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RELATORIO 

Apresentando o synopse dos trabalhos da Cantara dos Deputados, na 4.a sessão da 9.a 
legislatura, exponho tambem, em resumo, o que digno de nota houve no período de 1922 a 
1926, referente á citada legislatura do Congresso Mineiro. 

A Camara iniciou seus trabalhos, no anno .. ora findo, em 11 de julho, quando realizou a 
primeira sessão preparatoria, qne foi presidida pelo sr. deputado Euler Coelho, lo 0 Secretario, 
com a presença dos srs. Argemiro Rezende, Eusebio de Britto, Adolpho Vianna, Gomes Pe-
reira, Elpidio Cannabrava, Olyntho Martins e Ferreira Pires. 

Nessa sessão, o sr. Elpidio Cannabrava, fazendo ver que a Commissão de Legislação e 
Justiça tinha assumpto de natureza urgente a resolver, qual o de reconhecimento de poderes 
de deputados eleitos, requeria, para ella, a nomeação de membros interinos que substituíssem 
os effectivos ausentes. Foram designados os srs. Olyntho Martins, Adolpho Vianna, Ferreira 

. Pires e Comes Pereira. . 
-A segunda preparatoria, em 12 de julho, foi presidida pelo sr. deputado Enéas Camera" 

0 sr. Olyntho Martins, pela C-::mmissão de Constituição, Legislaç:.to e justiça, apresentou dois 
pareceres, reconhecendo deputados eleitos pela 5. n e 6. a circumscripções os drs. Flavio Bar-
bosa de Mello Santos e Cícero Ribeiro de Castro filho. 

-Em 13, 14, 15, 16, "17 e 18 do alludido mez realizaram-se novas sessões preparatorias, 
tendo sido, na ultima, discutidos e approvados os pareceres reconhecendo os srs. Flavio dos 
Santos e Cícero de Castro; o primeiro prestou compromisso e tomou posse de sua cadeira 
no mesmo dia. Verificando-se, em seguida, o numero preciso de deputados para o funccio-
·namento da Camara, foi feito o devido aviso ao Senado, que designou o dia seguinte para a 
installação do Congresso. 

-No dia 19, ás 14 horas, realizou-se a sessão solemne da instaUação, presidida pelo sr. 
senadpr Diogo de Vasconcellos, servindo de secretarias o sr. deputado Euler Coelho e o sr • 
.senador Olympio Mourão, com a presença do 39 representantes das duas Casas, comparecen-
do tambem as altas auctoridades, representantes de todas as chsses sociaes e numerosas pes-
.soas gradas. · 

O Secretario do Interior, sr. dr. Sandoval Azevedo, acompanhado de uma commissão, 
para esse fim sorteada e·constituida do senador Alfredo Baeta e deputados Eusebio de Britto 
e Antonio Junqueira, foi recebido em sessão e, tomando logar ao lado do sr. presidente do 
Congresso, procedeu á léitura da mensagem em que o sr. presidente do Estado, dr. Fernando 
Mello Vianna, expoz a sua administração no período de 1925 a 1926. Finda a sua tarefa, o 

,8r. Secretario deixou o recinto, sendo-lhe, então, prestadas as mesmas homenagens observadas 
em sua entrada. · 

O sr, presidente, em seguida, fez a declaração regimental de estar installada a 4. a sessa:o 
.da 9,11 legislatura do Congresso Mineiro. 
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-A primeira sessão ordinaria da ~amara teve _Iog~r no dia 2~ ~e julho, sendo feita a · 
eleição das cominissões permanentes e mtxta, que assim ficaram constttmdas: 

POLICIA (Mesa). Presidente, Enéas Camera; Vice-Presidente, Mario Mattos; 1.0 Secre-
tario, Euler Coelho; 2.0 Secretario, Camillo Chaves; supplentes dos Secretarias, Claudemiro 
Ferreira e Domingos de Rezende. 

CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA: Elpidio Cannabrava, João Beraldo, Odilon 
Braga, Duque de Mesquita e AgenOI" Alves~ 

Serviram interinamente, nesta Comnussão, os srs. Alonso Marques, Gomes Pereira, 
Olyntho Martins, Lauro de Almeida e flavio dos Santos. 

ORÇAMENTO E CONTAS: Leão de Faria, Ribeiro da Luz, Mario Mattos, Antonio jun-
queira e João Henrique. 

Serviram interinamente, nesta Com missão, os srs. Olyntho Martins, Euzebio de Britto, 
Ferreira· Pires, Paulo Menicucci, Francisco Lessa, Adolpho Vianna, Alonso Marques, Gomes 
Freire, Annibal Assurnpção, Adelio Maciel e Pedro Dutra. 

FORÇA PUBLICA: Pedro Laborne, L~uro de Almeida e llernarJino Vieira. 
. . 

REPRESENTAÇÕES E PETIÇÕES: Augusto Freire, Ignacio llarroso, Martins Prates, 
Edelberto l:ellis e Celso Machado. 

Serviram interinamente, nesta Commissão, os srs. Pedro Laborne, Agenor Caneào e Olyn-
tho Martins. 

I CAMARAS MUNICIPAES: Agenor Canedo, Rebello Horta e Mello Franco. 
Serviram interinamente, nesta Commissão, os srs. José Christiano, Eurico Dutra, Lauro de 

Almeida, Duque de Mesquita e Annibal Assumpção. 

AGRICULTURA t: INDUSTRIA: Miguel Baptista, Gomes Ferreira e Paulo Menicucci. 

OBRAS PUBLICAS E VIAÇÃO: José Chrístiano, Euzebio de Britto e Aristides Coimbra •. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA: Viviano Caldas, Argemiro Rezende, Adolpho Vianna, Pedro 
Dutra e Francisco Lessa. • 

SAUDE PUBLICA: Rubens Campos, Annibal Assumpção e Cordovil Pinto Coelho. 

REDACÇÃO DE LEIS: Ferreira Pires, Ignacio Murta e Adelio Maciel. 
Serviram interinamente, nesta Commissão, os srs. Ignacio Barroso, Gomes Freire, Alonso 

Marques e Edelberto Lellís. 

TRIBUNAL ESPECIAL (mixta) membros effêctivos: Olyntho Martins, flavio Santos e 
Cícero de Castro; o Senado escolheu os srs.: Diogo Vasconcellos, Pericles de Mendonça e 
Couto e Silva. Supplentes: Argemiro 'Rezende, 'Eurico Dutra. e Francisco Lessa; por parte 
do Senado foram escolhidos os srs.: Miguel Lanna, Vieira Marques e ,Valladares Ribeiro. 

-0 sr. Enéas Camera, ao ser declarada a sua reeleição para presidente, proferiu um dis-
curso de agradecimento aos seus collegas pela distincção que lhe era conferida. 

-Na sessão de 21 a Cantar~ ouviu as communicações: de terem sido eleitos membros da 
Mesa do Senado o~ srs. Diogo de Vasconcellos, presidente; Ribeiro ·de Oliveira vice-presi-
dente; Olympio Mourão, 1.0 secretarie; Gabriel Santos, 2.0

; Jacque-s Montandon e 
1
Pericles de 

Mendonça, supplentes dos secretarias: de terem sido escolhidos presidente e vice·presidenté 
do Tribunal da Relação os srs. desembargadores Raphael Magalhãe3 e Tito Fulgencio; de 
ltaver sido o Congresso conv?cado pelo sr. presidente do Senado para o dia seguinte, afim 
de tratar da apuração do pletto de 7 de março, em que foram eleitos o presidente e 0 vice-
presidente do Estado. 

v 
Na mesma sessão oraram os srs. Paulo Menicucci e Ignacio Murta, que salientando os 

serviços e me ritos do dr. João Luiz Alves e pmfessor Arthur Queiroga, propuzeram, com 
:íssentimento da Casa, varias homenagens á memoria dos illustres mineiros. 

· -Na sessão de 28 de julho orou o sr. Agenor Canedo; requerendo fosse designada uma 
commissão que representasse a Cantara e desse as boas vindas ao presidente eleito e reconhe-
cido do Estado, sr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, no seu regresso ao Brasil. Foram 
designados para essa incumbencia os srs. Enéas Camera, Euler Coelho, Camillo Chaves, Eu-
sebio de llritto, Gomes Pereira, Agenor Canedo, Rubens Campos, Odilon Braga, ferreira Pires, 
Francis,co Lessa, Leão de Faria, João Beraldo, Mello Franco, Ignacio Barroso e Martins Prates. 

_Em sessão de 28 de agosto pr0feríram discursos os srs. João lleraldo e Elpidio Canoa-
brava, que reque~eram: o primeiro -que' a Cama r a comparecesse incorporada á manifestação 
que 0 povo de Minas, por seus representantes, ia realizar em homenagem ao sr. dr. Fernan-
do Mello Vianna, ao termino de seu mandato de presidente do Estado; o segundo, que a Ca-
mara, tambem incorporada, estivesse presente á recepção c outras demonstrações de apreço 
com que Minas ia acolher o seu primeiro magistrado, o sr. Antonio Carlos Ribeiro de Andra· 
da por accasião de sua excellencia assumir a administração do Estado. Por unanimidade 
de~ a Casa assentimento aos dois requerimentos. 

_Na sessão de 13 de setembrq o sr. Eusebio de llritto justificou uma indicação no sen-
tido de ser prorogada por oito dias a sessão ordinaría do Congresso Legislativo. 

A commissão de Constituição, Legislação e justiça tomando imrnediato conhe~imento da 
referida indicação, apresentou parecer no sentido de ser ella approvada, no que concordou a 
Camara. O Senado tambem approvou a indicação, conforme aviso recebido no dia 15 de se-
tembro. 

_Em sessão de 18 de sef.embro, o sr. Mario Mattos pronunciou um discurso, pondo em 
em destaque a benernerencía do general Lauro Muller e os grandes serviços que o saudoso 
republicano prestou ao Brasil, requereu, com assentimento geral, significativas homenagens á 
sua mernoria. _ o sr. Paulo Menicucci, em sessão de 21 de setembro, orou para solicitar um voto de 
pesar pelo fallecimento do jornalista e professor Estevão de Oliveira. A .Camara deferiu o 
pedido do sr. Paulo Menicu.cci. , , 

Em sessão do mesmo dta, o sr. Alonso M<trques requereu que a Camara se fizesse repre· 
sentar na cerimonia da posse do sr. Fernando Mello Vianna no cargo de vice-presidente da 
Republica por uma commissão constituídas de deputados pertencentes ás varias circumscri· 
pções eleitoraes. Deferindo o pedido, o. sr. pr~sidente nomeou para formar a delegação• 
além da Mesa,e o orador, os srs. Eusebto de Bntto, Agenor Alves, Antonio Junqueira, Ru· 
bens Campos, Miguel llaptista, ferreira Pires, Adelío Maciel, José Chrístiano, Eurico Dutra, 
João Henrique, Claudemiro ferreira e·Pedro Laborne. 

-Na sessão de 6 de setembro, em discurso que proferit~, o sr. Odilon Braga, apreciando. 
o modo patriotico pelo qual o sr. dr. Antonio Carlos, presidente do Estado, organisou seu 
governo, requereu e obteve que nos Annaes da Camara fossem transcrípto3 os 'discursos pro· 
nunciados, dias antes, pelo Chefe do Estado em Juiz de Fóra e llarbacena. -

-O sr. Presidente, de accordo com o:Regimento da Casa, declarou ser a sessão de 23 
de setembro a ultima da Camara, na 9." Legislatura, tendo convidado as srs. deputados para a 
reunião solemne do dia seguinte, em que deviam ser encerrados os trabalhos do Congresso Le· 
gislativo do Estado. 

Durante a 9. 11 Legislatura, a Camara dos Deputados, nas quatro sessões ordinarias, func· , 
cionou 251 vezes, a saber: · 

Em 192'3 (1.11 sessão) realizou 7 sessões preparatorias, 49 sessões ordinarias e 1 reunião· 
1. ' Em 1924 (2.") rea tzou 6 sessões prepuatorias, 43 ordinarias, 6 extraordinarias e 5 re· 

uniões; 

,· 
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Em 1925 (3.") realizou 4 sessões preparatorias, 40 ordinarias, 4 extraordinarias e 12 
reuniões; 

Em 1926 (4.") realizou 8 sessões preparatorias, 38 ordinarias,]S extraordinarias e 20 re-
uniões. 

No decorrer da Iegislat 11ra ora finda, a Camara funccionou extraordinariamente no perio· 
do de 15 a 27 de outubro de 1923, realizando 11 sessões, e no de 9 de dezembro de 1924 a 19 
de janeiro de 1925, realizando 27 sessões. 

o Congresso fez duas sessões extraordinarias em 1923 e oito em 1924-925-:-para tratar do 
reconhecimento c posse do presidente eleito do Estado, dr. Fernando Mello V~anna. 

Foram apresentados á Camara, no peri?do .da 9. 11 Legislatura 123 proj~ct?s, se~do 1.4 em 
em 1923 (inclusive tres da sessão extraordlllana); 25 em 1924; 41 em 192::> (mclustve otto da 
sessão extraordinaria em janeiro) e 41 em 1926. 

201 pareceres, sendo 56 em 1923; 41 em 1924; 67 em 1925 e 37 em 1926; 12 Indicações, 
sendo 2 em 1923; 1 em 1924; 4 em 1925 e 5 em 1926; 8 moções, sendo 2 em 1\123; 'Í em 1924 
e 2em 1926; 3 requerimentos, sendo 1 ern 1923; 1 em 1924 c I em 1926. 

A Camara tomou ainda conhecimento de H projectos apresentados em legislaturas an-
teriores, sendo 2 de iniciativa do Senado. 

