.) 

J•elo Sen~•do.(l~) 

: N. 455,·prorog'ando até i1 íéie_ pezetembro. de 1926 a bonificação aos funccion·a-
rios publicos.do Estado· (Üi'i:i'; 886; de 30·de julho de 1925); · · 

IX 

N. 456, creando o imposto :iddicional de 1$000, ouro, por sacca de café de 
producção mineira, exportado para fóra do Estado (Lei n. 887, de 19 de agosto 
de 19~5); · 

N. 457, approvando as despezas do exercido de 1924, constantes das contas 
verificadas na Secretaria das finanças (Lei n. 899, de 1 O de setembro de 1925); 

N. 458, creando uma medalha destinada a recompensar serviços de officiaes 
e praças da força Publica do Estado (Lei n. 888, de 3 de setembro de 1925}; 

_ N. 459,. auctorizando a reorga?ização da Secretaria de Policia, das reparti-
çoes subordmadas e da força Pubhca e contendo outras disposições (Lei n. 892 
de 9 de setembro de 1925); ' 

N. 460, el~vando o lim!te dos emprestimos da Carteira Hypothecaria do 
Banco de Credtto Real de Mmas Oeraes (Lei n. 890, de 8 de setembro de 1925· 

N. 461, concedendo uma gratificação especial aos professores normalista~ 
que em 1926 regerem escolas ruraes ou districtaes (Lei n. 891 de 8 de et b 
de 1925}; ' s em ro 

v N. ~52, ~uctorizando a reorganização do Oymnasio Mineiro e da Escola de 
: ha:rnac1a~ d1spondo s?bre o ensino primaria, artistico e superior e creando um 
mstJtuto para cego~ (Let n. 895; de 10 de setembro de 1925); 

N · 403, a~ctonzando ~ desapropriação de mananciaes, quédas d'agua e ter-
renos ne:e~s~nos aos servtços de abastecimento de agua, de luz e de exgottos de 
~;;;5~umctpJO, qu~ndo em outro situados (Lei n. 900, de 19 de setembro de 

de 5~~!~~0 f~:a~~~5: Força Publica para o exercido de 1926 (Lei n. 906, de 17 , 
N. 465, dispondo sobre a s _ mento condicional (L . . uspensao da condemnação para o effeito do livra-

et n. 903, de 16 de setembro de 1925}; 

Estão pendentes de d" ~ na 
3 

a sessão da n 
1 

t~cussao na Camara os seguintes projectos, apresentados 
· ona egtslatura: 

De sua iniciativa enl I a. d. _ • IOCUSSUO: 

N
5
. 55, de 192~, estabelecendo divisas entre os municípios de Aguas Virtuo-

sas. e anta Catharma; 
~: ~0, de 1925, dispond~ sobre limites do districto de S. José da Lagôa 

mumctpto de Itabira; , · . ' 
d 7~· n,.de 1925, estabelecendo· que os municípios creados pela lei n 843 
e. e setembro de 1923, com todos os seus districtos, farão parte das ci~cum; 

scnpções eleitoraes a que pertencem suas sédes actuaes· · 
N • _ 78, de 1 ~25, audorizando o governo a vender, ~m hasta publica, os ter-

renos nao aprovettados na demarcação da nova Capital; 
N • 82, de 1925, mudando a denominação do districto de S. Lourenço, mu-

nicipio de Brazilia-para <Sandoval Azevedo», · 
S. C.-2 
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De parecer para 2."' discussão:-n. 53, de 1925, concedendo dois annos de 
licença a Mario Netto, funccionario da justiça do termo do Pouso Alto; 

N. 73, de 1925, organizando o regimento de custas judiciarias; 
N. 80, de 1925, mudando as denominações dos districtos de Felippe dos 

Santos-para-Lobo Leite-e de Indayá-para Dores do lndayá; . 
N. 81, de 1925, auctorizando a concessão de auxilio pecuniario para a re-

presentação do Estado de Minas no 2: Congresso Odontologico Latino Ameri-
cano, a realizar-se em Buenos Ayres. 

De parecer para 3. a discussão: -n. 64, de 1925, dispondo sobre o mandato 
de membros do Congresso Mineiro. 

Estão pendentes de solução das diversas Com missões da Camara os seguin-
tes papeis apresentados em 1925 (sessão ordinaria): 

Da Commlssão de Constituição, Legislação e Justiça. (Projectos)-(*) N. 64, 
de 1925, dispondo sobre o mandato de membros do Congresso, (pende de pare-
cer para 3." discussão); . 

N. 73, de 1925, reformando o regimento de custas judiciarias, (pende de 
parecer para 2.a discussão}; 

Representações:-Prot. 460, fls. 133, de Antonio Domingues Franco, pedindo 
revogação da lei municipal n. 324, de Abril de 1925, da Camara Municipal de 
Ituyutaba; 

(*) Prot. 496, fls. 144, de Ismael Libanio e outros, pela. Associação de Pha·r-
maceuticos e Sociedade de Odontologia, pleiteando medidas pro~ector::ls da classe 
a. que pertencem; 

Requerimentos:-t) Prot. 492, fls. 143, de Arthur Cunha, fiscal de rendas 
do Estado, pedindo contagem de determinado tempo para os effeitos de sÚa 
aposentadoria; · -

·(*) Prot. 497, fls. 144, de Antonio Ferreira de Souza Primo, pedindo melho-
ria de aposentadoria. 

Da de Orçamento e Conta-Officio.-Prot. 521, fls. 148, do Secretario do 
Interior, solicitando credito para pagamento de addicionaes á professora de Datas 
municipio de Diamantina; ' 

Projectos:-n. 79, de 1925, dispondo sobre credito para pagamento de addi-
cionaes a Manoel da Silva Jorge. Pende de parecer para 2.a discussão tendo sido 
entretanto, incluído o mencionado credito na lei n. 9b3, de 21 de ;etembro d~ 
1925; 

N. 81~ de 1925, sobre auxilio para representação do Estado de Minas no 2.o 
Congresso Odontologico Latino Americano, a realizar-se em Buenos Ayre·s. 
(Pende de parecer para 2.a· discussão}; 

(*) As peças assignaladas não yoltaram ao archivo, da secretar!a. 
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Representação.-Prot. 469, fls. 140, de Virgilio Mauricio, sobre a erecção 
de uma herma ao esculptor Antonio Francisco Lisbôa -~:0 Aleijadinho)); 

RfJ!uerimentos. --Prot. 473, fls. 140, de. Maria Apolonia dos Reis, sobre au-
xilio para a Caixa escolar «Pelino de Oliveira)), de juiz de Fóra; 

(*) Prot. 509, fls. 146, de Arthur Mendonça de Alvarenga e outros funccionaM 
rios, pedindo melhoria de gratificações. 

Da de requerimentos, representações e petlções.-PiOjecto. -N. 53, de 1925, 
concedendo dois annos de licença a Mario Netto, escrivão de justiça da CoM 
marca de Pouso Alto. (Pende de parecer para z.a discussão); 

Da de Camaras Municipaes .-Projecto.-N. 45, de 1925, sobre divisas do 
districto de Lagôa da Prata, município de Santo Antonio do Monte. (Pende de 
1.3 discussão, tendo sido, entretanto, incluída na lei 876, de 24 de janeiro de 1925, 
a materia constante do mesmo projecto. 

Representação-(*) Prot. 468, fls. 140,de Antonio Angelo de Oliveira, sobre 
rectificação de divisas entre os districtos de S. Sebastião do Sacramt>rito e o 
de Vermelho Novo. 

Da de Saude Publica. Officio-(*) Prot. 445, fls. 136, do Presidente da 
Associação Parahybana de Cirurgiões Dentistas, applaudindo o movimento em 
prol da Sociedade Odontologica de BeiJo Horizonte e secundando suas pre-
tenções perante o Congresso Mineiro. 

