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RELATOFIO
DOS TRABALHOS

DA

C J11 frI 110$ DRPW7{UO$
Roferentes 	 2.a essao da 7•a legislatura em 1916



RELATORIO
As sessOeS preparatoria s

 da Camara ds DpUtad0s, para a 3. .sessãO ordiiaria da 7.
12 de Janho deste anno. Presidia a sess3o desse dia 0 sr. do-

Legislatura, tiveram Inicio emdutado Joao Martirlho, estando pre.sefltes os srs. Argemiro de Rezende, Clemente de Faria, Al-
berto AlvareS, Henrique Portugal, Nelson de Senna e Cicero Lopes.

- Era 13 de jhO -	
sesso preparatOria. Foi remettida d CommiSSão de LegislacaO

a acta da apUraQão geral do pleito para preen chimefl to de urna vaga de deputadO pela .

circUmScrjPcao.
- Em 14 de junho - 3. 

preparat)ria. 0 sr. Cicero Lopes pediu, pela CommiSS0 de

Legisldcäo, fossern nomeados dois rnemhros interinoS que a completa5se1fl
	 da aii vista 	 usenCia

dos effectivOs. Foram designados os srs. Henriqile Portugal o José CustodiO.

Em I do ,junhO - 4. preparatOria . 0 Seuado comunicou näo ter ainda numero

legal prra a installacão do ongreS0. 0 sr. Portugal, em flume da CommiSSâO do Legisla-

ço, op esentOu parecer reconheceud o o dr. José de Souza Soares deputado eleito pela 
4. cir-

ncodidas as dispensas regimeutae s , foi dado para ordem do dia
camscriPc3o . 0 parecer, co 
seguinte.

- Em 16 de junlio - 	
preparatoria. Presidida polo sr. Odikn do Andrade, secretaria-

do pelos srs.... Martitiho e Argemiro do Rezende. 0 Senado commuflicou jh ter nuinoro

- Em 17 de junho - 0.'
preparatOria. Verificadu a falta de numero legal do deputadospara a installacão do CongresSo.

foi convocada outra 505530 preparatOria para o dia seguinte.

- Em IS de junho - 
7. preparatoria. Foi approvado o parecer da CommiSSä0 de LegiS-

1aço, recoflheCofld 0 o sr. Souza SoareS deputadO pela 4 • a circumScriPcao. Estando preseflte o

novo represCflta' foi ello, a requerimento do sr. Garibaldi de Mello, recebido no recinto por
uma commiss3o constituida dos srs. Castello Branco, Gabriel de Andrade e Alcides Goncal

imefltal.es, prestand0 em seguda, o comprornisso rey 
- Em 19 de junho - B. 

preparatoria. Tendo-se verificado o numero necessariO do re-

presefltafltes para 0 coostituiho do CongressO, o sr. Presidente disig
	 nte paranoU o dia segui 

essa solomnida.
- Em 2o do junho 

Sess3o solemne de installaãO, sob a presidencia do sr. Odilon de
Andrade, servindo de socretarios os srs. deputado Leopoldo de Lana e senador Camillo de
Brito e corn a presenca do 10 senadores e 27 deputadOS.

As 13 horas co inparecea o Secretario do Interior, sr. dr. Americo Ferreira Lopes, quo, re-
cebido por uma commissão poucO anteS sorteada e composta dos srs. senador Gabriel Santos

e deputado s
 Joao Martinho e Nelson de Senna, procedea 3 leitura da mensagem presidonCial.

Teriflinad a
 esta, retiroU-Se o sr. SecretariO de Estado, declarando, ent3o, 

0 sr. Presideflte

estar installada a 3. sessão ordinaria da 7. Legislatura ao CongresSo Minoiro.

A SOSS3O de installac3o rev
de toda a solernaidade, comparOCen0 os membros d°

essoaS
governo altas auctoridades, corpo consular, numerosas p

	 gradas e repreSentafites de

yarias classes 0 asSoCiacoes.- Em 21 de junho realizoU a Camara a sua primoira sessão ordinaria, sob a presidencia
oS srs. Leopoldo do Luna e Joao Martinho, estando

do sr. Odilon do Andrade, secretariad o pel 
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presentes Os srs. Silva Fortes, Alves de Lemos, Modestino Gonçalves, José Affonso, Alcides Gon-
calves, Viviano Caldas, Garibaldi de Mello, Souza Soares, Julio Meirelles, Tavares de Mello,
José Custodio, Pericles de Meudonça, Gabriel de Andrade, 1-lenrique Portugal, Nelson de Senna'
Retto Junior, Franklin de Castro, Cicero Lopes, Castello Branco, Argemiro de Rezende, Ber_
nardo Guimaräes, Pinto de Moura e Clemente de Faria.