As diversas Commissões da Camara apresentaram, nos q~1atro annos de legislatura, 201 pa-
receres, sendo cincoenta e seis, em 1923; quarenta e unl, em 1924; sessenta e sete, em 1925 e 
trinta e sete em 1926. 

Foram apresentados dois pareceres de Commissões Mixtas Especiaes, sendo um em 1925, 
reconhecendo Presidente do'Estado o sr. dr. Fernando Mello Vianna; e outro em 1926, re-
conhecendo Presidente e vice-Presidente do Estado os srs. drs. Antonio Carlos Ribeiro de 
Andrada e Alfredo Sá. 

A Camara, no correr da legislatura, enviou ao Senado 91 projectos de lei, sendo oito em 
J923· dezoito em 1924; vinte e seis em 192:5 e trinta e nove em 1926. · O Senado, no mesmo período, enviou á Camara 12 projectos de lei, ,sendo tres em 1923; 
cinco em -1924; um em 1925 e tres em 1926. 1 

Nos quatro annos da legislatura foram pela Camara remet1idos á sancção e sanccionados 
58 proposições de leis, sendo sete, em 1923; quatorze (inclusive tres da sessão extraordinaria) 
em 1924; dezeseis em 1925 e vinte e um1 em 1926, sendo estas ultimas as seguintes: 

N. 226, fixando o subsidio do Presidente do Estado· e dos membros do Congresso para 
o quatriennio de 1926-1930 e col!tendo outras disposições (Lei n. 918, de 4 de setembro de 
1926) ; 

N. 227, revigorando o art. 1. 0 da lei n. 64'3, de I. 0 de outubro de 1914, desdobrando em 
duas a Secretaria do Interior e contendo outras dispos!ções (lei n. 919, de 4 de setembro de 
1916); 

N. 228, alterando a denominação de divnsos districtos (lei n. 921, de 24 de setembro 
de 1926) ; 

N. 229, auctorizando o governo a reformar o regulamento da fiscalização das rendas do 
Estado, remodelar a Sociedade Previdencia dos Servidores do Estado e contendo outras 
providencias (lei n. 936, de 27 de setembro de 192:5); 

VII 

N. 230, fazendo doação á Associação de S. Vicente de Paulo, de Monte Alegre, do 
edificio velho da cadeia publica daquella Cidade, e á municipalidade de Ouanhães o antigo 
predio onde funccionava o Grupo Escolar (lei n. 9JO, de 27 de setembro de 1925); 

N. 231, fixando os vencimentos dos magistrados e membros' do ministerio publico do 
Estado (lei 11 • 925, de 24 de setembro de 1 026); . 

N. 232, traçando os limites entre os districtos de S. José do Canastrão e S,'Oonçalo do Aba e_ 
té município de Ferros, e contendo outras disposições (lei n •. 928, de 27 de setembro:de 1926); 

' N. 233, dispondo sobre o modo de reverter á actividade os juizes de direito actualmente 
avulsos e contendo outras disposições (lei n. 929, de 27 de setembro de 1926) ; · 

N. 234, equiparando os vencimentos da preparadora dos laboratorios de Physica e Chi-
mica e I-Iistoria Natural da Escola Normal Modelo da Capital aos do [funccionario de eguaJ 
categoria do Externato do Oymnasio Mineiro e contendo outras disposições (lei n. 926, de 
24 de setembro de 1926); 

N. 235, auctorizando a construcção de estradas de rodagem (lei n. 937, de 27 de setembro 
de 1926); . 

N. 236, derogando o art. 1\lO, da lei n. 830, de 7 de setembro de 1922, e contendo outras 
disposições (lei n. 914, de 2 de outubro de 19~6); 

N. 237, concedendo á Santa Casa de Misericordia de Bello Horizonte o auxilio de 
200:000S000 (lei n. 927,' de 25 de setembro de 1926); 

N. 238, fixando e organizando a Força Publica para o exercício de 1927 (lei n. 9t2, de 

1.o de outubro de 1026); . 
N. 239, fixando a despeza e orçando a receita ·para o exerctcw de 1927 (lei n. 931, de 

27 de setembro de 1926) ; 
N. 240, dispondo sobre creação de Jogar de bibliothccario do Tribunal da Relação e con-

tendo outras dispos.içõcs (lei n. 935, de 27 de s.etembro de 1926); 
N. 2'll, auctonzando o Governo a constnm estradas de ferro, conceder um emprestimo 

, Cia. Estrada de Ferro São Gonçalo do Sapucahy, dar moratoria á Empreza Navegação do 
~io Sapucahy e contendo outras disposições (lei n. 946, de 4 de outubro de 1926); 

N. 242, augmentando .de vinte e' cinco por cento o imposto sobre ~casas de bebidas alcor 
Iicas e contendo outras disposições (lei n. 933, de 24 de setembro de 1926) ; 0 N. 243, auctorizando o Governo a regulamentar o pagamento das subvenções e estabele-

cimentos de ensino e de beneficicencia, ·a entrar em accôrdo com o Banco de Credito Rea 
de Minas Oeraes e contendo outras providencias (lei n; ?43, de 1. 0 de outubro de 1926); 

N. 244, creando quarenta Jogares de d,elegados regwnaes, modificando disposições da 
lei n. 912, de 23 de setembro de 19~5, e contendo outras disposições (lei n. 941, de 1. 0 de 
outubro de 1926); 

N. 245, assegurando ao amanuense da Colonia de Alienados vencimentos eguaes aos do 
amanuense do Asylo Colonia de Barbacena, e contendo outras~disposições (lei n. 945, de 2 de 
outubro de 1926); 

.N. 246, auctorizando o·governo a resgatar a divida da Prefeitura da· Capital, a garantir· 
lhe operações de credito, a reorganisar o serviço de obras publicas, estradas de rodagem e 
de ferro, abrir creditos e contendo outras disposições (lei p. 932, de 27 de setembro de 1926). 

A Mesa da Camara e a do Senado promulgaram : 
A Lei addicional n. H, de 7 de agosto de 1926, reformando a Constituição do Estado; 
A Resolução u. 26, de 2<1 de agosto de 1926, prorogando por 8 dias, a 4.11 sessão ordina· 

ria da g,n Legislatura. , 
A Mesa da Camara promulgou a Resolução n. 27, de 23 de agosto de 1926, approvando 

_as portarias de 22 e 2? de julho, tratando de medidas internas da Sêcretaria. 

o Senado, no mesmo período (9 .a Legislatura) remetteu á sancção e foram sanccionadas, 

45 proposições de Leis, sendo dez (inclusive 3 da sessão extraordinaria) em 1923 ; treze (inclu-
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sive 7 da sessão extraordinaria) em 1924; onze em 1925 e onze em 1926, sendo estas ultimas 
as seguintes; · 

N. 466, fixando os vencimentos do juiz de menores, incorporando aos vencimentos dos 
funccionarios a bonificação de que trata a lei n. 876, de 1925, e contendo outras disposições 
(lein.914, de9deagostodet926}; . . . . 

N. 467, fixando os vencimentos do pres1dente da Prevtdencw dos Servtdores do Estado 
e do fiscal, approvando o Co digo do Processo Penal e contendo outras providencias (lei n. 
915 de 10 de agosto de 1926); 

'N. 468, modificando o art. 210 da Lei n. '912, de 23 de setembro de 1925, approvando 
os Regulamentos da Escola de Phannacia, Oymnasio Mineiro, do Instituto S. Raphael, do 
Conservatorio Mineiro de Musica e contendo outras disposições (lei n. 913, de 9 de agosto 
de 1926}; 

N. 469, autorizando a abertura rle credito para pagamento de addicionaes a que se refere 
a lei n. 425, de 17 de agosto de 1906 (lei n. 917 de 3 setembro de de 1926 ); 

N. 470, equiparando os vencimentos do director do Archivo Publico Mineiro aos dos 
directores de Secretaria de Estado, e contendo outras disposições (Lei n. 916, de 3 de setembro 
de 1926 ). 

N. 471, approvando as despesas do exercido de 1925, constantes das contas verificadas na 
Secretaria das finanças (Lei n. 920, de 4 de setembro de 1926); 

N. 472, vedando a remoção de gado de qnalquer especie atacado de febre aptosa, dentro 
do territorio do Estado (Lei n. 934, de 27 de setembro de 1926); 

N. 473, auctorizando a abertura de creditas para pagamento de addicionaes a diversos 
funccionarios ( Lei n. 923, de 24 de setembro de 1926); 

N. 474 auctorizando a abertura de credito para pagamento do addicional de ·10°/0 a 
diversos funccionarios (Lei n. 922, de 24 de setembro de 1926); 

N. ~75; fixando a ajuda de custa da primeira installação do Presidente do Estado e con-
tendo outras disposições (Lei n. 924, de 24 de setembro de 1926); 

N. 476, dispondo sobre a apuração da eleição de vereadores e juizes de paz para 0 
.quatrienio de 1927 a 1930 e contendo outras. disposições (Lei n. 938, de 30 de setembro 
de 192G); 

N. 477, determinando que a classificação dos juizes de direito obedecerá á das Comarcas 
em que têm exercício e contendo outras disposições (Lei n. 939, de 30 de setembro de 
1 926}; 

N. 478, determinando como passará a ser publicada a cRevista do Ensino• e contendo 
outras disposições (Lei n. 940, de 30 de setembro de 1926). 

Das 103 proposições .de leis enviada~ á sancção, na 9.a Legislatura, 96 tiveram inicio na 
Camara e 7 no Senado. 

A ·Camara além dos 41 projectos de lei, 37 pareceres de commissõee,5 indicações, 2 moções 
1 requerimento, tudo contendo materia' nova, occupou-se ainda, este anno, com o andament~ 
dos seguintes projectos :/ 

De sua iniciativa: 
N. 82, de 1912, sobre auxilio a bancos de custeio rural que se, fundarem no 

Estado; 
N. 138, de 1914, sobre a fundação elo credito agricola; 
N. ~3, de 1915, sobre premios para incrementar a industriaes de matadouros e 

frigoríficos; 
N. 93, de 1917, instituindo o fundo agrado; 
N. 89, de 1921, sobre accordo com a Camara Municipal de Ouro Preto; 

I, 
i 
I 

' 
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N. 97, de 1921, sobre despesas com a commemoração do 1.0 centenario da Indcpendcncia 
Nacional; 

N 2 de 1923, sobre divisas entre os municipios de Lavras e Varginha; , 
N. 14, de 1923, sobre mudança de denominação do districto de Mumbuca, municipio de 

Tres Pontas ; . . 
N. 15, de 192l, sobre credito para cooperar com o Governo da União na defesa das msh-

tuições republicas; . . _ .. 
N. 16, de 1924, sobre adtament_o d~ eletçoes. m~tmctpaes; • 
23, de !924, mudando a denommaçao dos dtstnctos de Jac,tre c Mocambo, municipio de 

Januario, e outros; . . . . • . 
N. 31, de 1924, sobre reversão do tenente Marctlw Antomo de Castilho a força Publtca 

do Estado; . . . d I t d ff' • I . t' N. 34 de 1924, sobre revtsão provtsona a o ação os o tctaes r. e JUS tça; 
N. 3n: de 1921, fazendo doação de terrenos do Estado á União para fundação de estabe-

l, cimentos agrícolas; · 
• N. 45, de 1924' traçando divisaü do districto de Lagôa da Prata, municlpio de Santo Anto-. 

nio do Monte ; 
N. S3 de 1925, concedendo licença a Mario Netto, tabelião d<: Pouso Alto; 
N. 55: de 1925, dispondo .~sobre divisas dos municípios de Aguas Virtuosas e Santa 

·Catharina; 
N. 70 , de 1925, traÇando os limites do districto de São José da Alagôa, município de 

Itabira; . . 
N. 75, de 1925, reformando a Constituição do Estado; 
N. 77, de 1925, dispondo que os municípios creados pela lei n. 813, farão parte das cir-

.cumscripções eleitoraes a que pertencerem su<Js sédes actuaes; 
N. 78, de 1923, auctorizando a venda de ·terren~s ; 
N. 79, de I'J25, auctorizando a abertura de credito. para pagamento de addicionaes a Ma-

noel da Siva Jorge; . . . . 
N. 81, de 1925, sobre auxtlto pecumano para representação no Estado do 2.o Congresso 

·Odontologico Latino Americano; 
N. 82, de 1925, mudando a denominação do districto de São Lourenço, município de 

Brasilia; 
Dé iniciativa do Senado: 
N. "25, de 1917, sobre a equiparação de vencimentos dos amanuenses da Escola de Phar-

. cia de Ouro Preto c do Oymnasio Mineiro aos da:<~ outras Repartições; 
ma I c· . N. 12, de 1 !J22, sobre pagamento de Ou are as tvts ; 

N. 3, de 1924, dispondo sobre reeleição dos presidentes de Camuaras Municipaes; 
N. s, de 1924, sobre monumento ao finado Presidente Raul Soares; 

' · N. 9, de 1924, sobre mudança de denominações de districtos ; 
N. 21-A, de 1924, dispondo sobre os vencimentos do guarda-livros da Secretaria das fi· 

nanças; 
N. 13, de 1926, sobre a construcção de um submarino a ser doado á Marinha Nacional; 
N. 14, de 1926, dispondo sobre apuração da eleição de vereadores c juizes de paz para o 

.quatrienio de 1927 a 1930; , 
N. 14-A, de 1926, contendo disposições referentes ao poder judiciario; 
N. 14-B, de 1926, contendo disposições sobre a •Revb.ta do Ensino•; 
N. 16, de 1926, concedendo auxilio de 50:000$00:) á Santa Casa d•= Misericordia de Bello 

·Horizonte, por quatro annos. 
Estão pendentes de solução das commissões permanentes da Camara, os seguintes papeis 

:recebidos no periodo de 1923 a 1Y~6 (9.á legislatura): 
H. S. C.-2 
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nu de I ... egislnção e Jtllsdça. 