(?epresentação-(*) Prot. 452, fls. 137, de J. A. da Silva Campos e outros, 
Prestde~te e membro da Sociedade Odontologica de Bello Horizonte, pleitean-
do med1das contra o exerci cio illegal da arte dentaria no Estado de Minas. 
lista ~~qz~g;;:ge?~~~0(*) trtot · 44

1 
~. fls · 136, dp Presidente da Associaçao Pau-

en JS as, p e1teando medtdas em favor dessa classe. 
(*) ~rot. 519! fls. 148, _de Henrique Rocha e outros membros da Associação 

dos Dentistas Prattcos de Mmas Oeraes solt"c1"tando se1• t d 1 • 1 . _ . , a vo a a uma et regu a-
dora da proftssao de dentistas não diplomados. 

A Camara _enviou ao Senado, neste anno, 26 projectos de lei. O Senado 
no mesmo penado remetteu ~'tqtt 11 C d c · · ' < e a asa o ongresso um proJecto de leJ. 

~ correspondencia do Secretaria da Camara durante o anno constou do 
segumte: foram receb · d 114 ff" · ' . ' · 

l 
t os o tCios, 52 requenmentos 22 representações 

14 te egrammas 5 cartas 2 ce t"d- 2 d' 1 ' · ff' · ' 
d 

' '· < , r 1 oes e tp ornas· foram expedtdos 295 o tctos 
sen o 106 aos memb d ' · . ' ros o governo, 62 ao Senado e 127 a dtversos. 

Secretaria 

Os trabalhos da Secretaria tiveram no decurso do anno a desejada regulari-
díide, embora a diminuição de dois Jogares no quadro do respectivo pessoal. 
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Houve, no mesmo quadro, as seguintes . modificações: foram exonerados, 
a pedido, dos cargos-de 1.0 official e encarregado do resumo dos debates o 
dr. Manoel Teixeira de Salles e de 2. 0 officia.l o dr. José Ribeiro Vianna. Para 
0 ·cargo de 1 ~o official e encarregado dos debates foi nomeado, por accesso, o 
2. o official, sr. Casildo Quintino dos Santos, ficando, assi~ vagos dois Jogares 
de segundos officiaes, os quaes, em virtude de dispositivo regulamentar, foram 
declarados extinctos · · . . 

_-. -0 expediente da Secretaria tem sido determinado pelo sr. deputado Eu!e r 
Coelho, 1 . o Secretario. 

-São estas e as que se encontram nos annexos que se seguem as princi-
paes informações que me occorre prestar, conforme o regulamento, estando 
habilitado a fornecer quaesquer outros esclarecimentos que me sejam exigidos 
sobre a repartição que superintendo. 

Secretaria da Camara dos Deputados, em Bello Horizonte, 31 de dezembro 
de 1925. 

i .. 

; .. : .. , 

. r. 

'· 

c;astori~o Magalhães 
Director 

,., " 

Relação dos actuaes membPos do Gongresso Legislativo 

9.a LEGISLATURA -·1925 
• ~..' • r 

C AMARA D O S DE P IJ TA D O S 
I.n Circunu!lcripção 

Dr. Adolpho Ribeiro Vianna, Bello Horizonte. 
2 Dr. Alonso Marques Ferreira. Sete Lagoas. 
3 Dr. Euzebio Thomaz de Carvalho Britto, Bello Horizonte .. 
4 Dr. Manoel Gomes Pereira, Bello Horizonte. 

2. 3 Circun:tscripção 

5 Dr. Cordovil Pinto Coelho, Manhuassú. 
6 Dr. Augusto Gomes Freire de Andrade, Marianna. 
7 Dr. Agenor Ludgero Alves, Caratinga. 
8 Dr. Edelberto de Lellis Ferreira, S. Domingos do Prata. 

3.~ Cireun1.scrlpção 
9 Dr. Antonio Augusto junqueira, Além Parahyba. 

10 Cel. Agenor Augusto da Silva Canedo, Muriahé. 
11 Dr. José Ricardo Rebello Horta, Viçosa. 
12 Dr. Francisco Duque de Mesquita, Carangola. 

~ . • n Circumscripção 

13 Dr. Enéas Camera, Mar de Hespanha. 
14 Dr. Celso Porphyrio de Araujo Machado, Rio Branco. 
15 Dr. Rubens Ferreira Campos, Juiz de F6ra. . 
16 Dr. Pedro Dutra Nicacio, Cataguazes. 

t;,n Circumscripção 
17 Dr. Miguel Baptista Vieira, Alto Rio Doce. 

• 18 Vago. . . 
19 Dr. Viviano da Silva Caldas, 'Prados. 
20 Dr · Odilon Duarte 'Braga, Pomba .. 

"' Vago com a renuncia do dr. José Francisco Bias Fortes. 

(: 
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G.:t <Ciircul!n.scripçào 

** 21 Vago. 
22 Dr. Mario Gonçalves de Mattos, Itaúna. 
23 br. Washington ferreira Pires, Bello Horizonte. 
24 Dr. Paulo Menicucci, Lavras. 

25 Dr. Francisco de Oliveira·Lessa, Guaxupé. 
26 Dr. Adelio Maciel, Patos. . . 
27 Cel. Aristides Cecilia de Assis Coimbra, Muzambinho. 
28 Dr. Bernardino Vieira de Medeiros, Passos. 

29 Cel. Domingos Ribeiro de Rezende, Varginha. 
30 Dr. Joaquim Ferraz Ribeiro da Luz, Pouso Alto. 
31 Cel. José Christiano do Prado, Paraguassú. 
32 Dr. João Leão de faria, Alfenas. 

o',n Ch•curuscriipção 

38 Dr. Lauro de Almeida, Paraisopolis. 
34 Dr. Annibal de Paiva Assumpção, Caldas. 
35 Dr. Eurico Leopoldo de Bulhões Dutra, S. Rita do Sapucahy 
36 Dr. João Tavares Corrêa Beraldo, Pouso Alegre. 

37 Dr. João Henrique Sampaio Vieira da Silva, Uberaba. 
38 Dr. Argemiro de Rezende Costa, Bello Horizonte. 
39 Dr. Virgilio AlviQl de Mello franco, Bello Hori:wnte. 
40 Camillo Rodrigues Chaves, Ituyutaba. 

i.11.n Ch•ctllnn!ilcl·ii[)Çào 

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. 

45 Cel. Pedro Laborne, Gr:o Mogol. 
46 Dr. José Martins Prates, Theophilo Ottoni. 
47 Cel. lgnacio Carlos Moreira Murta, Arassuahy. 
48 Dr. Olyntho Martins da Silva, Jequitinhonha. 

** Vago com a renuncia do· dr. Djalma' Pinheiro Chag:ls. 

XV 

SENADO 

B~andalto de § :n:un.os 

Dr. Alfredo Teixeira Baeta Neves, Ouro Preto· 
2 Dr. Gabriel de Oliveira Santos, Bello Horizonte. 
3 Conego Francisco Xavier de Almeida Rolim, Curvello. 
4 Dr. João Jacques Montandon, Araxá. 
5 Dr. Levindo Eduardo Coelho, Ubá. 
6 Cel. Manoel Alves de Lemos, S. -Gonçalo cio Sapucahy. 
7 Dr. Diogo Luiz de Almeida Pereira de Vasconcellos, Ouro Preto. 
8 Dr. Miguel Antonio de Lanna e Silva, Ponte Nova. 
9 Dr. Domiciano Augusto dos Passos Maia, Dôres da Bôa Esperança. 

10 Cel. Alfredo Viriato Catão, Lima Duarte. 
11 Pharmaceutico Luiz Lisbôa, Jacutinga. 
12 Dr. Francisco Alves Moreira da Rocha, Bomfim. 