De accordo rom as disposiçOes regiinentaes, o sr. Pcesidente declarou que so ia proceder
a eleicao da Mesa e das commissOes da Camara o que feito, deu este resultado

Comnssao do Po1cia (Mesa) Presidenle, 0 lilon de Anirade , vico-presidente, Casiello

Branco 1.0 seeretorio, E Igardo da Canha ; 2. secretario, Lo )poldo do Luna; supplentes dos
secretarios, Paulo Pinheiro e Joo Martinho.

QonstluiçdO LegislacãO e Justice - Pinto de Moura, Costa Cruz, Bias Fitho, Cicero Lope,
e Baeta Neves. Inierinainente sorviu nosta comrnissão o sr. Emilio Jardirn.

Orcainento e Conies —JOa) Lisba, Nelson do Scans, Alherto Alvares, Enilio Jardim,e M -

yes de Lemos. Tambem funccionarain nesta commissO, interinarnerite, os srs. Bias Filho
e Pinto de Moura.

Força Pubtica - Souza Soares, Retto Junior e Gibriel de Andrade. 0 Sr. José Atlonso

serviU, interiflamente, nesta comfliiSSäO.
Represefltacdos e Petiçde 	 Silva Fortes, José AlTonso, Serneo Stylita, Monteiro de Moura

e Modestino Gonçilvs. Forain noneahs e se.viran interinarnente neta cornmissão os srs.
Relto Junior, Alciles Gonçalves, Baeta Neves, Demosthenes Cesar, Getulio de Carvaiho e SOUZa
Soares.

Cameras Man icipees 0 Nejocios inie' estadoaes - Moreira da Roclia, Argemiro de Re-
zende e Alcide C nçalves. interinarnente fiinccionou neta CD[flifliSSA) o sr. Baeta Neves.

Agricullura e Indusiria ---José Custodio, Monteiro de Abreu e Gabriel de Andrade. Toma-
ram parte nos trabalhos desta comrnisso provisoriarnente, os srs. José Maria, Dernosthenes
Cesar, Paulo Pinheiro e Baela Neves.

Obras Publicos e i/ia çdo - Julio Meirelles, Pc Iro Laborne e Ignacio Murta. Os srs. Vi-
viano Caldas e Moreira da Rocha servirarn, interinaniente, neeta comrnissäo.

[nstruccdo Publica e Civilizcao do Inhios - Cleinente de Faria, Deinosthenes Cesar,
Julio Meirelles, Viviano Caldas e Bernardo Guimarães.

Saude Publica - Henrique Portugal, Joao Antonio e Franklin de Castro.
ieducçdo das Lois 	 Paulo Pinheiro, Emilio Jardim e Getulio do Carvaiho.
Junla de Recursos Elei'oraes - (mixta) membros effoctivos Pericles de Mendonca e Bias

Filho, por parte do Senado foram escolhidos os srs. Levindo Lopes e Eduardo do Amaral. Sup-
plentes —Joao Mirtinho e Abides Gonçalves ; por parte do Senado foram escolhidos os srs.
Ribeiro de Oliveira e Nuno de Melbo.

Ao assuiniar a cacleira da presidencia, o sr. 0 lilori do Andrade manifostou seu reconheci_
menlo pela nova prova de apreco que recebia da Camara, quo o reolegeu, mais uma vez, para
director dos seus trabaihos.
- - Em 22 a Carnara realizou a 2.a sessao ordinaria, a qual foi inteiramente consagrada a

prestar honieaaens a homens publicos do destaque, quo fallocoram no periodo em quo näo
funccionou o Congresso.

- Em 23, ni sui 3.'- s ssio or liniri-a, a Csrnia teve c)nIocjmeat) 11 cinstituiçao da Mesa
do Sena1o, pela seduinto frrns: prosidenie, Sr. Lvindo Lopes ; vice-pesdente, Sr. Bueno Bran-
do, 1.° secretario, Sr. Pedro Drurnmoncl ; 2.' secretario, Sr. Camibo de Brito ; supplentes dos se-
cretarios, srs. Gabriel Sant s e Andracle Botelho. - Tambein Ihe foi communicada a escolha, por
parte do Senado, dos srs. Levindo Lopes, Eduardo do Amaral, Ribeiro de Oliveira e Nuno de
Mello - pars me-nbros effectivos e sapplentes da commissão mixta de recursos eleitoracs. -
Foi lida urna mensagem do Sr. Pres.dente do Estado, propondo a fixacao da Força Publica para
o exercicio.do 1918.