(*) Certidão. - Prot. 424, fls. 133, de Ramiro Botinha, escrivão de paz de Villa Luz, so· 
bre a renda do município daquella Villa. 

(*) Ojjicios. - Prot. 7, fls. 64, do Secretario do Interior, devolv~ndo, informado, o re-
querimento do Dr. Antonio Augusto Celso Nogueira, p.ed~ndo in.demntz~ç~o; 

(~J Prot. 126, fls. 8 !, do O r. Antonio Pinto de Ohvetra, flll~ de Dtretto da Comarca de 
Varginha, sobre questão de territorio entre os municípios ~e Vargwha e Lavras; .. 

(*) Prot. 127, fls. 84, de José Augusto de Paiva, presidente da Camara Mumctpal de V ar· 
ginha. sobre divisas entre os municípios de Varginha e lavras; 

Projecfos. - N. 64, de 1925, dispondo sobre o mandato de membros do Congresso Minei· 
ro, (Pende de parecer para 3.• discussã.o); . . . . 

N. 73, de 1925, dispondo S:)bre regtmento de custas ]Udtctanas (pende de parecer para 2.• 
discussão). 

N. 93, de 1 ()21, estabelecendo o regimento de custas judiciarias (pende de parecer para 2. a 

discussão). 
('") Representações.- Prot. 150, fls. SS, de João de Rezende Vil!ela e outros, pedindo a 

permanencia de suas propriedades no município de Varginha; 
·Prot. 289, fls. 110, do Dr. José Cupertino Teixeira Fontes e outro, presidente e secretario-

do partido republicano municipal do Rio Casca, pleiteando a elevação do actual termo desse 
nome á categoria de Comarca; , 

(*) Prot. 293, fls. 111, de Rubens Amado, presidente da Camara Municipal de Carandahy ,. 
pleiteando a elevação desse municipjo' á categoria de termo judiciario; 

(*) Prot. 304, fls. 113, do Dr. Oumerdndo do Couto c Silva, presidente da Camara Mu-· 
nicipal de Bambuhy, pleiteando a restauração da comarca do mesmo nome; 
· (*) Prot. 325, fJs. 116, de José Rodrigues de Miranda Junior e outros, presidente e mem-

bros da Camara Municipal de Rio Espera, pleiteando a elevação dessa villa á categoria de 
termo judiciario; 

(*) Prot. 328, fls. 117, de Hylario Alves da Silva e outros, presidente e membros do par~ 
tido republicano da Villa Rio Paranahyba, pleiteando a elevação da referida Villa á catego--
ria de termo judiciario; 

(*) Prot. 334, fls. 118, de José Scarpelli e outros, negociantes e proprietarios residentes. 
no Calafate, município de Bello Horizor.te, pedindo a creação de um districto de paz nesta loca-
lidade; 

(*) Prot. 337, fls. 118, de Gabriel Seb<\stião de Carvalho e outros, habitantes do termo de· 
Campestre, solicitando transferencia de suas propriedades c domicilio para o termo de Bote-
lhos, comarca de Poços de Caldas; 

(*) Prot. 345, fls. 120, de José Braulio Brito, presidente da Camara Municipal e do dire-
1 ctorio politico de. Virginia, pedindo uma estrada de communicação entre esse. município e 0 

de Passa Quatro. · 
(''') Prot. 346,' fls. 120, de João Ribeiro Pereira e outro, presidente da Camara Municipa r 

e do directorio politico de Passa Quatro, pleiteando a elevação desse termo á categoria de 
comarca; 
. (* 1 Prot. 3!7, fls. 120, de Pedro Henrique Rougleux e outros, presidente e membros da. 
Camara Municipal e do dircctorio politico de S. Oothardo, pleiteando á elevação desse termo· 
judiciario á cathegoria de comarca; 

(*) As pcça9 asslgnaladns niio voltaram no Arcllivo <l:t Secret.trb. 
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Prot. 349 fls. 120, de Manoel Ferreira Tavares e outros, presidente e membros da Ca-
ma a Municip~l de Tiros, pedindo a elevação desse município á categoria de termo judiciario; 

r,Prot. 355, fls. 121, de Balbino Candido de Araujo e outros, membros do directorio polí-
tico da Villa de Sabinopolis, solicitand.o a elevação da referida Villa á categoria de termo 
judiciario; . , 

ProL 356, fls. 12?, de Olympio Soares .Pt'!lenta e .outros, presidente e membros da Cama· 
M · ipal de Alvinopolis, pleiteando me1os para remstallação dJ.quella comarca; 

ra umc . . . C t I t f d . • Prot. 347, fls. 122, de Fehct·o· ~ere1ra o.ura e .ouros? negoc an es, azen etros e agn-
lt do Alto Sem Peixe, rnumctp!O de Alvtnopohs, pedmdo a elevação daquelle povoado cu ores . . . . 

á cate"'oria de districto JUdlciano. . . 
•)" Prot. 363, fls. 123, do Padre B:~dy Rabello e outros, p~dwjo a elevação do povoa· 

do d~ S. Sebastião de Brejaubinha, município de Virginopoli•, á categoria de districto de 

paz;* Prot. 364, fls. 1'23, de Francisco Mendes de Rezende e outros, presidente da Camara 

M \ l. ai e do directorio político de Rezende Costa, pedindo seja esse município elevado á Un!Cip ... 
t goria de termo judtctano; 

ca e(*) Prot. 397, fls. 12:3, da Companhia Siderurgica Belgo-Mineira, reclama:~do contra im· 

t ados Pelas Camaras Municipaes de Santa Barbara, Caeté, Nova Lima e Ouro Preto, pos os crc · 
b Xportação de can.ão vegetal; , ·so re e . . · 1. 1 Prot. 460, fls. 138, de AntoniO Dommgos Branco, pNmdo revogação da lei municipa 

324 de abril de 1926, da Camata Municipal de ltuyutaba; 
11 

• *)' Prot. 496, fls. 144, do .o r. ls1~1ael Libanio. e outros, pela Associação de Ph:mnaceuti-
( Sociedade de Odontologta, pleiteando medidas protectoras da classe a que pertencem. 

.cos {'') Requerimentos.- Prot. 245, fls. 104, de Ma~io Felipp~ de Mir~~da, pedindo uma lei 
li dê direito á percepção das vantagens da Ca1xa Beneficente "Ih ta r . 

. que 1e · · · d C t l" d I · li d" d" "t Prot. 246, fls. 101, de Jesuina Ribeiro .a os a.' p.e' In o uma e I qu7 1e: e ~rei o a .re-
b importancia que os sold<tdos Donnngos R1betro da Costa e Oanbaldt Jose depostta-ce er a . . . 

ram na Caixa Beneficente Mzhtar; 
(") Prot. 398, fls. 129, de João d<: Abre;1 Sal~ado, direct.or do grupo escolar de Tres Pon-

t licitando medidas com relação a Prcvtdencta dos Servidores do Estado; 
as, so · J • v· · · ld d f d B · d P 1" (*) Prot. 429, fls .. 133, de B~rdardmo ose tetra, so a o re orma o da nga a o I-
"al solicitando melhona de sua pensão; . 

·Cl '(*) Prot. 492, fls. 143, de Arthur Cunha: fiscal de rendas do Estado, pedindo contagem 
de tempo, para os effeitos de sua aposent~dona; . . . . 

(*) Prot. 497, fls. 144, de Antomo Ferreira de Souza Pnmo, pedmdo melhona de 
.aposentadoria; 

Prot. 511, fls. 146, de Francisco de Paula R. Horta e outros, sobre pagamento de grati-
ficações; . 

(*) Prot. 525, fls. 149, do s1rgento João Teixetra da Silva, pleiteando melhoria de re· 
·forma; 

Prot. 555, fls. 154, de Corne\io Villela Nunes, professor e:n S. Joaquim da Serra Negra, 
··pleiteando contagem de determinado período de tempo. 

Prot. 556, fls. 155, de Antonio Clementino Pereira, professor publico em Santo Antonio 
dos Campos, município de Divinopolis, pedindo melhoria de vantagens e equiparação aos 
·norma listas; 

(*) · Prot. 557, fls. 155, de Tago Aloysio Brandão e outros,·pleite;mdo melhoria de van--

tager); Prot. 598, fls. 161, de Francisco Gomes Nogueira, pedindo contagem de tempo para 
_03 effeitos de aposentadoria; 

e> Telegra,nmas. -Prot. l3, fls. 63, de Eduardo Marquez, presidente da Camara Murtici-
. 1 de Uberabinha, pedindo lnternnçlio da Mesa da Camara, junto da Com missão re3pectiva. 
-~~bre a dualidade de mesas eleitoraes em Uberabinha; 
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(*) Prot. 365, fls. 123, de Macario Pinto Dias, presidente da Camára Municipal de Pouso 
Alto, pedindo a conservação do territorio do mesmo município; : 

(*) Prot. 366, fls. 123, de Virgilio de Brito e outro, presidente da Camara Municipal 
e do directorio politico de Passa Qu:.:tro, solicitandn a incorporação de Virgínia á comarca de-
Passa Quatro; 

(*) Prot. 367, fls. 123, de André Martins de Andrade, juiz de direito de Pouso Alto, e-
outros, protestando contra o de~membrarm.nto territorial daquelJa comarca. 

Officios.-Prot. 79, fls. 76, da Associação Commercial de S. Paulo, protestando contra a co-
brança, pelas collectorias do Estado de Minas, do imposto profissional dos caixeiros-viajantes;. 

(*) Prot. 359, fls. 122, de Joaquim Portillro Velloso, vereador da Ç.amara Municipal de 
Santo Antonio da Tapera, pedindo auxilio para desobstrucção dos rios Tapera e Santo An~ 
tonio. 

, (*) Requerimentos.- Prot. ?.5, fls. 67, de Saint-Clair José de Miranda Carvalho, reclaman-
do contra o imposto cobrado gobre a e~portação do café; 

(*) Prot. 93, fls. 78, de Joaquim de Souza Coelho, auxiliar da collectoria de Conquista,. 
pedindo augmento de porcentagem; 

(*) Prot .· 305, fls. 113, de Flavio Jardim de Miranda, amanuense do Asylo Colonia de 
Barbacena, pleiteando equiparação de vencimentos; 

(*) Prot. 330, fls. 117, de João da Silva Quadros, professor do districto de S. Sebastião 
do Sacramento, pleiteando augmento de vencimentos; 

Prot. 350, fls. J 21, de Manoel Honorio, professor em Santa Barbara de Manhuassú, piei~ 
teando melhoria de vencimentos; 

Prot. 351, fls. 121, de Maria Augusta da Silva, professora no município de Sacramento. 
pleiteando melhoria de vencimentos; . 

Prot. 368, fls. 124, de Victoriana Socrates, presidente da Filial da Cruz Vermelha, de Juiz 
de fóra, solicitando subvenção annual; 

(*) Prot. 376, fls. 125, de Pericles Electo, empregado do fôro da comarca do Piranga, pe-
dindo restituição de custas; 

(*) Prot. 388, fls. 127, do dr. Fidelis Andrade Botelho Junior, juiz de direito e outros 
funccionarios do fôro da comarca de Ayuruoca, suggerindo idéa sobre augmento de venci-
mentos; 

· Prot. 420, fls. 132, de Nelson de Castro e outros, director e professores do grupo escoÍar 
de Ressaquinha, município de Barbacena, pleiteando equiparação de vencimentos; 
· Prot. 553, fls. 154, do dr. Tzidro Pereira de Azevedo, pedindo reÍevaçllo de supposta pres..; 

çripção de seus direitos, sobre vencimentos de magistrado; , 
Representações.-Prot. 358, fls. 122, de Avelino Sarmento, presidente da Camara Munici~ 

pai de Ouarany, pedindo verba para installação do terll)O de Guarany; 
(*) Prot. 377, fls, 125, de Samuel Augusto de Toledo, presidente da Associação Commer•-

~ia! de S. Paulo, protestando contra o imposto cobrado aos caixeiros-viajantes que percorrem 
o Estado de Minas; . 

(*) Prot. 387, fls. ·127, de Clarindo Barcellos, funccionario de justiça da comarca de Piunt•f 
by, pedindo melhoria de vantagens; I 

1 (*) Prot. 408, fls. 130, de Jose Gomes da Silva e outros, professores no ·muniCípio de Mi-
nas Novas, pleiteando melhoria de vencimentos; · , , 
. · (*) Prot. 413, fls. 131, de José Augusto Tavares. Pinheiro; funccionario do fôro de Ca·-

rangola, pleiteando melhoria de vantagens para os empregados de sua classe; 
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Prot. 469, fls. 140, de Virgilio Mauricio, sobre a erecção de uma herma ao esculptor An-

tonio Francisco Lisbôa-cO Aleijadinho•; 
(*) Prot. 523, fls.14t!, do dr: Carlos Góes e outros membros da Academia Mineira de Letras, 

!)Olicitaddo a acquisição, pelo Estado, da propriedade )iteraria e editorial das obras do poeta 
Alphonsus de Guimaraens; 

Prot. 559, fls. 155, de José Francisco Avelino, presidente da Camara Municipal de Jacuhy, 
pleiteando verba para installação daquella comarca. 

Projectos.-N. 92, de 1926, concedendo terrenos, em Juiz de fóra, para construcção de ca-
sas dos officiaes do 2.0 Batalhão da força Publica (pende de parecer para 3/' discussão); 

N. 122, de 1926, sobre auxilio de 100:0005 á Camara Municipal de Arassuahy (pende de pa-
recer para 3,11 discussão}; 

N. 13, do Senado, de 1926, sobre construcção de um, submarino para ser doado á Marinha 
Nacional (pende de parecer para 2.a discussão); . 