~landnto de -4 n:nnos 

13 Dr. Pericles de Mendonça, S. João Nepomuceno. 
14 Cel. Francisco Ribeiro deOiiveira, Entre-Rios. 
15 Cel. Olympio Julio de Oliveira Mourão, Diamantina. 
16 Dr. José Vieira Marques, Palmyra. 

*** 17 Vago · 
18 Dr. Olegario Dias Maciel, Patos. 
19 Dr. José Ribeiro de Miranda Junior, Ouro fino. 
20 Cel. Modestino Gonçalves, Santa Luzia. 
21 Conego João Pio de Souza Reis, Congonhas. 
22 Dr. Antonio Benedicto Valladares Ribeiro, Bello Horizonte. 
23 Dr. Simão da Cunha Pereira, Peçanha. 
24 Dr. José Luiz do Couto e Silva, Juiz de Fóra. 

*'* Vago com a renuncia c!o dr. Albertina D: ummor.d. 
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53 

54 

Manda· conceder dois annos de Apresen!ad_o no dia 12 ~.e agosto e approvado 
licença a Mario Netto, fun- em l. discussão no dta 19. 
ccionario da justiça do termo 
de' Pouso Alto. · 

Pende de parecer para 2. • discussiio ,. 

Approva as contas do exercício Apresentado a 12 de agosto e approvado em 1.", 
de 1924. 2. 11 e 3.• discussões nos dias 14, 17 e 19 do 

mesmo mez. A 21, foi enviado ao Senado que 
o acceitou e remetteu á sancção. 

S:tltccionado 

lei n. 899, de 10 de setembro de 1925 

55 Estabelece divisas entre os mu· Apresentado no dia 18 de agosto. 
nicipios de Aguas Virtuosas e 
Santa Catharina: Está pendendo de 1. • discussão. 

L ' 

56· DispÕe sob~e pessoal dà' Junta Apresentado a 19 de agosto; approvado eml.~, 
Commerctal do Estado. 2. 0 e 3. o turnos nos dias 20, 22 e 21: respecti-

vamente. 

Depois de approvada a sua redacção final foi en-
viado ao Senado, no 'dia 24, e, por· e}le devol-
vido com seis emendas no dia 7 de setembro, 
emendas estas·acceitas pela Camara. 

Redacção final approvada a 12 de setembro e 
remettido á sancção, pela Cantara, no dia 14. 

Saneei o nado 

Lei n. 901, de 15 de setembro de 1925 

57 Auetoriza. a reorg_a?ização da Apresentado no.dia !9 .de Agosto~ Appr~vado 
Secr.etana da Pohcta, das re- em J.n. discussão no dta 21 ;·em 2." no dta 24 

. partições subordinadas e dá e em 3." no dia 26. 
Força Publica do Estado e 
cont~m outros dispositivos: Remettido ao Senado a 26 de agosto que 0 ap• 

provou e enviou á sancçllo. 

S:utccionado 

Lei n. 892, de 9 de setembro de 1925 
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-- ---~-=-~:ispõc s::rc co~Hpet~nc:--das\~presc~:~~~-~9 de agosto. Approvado em 
\ auctoridades para conhecer I." discussão a :l1 ; quando em 2." foram-lhe 

por !wbens- corpus, da lega li· offerecidas 16 emendas, sendo que destas, as 
dadc das prisões decretadas de n~. 8, 10, 13, H, 15 e 16 foram rejeitadas 
pelos Secretaries de Estado c c as demais approvadas. 
Chefe de Policia. 

Depois de approvado em 3." discussão no dia 
2, foi enviado ao Senado em data de 3 de se-
tembro. 

Devolvido pel_o Senado com 14 emendas que 
. foram acceltas pela Camara, com excepção 

da de n. 1 qtte foi considerada prejudicada 
pela approvação da emenda n. 15 ao projecto 
40 (Reforma Judiciaria). 

A 16 de setembro foi approvada a sua redacção 
final c a 19 enviado á sancção pela Camara. 

~§anccionado 

Lei n. 910, de 22 ·de setembro de 1925 

Apresentado no dia 19 de Agosto e approvado 
59 Refornta a constituição do Esta· em 1. a discussão (L 0 turno) a 21. 

do de Minas Oeraes. 
Refundido !lo projecto n. 75, de 1925. 

Ver esse projecto 

Apresentado a 19 de agosto. Approvado em 1.", 
60 I Dispõe sobre a interpretação 2. a e 3." discussões, respectivamente nos dias 

que deve ser dada ás verbas 20, 22 e 24. Nesta data, foi remettido ao Se-
consignadas ás Casas de Cari· nado que o devolveu a 3 de setembro com 
dade de Itauna e de Bae· uma emenda. Acceita esta pela Camara, foi 
pcndy, · a redacção final approvada no dia 7 de setem-

bro e enviado á sancção pela Camara no dia 9. 

6l 

Sanceionado 

Lei n. 894, de 10 de setembro de 1923 

Dispõe sobre a conclusão do Apresentado a 19 de agosto. Nos dias 21, 22 c I edifido .do hospital, de, S · Vi- 25, foi approvado em 1. •, 2. n e il. o turnos, 
\ c ente de Paulo da Capital. respectivamente. Tambem a 25; foi enviado 

ao Senado e por elle de\rolvido, a 8 de setem~ 
bro, c,om uma emenda, que foi acceita pela 
Camara. 

Rcdacç1!o final approvada no dia 15 e remettido 
á saacção, pela Camara, no dia 16. 

~anccionado 

Lei n. 9:r5, de 17 de setembro de 1923 

Projectos iniciados e movimentados na Camara dos Deputados em 1925 

-- ~~------- --------------·--·------------------~------~- -------·--
I 

I o .... 
o I <1) 
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Observações Transumpto 

~--- ----

I 
-·-'------·----~~---------··------

-18 Prorogn até 31 de dezembro Constituído de uma emenda ao projecto n. 39, 
ele 19'16 a bonificação provi- de 1924, em 3.1\ discussão, apresentada em 
soria aos funccionarios do 17 de julho e a pprovada nesta mesma data. 
Estado, a que se refere a Lei 

· n. 8715, de 23 de janeiro de Acceito sem alteração, pelo Senado, que o en-
1925. viou á sancção. 

Sanccionndo 

Lei n. 886, de 30 de julho de 1925 

49 Orça a receita e fixa a desp.e~a Apresentado no dia 7 de agosto, foi approvado 
do Estado para o exerctcto em t.n, 2,a e 3,~' discussões nos dias 10 15 
de 1926. e 18 do me'smo mez, respectivamente. ' 

Quando em 2.'t discussão recebeu 39 emendas 
sendo, destas, 17 approvodas. Em 3,n discus-
são, foram-lhe mais offerecidas 2 emendas 
q~e tiveram approvação. · 

Enviado ao Senado, depois de approvada a sua 
redacção final, no dia 18, foi por elle devolvi· 
do com 24 emendas, acceitas pela Cantara. 
Destas, seis foram destacadas, constituindo o 

I 
projecto n. 49 A, e uma remettida <Í Commis· 
são de Orçamento. 

;\pprovada a redacção final no dia 9 de setem· 
bro, foi enviado á Sa1_1cção pela Camara no 
dia 12. 

!Sanccionruio 

Lei n. 902, de 15 de setembro da 1925 
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49-A Aúctoriza o dispendio até .••.•. Resultante das emendas do Senado ao projecto 
50:000$000 com a mudança n. 49 (Orçamento}, emendas estas de ns. 2, 3, 
do curso Rio Piumhy para o S. 6, 8, 11 e 12. Approvada a redacção final no 
Francisco e contém outras dia 9 de setembro, foi enviado á sancção pela 
providencias. Camara. 