Em 2 (4.'- sessto ordtnaria a Cimara ouviu a leitura da Mensagem presidencial, em quo
foi p"oposin o orçarneflto da receita e despesa do Eslada para 1918.

Em 25 (5. sessäo ordinaria) foi lida a Mensagem do Sr. Presidente do Estado, enviando
o balanço e contas do exercicio de 1916 e propondo fossem urn e outras approvados.

- Em 27 (7.' sessão ordinaria) a Camara recebeu urna Meusagem do sr. Presidente do Es-
tado, pedindo a decretaçao de urna verba destinada as despesas corn o 6.° Congresso Brasibeiro
de Geographia, a reunir-se na Capital em 1818.

Em L°de agosto (10.' sessão ordinaria)o Sr. Nel5on do Sennajustiflcou •imamoçäo, em que
era affirmada a adliesao e solidariedade da Camara corn a e.scolha dos srs. conselheiro Hodri-
gues Alves e dr. Dellim Moreira para candidatos a successão presidencial da Ropublica. Essa
moçao sujeita aos tramites regimenlaoS, teve approvaçio unanime da Camara

Em 8 do agosto (16.'- sessão ordinaria) 0 sr. Souza Soares fundamentou, sendo approvada
pela Casa, uma Inoço do applausos ao sr. l'residente da Republica, pela solucao quo love a
questao do limites entre os Estado do Parané e Santa Catharina.

Em 16 do agosto (22.' sesao ordinaria) a Camara ouviu a leitura do urn officio do sr.
dr. Delfim Moreira, agradecendo o modo porque ella so manifestou quanto a iudicação do sou
noine para \-ice-Presidente da Hepublica.

Em 10 do seternbro (42.'- sessão ordinaria) 0 Sr. Souza Soares apresentou e justificou, apoia-
da pelas assignaturas do todos os deputados presentes, urna mço applaudindo as candidatu-
ras dos srs dr. Arthur Bornardes e senador Eduardo do Amara 1, respectivamente, a presiden
to e vice presidente do Estado.

A 19 de setembro a Camara realizou a sua ultima sessão ord maria (44.'-) tendo sido lido
o rosumo dos trabalhos duraiite a 3. sessäo da 7.'- Legislatura.

A 20 de de selembro realizou-se a sesso solemne do encerramonto do Congresso, ob a
presidencia 00 Sr. senador Levindo Lopes, secretariado pebos srs. deputado Leopoldo do Luna
o senador Pedro Drummond e presentes os srs. senadores Carnilbo do Brito, Xavier Ilolim,
Melbo Franco e Gabriel Sanlos e os srs. depulados Odilon de Andrade, Joao Martinho, Modes-
tino Gonçalves, lgnacio Murta, Demosthenos Cesar, Moreira da Rocha, Cicero Lopes, Bernardo
Guimaraes, Getulio do Carvalho, Alberto Alvaros, Argemiro do Bezende, Nelson do Sona e
Edmundo Blum. 0 Sr. presidento declarou encerrada, na fórrna regimental, a 3 • a sess3o da 7'-.
Legislatura ao Congresso Mineiro.

Em varias de suas sessOes ordinaria s, a Camara tributou signiticativas homenagens ii me-
mona do brasileiros e mineiros P lust re s, fallecidos no intervallo dos trabaihos legislativos, a
saber

- Senador Bias Fortes, depois de torem orado os srs. Viviano Caldas, Casbebbo Branco, Ju
lio Moirelles, Souza SoareS, Modestino Goncalves, INelson do Senna o Silva Fortes;

- Conseiheiro Lafayette Jh'drigue sPereira, a requorimento do Sr. Silva Fortes;
- Anlo-eio Welerson, a requerimento do sr. Tavares do Mclbo;
- José Ribei7o Junqueira e Joaquim Candido Bibeiro, a requerimento do Sr. Castelbo

Branco;
- Frederico Schumann e Francisco Airaro de l'iloraes fsavarro, a requerimento do sr. Leo-

poldo de Luna;
- Coronet .lnanias Teixeira, a requerimento do Sr. Jo3o Martinho;
- Drs. Pedro Luiz de Oliveira, João Gornes flebelto florta e Ernesto Pires dos Mares