N. 12, do Senado, de 1922, sobre pagamento de Antonio Alves da Rocha e outros guar-
das-civis (pende de parecer para 3.tt discussão). · 

Telegrammas.-(*) Prot. 176, fls. 92, de Fernando Moreira e outros, pedindo que a nova 
tabella de vencimentos entre em vigor a contar-se de janeiro de 1925; 

Prot. 435. fls. 1M, do dr. Pedro Luciano c outros, juiz de de direito e empregados do 
fôro de Alto Rio Doce, pedindo melhoria de vantagens previstas n:) projecto n. 41, de 1925. 

Ojficios.- Prot. 267, fls. lOS, do Dr. Eduardo Menezes Filho, presidente da Camara 
Mnncipal de Juiz Fóra, ·enviando uma representação de habitantes de·S. José do Rio P1cto, 
solicitando a mudança do rtome-cTorrão•-dado áquelle districto, para o de •S. José das. 
Tres Ilhas> ; • 

' P.rot. 325, fls.121, de Alvaro de Faria Pereira, presidente da Camara Municipal de Areado, 
enviando copia da lei n. 118, de 24 de abril de 1924, sobre o município de Areado c 0 dc-
Aifenas.; 

Prot. 60El, fls. 163, do Presidente do Estado, enviando uma representação do presidente 
da Camara Municipal de Abre Campo, sobre divisas desse município. 

Projecfos.- N; 80. de 1925, mudando a denominação dos districtos de cfelippe dos 
Santos~ para «Lobo Leite• e de clndayh para •Dores do lndayá• (Pende parecer para a 2.a 
discução). 

· N. 82, de 1925, m.udando a denominação da districto de c São Lourenço> município Brasí-
lia, para o de cSando_val Azevedo• (Pende de parecer para a 2.a. discução). . 

Representações.- Prot. 258, fls. 106, de Antonio Xavier de Toledo e outros habitantes do 
districto de Santannit. da Pedra Bonita, pleiteando outra denominação para aquellc districto. 

Prot. 406, fls. 130, de Amantino f. Maciel c outros, presidente e membros da Camara 
MuniCipal do :~ranga, reclamando contra invasão do territorio desse mlÍnicipio por parte das 
Camaras Municipaes de Ubá e Ponte Nova; 

. Prot. 468, f!s·. 140; de Antonio Angelo de Oliveira, sobre rectificação de divisas entre os 
districtos de S. Sebastião do Sacramento e o de Vermelho Novo; 
· Prot. 571, ·fls, -157~. ?e habitantes do distrito de Martinopolis. município de Uberaba• 
reclamando contra as dtvlsas propostas pela Camara Municipal respectiva para 0 districto. de 
lf1artinopolis. .. .. 
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Reqt~erimenlo.- Prot. 27, fls. 67,. de Saint-Clair de Miranda Carvalho, pedindo que o 
prazo de reversão das Usinas Hydro-electricas de Juiz de Fóra seja ampliado de 30 para 90 
annos. 

Jl)a de s~uule i"ublica. 

0//icio.- Prot. 445, fls. 136, do presidente da Associação Parahybuna de Cirurgiões den· 
tistas applaudindo o movimento em nrol da Sociedade Odontologica de Dello Horizonte e 
secundando suas pretensões perante o Congresso Mineiro. 

Representações . ...:.. Prot. 329, fls. 117,'de José Carlos deSalles e outros, pedindo a decre-
tação de uma lei que lhes permitta o exerci cio da profissão de dentistas praticas; 

Prot. 452, fls. 137, de J. A. da Silva e outros, presidente c membros da Sociedade 
Odontologica de Bello Horizonte, lembrando medidas contra o exercício illegal da arte 
dentaria no Estado de Minas. 

Requerimentos.- Prot. 446, fls. 136, do Presidente da Assodação Paulista de Cirurgiões 
Dentistas, pedindo medidas em favor de sua classe; 

Prot. 519, tis. 148, de Henrique Roch:!. e outros membros da Associação dos Dentistas 
Praticos de Minas Oeraes, pedindo uma lei reguladora da profissão de dentistas não diplomados. 

Dn .tle htstl•tu~çfi.o ll"tllhlica 

Requerimento.- Prot. 591, fls. 160, de Edson Barbosa, director geral da Escola livre de 
Comme~cio de Minas Oeraes, requerendo seja a mesma considerada de utilidade publica. 

Representação.- Prot. 271, fls. 109, de José Cypriano Soares Ferreira e outros, professo-
res e fun'rcionarios do externato do Oymnasio Mineiro, em Barbacena, pedindo modificação 
da lei n. 844, na parte que indicam. 

A correspondecia official da Camara, no anno expirante, foi a sc~uinte: officios expedi~ 
dos 292, sendo aos membros do governo 108, ao Senado 73 e a diversos 111. Foram recebidos 
180 officios, 92 requerimentos, 38 representações, 28 telegrarmÍtas, 6 cartas, 2certidões, 2 
petições e 2 diplomas. 

Nos quatro annos da legislatura, a correspondencia constou do seguinte : officios expedi-
dos 1.103, sendo 404 aos membros do governo, 200 'ao Senado e 499 a diversos. Foram 
recebidos 576 officios, 274 requerimentos, 202 representações, 218 telegrammas, 21 cartas, 6 
certidões, 4 diplomas, 2 petições, 1 indicaçlio e 1 convite. 

A Secretaria da Camara continúa a funcclonar com regularidade, estando os respectivos 
serviços em dia. · 

Neste annn o quadro do pesso:1l teve as seguintes alterações: foi êreàdo o cargo de 
redactor de debates, t::endo para elle nomeado o bacharel Francisco Negr11:o de Lima; deu-se 
o fallecimento do continuo Lindolpho da Fonseca Barreto, sendo promovido na vaga verificll. 
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da 0 continuo servente José da Costa Camelo; foi creado o Jogar de continuo aJ"udant d 
I t. e o porteiro e designado para occupa ·O o con muo-servente Oscar de Figueiredo Vieira 

-Os quadros seg~intes demonstram, em resumo, o andamento que tiveram, ne~te anuo 
os trabalhos affectos a Cantara. 

-0 expediente da Secr~taria, durante o funccionamento da Camara, foi determinado 
pela Mesa; f6ra desse penodo,· coube tal encargo ao sr. deputado Euler Coelho, 1,o Se-
cretario. 

Secretaria da Camara dos Deputados em Dello Horizonte, 31 de Dezembro de 1926 . 

Castorino Magal!ziies. 
Dir~ctor. 



Além dos já mencionados na Syno~se de l!llQ-1922,' durante o pcriodo da 9.a Legislatn. 
-.ra foram recebidos pela Secretaria mais os segu iates: 

1 volume da Mensagem Presidenchl de 1915. 
l volume do relatorio do Secretario da Agricultura, ect. de, 1921.-1922. 
1 volume de synopse dos trabalhos do Senado de 1920. 

1 volume da Constituição Politica do Estado, de 1921; 
1 impresso do projecto de reforma da Constituição do Estado de 1921. · 

Ésph·ito Santo ' 

1 volume da Mensagem Presidencial de 1925. 

Goyaz 

·1 volume da collecção dás leis de 1924 ; 
i volume da collecção das leis de 1925 ; 
1 volume do relatorio dos trabalhos legislativos de 1916. 

Piauhy 

1 volume da Mensagem Presidencial de 1923. · 

Pe•·na1nhueo 

ANNAES 

1 volume dos annaes de 1924; 
1 volume dos annaes de i 925; 

:1 volume da synopse dos trabalhos do Senado de ·: 92-t. 
R. s. c.-3 
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IUo Gt•ande do Sul 

2 volumes dos annaes de 1923; 
2 volumes dos annaes de 1924; 
1 volume dos annaes de 1925 : 

ANNAES 

1 volume da Mensagem Presidencial de 1924; 
1 yolume do Regimento da Assembléa dos representantes de 1920. 

IUo de Janeiro 

ANNAES 

1 volume dos annaes da Assembléa Legislativa de 1924. 

~es·giit•e 

1 volume da Mensagem Presidencial de 1924. 

São l10~udo 

Annaes da Camara 4 volumes de 1922 a 1925. 
Annaes do Senado 4 volumes de 1922 a 1925. 
Synopses da Camara 1 volume de 1924. 
Synopse do Serrado 4 volumes; de 1922 a 1925; 
1 volume da Mensagem Presidencial de 1923; 
1 impresso do proj~:cto n.6, do Senado, relativo á protecção ás mãe3 e á primeira in-

fancia, 1922; 
1 volume ·da Constituição· Politica de 1921; 
2 volumes da Platafonl}a Política df) Dr. Washington Luis, de 1920-1924. 

União 

5 volumes do Manual do Senad0r, impresso em 1920. 

Relação dos actuaes membros do Congresso Legislativo 
Camara dos Deputados 

t.a {)it•emlnSCJ.'ii•ção 

1 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. 

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

XIX' 

s.a Ch•euJnSCJ.'i}lÇào 

9 Dr. Antonio Augusto Junqueira, Além Parahyba. 
10 Cel. Agenor Augusto da Silva Canedo, Muriahé. 
11 Dr. José Ricardo Rebello Iiorta, Viçosa. 
12 Dr. Francisco Duque de Mesquita, Carangola. 

4.a Ch•cuJUSt~l'i}lÇàO 

13 Dr. Ené.ls Camera, Mar de Iiespanha. 
14 Dr. Celso Porphyrio de Araujo Machado, Rio Branco. 
15 Dr. Rubens Ferreira Campo3,Juiz de Fóra. 
16 Dr, Pedro Dutra Nicacio, Cataguazes. 

17 Dr. Miguel Baptista Vieira, Alto Rio Dcce. 
18 Dr. Flavio Barbosa de Mello Santos, Palmyra. 
19 Dr. Viviano da Silva Caldas, Prados. 
20 Dr. Odilon Duarte Braga, Pomba. 

G.a Ch•cnlnst~l'iJlÇào 

21 Dr. Cícero Ribeiro de Castro Filho, Oliveira. 
22 Dr. Mario Gonçalves Mattos, ltaúna, 
23 Dr. Washington ferreira Pires, Bello Horizonte. 
24 Dt. Paulo Menicucci, Lavras. 

7 .a Ch•euünscl'iJlÇão 

25 Dr. Francisco de Oliveira Lessa, Ouaxupé. 
26 Dr. Adelio Maciel, Patos. 
27 Cel. Aristides Cecilia de Assis Coimbra, Muzámbinho. 
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 Leã_o de F a ria,, Alfenas. · 

9.a Ch•cuinSeJ.•i}lÇào 

33 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. 

to.a CirenmSCI'i}lÇào 
37 Dr. João Henrique Sampaio Vieira da Silva, Uberaba. 
38 Dr, Argemiro de Rezende Costa, Bello Horizonte. 
39 Dr. Virgilio Alvim de Mello fr:~nco, Bello Horizonte. 

. 40 Camillo Rodrigues Chaves, ltuyutaba. 
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41 Dr. Elpidio M. Cannabrava, Bello Horizonte. 
42 Pharmaceutico lgnacio Alves Barroso, Serro -Correntes. 
43 Dr. Euler de Salles Coelho, Bello Horizonte. 
44 Pharmaceutico Claudemiro Alves Ferreira, Januaria. 

12.a CiJ.•cuJnSCJ.'iilÇão 

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

SENADO 
lUn~tdaáo de 8 aunos 

1 Dr. Alfredo Teixeira Baeta Neves,Ouro P.reto. 
2 Dr. Gabriel de Oliveira Santos, Bello I-lo,rizonte. 
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""do Sapucahy. 
7 Dr. Diogo Luiz de Almeida Pereira de V àsconcellos, 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 Carneiro Viria to Catão, Lima Duarte. 
11 Pharmaceutico Luiz Lisbôa, Jacutinga. 
12 Dr. Francisco Alves Moreira da Rocha, Bomfim. 

lU:uula to •le '1 annos 

13 Dr. Pericles Vieira de Mendonça, S. João Nepomuceno. 
14 Cel.Francisco Ribeiro de Oliveira,Entre Rios, 
15 Cel. Olympio Julio de Oliveira Mourão, Diamantina. 
16 Dr. José Vieira Marques, Palmyra 
17 Dr. Alfredo .Sá, Bello Horizonte. 
18 Dr. Olegario Dias Maciel, Patos. 
1Q Dr. José Ribeiro de Miranda Junior, Ouro Fino. 
20 Cel. Mo destino 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, Jniz de Fóra. 

Pwjectos iniciados e movimentados na Camara dos Deputados 
em 1926 

' ( 
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Transumpto Observações 

Fixa os vencimentos dos Apresentado no dia 22 de julho; foi approvado em 
juizes de menores; incor- 1.", 2." e 3.a discussões nos dias 24, 26 e 28 do 
•pora aos vencimentos dos mesmo mez, respectivamente. 
funccionarios a bonifica-
ção a que se refere a lei Ainda no dia 28 foi approvada a sua redacção final 
n. 876,de 1925, e contem e r emettido ao Senado, sendo por este acceito sem 
outros dispositivos. alteração; subiu á sancção. . . 

Sanccionado. Lei n.911, de 9 de agedc G.e 19:6. 

F i x a os vencimentos do Apresentado no dia 22 de julho, teve approvação em 
Presidente da Previdencia t.o, 2. 0 e 3.o turnos nos dias 24,26 e 28, sendo 
dos Servidores do Estado; nesta ultima data approvada a sua redacção final 
approva o Codigo do Pro- e feita a remessa ao Senado. Não tendo soffrido 
cesso Penal e dá outras alteração pela outra Casa do Congresso, subiu á 
providencias. sancção. 

Sanccionado. Lei n. 915, de 10 de agosto de 1926. 