Snncciona.do 

Lei n. 896, de 10 de setembro de 1925 

50 Crêa o imposto de 1'$000 ouro Apresentado no dia 7 de agosto, foi approvado 
por sacca de café de produ- em 1." discussão no dia 10; quando em 2."' 
cção mineira exportada para discussão foram-lhe offerecidas duas emendas,. 
fóra do Estado; estabelece sendo ambas approvadas no dia i2; ao ser sub-
medidas sobre a defesa desse mettido á 3.", foram a elle apresentadas e 
producto e contém outras rejeitadas mais tres emendas, sendo o projecto 
disposiçGes. votado em 3. 0 turno no dia 13 e nesta mesma. 

51 

52 

· data approvada a sua redacção final, confor-
me o ve!}cido nas tres discussões. 

Ao Senado no dia 14, foi por elle acceito sem 
alteração e enviado á sancção ... 

S::ane.cionndo 

Lei n. 887, de 19 de agosto de 1925 

Auctorl~a abertura de creditos Apresentado no dia 8 de agosto, foi approvado 
para attender ao pagamento em t.a, 2.a e 3.• discussões nos dias 12, 18 e 
de gratificações addicionaes 21 do mesmo mez, respectivamente. Quando 
a diversos funcclonarios do em 2. 11 recebeu 6 emendas, sendo, destas, 5 
Estado, approvadas e uma rejeitada. 

Enviado ao Senado no dia 21, foi por elle de-
volvido a 29, com uma emenda que teve ap-
provação da Camara. Sua redacção final foi 
approvada no dia 2 de setembro e nessa mes-
ma data enviado á sancção pela Camara. 

Sa.nccionndo 

Lei n. 889, de 4 de setembro de 1925 

fixa a ForÇa Publica do Estado Foi apresentado no dia 8 de agosto. Entrou e 
pata' o'· exercicio de 1926. foi approvado em 1. 11 discussão no dia 10; em 

?. • no dia 17, com uma emenda, e em 3.• no 
dia 20, Enviado ao Senado a 21 que, appro-
vando sem alteração, o· enviou á sancção. 

Sanccionndo 

Lei n. 906. de 17 de setembro de 1025 

I 
i 
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62 Dispõe sobr~. elei~ões .munici- Foi apresentado no dia 19 de agosto. A 21 foi 
p~es; modtftca dtspos!ções da approvado em V' discussão; quando em 2." 
Iet 8iJ7, d~ 1912, e da outras ,recebeu 4 .emendas; destas, foram approvadas 
provtdenctas. tres e rejeitada uma. Approvado em 3." a 75 

~e agosto e nesta mesma data a sua redacção 
ftnal, sendo que, nesta occasião, foram des-
ta~ados os ar.tigos 10, 11, 12 e 13, para consti-

63 

: 6.1 

hurem o pro1ecto n. 72. . 

Encaminhado ao ?enad~ no dia 25 de agosto e 
por ellc devolvido a·! de setembro com duas 
emendas, ambas accetbs pela Camara, selido 
ent~etanto, a de n. 2 destacada par a formar ~ 
pro1ecto n. 77. · 

Appr~vada. a rcdacção final a 7 de setembro foi 
enviado a sancção, pela CanJiara, no dias. ,,, 

Sanccionndo 

Lei ::. 898, de 10 de setembro de 1925 

Eleva o limite dos emprestimos Apresentado no dia 19 d 
da carteira hypothecaria do ém 1_a 2 .a e 3 ,.\!iscu eõagosto ~; approvado. 
D~nco , de Credito Real de .. 2·1• respectivam~nte .· ss es nos Ias 20, 22 e 
Mmas Oeraes. · · 

Ao Senado em data de 24. N i o tando soffrido 
alteração, foi por essa Casa do Congresso, 
enviado á sancção. 

!S' unccion.nllo 

Lei n. S<;O, de 11 de setembro de 1 ')25 

Dispõe sobre mandato dos mem- Apresentado no d' 19 d 
bros do Congresso Mineiro em l" 'c 2 11 d's la õ c agdo.sto e approvado • · • I cuss es nos 1as 21 e 22. 

Pende de parecer para 3.a discussão 

A~~~~~:!;ç~~~n modificações, as Foi apresentado ~o dia 19 de agosto Nos dias 
d 1 . para a execução ~~. 25 e 29 foi a~provado em t.n, 2." e 3." 
1g2;~, 8~?t~ ~~ ;!f~~ej~~:~~e1~ ~~~Cl~~õcs, respectivamente. ·Transitando em 

' n. 6,817, de 13 de ntarço do . , . tscussão rece,beu uma emenda que foi 
mesmo ~nno. - (Previdencia tâ~~~.~~~o ~.~.!~smo aconteceúdo quando transi-
dos Servidores do Estado). 

· Enviado .ao Senado a 2 de setembro, foi por elle 
devolvtdo a 14, com tres emendas. Acceitas 
estas. emendas pela Camara foi o projecto, 
d.epol$. de approvada a sua redacção final, en· 
VIado a sancção a ?.1 de setembro. 

Snucciolutdo 

Lei n. 911, de 22 de setembro de 19~5 
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66 

67 

68 

Concede aos professores. nor- Apresentado a 20 de agosto. Appr.ovado em 
malistas de escolas ruraes e l,a discussão no dia 22; entrou em 2." a 2i, 
districtaes uma gratificação quando receben uma emenda, sendo, ne~ta. 
especial. mesma data approvado o . projecto e dita 

emenda. 

.1.· 

'P ·I 

Em 3." discussão a 26, recebeu, egualmente, 
uma emenda supressiva que foi approvada 
conjunctamente com o projecto. 
I 

Enviado ao Senado a 2G, foi por elle acceito 
sem alteração c remettido á sancção, 

fSanccionu do 

Lei n. 891, de 8 d~ setembro de 1925 

Auctoriza a reorganização do Apresentado a 20 de agosto. Approvado, res~ 
Oymnasio Mineiro, Escola. de pectivamente, em 1.",. 2." e 3 .. ~ dis~us~ões nos 
Pharmacia de Ouro Preto e dias 21, 22 e 25. Quando ~m 2. discussão 
outros estabelecimentos de recebeu. duas. emendas que foram approvadas 
ensino. 

·',. 

Depois de approvada a sua redacçl!o final foi 
enviado ao Senado no dia 25 e por elle accei. 
to sem alteração e remettido á sancção. 

fSnncciona.do 

Lei n. 895, de ·to de. setembro de 1925 

Considera de utilidade publica Apresentado no dia 21 de agosto. Approvado 
o Instituto Commercial de nos ,tres turnos regimentaes nos dias 22, 24 e 
Minas, annexo ao Collegio 26. Nesta ultima. data foi enviado ao Senado 
Bello Horizopte e outros es- e delle devolvido a 5 d.e setembro cont unta , · 
tabelecimentos de ensino. emenda que teve approvação da Camara. 

''P :-:q,· 

Sua redacção final 'foi ~ppr()v:ado no dia 9 de 
setembro e, nesta mesma data, enviado á san- . 
cçllo pela Camara. 

8a.ncciona.do 

Lei n. 909, de 22 de setembro de 1925 

9 .-

Transumpto Observações 

--------·----------
69 Auctoriza o governo a contri- Apresentado no dia 21 de agosto. Approvado 

buir com a importancia de em 1." discussão no dia 27; em 2.~, a 29 e 
dez mil contos de réis para em 3. a a 3 de setembro. 
renovação do material da Ma- ; 
rinha de Guerra Nacional. Enviado ao Senado no dia 4 de setembro foi por 

elle devolvido com 5 emendas que tiveram 
approvação da Camara. 

Approvada a redação final no dia 16 e remettido 
á sancção pela Camara no dia 19. 

Lei n. 909, de 22 de setembro de 1925 

70 .' Disp0e sobre os limites do dis- Apresentado no dia 24 de agosto, não teve pro-
trido de S. José da Lagoa, seguimento. 
município de Itabira. 