Modifica o art. 210 da lei Apresentado no dia 22 de julho. A 24 foi approva 
n. 1. 925; approva os r e- do em 1. a discussão; a 26, em 2. a e a 28 em 3." 
gulamentos da Escola de 
Pharmacia, Oymnasio Ml- Approvada a sua red~cção final no dia 28, foi na 
neiro Instituto S. Ra- mesma data remethdo ao Senado, que o acceitou 
phael: Conservatorio Mi- sem alteração. 
neiro de Musica e contem r 
outras disposições. Enviado á sancção pelo Senado. 

Sanccionado. Lei n. 913, de 9 de agosto de 1026 

86 fixa o subsidio do Presi- Apresentado. no ~ia 28 de julho e approvado em 1. a 
dente do Estado para o discussão no dta 30 do mesmo mez. · 
quadriennio de 1926-1930, 
e o dos membros do Con- Quando transitava em 2.n discussão recebeu treze 
gresso Legislativo e con• emendas, sendo todas approvadas conjunctamente 
tem outros dispositivos. com o projecto em 25 de agosto. 

Foi approvado eni 3. a discussão; com uma emenda, 
no dia 27 de agosto e, na mesma data, depois de 
approvada a sua redacção final, enviado ao Se 
nado. 
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Fixa o subsidio do Presi- Pelo Senado foram ao mesmo offerecidas duas 
dente do Estado para o emendas que, enviadas á Camara, tiveram ::tppro 
quadriennio de 1926-1930, vação. 
e o dos membros do Con- · 
gresso Legislativo e con- Deste proj~cto a Commissl'ío de Redacção destacot 
tem outros dispositivos., diversos artigos que constituíram o de n: 96 e 

a Resolução n. 27. 

A redacção final foi approvada no dia 3 de setem 
bro e na mesma data enviado o projecto á sancção, 
pela Camara. 

Sanccionado. Lei n. 918, de 4 de setembro de 
1926. 

87 Fix~ ~s. divisas e_ntre os mu- Foi apresentado no. dia 31 de julho; approvado 
mctpws de Vtlla Areado em 1. a, 2.3 e 3. 3 dtscussões respectivamente nos 
e Alfenas. dias 24 de agosto, 17 e 21 de setembro. ' 

Em 2.11 discussão recebeu uma emenda que teve. ap-
provação. 

Sua redacção final foi approvada no dia 21 de se-
temho e no dia 22 rernettido ao Senado. 

Está pendente de 3. a discussão, no Senado. 

88 Approva as despesas do Apresentado no dia 31 de julho, passou em primeira 
exercício de 1925 e con- discussão no dia 24 de agosto; em 2. a no dia 25 e 
tem outras disposições. em 3. 11 no dia 27 do mesmo mez. · 

A redacçã') final fói approvada no dia 28 de agosto, 
sendo remettido ao Senado no dia 30. 

Não lhe tendo. sido apresentadas alterações pelo Se-
nado, por elle foi enviado á sancção. 

.Sanccionado. Lei n. 920, de 4 de setembro de 
1926. 

89 Revigora o art. 1. 0 da lei Apresentado no dia 24 de julho. Foi submettido á 
n. 643, de 1. 0 de outu- 1. 11 discussão e approvado, no dia 25 de agosto. 
bro de 1914, desdobran-
do em duas a Secretaria A 27 do· mesmo mez entrou em 2. a discussão, rece-
do Interior, e contem ou- . bendo quatro emendas que submettidas á votação, 
tras providencias. foram approvadas, o mesmo se dando com o pro-

jecto. 

Quando transitava em 3 ,n discussão recebeu na 
Camara mais uma c:menda, que com e !I e, foi ap-
provada em 28 de agosto. 
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Revigora o art · 1. o ila lei A sua redacção final foi tambem approvada a 28 ' 
n. 643, de t.o de outubro sendo enviado ao Senado no dia 30. ' 
de 1914, desdobrando em 
du~s a Secreta!'ia do In- Na outra Casa do Congresso. rece?en esle projecto 
teno~, e .contem outras duas emendas, que submethdas a votação na Ca-
provtdencias. mara foram approvadas e incorporadas ao seu 

texto na redacção final, approvada a 3 de setem· 
bro. 

f;:nviado á sancção, pela Camara, a 3 de setembro. 

Sanccionado. Lei n. 919, de 4 de setembro de 
1926, 

90 !Fixa a Força Publica do Foi apresentado no dia 25 de a()'osto c no dia 26 
Estado para o exercício approvado em 1.a discussão. "' 
de 1927. 

Recebeu duas emendas em 2." discussão que foram 
approvadas com o projecto no dia 28 de agosto. 

Approvado em 3.r. discussão no dia 4 de setembro. · 

Pela Commissão de Redacção foram destacados os 
arts. 4. 0 e 5. 0 , de accordo com a deliberação da 
Camara, para constituírem os seus dispositivos os 
projectos n. 101 e 102, respectivamente. 

Approvada a sua redacção final no dia 6 de setem-
bro, foi nesta mesma data enviado ao Senado. 

Devolvido pelo Senado á Camara com uma e•1en• 
da substitutiva que foi acceita - foi approvada 
a redacçào final no dia 21 de setembro. 

Enviado à sancção pela Camara no dia 23 de se~ 
tembro. · 

Sanccionado. Lei n. 912, de L 0 de outubro de 
1926. 

91 Prohibe a remoção de gado Apresentado no dia 25 de agosto e approvado em 
de qualquer especie ata- 1.'', :l. 11 e3.n discussões uos dias 27 de agosto, 9 
cado de febre aphtcsa, e 11 de setembro. 
dentro do territorio do . 
Estado. Tambem a 11 foi approvada a redacão final e feita 

.a sua remessa ao Senado. · . 

Nenhuma alteração soffreu naquella Casa do Con ... 
gresso, que o approvou e remetteu á sanção. 

R. s. c,-4 
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91 Prohibe a remoção de gado Sanccionado. Lei n. 93 .. 1, de 27 de setembro de 
de qualquer especie ata· 1926. 
cado de febre aphtosa, 
dentro do territorio do 
Estado. 

92 Concede aos officiaes do Apresentado no dia 25 de agosto, foi approvado em 
2 .o Batalhão da Força 1." e 2." discussões nos dias 27 do mesmo mez e 
Publica, em Juiz de Fóra, 16 de setembro, respectivamente. 
a titulo gratuito, terreno 
pnra construcção de c a- Está pendente de parecer para 3 ,a discussão, ainda 
sas. na Camara. 

93 fixa a despesa e orça a re· Foi apresentado no dia 26 de agosto e approvado em 
ceita para o exercício .de 1." discussão no dia 30 do mesmo mez. 
1027. 

Pela Commissão de orçamento foi apresentado em· 
2." discussão um substitutivo a este projecto 
Nesta discussão foram-lhe apresentadas 116 emen'· 
das, das quaes 44 foram approvadas; 2 retiradas 
pelo seu auctor e 70 rejeitadas. 

O projecto teve approvação em 2." discussão no dia 
17 de setembro. 

E!f! 3." discussão recebeu uma emenda suppressiva 
do art. 9. 0, sendo, com a emenda, approvado em 
18 de setembro. 

Quando foi da apresentação do parecer na Commis-
são de Redacção-esta opinou pelo destaque dos 
ns. 11 a VI do art. 5.0 e arts. 10, 12,13 14 15 20 
21,22, 23,26 e 27 para constitui rem o pr~jecto n: u6;. 
dos arts. 6, 7, 8 e 11 para formarem o projecto n. 
117; dos arts. 16,17, 18, 19 e 24 para serem objecto 
do p~oj~cto n. _ll8 e, finalmente do art. 25 para 
conshtutr o pro]ecto n. 119. 

Approva~os em 18 de setembro os pareceres da 
Comm1ssão de Redacção sobre o projecto n. 93 e 
os de ns. 116, 117; 118 e 119, delle destacados-
foram os mesmos enviados ao Senado naquella· 
mesma data. . . 

O projecto n. 93 foi devolvido pelo Senado com 15· 
emendas, no dia 23 de setembro e, :nesta mesma 
data, foram e lias approvadas pela Camara. 

Submettidos o projecto e emendas á Commissão de 
Redacçllo esta apresentou a redacçãO final no dia .. . ' 
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Observações 

24 de setembro e nesta mesma data foi approva 
do e enviado á sancção pela Camara no dia 25 de 
setembro. 

Sanccionado. L·~i n. 931, de 27 de setembro de 
1926. 

Auctoriza a construcçllo de Apresentado em 26 de agosto, tendo sido approvado 
estradas de rodagem. em 1. o turno no dia 13 de setembro. 

Submettido á 2." discussão no dia 15 de setembro, 
foram-lhe apresentadas sete emendas que submet-
tidas á votação foram approvadas, o mesmo tendo 
se dado com o projecto. 

Approvado em 3." discussão no dia 17 de setem-
bro e nesta mesma data enviado á Conunissão 
de Redacção. 

O parecer desta commissão, adaptando a redacção 
final do projecto de accordo com as emendas 
recebidas c_om o destaque dos arts. 2 a 7, para 
constitui rem o projecto n. 113, foi approvado a 18 
do mesmo mez e nesta mesma data foi o projecto 
enviado ao Senado, 

Devolvido á Camara no dia 22 com uma emenda 
e submettida esta á votação, foi acceita, sendo 
novamente o projecto e emendas enviados á Com· 
missão Gc Redacção. 

A redacção final foi approvada no dia 23, sendo .a 24 
remettido á sancção. · 

Sanccionado. Lei n. 937, de 27 dé setembro de 
1926. 

95 Proroga- 0 prazo de que Apresentado no dia 26 de agosto • 
trata o art. 32 do a " . Regulamento do Serviço foi approvado em ].a, 2 .· e 3 .' dtscussões nos dias 
de. Arrecadação dos di· 16, 2J e 21 de setembro, respectivamente. 
rettos de exporta'ção e ou-
tros a que se refere 0 dec. A. sua redacção final foi ~pprovada a 22 e na ,mesma 
n. 6.420, de 12 de de· data foi feita a remessa ao Senado~ 
zembro de 1923, sobre 
restituição de impostos. Pende de 2." discussão no Senado• 
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96 Equipara os vencimentos Constituído por diversos artigos de1tacados do pro· 
do ~irect?r .do Archivo jecto n. 86, pela Commissão de Redacção. 
Pubhco Mmetro aos dos · 
directores de Secretarias Enviado ao Senado no dia 27 de aaosto de 1026 foi 
de E~tado e contém oU· o projecto acceito sem alteração "'e enviado á ~an-
tras disposições. cção. 

Sanccionado. Lei n. 916, de 3 de setembro de 
1926. 

97 fn doação á Associação de Apresentada a 28 de agosto e approvado em 1." 
_ S. Vicente de Paula, de discussão no dia 13 de setembro. 

Monte Alegre, do edifício 
,. e lho da cadeia publica Em 2. ·' discussão recebeu uma emenda, que foi ap· 
daquella ctdade. provada com o projccto no dia 6 de setembro. 

Teve approvaç:io em 3.' discussão no dia 10 de se-
tembro e, !lesta mesma data, foi approvada a sua 
rcdacção ftnal c remettido ao Senado. 

Devolvido pelo Senado com uma emenda, no dia 18· 
do mesmo mez. 

Submettida á .votação foi approvada e incorporada 
pela Commtssão de Rcdacção ao texto do projc-
c~o, cujo parecer teve approvação no dia 20. En-
viado á sancção pela Carnara no dia 21 de setem-
bro. 

Sanccionado. Lei n. 930, de 27 de setembro de 
1926. 

98 Muda .a denominação do Apresentado no dia 28 de agosto. 
dtstncto de Onça, do mu-
nicípio de Pcquy, para- Approvado em 1.", 2. 11 e 3.1\ discussões nos dias 3, 
Jaguaruna. 16 e 21 de setembro. 

Em 2. a discussão recebeu uma ~menda 'que foi 
acceita. 

A redacção final foi approvada no dia 21 e nesta 
mesma data enviado ao Senado. 

Está pendente de deliberação da outra casa do Con-
gresso. 
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Auctoriza abertura de cre- Apresentàdo no dia 4 de setembro, foi approvado em 
dito para pagamento da 1." discussão no dia 6. 
gratificação addicional a • 
que se refere a lei n. 425, No dia !O foi approvado em 2." com seis emendas, 
de 17 de agosto de 1926, das quaes uma foi retirada pelo seu auctor e as 
a diversos funccionatios. demais approvadas. 

Teve approvação em 3." discussão no dia 12 de Se-
tembro. ' 

Submettido á Commissão de Rcdaeção, esta opinou 
em seu parecer que dclle se destacassem os arts. 
2, 3 e !; para formarem o projecto n. 107 e ns. 5 
a 9 para constituírem o de n. 108, o que foi appro-
vado em 13 de setembro, sendo nesta mesma data 
enviado o primitivo projecto 99 ao Senado. 

Não soffreu alteração ali, ' sendo encaminhado á 
sancção. 

Sanccionado. Lei n. 924, de 24 de setembro de 
Hl26. 

I 

100 Estabelece a dotação an- Apresentado no dia 4 de setembro. 
nua! de 10 :OOO:;;iOOO á 
Academia Mineira de L e· Approvado em 1. 0 , 2. 0 c 3. 0 turnos nos dias 8, 13 e 
tras. 15 do mesmo mcz. . 

Em 2. a discussão recebeu 3 emendas que foram 
approvadas c em 3." uma que teve, cgualmente, 
acccitação pela Camara. 

O parecer de redacção final foi approvado no dia 
16 de setcmbro,tendo sido antes destacados os 
arts. ns. 4, 5 e 6, que constituíram o projecto 
n. 109 

Enviado o primitivo projecto n. 100 ao Senado no 
dia 16 de setembro, alli está pedente de 2." dis-
cussão. 