71 

72 

' 

Pende de 1. a discussrlo 
Auctoriza.a desapropriação de Apresentado no dia 25 de agosto; a 26 foi appro-

mananctaes, qued.as d'agua e vado em 1."' discussão; em 2. 8 no dia 2 de se· 
ter~enos necessarws ao abas- tembro, com uma emenda e em 3.a no dia 4. 
tecmtento d'agua de um mu-
nicípio, quando em outro si- Enviado- ao Senado tambem em 4, foi por elle 
tuados. acceito sem alteração e remettieo á sancçllo. 

8nuccionndo 

Lei n. 900, de 19 de setembro de 1925 

Auctoriza a _installa~ão. d.e· .co- Rt:sultante dos artigos ns. 10, 11, -12 e 13 do pro-
marcas e t~rmos JUdicianos; Jecto n. 62, da Carnara, destacados na reda· 
a su~ven~wnar a Ft}ndação cção final. · . 
Oaffre-Omnle e a abnr credi- · 
tos cxtraordinarios. . , Enviado no Senado no dia 25 de agosto foi por 

elle ·devolvido no dia 3 de setembro. com uma 
emenda que foi acceita pela Camara. 

Redacção final approvada no dia 7; enviado á 
sancção, pela Camara, no dia 8. 

Sa.ucciona.do 

Lei n. 893, de 10 de setembro de ·1925 

73 ·· · Disp~{e sobre o regimento 
Custas ]udiciarias. 

de Apresentad? no dia 26 de agosto. Foi approvad~ 
em 1.a discussão no dia 9 de setembro, esta 
pendendo de parecer para 2. 3 discussão. 

S.C.-2 
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Auctoriza a concessão de favo-\ foi apresentado no dia _26 de agosto. A 27 teve' 
res á empresa que se propu·l approvação em 1.n discussão; a 29,em2." e a 
zer a fazer o serviço de pro- 3 de setembro em 3." 
paganda da sericicultura e . 
dá outras providencias, Enviado ao Senado nesta ultima data e, depois 

de ter transitado por essa Casa, foi por eila 
devolvido á Camara com seis emendas. Des-
tas, foram destacadas as de ns. 5 e 6, que pas-
saram a constituir os projectos ns. 80 c 81 res-
pectivamente, sendo as de ns. 1 a 4 acceitas. 
A redacção final foi approvada no dia 15 de 
setembro, tendo a Camara enviado o projecto 
á sancção no dia lG, 

Sanccionndo 

Lei 907, de 17 de setembro de 1925 

Reforma a Constituição do Es· Apreser.tado no dia 3 de setembro, em l,D turno 
ta do, contendo além de outros dispositivos, os con: 

stantes do projecto n. 59. 

A 5 de setembro foi approvado em 1." discussão . 
no dia 7 em 2.", e no día 9 em 3.". Ncst~ 
data foi approvada a sua redacção final em 
1.0 turno, na Çamara, e enviado r.o Senado. 

Acceito pela outra Casa do Congresso, sem alte-
ração e p9r ella devolvido á Camara no dia 
16, para ser submettido ás 3 discussões em 
2." turno, na sessão legislativa immediata. 

Pende das tres discussões em :?.o turno, ná Ca-
mara. 

76 Concede gratif cação addicio- Aprese~tado no dia ~de setembro. Approv.ado 
na! ao dr. Francisco de Paula no dta 5, em 1.11 dtscussllo. Submettido a 2:' 
Magalhães Gomes e outros no dia 7, recebeu tres emendas que, conjuncta-
funccionarids. mente com o projecto, foram approvadas. No 

dia 9 teve approvação em 3.n discussão, sendo 
enviado ao Senado que o devolveu, a 16, com 
duas emendas, 

Votadas as emendas, set:do acceitas, a Camara 
approvou a sua redacçr.o final no dia 16 e re• 
m etteu o projecto á sat cção no dia 21. 

Snnccic no. do 

Lei n. 908, de 21 de ~elembro ce 2~25 
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---:\Estabelece que. os municipiosiConst!htido pela emenda n •. 2, do Sena.do, ao 
creados pela lei n. 843,:de 7 proJecto n. 62, da Camara, do qual fm desta-
de setembro de 1925, com to· cada. 
dos os seus dis!rictos, farão 
parte das circumscripções elei-
toraes a que pertencerem as Pende de I. ti discussão 
suas sédes. 

78 Auctoriza o governo a vender Apresentado no dia 10 de setembro findo ficou 
em hasta publica os terrenos pendendo de 1."' discussão. 

79 

80 

não aproveitados na demar· 
cação da nova Capital. 

Dispõe sobre credito para pa- Apresentado no dia 11 de setembro c approvado 
gamento de gratificação addi· em 1." discussão no dia 14. 
cional a Manoel da Silva 
Jorge. 

Pende de parecer para 2."' discusslio 

Ao projecto n. 76, foi offerecida, pelo Senado e 
approvada pela Camara, uma emenda con-
tendo materia identica. (Ver o projecto n. 
76, da Cama r a), 

Muda as denominações dos dis- Constitui do pela 
trictos de Felippe dos Santos projecto n. 74 
para <:Lobo Leite• e de In· pelo Senado. 
dayá para o de <Dores do 

emenda n. 5," destacada do 
e offerecida a este projecto 

Indayá». 
Approvado em 1. a discussão no dia 15 de setem-

bro. 

Pende de parecer para 2.a diccusscio. 

81 Aucto:~za a co.nc~ssllo de um Resultante da emenda n. 6, do Senado, ao pro~ 
auxilio pecuntano para repre- jecto n. 74, da Cantara. 
senta~ão do Estado de Minas 
11? 2.l y.ongAresso. Odontolo- Approvado em L a discussão no dia 15 de setem-
&"1co a mo- mcncano a rea- bro, está pendendo de parecer para 2. a dis-
hzar-se em Buenos Ayres. cussão. 

82 Muda a dcnominaç:to do distri- Apresentado no dia i6 de setembro. 
cto de S. Lourenço, muni _ 
cipio de Brasília, para «San. 
doval de Azevedo. • Pende de I. t1 discusscio, 
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Projectos iniciados em annos anteriores e que tiveram 
andamento em 1925 . 
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-:9~~ 82 Dispõe sobre auxílios a bancos Apresentado e approvado 
1 ruraes que se fundarem no 1912. 

em 1 • " discussão em 

1()14 138 

Estado. 
Em ~3 de agosto de 1925 teve parecer da Com-

missão de Orçamento opinando pela sua rejei-
ção visto terem perdido opportunidade as me-
didas no mesmo consubstanciadas. 

Está pendente de discussão o referido parecer, 

'Dispõe-se sobre credito agri- Apresentado em 1924, quando foi approvado em 
cola. 1. ~ discussão. 

Pela Commissão de Orçamento foi, a 13 de agos-
to de 1925, dado parecer determinando a sua 
rejeição, visto já ter a lei n. 861, de 1924, re-
gulado o credito agricola, 

Este parecer pende de discusslio, 

1924 39 Auctoriza a c!oaç~o de terrenos Apresentado em1924, e nesse mesmo anno appro-
do Estado a Umão, para esta- ·vado emt,tt e2." discussões, 
belecimentos agrícolas, 

Para 3. 11 , foi apresentado no dia 17 de julho de 
1925. Recebeu, então, uma emenda offerecida 
pela Commissão de Orçamento, a qual foi ap-
provada conjunctamente com o projecto, sen-
do porém, destacada para constituir o proje-
ct~ n. 48, que dispõe sobre a prorogaç~o da 
bonificação provisoria de que trata a Ie1 876, 
de 1925. 