101 Auctoriza a abertura de Resuftante do art. 4.• do projecto n. 90. 
credito~ para pagamento . . 
d: addtcwnal de lOOfo a Enviado ao Senado fot accetto sem alteração e re· 
diversos fu~ccionarios. me !tido á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 922, de 24 de setembro de 
i926 •. 
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Auctoriza ao governo a re-Constituído pelo art. 5. 0 do projecto n. 90 do qua 
formar o regulamento da foi de~tacado na redacção final. 
fiscali.>ação das rendas do 
Estado: a remodelar a So- (Vide projecto n. 90). 
ciedade •Previdencia dos 
Servidoree do Estado• e No Senado recEbeu duas emendas que a Camara 
contém outros dispositi acceitou, approvando-as no dia 15 de setembro. 
vos. 

A redncção final foi approvada no dia 16 e neste 
mesmo dia enviado á sancção. ~ 

Sanccionado. Lei n. · 936, de 27 de setembro de 
1926. 

103 Equipara o's vencimentos da Apresentado no dia 6 de setembro e approvado nos 
preparadora dos Labora· tres turnos rcgirncntaes nos dias 9, 13 e 15 do 
to rios de Physica e Chi- mesmo mez, respectivamente. 
mica e Historia NatMal 
da E. Normal Modelo, da Em 2." discussão recebeu 4 emendas, todas appro-
Capital aos do tuncciona- vadas e em 3. 11 urna, egualmente approvada. 
rio de egual categoria do 
Externato do Oymnasio A redacção final foi approvada no dia 15 de se-
Mineiro e contém outras tembro e nesta mesma data foi o projecto enviado 
providencias. ao Senado. . 

Voltou á Camara por lhe terem sido appostas tres 
e_mem!as no Senado, eme~das estas que, submet-
ttdas a votação foram accettas no dia 21 de setem-
bro, sendo enviadas com o projecto, á Commissão 
de Redacção, 

O parecer desta commissão dando como final a 
redacção do projecto de accordo com as emeddas 
recebidas. foi approvado no dia 21. do mesmo 
mez c a 23 foi o projecto enviado á sancçllo. 

Sanccionado. Lei n. 926, de 24 de setembro de 
1926. 

i04 Manda proceder aos estu- Apresentado no dia 9 de setembro é approvado em 
dos sobre jazidas de pe· ·I. 0 , 2. 0 e 3. • turnos nos dias H, 16 e 18 do mes-
troleo e contém outras mo mez; a 21) foi approvada a sua redacção final 
disposições. e a 22 foi enviado ao Senado, 

Na ':amara recebeu uma eme.nda quando em 2. a 
discussão. 

Pende de 3.n discussão no Senado. 
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Declara nulla a lei n; 91, Apresentado no dia 11 de setembro e approvado 
de dezembro de 1922, da nos dias 13, 16 e 17 em 1.", 2. 3 e 3,a discussões, 
Cantara Municipal de S. respectivamente. 
Domingos do Prata. · 

No dia 18 foi approvada a sua redacção final e 
nesta mesma data enviada ao Senado. 

Pende de 2." discussão no Senado. 

Auctoriza a construcção de Apresentado no dia 11 de setembro. 
um caes nas duas mar-
gens do rio Parahybuna, Approvado em 1." discussão no dia 13; em 2. a, com 
em Juiz de Fóra. uma emenda, no dia 16 e em 3.", no dia 21, tam-

bem·com uma emenda. 

Por occasião do parecer para 3,!' discussão, que 
opinou pelo destaque do art. 3. 0 , foi este separa· 
do para constituir o projecto n. 122. 

A redacção final foi approvada a 21 e a 22 foi o pro· 
jecto enviado ao Senado. · 

Rejeitado, pelo Senado, em 2.a discussão, no dia 23 
de setembro, em vista de ter sido materia identica, 
assumpto de outro projecto originaria daquella 
Casa. 

Fixa a ajuda de custo da Este projecto resultou dos arts. 2. 3 e 4 destacados, 
·J. a installaçli.o do Presi· na redacção final, do projecto n. 99 (Vide este 
dente do Estado e dis- projecto). 
põe sobre outros assum-
tos. Foi approvado, sem alteração, pelo Senado, que o 

enviou á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 924, de 24 de setembro de 
1926. 

Fixa os vencimentos dos Constituído pelos arts. 5, 6, 7, 8 e 9 do projecto 
magistrados e membros n. 99, do qual foram destacados em redacção 
do ministerio publico do final. 
Estado. 

O Senado devolveu-o a 17 de setembro, com duas 
emendas que, acceitas pela Camara, foram seus 
dispositivos .incluídos no projecto em sua redacção · 
final, approvada no dia 18 do mesmo mez. 

A' sancçll:o pela Camara. 

Sanccionado. Lei n. 975, de 2.1 de setembro de 
1926. 

'. 
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109 Dispõe sob~e o . ~o do de Teve origem dos arts. 4, 5 e 6 destacados do proje-
reverter a achv1dade os c to n. 100, na redacçilo final. 
juizes de direito avulsos e 
contém outros dispositi- Submettido ~í consideração do Senado, este offereceu 
vos. uma emenda que a Carnara acceitou. A redacç:lo 

fina] foi .appr~vada no dia 21 de setembro, sendo, 
a 2.J enviada a sancção. 

Sanccionado. Lei n. 929, do 27 de setembro de 
1926. 

110 Approva o accordc ceie- Apresentado no dia 16 de setembro foi approvado 
brado entre as Camaras nos tres turnos regimentaes a 17 21 e 23 do 
Municipaes de lbiá e Luz. mesmo me.z, tendo sido a sua'redacçlÍo final appro-

vada no d1a 24 e nesta mesma data enviado ao Se-
nado, , · 

Pende de 1. a discussão do Senado. 

111 Approva o accordo ceie- Apresentado a 16 de setembro. A 17, 20 e 23 do 
brad<? e_ntre as Camaras mesmo mez foi approvadoem 1.11, 2." e 3." dis-
Mun 1 c 1 p a e s de Pedro cussões, respectivamente. 
Leopoldo e Contagem. 

Ain~a a 23 foi approvada a sua redacção final e en-
VIado ao Senado. 

Está pendente de 1. a dis:ussão na outra Casa. 

. 112 Manda pagar ao sr. José Apresentado a 16 de setembro. 
13 e r na r de s de Paula 
Aroeira dia rias que dei- Approvado em 1. a discussão no dia 17; em 2.~ no 
xou de receber. dia 21 e em 3." no dia 23, 

Nesta ultima data foi tambnm approvada a sua re-
dacção final e feita a remessa ao Senado. 

Pende de 1.n discussão no Senado. 

113 Crêa .o logar .de bibliothe- Const.ituidó dos arts. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 destacados do 
cano do Tnbunal da H e- proJecto n. 94, na redacçilo final. 

·[ação e contém outros · · 
dispo si tios. Enviado ao Senado no dia 18 de setembro foi pelo 

mesmo devolvido com tres emendas no dia 23 do 
mesmo mez. 

Nesta mesma dat~ foram as, ditas emendas appro. 
v~das e eru:ammhadas com o projecto á Commis-
s.ao de l~edacção, que deu parecer adaptando a 
fwal no dra 24 tendo sido approvado. 
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Crêa o Jogar de bibliothe- Enviado á sancção, pela Carnara. 
cario do Tribunal da 'Re· 
!ação . ~ contém outros Sanccionado. Lei n. 935, de 27 de setembro de 
disposttrvos. 1926, 

114 Institue o voto secreto no Apresentado no dia 18 de setembro, não tevé anda 
Estado. rnento. 

115 

116 

Pende de 1. a discussão. 

Derroga o art. 190 da lei Este projecto resultou do destaque dos arts. 13 e 15 
n. 830, de 7 de setembro do projecto n. 14, do Senado, quando este ultimo 
de 1922 e contém outra foi dado á 2.:1 di~cussão e de accordo com parecer 
medida. da Com missão de Legislação de .18 de setembro 

Teve approvação em 2.a discussão no dia 21, sendo-
lhe offerecida uma emenda. A 23 foi approvado 
em 3. 11 discussão e egualmente approvada a reda-
cção final. 

Enviado ao Senado que rejeitou a emenda da Ca-
mara. 

Devolvido pelo Senado no dia 23 de setembro c 
submettido á consideração da Camara,esta se con· 
formou com a decisão do Senado e enviou o pro· 
jecto á sancção • 

Sanccionado. Lei n. 944, de 2 de outubro de 1926. 

Auctoriza o governo a re- Constituído dos ns. li a VI do art. 5.0 e dos arts. 
gulamentar 0 pagamento 10, 12, 13, 1.4. 15, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 destaca-
das subvenções; a reorga- ~os do proJecto n. 93 (orçamento) na redacção 
nizar a Imprensa Official; fmal. 
a expedir novos regula· . • _ 
mentos dos serviços pu· Subm7thdo a consideraçao do Senado. para onde foi 
blicos; a abrir creditos e envtado a 20. de ~etembro-teve , allt 23 emendas 
dispõe sobre outros semlo devolvtdo a Camara. Esta approvou todas 
assumptos as emendas e destacou as de ns.5, 6, 7 e 9 que for-

. maram o projecto n. 116A; as de ns.ll, 18 e 20 que 
constituíram o de n .1168 e as de ns .10, 17, 19, 21, 
22 e 23 que formaram o projecto n. l16C. As 
demais foram incorporadas ao projecto primitivo, 
n. 116, cuja redacção final foi approvada a 24 de 
setembro. 

Enviado á sancção pela Camara, a 25. 

Sanccionado. Lei n. 943, de 1.0 de outubro de 1926 

R. s. c.- 5 
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' Equipara os vencimentos do Resultante das emendas ns. 5, 6, 7 e 9, offerecidas 
amanuense da Colonia de pelo Senado ao projecto n. 116 da Camara, e · 
alienados aos do Asylo destacadas, por esta, na redacção final daquelle 
Colonia de Barbacena e projecto. 
contém outros dispositi- . 
vos. Enviado á sancção, pela Camara, a25 de setembro. 

Sanccionado. Lei n. 945, de·2 de outubro de 1926. 

Crê a 40 Jogares de delega- Constituído das emendas ns. 11, 18 e 20 offerecidas 
dos regionaes; modifica pelo Senado ao projecto n. 116, da Camara, e deste 
dispositivos da lei n. 912, destacadas na redacção final approvada a 18 de se-. 
de 23 de setembro de tembro. 
1925 e contém outros dis- . 
positivos. Enviado á sancção pela Camara, a 75 de setembro, 

Sanccionado. Lei n. 941 de t.o de outubro de 1926. 

Auctoriza o resgate da di- Constituído pelas emendas n. 10, 17, 19, 21, 22 e· 
vida contrahida pela Pre- 23, offerecidas pelo Senado ao projecto n. 116 da 
feitura da Capital; a abrir Camara e deste destacadas na redacção final 
creditos; a reorganizar os approvada a 24 de setembro na Camara. ' 
serviços de obras pubJi .. 
cas, de estradas de ferro Enviado por esta, á sancção. 
e de rodagem e . contém 
outras disposições. Sanccionado. Lei n. 832, de 27 de setembro de 

1926. 

Augmenta de 25 °/0 o im- Resultante dos arts. 6, 7, 8 e 11 destacados do pro-
posto de casas de bebidas jecto n. 93 (orçamento) na redacção final appro-
alcoolicas e crê a o im- vada em 18 de setembro. 
posto sobre armas de fo· 
go e munições. Enviado ao Senado no dia 20 de setembro que o de-

volveu a 23, com uma emenda acceita pela Camara 
nesse mesmo dia. 

A redacção final foi approvada no dia 2-1 e nesta 
mesma data remettido á sancção, 

Sanccionado. Lei n. 933, de 27 de setembro de 
1926. 

; 

1926 118 Auctoriza a construcção de Este projecto resultou do destaque dos arts. 16, 17, 
uma estrada de ferro da 18, 19 e 24 do de n. 93 (orçamento) por occasião 
estação de Harmonia ao da redacção final deste ultimo, a 18 de setembro. 
ponto mais conveniente 
do traçado de Passos a Foi remettido ao Senado no dia 20 de setembro que 
Formiga ou a GarÇas; a apresentou ao mesmo quatro emendas. Submetti-
construir ou adquirir ou· das estas á votação na Camara, foram approvadas. 
tras estradas; a conceder a 24 do mesmo mez. 

1926 

·l926 

1Q26 

1926 

·t926 

. 1926 
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subvenções ~ contem ou- Enviado á sancção pela Camara. 
tras providencias. Sanccionado. Lei n. 946, de 4 de setembro de 

1926. 

119 
Auctoriza a amparar as in- Constituído pelo art. n. 25, destacado do projecto n. 

dustrias do Estado que 93 (orçamento) na redacção final approvada a 18 
mereçam apoio official. de setembro. 

120 

121 

122 

123 

Enviado ao Senado no dia 20 do mesmo mez. 

Não teve andamento no Senado, onde pende de i. a 
discussão. 

Approva o accordo celebra- Apresentado no dia 20 de setembro, não teve anda-
do sobre limites entre os mento. · 
municípios de Passos e 
jacuhy. Pende de 1. 11 discussão na Camara. 

Approva o accordo ceie- Apresentado no dia 20 de setembro, não teve anda• 
brado sobre limites entre mento. 
as camaras municipaes . 
de Rio Paranahyba e C ar· Pende de l.a dtscussão na Camara. 
mo do Paranahyba. 