Pende de rcdacçllo final, 



Projectos iniciados na sessão extraordinaria de 1924-1925 e que 
tiveram andamento na ordinaria de 1925 
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1925 40 Disr~e ~obre a org~1ização -jJApr.:sentad~~;rova~o em 

d:c1ana do Estado. janeiro de 1925. 
J.l'· discussão em 

Foi apresentado para 2.11 discussão, com 92 emen-
da.s da Com missão de Legislação, no dia 7 
de agosto, sendo a discussão successivamente 
adiada e finalmente encerrada no dia 4 de se-
tembro. O projecto recebeu, ao todo, 623 
emendas. 

Votados, projecto e emendas, no dia 5 de setem-
bro, foi elle approvado e bem assim 368 das 
emendas offerecidas. Foram rejeitadas 211 
emendas e retiradas pelos seus autores 44, 

Approvado em 3'~ discussão, conforme o vencido 
no dia 7 de setembro, sendo a 8, approvada a 
sua redacção final e enuiado ao Senado. 

A 16 de .setembro foi devolvido pelo Senado 
com 16 emendas, todás acceitas e approvadas _ 
pela Camara, sendo que as de ns. 38 e 41 fo-
ram destacadas e remettidas á commissão res-
pectiva. 

Approvada a redacção final no dia 16 de setem-
bro foi enviado á sancção, pela Cantara, no 
dia 23. 

Sauccionado 

Lei n. 912, de 23 de setembro de 1925 
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Transumpto Observações 

Crêa uma medalha para recom- Apresentado em ja::J.eiro de 1925 e approvado 
pensar os serviços dos offi· em 1.0 turno nessa mesma occasião. No dia 
ciaes- e praças da Força Pu- 15 de agosto foi apresentado para 2.n discus-
blicado EstZ<do, na campanha são, sendo approvado a 19. Teve approva-
contra os rebeldes de São ção em 3." no dia 21 e nesta mesma data foi 
Paulo. enviado ao Senado. 

Não tendo soffrido alteração foi, pelo Senado, 
enviado á sancção. 

Lei n, 888, de 3 de setembro de 1925 

47 Auctoriza o governo a mandar Foi apresentado e approvado em 1,<> discussão 
construir um estabelecimento em janeiro de 1925. 
balneario no lagar denomi-
nado "Agua Qttente~ -mu- Em 2 de setembro foi apresentado para 2.' dis 
nicipio de Rio Pardo, cu~são. Nos dias 3 e 6 foi approvado em 2.a 

e 3.a discussões, respectivamente. 

A 9, foi enviado ao Senado que o devolveu a 
12, com uma emenda acceita pela Camara. 

Approvada a redacção final no dia 15 de setem-
bro, foi remettído á Sancção pela Camara no 
dia 16. 

Sanccionado 

Lei n, 904, de 17 de setembro de 1925. 

Projectos inir,1a~lo3 no Semulo e movimentmlos na Camara 
dos Detmtallos, em 1925 
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Observações 

Recebido pela Camara no dia 4 de setembro e 
approvado em 1. 1' discussão nv dia 5. 

Submettido á 2." discussão no dia 9, com uma 
emenda da Gommlscão de Legislação, foi ao 
mesmo offerecida uma segunda emenda, sen~ 
do ambas app~ovadas, o mesmo se dando com 
o projecto. · · 

Approvado em 3.a discussão no dia 11, foi egual· 
mente approvada a emenda apresentada pela 
Com missão de Legislação, tendo sido a segun-
da referida, rejeitada, •· 

No dia 12 foi approvada a redacção final da emen-
da acceita em 3.11 e devolvido o projecto e dita 
emenda ao Senado que a acceitou enviou á 
sanc~ão. 

Sanccion:ulo 

Lei n. 9Q3, de 16 de setembro de 1925 
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Projectos iniciados no Senado em annos anteriores e que tiveram 
andamento na Camara em 1925 
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1924 8 

1924 9 

Manda erigir em uma das praças Recebido pela Camara em setembro de 1924 e ita 
da Capital, um monumento mesma epocha approvado em l,a. discusão. 
em homenagem ao ex-presi· 
dente Raul Soares. Apresentado para 2. n, no dia 15 de agosto de 

1925, nlio teve andamento. 

Continúa pendente de 2.11 discussão. 

Dá nova denominação ao dis- Foi recebido pela Camata em setembro de i921 
tricto de Torrelio, nmnicipio e approvado em t,a discussão nesse mesmo 
de Juiz de Fóra. anno. 

Apresentado para 2.a, no dia 17 de agosto de 
1925 nlio teve proseguimt~nto continuando 
pendente de 2. 11 discussão. ' 

/ 



Pareceres das com missões permanentes da 'C amara apresentados em 1925· · 
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.l925 98 Reconhece deputado pela 1. n Da Com missão de Legislação e Justiça. 
circumscripção eleitoral o dr. . . · 
Euzebio Thomaz de Cnvalho Apresentado no dta 13 .de Julho e approvado no 
Britto. · . · : di.a 14. .. · 

99 Manda reconhecer deputado pe- Da Co:nmissão de Legislação c Justiça.· 
Ia 2/' circumscripção o dr. 
Augusto Gomes Freire de Apresentado no dia 13 de julho, foi approvado 
Andrade.. no dia 14. 

100 Reconhece e propõe seja pro· Da Com missão de Legislaçãp e Justiça. 
clamado deputado pela 3.n 
circumscripção o dr. Antonio Apresentado no dia 13 de julho, teve- a;Jprova· 
Augusto jtlnqueira. ·· ção no dia 14. 

101. Opina seja reconhecido e pro- Da CommbsãÓ ,de Legislação e Just!ça. 
clamado deputado pela 5.n · 
circumscripção o dr. Miguel Apresentado no dia 13 de julho e approvado no 
Baptista Vieira. dia i L 

102 Propõe seja reconhecido e pro- Da C: mmLsão de Legislação e Justiça. 
clamado deputado pela 10. n 

circumscripção o dr. João Apresentado n:> dia 13 de julho foi approvado 
I-lenrique Sampaio Vieira da no dia 14, ' 
Silva. 

103 Reconhece e proclama deputa- Da Comm!sslo de Legislação e Justiça. 
do pela 12.a circumscripção o · 
dr. José Martins Prates.. Apresentado no dia 13 de julho, foi approvado 

no dia 14. 

101 Nega !ic~nça ao sr. Americo Da Commissllo de Representações e Petições.. 
Brasiletro Fleury, escrivão do · 
2, 0 

officio de Uberaba. Apresentado no dia 10 de agosto, foi approvado 
no dia 13,, ' ' 

105 Opina pelo · indeferimento de Da Commlssão de Representações e Petições, 
um pedido de licença do es-
crivão de paz da comarca de Apresentado no dia 10 de agosto e approvado 
Araxá, cidadão Gercino Cou- · no dia 13, 
tinho. I 
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1C6 Propõe que seja negada a licen- Da Comm,issio de Representações e PetiÇõ!is. 

ça solicitada pelo sr. Francis-
co Orassano, escrivão da Co· Apresentado no dia 10 de ag011to, teve approva· 

107 

108 

109 

110 

marca de Monte Santo. ção uo dia 13. 

Manda indeferir o pedido de Da Commissão de Representações e Petições. 
licença do sr. Benevenuto 
Romualdo da Silva, escriv&:o Apresentado no dia 11 de agosto e approvado 
de paz de Piranga. o di a.lil. 

Opina que ao governo do Esta- Da Commissão de Representações e Petições. 
do se solicitem informações 
sobr.e um pedido de licença Apresentado no dia 12 de agosto e approvado 
do sr. Aristides Monte Alegre, a 14. 
escrivão de paz de Estrella do 
Sul. 

Manda archivar uma petição do Da CÓmmissão 
bacharel Pedro Soares Guima-
rães, escrivão do 2. 0 officio Apresentado em 
do termo de Montes Claros. 14. 

de Representações e Petições. 
' 

12 de agosto e approvado à 

Propõe qu~ sejam archivadas as Da Commissão de Orçamento e Cmtas. 
peças protocolladas sob ns. · 
380, 383, 428 c 45!J. Apresentado no dia 13 de Agosto foi approvado 

no dia 28. · 

111 Opina que oobre' um requeri- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
mento do sr. Luiz Carlos Pe-
res seja ouvido o governo.· Apresentado no· dia 13 de agosto e approvado 

no dia 26. 

112 Manda archivar as peças proto· Da Commissão, de Orçamento e Contas. 
colladas sob ns. 292, 454, 455 
e 457. Apresentado no dia 13 de agosto e approvado 

no dia W. 

113 Propõe que seja indeferido um Da Commissão de Representações. e Petições. 
requerimento do dr. Oaldino 
de Abranches, funccionariq Apresentado no dia 13 de agosto foi approvado 

114 

da justiça da comarca de Bar- no dia 26. ' 
bacena. 

Indefere um requerimento do Da Commissão de Representações e Petições. 
ciçladão João Luiz Versiani, 
escrivão de paz de Manhu- Apresentado no dia 13 de agosto e approvado 
mirim e manda archivar uma no dia 26. . 
petição de João da Costa Li· 
ma, escrivão do 1. 0 officio de 
Bambuhy, ambos solicitando 
licença. 

Transumpto Observações 
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1925 115 Manda archivar as peças proto- Da Com missão de Orçamento e Contas. 
colladas sob. ns. 312 e 351. 

Apresentado no dia 13 de agosto e approvado 
no dia 14. 

116 Nega licença ao sr. Henrique Da Commissão de Representaça:o e Petições. 
de Rezende Campello, fun- . 
ccionario da justiça do termo Apresentado no dia 13 de agosto e approvado 
de Carangola. nu dia 26. 

117 Manda archivar uma represen· Da Com missão de Orçamento e Contas. 
tação de diversos funcciona-
rios do termo de Cabo Ver· Apresentz.do no dia 13 de agosto teve approva-ue. ção no dia 26. 

118 Opina pelo archivamento de Da Commissão de Representações e Petições. 
um requerimento de Antonio 
Ernesto de Campos Azevedo Apresentado no dia H de agosto e approvado 
solicitando licença. no dia 26. 

119 Manda archivar a peça proto- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
collada sob n. 449. 

Apresentado no dia 14 de agosto a ._approvado 
no dia 26. 

120 Prop?~ que a~ governo sejam Da Commissão de Orçamento e Contas. 
sohctiadas mformações rela-
tivamente. a um requeriment? Apresentado no dia 14 de agosto e approvado no 
de rranctsco Mendes de Fr- dia 26. 

i-21 

122 

123 

124 

125 

gueuedo. 

Propõe seja archivado um re- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
querimento de Jayme Cysnei-
ros, solicitando auxilio. Apresentado no dia 14 de ·agosto e approvado 

no dia 26. 

Manda archivar um requeri- Da Commisrão de Orçamento e Contas 
mento dos funccionarios do · 
fôro da comarca de Monte Apresentado no dia 14 de agosto e approvado a 
Alegre, 26. 

1 

Opina pelo archivamento de Da Commissão de Orçamento e Contas 
uma petição dos funccionarios · 
da justiça de Abre Campo. Apresentado no dia 14 de agosto e approvado 

no dia 26. -

Manda archivar as peças proto· Da ·Cammissão da Orçamento e Contas. 
colladas sob ns. 426 e 462. 

Apresentado no dia 15 de agosto, foi approvado 
no dia 26. 

Propõe o archivamento de uma Da Commissão de Orçamento ·e Contas. 
representação da Federação 
Operaria Mineira, de juiz de Foi apresent~do no dia 15 de agosto e appro· 
Fóra.. · vado no dra 26. 
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-:::-1-: Opina que sobre um requeri-IDa Commissão de Orçamento e Contas. 
- mento de Alberto André Del- · 

pino seja ouvido o governo.IApresentado no dia 12 de agosto e approvado 
a 26. · 

127 Manda indeferir um · requeri- Da Com missão de Representaçõ<!s e Petições. 
menta de Quintino Poggiali, 
escrivão de paz de Rio Novo, Apresentado no dia 19 de agosto e approvado 
solicitando licença. a ~6. . 

128 Indica que o fiscal de rendas do Da Conímissão de Representações e Petições. 
Estado, Misael Infante Vieira 
se dirija ao governo sobre a Apresentado no dia 19. de agosto e approvado 
licença requerida. a 26. 

129 Manda archivar as ,peças pro to- Da Com missão de Orçamento e Contas. 
colladas sob ns. 384, 453 e . 
473. Apresentl\do em 19 de agosto, tendo sido appro-

vado a 24. 

-130 Manda archivar a peça proto- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
collada sob n. 478. 

Apresentado no dia 19 e approvado no dia 2,! de 
agosto. 

131 Indefere um requerimento de Da Com missão de Orçamento e Contas. 
Augusto Ribeiro Mendes e 
outros funccionarios do fôro Apresentado em 22 de agosto e approvado a 
de Abre Campo. 24. 

132 Opina pelo indeferimento de Da Com missão de Orçamento e Contas. 
uma representação de Amphi- . 
loquio Campos do Amaral e Apresentado em 22 ce a<Yosto e approvado a 
outros funccionarios da justi- 26, "' 
ça da comarca de Santa Rita 
do Sapucahy. 

i 
-133 Manda archivar uma represen- Da Commissão de Orçamento e Contas. 

fação de funccionarios do fôro 
de Campanha. Apresentado em 22 de agosto e approvado a 

26. 

13i Indefere uma representação dos Da Commissão de Orçamento e Contas. 
officiacs de justiça do fôrQ 
de Pomba.· Apresentado a 22 de agosto e appro\•ado a :6. 

135 Manda· archivar a peça pro to- Da C: mmissào de Legislação e Justiça. 
collada sob n. 431. 

Apresentado no dia 22 e ;tpprovado no dia 26 
de agosto. 

35-
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~~-=-~Manda indeferir um requeri· Da Commissão de Legislação e J t• mento do. 2. 0 sarg,ento da . us IÇa. 
força Publica do Estado, Ma· Apresentado a 22 
ximiano di! Britto Baracho, e approvado a 26 de· agosto. 
pedindo contagem de tempo 
para reforma. 

Propõe seja archivada. uma rc- Da Com missão d L . 1 J . 
presentação da Camara Muni- e egis ação e nshça. 
cipal de Ouanhães. Apresentado d' 22 no Ia e approvado a 26 de agosto. 

. 137 

138 .. Manda approvar a indicação n. Da Com missão d Ob p bl' . 
4, ~obre prolongamento da e ras u Icas e VIação. 

139 

140 

141 

~42 

E. f. Çentral, de Pirapóra a Apresentado a 24 d t 
Cachoeira Grande. e agos o e approvado a 26, 

Propõe q_ue seja archivad_o um Da Commissão de Sa d p bl' 
requenmento de Laudehno de u e u tca. 

dPaula ~tachado, sobre oã media Apresentado em 25 de agosto e approvado a 28 e evi ar a propagaç o a . . 
morphéa. 

Manda archivar. tres represen- Da Com missão de s · d p br 
tações da Sociedade de Phar au e u z~a. 
macia e Chimica de s,. ~aulo, Apresentado no dia 25 d 
e da As3oci~ção Brasile.Ira de approvado a 28 . e agosto, tendo sido 
Pharmaceuftcos, do RIO de • 
Janeiro e da Associação Mi-
neira de Pharmaceuticos de 
Bello Horizonte; protestando 
contra dispositivos da ·lei n. 
867, de 19:24, 

Opi~a que ? governo do Estado Da Commlssão de Saúde Publica. 
seJa ouvido sobre o assumpto - . 
da indicação n. ~· que dispõe Apresentado no dia 25 d'! agosto e appro. v a do 
sobre a necessidade de se a 28. 
fundar um posto de prophy-
Iàxia rural na zona compre-
hendida' entre os rios Doce e 

. Piracicaba. 