Auctoriza 0 (Joverno a, au- Constituído pelo art. 3. 0 do projecto n. 106, do qual 
xiliar com <>100:000$000 a foi destacado, quando es~e fói submettido á 3.• dis-
camara m u n i c i p a I de cussão, na Camara. 
Arassuahy, para a execu-ção das obras de defesa Pende de parecer para 3. a discussão, ainda na Ca-
da cidade contra as inun- mara. 
dações. 

Auctoriza a erecção de uma Apresentado no dia 23 de setembro, 
h erma ao dr. Arthur da mento. 
Silva Bernardes, na Praça a • 
da Liberdade, nesta Ca- Pende de i. dtscussão. 
pita!. 

não teve anda~ 
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i912 82 Auctoriza o governo a au- Apresentado em 1912, quando soffreu 1. n dis-
xiliar bancos de custeio cussão. 
rural que se fundarem no 
Estado. 

Rejeitado em 2.a discussão no dia 18 de setembro. 

Archivou-se. 

1914 138 Dispõe sobre credito agri- Apresentado em 191.4, foi approvado em 1. a dis· 
cola. cussão, ficando dependendo de parecer para se-

gunda. 

Em -1921, em virtude do parecer n. 167, da Com-
missão de Agricultura e Industria, foi submettido 
ao exame da Commissão de Orçamento. 

I 
Em agosto de 1925 esta Commissllo opinou pela sua 

rejeição, visto ter sido materia identica objecto 
da lei n. 861, de 1924. 

Rejeitado no dia 18 de setembro. 

Archivott·se. 

1915 23 C o~ cede premios de Aprescnt~do em 1915, quando teve approvação em 
ammaçllo para 0 fomento 1.a discussão. . 
da producção do Estado. As ma terias constantes deste projecto foram inclui-

das como emendas, em outros do mesmo anno' 
ficando elle, desse modo, prejudicado. 

Rejeitado em 2.~, no dia 14 de setembro. 

Archivou-se. 

-·- . ._ ..... 
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1917 93 Institue o fundo agrario. Apresentado e approvado em 1.a discussão, em 1917. 

1921 89 

1921 97 

1923 2 

1923 14 

1924 15 

A 16 de setembro foi rejeitado. 

Archivado. 

Auctorizando o governo a Apresentado em 1921 e na mesma epocha approva. 
entrar em accordo com a do em 1. a discussão. 
Cama r a Municipal de 
Ouro Preto para .o éffeito Materia identica consta da lei n. 817, de 1921. de perdoar a divida da 
mesma ·para com o Es- A I4 de setembro foi reJ· citado. tado, 

Archivou-se. 
Ab' d · nn ? credito Par a o Apresentado em 1921. 

custew das despesas com 
êsen~~~t!~~dades do 1. 0 Teve approvação em 1." discussão em 1921. Não 
den . 

10 
da Indepen- teve andamento por ter sido materia identica 

Cla. objecto do art. 12 da lei n, 826, de 1921. 

Rejeitado em 14 de setembro. 

Archivou-se. 
Revoga a lei n. 833, d ' 

1922. e Apresentado em 1923 foi approvado em La dis-
cussão, não tendo proseguimento. 

Em 1924 materia analoga foi apresentada no proje· 
cto n. 25, que foi convertido em lei 11. 866, 
de 1924. 

Rejeitado em 2. a discussão 110 dia 14 de setembro. 

Archivou-se. 
Dispõe sobre mudança d - ' 

. denominação do district~ Apresentado em 1923. (Sessão extraordinaria). 
de Mumbuca mun· · . 
de Tres Pont~s. ICipio Approvado em 1. a discussão em 22 de julho de 1924. 

Rej~it~do ~m 14. de setembro por ter sido mate-
na 1denhca ObJecto de outro projecto. 

A rchivou-se. 
Auctoriza a a b e r t 

credito para coo uradc Apresentado em 1924 quando soffreu 1." e 2." dis· 
do governo: do Epetraç

1
ão cussões. 

· s a l o com o federal, na def . . . 
do regimen e restab 1 es~ Fo1 reJ~Ifado a 14 de ~etembro porquanto outra lei 
mento da ordem. e CCI· contem egual mater1a. 

Archivou-se. 

y. 
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1924 16 

1924 23 

1924 45 

1925 55 

1.925 70 

Dispõe sob r e adiamento Apresentado em 1924. 
das eleições municipaes. 

Approvado em 1. a discussão a 8 de setembro de 
1924. 

Teve parecer para 2. a no dia 23 de julho do mesmo 
anuo, ficando pendente dessa discussão. 

Em 21 de setembro de 1926 submettido á 2." dis-
cussão foi rejeitado. 

Archivou-se. 

Muda a denominaç~o dos Apresentad? em 23 de agost? d~ 1924 e approvado 
districtos de jacare e Mu- em 1:' discussão a 7 de pneuo de 1925 (sessão 
cambo do municipio de extraordinaria) e a 10, em 2. a, com quatro emen-
Januaria e outros. das. Teve approvação em 3.", no dia 3 de se· 

tembro de 1926, sendo a sua redacção final appro-
vada a 4 do mesmo mez e anuo e remettido ao 
Senado. · · 

Devolvido pelo Senado a 15 de setembro com duas 
emendas, ambas acceitas pela Camara, na mes·ma 
data. 

Redacção final approvada a 16. 

Enviado á sancção pela Camara, foi sanccionado. 

Traça as divisas do distri- ~presentado em 1924 (sessão extraordinaria) nl'!o 
cto de Lagôa da Prata, teve andamento. · 
municipio de Santo An· . . 
tonio do Monte. Rejeitado e'? 1. a dtsc~ss~o n<? {IJ~ 21. de setembro, 

por ter sido matena tdenbca mciUida em outra 
lei. 

Archivou-se • 

Dispõe sobre divisas d 0 s Apresentado em 1925 e rejeitado em t.a discussão no 
municipios de A g u as dia 21 de setembro de 1926. 
Virtuosas e Santa Catha-
rina. Archivou·se. 

Estabelece os limites do Apresentado em 1925. 
dist~ictode.s. Josédn a. . 
Lagoa, mumcipio de Ita- Approvado em 1. discussão no dta 24 de agosto 
bira. de 1926; em 2. a, a 10 de setembro e em 3. a, a ti do mesmo mez. No dia 14 foi approvada sua 

redacção final e enviado ao Senado. Este de-
volveu-o, com uma emenda, no dia 20, tendo sido 

'a mesma acceita pela Camara, no dia 21. 

R. S. C.-6 
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1925 70 Estabelece os limites do A redacção final foi approvad~ tambem a 21, sendo 
districto de S. José da enviado á sancção nesse dia. 
Lagôa, município de lta- Sanccionado. Lei n. 928, de 27 de setembro de 
bira. 1926. 

1925 75 Reforma a Constituição do Ap~escntado na sessão ordinaria de 1925, quando foi 
Estado. votado em 1. o turno. 

Submettido, em 1916, ao 2. 0 turno foi approvado 
em 1. 11 discussão no dia 24 de julho; em 2. 11 , 
com emendas, no dia 26 e em 3." no dia 28 

Nesta mesma data foi approvada a redacção final e 
enviado ao Senado. 

Promulgado. Lei addicional n. 11, de 7 de agosto 
de 1926. 

Sanccionado. Lei n. 921, de 24 de setembro de 
1926. 

1924 33 Reverte á Forç.a.Publica o Apresentado ernl921 e resultante de uma emenda ao 
tenente .Marcllho Antonio projecto n. 27. de Cashlho. 

1924 34 

1924 39 

1924 45 

Rejeitado a 18 de setembro de 1916. 

Archivou-se. 

Auctoriz~ o g?verno a pro- Apresentado a 29 de agosto de 1924 não teve anda-ceder ·a rev!s~o da Jota. menta. 
ç.ão dos offtctos de jus-
tiça. A 21 de setembro de 1026 foi rejeitado em t.'n dis-

cussão. 

Archivou-se. 

Auctoriza a doação de ter- Apresentado em 1924 quando soffreu 1. 11 e 2. 11 dis-
r e !1 ° s ao governo da cussões. 
Umão para a fundação 
~~~::~abe!ecimentos agri- I{ejeitado em 3. 11 , no dia 18 de setembro. 

Archivou·se. 
Traça divisas d d' t · t 

de Lagôa d Po IS nc o Apresentado em 1925, não teve andamento. . . . a rata, mu-
ndtC!Mplo de Santo Antonio I{el· citado em 1 a discussão no dia 21 de setembro. o onte. · 

Archivou-se. 
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1925 53 

1925 70 

1925 75 

1925 77 

Concedendo licença ao sr. Apresentado em 1925, sendo, então, approvado em 
Mario Netto. l.•t discussão. 

Submettido á 2. 11
, com parecer contrario da Com· 

missão, foi rejeitado a 21 de setembro. 

Archivou-se. 

Fixando os limites do dis- Apresentado a 21 de agosto de 1925, foi approvado 
tricto de S. José da La- em 1.• discussão em egual data de 1926. 
gôa, do município de Ita-
bira. 

·Teve approvação em 2.n no dia lO de setembr·o e 
em 3.'\ a 13. A redacção final foi approvada no 
dia 14, sendo o projecto enviado ao Senado. 
Este devolveu-o com 1 emenda que, submettida á 
consideração da Camara, foi approvada. 

\ 

A redacção final foi approvada a 21 de setembro e 
a 23 subiu á sancção. 

Sanccionada. Lei n. 928, de 27 de setembro de 
1926. 

Reforma a Constituição do Apresentada na sessão ordinaria de 1925, quando 
Estado. teve approvação em 1. 0 turno, . 

Submettido, em 1926, ao 2. 0 turno-foi approva'do 
em 1.a discussão no dia 24 de julho. Em 2. 11, 

com 8 emendas, no dia 26 e em 3. 11, a 28, quando 
tambem teve approvação a sua redacção final. 

Enviado ao Senado, foi por este approvado sem al-
teração. 

Promulgado pelo Congresso como lei addicional 
n. 11, em 7 .de agosto de 1926. 

Dispondo que os munici- Apresentado em 1925. 
p10s creados p e 1 a lei . 
n: 843 fa~l!o parte das Rejeitado em 1. a dtscussão no dia 21 de setembro. 
c1r cum scnp ções e 1 e i. 
toraes a que pertencerem Archivou-se. 
suas sédes actuaes. 
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1925 78 Auctoriza a venda de terre- Apresentada em 1925, quando soffreu 1.'' discussão 

nos pertencentes ao Esta- e foi approvado. 
do. Rejeitado em 2. 11 no dia 21 de setembro. 

Archivou-se. 

1925 79 Manda abrir um credito de Apresentado em 11 de setembro de 1925, foi appro-
777$399 para pagamento v a do em 1 . a discussão no dia 14. 
da gratificação addicio-
nal da lei n. 425, ao sr. Em 24 de agosto de 1926. foi approvado em 2. 11 dis-
Manoel da Silva Jorge, cussão com uma emenda. • 
funccionado da Imprensa 
Official. A 26 do mesmo mez lhe foi dado parecer para 3. a 

discussão, opinando pela sua approvação e acon· 
selhando a rejeição do àrL 1. 0 por ter sido mate-
ria identica attendida pelo n. IV do art. 1.0 da lei 
n. 908, de 21 de setembro. 

Approvado em 3. a, de accordo com o parecer, no 
dia 27. 

A redacção final foi approvada no dia 28 e enviado 
o projecto ao Senado na mesma data. 

Tendo sido acceito pelo Senado, sem alteração, foi 
por elle enviado á sancção e 

Sanccionado. Lei n. 917, de 3 de setembro de 
1926. 

1925 81 Auctorizando o governo a Resultante da emenda n. 6, apresentada e approva· 
conceder um auxilio pe- da pelo Senado ao projecto n. 79, da Camara. 
cuniario para a represen-
tação do Estado no 2. 0 Approvado em 1.a discussão no dia 15 de setembro 
Congresso Odontologico de 1925. 
Latino Americano. 

I 

Rejeitado em 2. a no dia 24 de agosto. 

Archivou·se. 

1925 82 Muda a denominação do Apresentado em 1925. 
districto de S. Lourenço, . 
município de Brasilia. Approvado em 1.11 discussão no dia 21 de setem-

bro. 

Pende de parecer para 2. a. 

PROJEGTOS \N\G\ADOS NO SENADO 
E 

movimentados na Gamara dos Deputados 
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13 Autoriza o Poder Executivo Enviado a Camara no dia 14 de Setembro. 
a entrar em accordo com Approvado em 1 . a discussão no dia 21. 
o Governo Federal sobre 
a construcção de um sub· 
marino a ser doado á Ma-
rinha Nacional. 

Pende de parecer para 2.a 

14 Determina a maneira pela Enviado á Camara em 16 de Setembro. 
qual se deve proceder na Approvado em 1.a discussão a 17; submettido á 2." 
apuração da eleição de com uma emenda da Comrnissão de Legislação 
vereadores e juizes de paz mandando destacar os arts, !3 e 15- foi appro: 
para o quatriennio de vado com a dita emenda no dia ·18; approvado em 
!927-1930. 3.1\ no dia 20. · 

Devolvido ao Senado, com a emenda. recebida, no 
dia 20. 

Pelo Senado foram destacados como proposições 
distinctasos arts.S, 9, 10,U, 14e 16 que for-
maram o projecto n. 14 ·A -determinando que a 
classificação dos juizes de direito obedecerá :í das 
Comarcas em que tem exercido; e o artigo 17 e 
parte do art. 9. 0 que formaram o projecto 14 -E-
Determinando como passará a ser publicada 
a cRevista do Ensino~ - Os dois projectos 
destacados, de n. 14 A e 14 B constituem objecto 
das leis n. 939 e 940, de 30 de Setembro de 
1926. 

Enviado á sancção pelo Senado. 
Sanccionado. Lei n. 938, de 30 de Sembro de 1926. 
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1926 16 Concede o auxilio, por 4 an· Enviado á Camara a 21 de Setembro, tendo sido, 
nos, da quantia de 50 na mesma data, approvada em 1. 3 discussão. Em 
contos de reis, á Santa 22 foi approvado em 2. a e a 23 em 3. •. 
Casa de Misericordia de 
Bello Horizonte. Enviado á sancção pela Camara no dia 24. 

í 

I 
I 
I 

Sanccionado. Lei n. 927, de 25 de Setembro de 1926 

REQUER I M ENTO S 

apresentados e movimentados na Camara dos Deputados 
Em 1926 

R. S. c.-7 
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1926 3 Do sr. Argemiro de Rezen- Apresentado no dia 4 de Setembro, foi discutido e 
de e outros, congratu- approvado na mesma data. 
!ando-se com o povo mi· 
neiro e o sr. dr. Arthur 
Bernardes, presidente da 
Republica, não só pela 
recente conclusão do ra-
mal ferreo de Marianna a 
Ponte Nova e da linha 
tronco da E. F. Central, 
no trecho que vae de Bo 
cayuva a Montes Claros, 
como tambem pela ter-
minação do ramal de Tres 
Corações a Lavras, na 
Rêde Sul Mineira. 
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INDIGA~ÕES 

apresentadas e movimentadas na Gamara dos Deputados 
ena 1926 
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1926 7 

1926 8 

1926 ;_ 9 

1926 10 

1926 11 

Transumpto Observações 

Do sr. Celso Machado e Apresentado no da 26 de agosto. 
outros, mostrando a con- . 
veniencia de ser feito o Approvada no dia 3 de setembro. 
lastramento do leito da (Vide parecer n. 175, da Commissllo de Obras 
estrada Leopoldina e pe· Publicas). 
dindo a invervenção da 
Camara nesse sentido. 

Do sr. João Henrique e ou- Apresentado no dia 4 de setembro, tendo sido ap-
tros, pedindo que a Ca· provada no dia 10. 
mara represente ao Go-
verno federal sobre a 
n e c e s s i d a d e do pro- , 
longamente do Telegra· 
pha Nacional de Ubera-
ba a fructal. 

1 Do sr. Alonso Marques e Apresentada no dia i1 de setembro. 
outros, pedindo que a 
Camara, por intermedio Rejeitada do dia 20. 
da Mesa, leve ao Con· 
greso Nacional o seu de-
sejo de vêr, dentro em 
breve convertido em lei 
o projecto do deputado 
Fidelis Reis, sobre ensine. 
profissional. 

Do sr. Euzebio de BrittG, Apresentada no dia 13 de setembro foi approvada 
propondo a prorogação no mesmo dia. 
da actual sessllo legisla· Enviada ao Senado foi por elle aprovada no dia 
ti~a por mais 8 dias. 14. 

Do sr. Argemiro de R e· Apresentada e approvada no dia 23 
zende no sentido de ser 
solicitado do Senado Fe-
deral a approvaçilo do 
projecto appresentado 
pelos senadores Bueno 
Brandão e Bueno de Pai-
va creando uma capita-
ni~ de 3. a classe, em Mi-
nas com séde em Pira-
póra. 

de setembro. 



;õ'!"lf:"~~ .. ''"""""···---..............,___,..,..__.. ___________ ~_·=-----------------

' ~ """' 

~- ] 
i _.I 

I 
j 
~ 

j 

MO~OES 

apresentadas e movimentadas na Gamara dos Deputados 
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Moções apresentadas e movimentadas na Camara dos 
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Transumpto Observações 

7 Do dr. Bernardino Vieira Apresentada, justificada e approvada no dia 14 de 
e outros, manifestando o Setembro 

8 

apoio e solidariedade da 
Camara ao governo do 
sr. dr. Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrada. 

Do dr. · Adolpho Vianna e Apresentada, justificada e apptovada 
outros, manifestando o Setembro. 
apoio da C amara ao Dr. 
Arthur da Silva Bernardes, 
presidente da Republica. 

tto dia 20 de 
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Transumpto Observações 

Reconhece e proclama de- Da Commissão de Legislação e Justiça. 
p~tado pela.5:a circums- Apresentado no. dia 12 de julho, teve aprovação· 
cnpção elettoral o sr. no dia 18 flavio Barbosa de Mello · 
Santos. 

i66 Reconhece e proclama de- Da mesma commissão. 
putado pela 5. a .. circums· d . . . cripção do Estado 0 sr. Apresenta o no dia 12 de JUlho, f01 approvado a 18. 
Cícero Ribeiro de Castro 
filho. 

167 M~nda solicitar do Governo Da Com missão de Orçamento e Contas:. 
tnfor!llaçõtes sobre um sre- Apresentado no dia 26 de agosto e approvado no· 
quenmen o em que o r. dia 26 
dr. Albino de Almeida • 
Cyrino e outros magis· 
trados pedem verba para 
pagamento da ajuda de 
custo, conforme a lei n. 
912, de 1925. 

168 Dispõe que se requisitem in- Da Commissão de Legislação e Justiça. 
~ormações ao governo so· Apresentado no dia 25 de agosto, foi approvado a· 

re um requerimento de 27 d.Alexandrina SantaCeci· · 
lia, pedindo contagem de 
tempo para effeitos de 
aposentadoria. 

169 Solicita do governo infor- Oa mesma Commissão. 
mações quanto a um re- · . querimento de d. Marian- Apresentado no dia 26 e approvado no dia 27 de: 
na Candida de Campos, agosto. 
fazendo identico pedido. 
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170 Archiva a peça protocolla· Da mesma Commissão. 
da com o n. 75, referida Apresentado no dia 26 de agosto, teve approvação 
no parecer n. 77, de no dia 27. 
1924. 

171 Indefere um requerimento Da Commissão de Orçamento. 
de Antonio Clementino 
Pereira, sobre gratifica· Apresentado no dia 26 de agosto e approvado a 27 • 

172 

173 

174 

175 

176 

ção da lei n. 891, de 1925. 

Pede informações ao gover- Da mesma Commissão. 
no sobre umá representa-
ção da Camara Munici- Apresentado no dia 27, 
pal de Monte Carmello, agosto. 

foi approvado a 30 de 

pleiteando verba para a 
installaçllo da respectiva 

. comarca. 

Opina que ao Governo se Da Commissão de Orçamento. 
peçam informações sobre 
uma representação dos Apresentado no dia 28 de agosto, approvado ·~ 3 de · 
proprietarios !ie fabricas setembro. 
de biscoitos de polvilho 
e trigo, da Capital, re· 
requerendo reducção de 
impostos. 

Remette ao Governo as pe· Da mesma Com missão. 
ças protocolladas sob os 
ns .530, 540 e 542, para as Apresentado no dia 28 de agosto, teve approvação 
quaes solicita informa- no dia 30. 1 

ções. 

Opina que a indicação n. 7, Da Commissão de Obras Publicas e Viação. 
seja enviada á Secretaria · 
da Agricultura, para que Apresentado no 
a mesma se etttenda com 

dia 30 de agosto, foi approvado a 3. 

a cLeopoldina Railway». 

Submette ao Governo, pe- Da Commissão de Orçamento. 
dindo informações, dois 
requerimentos: um de d. Apresentado no dia 30 de agosto e 
Adelina Caetana de Mel· dia 3 de setembro. 
lo, professora publica, e 
outro do bacharel José 
Nicodenios de Aranjo, 
juiz de direito de Dôres 
de Bôa Esperança. 

approvado no 
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Transumpto Obse~vações 

177 Envia ao Governo um re· Da mesma Commissão. 
querimento do bacharel · · ··. 
Eurico da Trindade, juiz Apresentado a 6 de setembro, approvado a 8. 
municipal de Oliveira, pe" · · ' 1 

dindq pagamento de aju-
da de custo. 

!78 Encaminha ao Governo um Da mesma Commissão. 
requerimento da Escola 
Agrícola de Lavras, soli- Apresentado no dia 6 de setembro, foi approvado 
citando augmento de sub- a 8. · 
venção. '· 

179 Nega ao escrivão do crime Da ntesma Commissão. 
da co I!! arca de Viçosa, · • · " '·· · · ·· · 
sr. Lu1z Carlos Peres, o Apresentado no dia 6 de setembro, approvado a S. 
pagamento de custas que 
requereu. · ·. · _..o · ' · 

180 Manda ao Governo a peça Da mesma Commissão • 
protocollada sob o n. 782. ·" · ... 

Apresentado no dia 8 de setembro e approyado no 
~i~ s~~ui~t~. 

181 Approva a indicação n. 8. Da Commissão. de Obras Publicas e Viação. 
' · · ·· ·, · Apr'esentad~>,' no 'dia' 9'de' ~et~mbro e approvado a 

1 '10,'' I I ' : " '" 

182 Pede ao Governo informa- Da Commissão de Petições. 
ções sobre um requeri- , ' 
mento de Amánd'o' Man· Apresentado 1;10 dia H de s~t~mbro e approvado no 
so Vieira, funccionario dia p. · ·· · " .. 
dO Está do, solicitandó li· ~ ··" · · · 
cença. 

183 Ouve o Governo sobre 
}?eÇa protocoJiada SOb 
.n~5St.· · ··· ,., 

a Da Commissl!o de Petições. · 
0 1\presentádo'''rio il,ia 13 'de setembro, teve 
·: ··'ção: no' dia'i1.' · ' ,,., ••· :-.·. · 

,,! n.; ' 

approva-
• 

184 Opina pela approvação da Da Commissão de Legislação;. 
indicação n. 10. Apresentado e approvado no dta 13 de sete!fibro. · 

185 Manda submetter á consi- Da Commissão de Orçamento. 
deração do Senado um · :: :. ,.,, · .... , 
pedido;do: dr.' Rodolpho Apresentado no ~.ia 1~ de s~te~~r? ~ appr~vado no 
Rollemberg Bhering e ou- dia 15. ' · · ' 
tros magistrados, sobre 
custas judiciarias,visto ali 
achar-se em andamento 
um. 'prbjei:fo s'obre 'c) as· 
SU!Upt~. 

.R. S. C.-9 
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186 Opina que seja enviado !lo Da Commissão de Legislação. 
Governo, para prestar m· · 
formações, u m re· Apresentado a 14 de setembro, e approvado no dia. 
queriinento em que d. 15. 
Pergentida Gomes da Ro· 
cha pede sua inscrip-
ção na Caixa Beneficente 
Militar. 

187 Propondo sejam p<!didas Da Commissão de Petições. 
ao O o v e r n o informa-
ções sobre um requeri- Apresentado no dia 15 de setembro e approvado no· 
mento dos fiscaes de ve- dia 16. 
hiculos da Capital. 

188 Manda sejam remettidas ao Da Commissão de Orçamento. 
Senado as peças pr<'to-
colladas sob ns. 599 e Apresentado no dia 15 de setembro e approvado no 
600. dia 16. 

189 Opina que seja archivado Da Com missão de Saude Publica. 
um requerimento de José · · 
Borges de Magalhães Fi· Apresentado no dia 16 de setembro (sessão diu_rna) 
lho, pedindo licença para e approvado na sessão nocturna do mesmo dta. 
abrir pharmacia. 

, 190 Archiva as peças protocol· Da Commissão de Orçamento. 
Iada sob ns. 567, 566,603, · 
602, 592, e 582. Apresentado no dia 16 de setembro e approvado no· 

dia 17. 

191 Manda archivar as peças Da mesma Commissão. 
protocolladas sob os ns. Apresentado no dia 16 de setembro e approvado no 
587, 585, 580, 558, 570 dia 17. f 
e 579. 

192 Indefere uma representação Da mesma Commissão. 
da Camara Municipal de 
Tiradentes, solicitando Apresentado a 17 de setembro e approvado no dia· 
verba para installação da 18. 
comarca. 

193 Manda archivar as peças Da Commissão de Orçamento. 
protocolladas sob os ns. 
533,554, 570 e 572. Apresentado a 17 de setembro e'approvado no dia 18,, 
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Transnmpto Observações 

1926 194 ~ejeita a indicação n. !0. Da Coinmissão de Instrucção Publica. 

195 

196 

197 

HlS 

Apresentado no dia 17 de setembro e approvado no 
dia 18. 

Defere o pedido constante Da Commissão de Orçamento. 
da peça protocollada sob 
0 n · 583. Apresentado a 18 de setembro, teve approvação no 

dia 20. 

Pede ao Governo informa- Da Commissão de Legislação. 
ções sobre um requeri-
mento de Miguel Totaro Apresentado no dia 18 de setembro e approvado 
sobre reforma. ' no dia 20• 

Ouve a opinião do Governo Da mesma Commissão. 
sobre um requerimento 
do sr. Leonidas Antonio Apresentado no dia 18, teve approvação no dia 30 
Rosa, pedi_!ldo pagamen· de setembro. 
to de vencimentos. 

Opina pelo archivamento Da Commissão d~ Camaras Municipaes. 
da peça protocollada sob 
o n. 583. Apresentado no dia 18 de setembro e approvado no 

dia 20. 

190 Archiva um requerimento Da Commissão de Petições. 
de Armando Manso Viei· 
ra, solicitando licença. Apresentado no dia 23 de setembro (sessão diurna) . 

e approvado em sessão nocturna do mesmo dia. 

200 Dispõe que sejam archiva· Da Commissão de Orçamento. 
das as peças protocolla· 
das sob os ns. 611 e 612. Teve 0 mesmo andamento do parecer n. 199. 

201 Opina pelo archivamento Da Commissão de Camaras Municipaes. 
das peças protocolladas 
sob os ns. 7, 26, 94, 500 e Apresentado no dia 24 de setembro, foi approvado . 
506 · no dia 25. 
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