Opina pelo. archivament_o . de Da Commissão de Representações e Petições. 
um requenmento de Anshde~ 
Monte Alegre, escrivão de paz Apresentado a 27 de agosto e approvado a 29. 
<ie Estrella do Sul, solicitando · 
2 annos de licença. 

143 -Propõe que ao governo sejam Da Com missão de Representações e Petições. 
pedidas informações sobre um 
requeriiüento'de Luiz Paoliel· Apresentado a 27 de agosto e approvado a 29. 
lo, escrivão do termo de Mu-
zambinho. 



' . o 
::I = < 

o .... v 
E 
;:l z 

T~ansnmpto 

----1-----------

-36-

Observações 

1925 I 144 Mandam que se peçam ao Po· Da Commissão de Representações e Petições. 
der Executivo informações1 

145 

146 

147 

relativamente a um pedido de Apresentado a 28 de agosto e approvado a 2 de 
3 annos de licença feito pelo setembro. • 
escrivão do 1.o officio de 
Cassia, fran'cisco Stockler de 
Mello. 

Opina que sobre nm requeri· Da Com missão de Legislação e Justiça. 
mento de Leonidas Antonio 
Rosa seja ouvido o governo. Apresentado a V de setembro e appro'vado 

a 2. 

Reconhece e prÓclom~ deput~- Da C?mmissão de Constituiç~o, legislação e 
do pela primeira c1rcumscn- Justiça. 
pção eleitoral, o dr. Alonso 
Marques ferreira. Apresentado e approvado a 2 de setembro. 

Manda archivar uma represen· Da Com missão de OrçameJ!.tO e Contas. 
tação de ]ero11ymo Gued':s 
Fernandes, sobr<! desenvolvi- Apresentado a 3 de setembro e approvado 
mento da pomicullura. a 5. 

148 Propõe que sejam archivadas as Da Commissão de Orçamento e Contas. 
peças protocolladas sob ns. 
448, 461 e 487. · Apresentado a 3 de setembro e approvado 

a 5. 

149 Manda archivar um requerimen- Da Commissão de lnsfrucção Publica, 
to de Eliezer Adelino Braga. 

Apresentad0 a 3 de setembro e approvado 
a 5. 

150 Opina pelo archivamento da Da Commissão de Orçamento e Contas. 
peça protocollada sob n. 485. 

A~r~.entado a 2 de setembro e approvado 

151 Indefere um requerimento de d. Da Cornmisssão de Orçamento e Contas 
Ottilia Galloti, sobre releva- · 
ção de prescripção de divida Apresentado a 4 de setembro e approvado 
em favor do Estado. .a 5. · 

152 Manda ouvir o governo sobre o Apresentado a 6 de setembro e approvado 
requerimento protocollado a 7 •. 
sob n. 513. 

153 Opina que . sobre um requeri- Commissão de Representações e Petições. 
mento de Antonio Orsiui, ins-
pector techiríico regional, so- Apresentado a 6 de setembro e approvado 
licitando licença, seja ouvido a 7. 
o governo. · 
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1925 I 154 Manda archivar, á vista das in- Da Commissão de Representações e Petições. 
formações do governo, u!ll ) 

155 

-156 

157 

requerimento de Luiz Paoliel- Apresentado a 7 de setembro e approvado 
lo, sobre licença. a 8. 

Nega deferimento a dois reque-~Da Commissão de Or~amento e Contas. 
rimentos-um de Magnavacca · 
& filhos e outro de Paulo Apresentado a· 10 de setembro e approvado 
Simoni, sobre emprestimo pa- a 11. 
ra auxilio á industria siderur. 
gica. 

Manda ouvir o governo do Es- Da Commissão de Orçamento e Contas. 
tado sobre um requerimento 
de Elias dos Reis. · Apresentado a 10 de setembro e approvado 

a 11. 

Opina que seja enviado ao Se-,Da Commis<ão de Orçamento e 
cretario <1o Interior um reque-
~~mento de Antonio Clemen- Apresentado a 10 de setembro 
~mo Pereira. afim de que se- a 11. 
Jam fomecidas informações/ 
sobre o mesmo. · 

Contas. 

e appprovado 

158 Manda archivar as peças prato- Da Commissão de Législação e Justiça. 
colladas sob ns. 266 491 
339, 44, 180, 3:J8, 60S, 440: Apresentado a w' de setembro e approvado 
481, 318, 148, '115, 259, 214, a 11. 
572, 264, 327, 265 e 303. 

159 Approva a indicação n. 5, que Da Com missão de Constituição Legislação e 
manda prorogar até 18 de justiça. ' 
setembro a sessão legislativa 
de 1925. Apresentado e approvado a lO de setembro. 

160 Propõe que sejc archivado um Da Com missão de Orçamento e Contas. 
requerimento de Jorge Coury, 
sobre modificação na taxa do Apresentado a 12 de setembro e approvado 
imposto de exportação. a 14. 

161 Indefere o pedido de licença Da Commissão de Representações e Petições. 
feito pelo escrivão do 1.0 offi-
cio de. Cassia, Francisco Sto- Apresentado a 14 de setembro e approvado 
ckler de Mello, á vista das a 15, 
informações prestadas pelo 
governo. 

162 MaÍtda archivar as peças proto· Da Commissão de legislação e Justiça. 
collada sob ns. 441, 467, 41!3, 
444, 442 e 180. Apresentado a 1b de setembro e approvado 

a 16 • 
. . 
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1925 163. Opina pelo archivamento das Da Contmissão de Orçamento e Contas. 
peças protocolladas sob ns. ' 

164 

674, 251 e 43i3. Apresentado a 15 de set~rnbro e approvado 
a 16. 

Prnpõe que seja approvada a,Da Commissão de Obras Publicas e Viação. 
indicação n. 6 dispondo sobrei 
oprolongamento do rama! d.e Apresentado a 15 de -setembro e approvado 
Santa Barbara até Itabira, na a 16. 
E. F. Central. • 

. ' 

.. 

Parecer apresentado na sessão extraordinaria de 1924-1925 e que teve 
andamento na ordinaria de 1925 



• . . 

Parecer apresentado na sessão extraordinaria em 1924-1925 e que teve 
andamento na ordinaria de 1925 
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97 Manda archivar as peças proto- Da Commissl!o de Constituição Legislação e 
colladas sob ns. 402, 403, 407, Justiça, 
414, 415, 416, 417, 418, 424 e 
425. 

S. C.-6 

Apresentado a 16 de janeiro de 1925 e appro-
vado a lO de agosto. 
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1925 3 Do sr. Edelberto de Lellis e Apresentada e justificada a 7 de agosto, está 
outros, propondo que se r e- pendente de approvação. 
presente ao governo federal . 
sobre a necessidade de ser (Vide parecer n. 141. 
fundado um posto de prophy-
laxia rural, com hospital r e-
gional, na zona comprehen-
dida entre os rios Doce e Pi-
racicaba. 

4 Do sr. Argemiro de Rezende c Apresentada e justificada a 12 de agosto, tendo 
outros, lembrando a couve- sido approvada a 26. 
niencia do prolongamento da 
E. F. Central de Pirapóra á 
Cachoeira Grande. 

5 Do sr. João Beraldo, propondo Apresentada, justificada e approvada no dia 10 
que a sessão legislativa de de setembro. Remettida ao Senado a 12. 
1925 se pro rogasse até o dia 
18 de setembro. 

6 Do sr. Gomes Pereira e outros, Apresentada e justificada a H de setembro 
suggerindo que ao governo tendo sido approvada a 16. 
da União se solicite o prolo-
gamento de E. F. Central de 
Santa Barbara á Itabira. 
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