Gula, a requerimento do Sr. Moreira da Rocha
- Dr. Oswoldo Cru, a requerimento do sr. Bernardo Guimaraes;
- Minislro Oliveira Ribeiro, a requorimento do Sr. Souza Soores;
- Co;onel Manoel José de Souza, a requorimento do Sr. Moreira da Rocha
- Dr. Saturn mo da Slice Ira, a roquerimento do Sr. Souza Soares;
- i)r. Carlos Peixoto Filho, a requorimento do Sr. Nelson do Senna;
- Dr. Custodio Cruz, a requerimonto do Sr. Baeta Noves.
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A Camara realizou neste anno 8 sossOes preparatorias, 44 orclinarias e 30 reuni6es.

o Congresso, funccionou duas vezes : em -21) de junho parasua instaflaçao e em 21) desetem-
bro para o encerramento da 3.' sesso da 71 Legislatura.

A Camara, no periodo coinprobondido neste relatorio, tomou conhecimento de 28 pro-
jectos, de us. (19 a 96; de 3 moOes, de ns. 2, 3 e 4 ; de 9 ndicacOes, de p.s. l.a 12; de 56
parecereS de comrnisSOes permanentes, de ns. 127 a 128, e de uma reseluçao, n. 23, de 20 de
agosto, ttido coatendo materia nova.

- Occupou-se mais corn a discusãa dos pojetos seguintes, do sna iniciativa:

N. 9, de 1015. sabre restitui6o requerida pela viuva de Ante nor de Paula Andrado, ox-fe1

da Recebedoria de Minas
N. 10, de 19t, ohre contagin do tempo ao alferes .Jos Eufrazio d Toledo
N 82, de 1915, sobre restituiçio requerida por urn ex-cl1ector de Ubá
N. 40, de It) 16, sabre rogiSrJ do tilulos expedidos pelas Escolas Mitieira do Agriultura e

Veterinaria de Bello Ilorizonte e de Engenharia de Juiz do Föra;
N. 43, de 1916, sobre pagamerito de dustas aos funccionarios do fôro da comarca do Serro
N. 14, do 1916, sabre a contagem de tempo ao capitao Francisco Ferreira de Andrade
N. 46, de 1916, tornando extensivas aos Secretarios de Estado e ao Chefe de Policia as van-

tagens da lei n. 588, de 6 de setembro de 1912
N. 49, de 1916, sabre cantagern do tempo ao tenente Joäo Antonio Teixeira Lage;
N. 53, de 1916, sabre registr do titulos do agronamos epedidos pela Eseola de Lavra

N. 55, do 1916, sabre rerorma dos soldados Francisco Felix de Araujo e João Baptista do

Nascirnento
N. 56, de 1916, sabre licença ao escriv6o de paz do districto de Bias Fortes, João An)onio de

Arnorirn e ao Fiscal do rendas do Eslado Jo6o Ignacio Ferreira Lopes
N. 5, do 1910, sabre divisas do districto de Jubaliy, munieipio de Conquista
N. 58, de 1916, sabre o fundo espe'ial, destinado ao custeio e registo dos titulos internos e

externos do Estado
N. 64, de 1916, sobre vencimentos do chefe do secçao do Serviço Meteorologico na Secretaria

da Agricultura
N. (15, do 1916, considerando como funecionario do Estado Eugenio Guadagnim
N. 66, de 1916, sobre pagarnento de custas aos funccionarios do föro da cornarca do Santa

Barbara-

- De iniciativa do Senado
N. 8, de 1913, sobre creaçao do uma segunda vara do direito nesta Capital o outras dis-

poSicöeS
N. 15, de 1916, sobre vencimentos dos officiaes de pautacao e encadornaçao da Imprensa

Official.
- Enviou a Camara ao Senado, no anno expirante, 21 projectos de lei ; o Senado, em egual

periodo, Ihe rernetleu 5 projectos de lei.
Pelas duas casas do Poder Logislativo foram enviadas ao Sr. Presidente do Estado e por

elle sanecionadas 26 proposiçOes de leis, a saber:

Pela Carnara (lb
N. 123, concedendo Iicença aos funccionarios João Antonio de Amoriin e Jo90 Ignacio Fer-

reira Lopes (Lei n. 681, (10 28 dc agosto do 1317);
N. 124, auctorizando o registo dos titulos de agronomos expedidos pela Escola Mineira de

Aricu1tura e Velerinarja de Bello Hoizonte, e as expedidos pela Escola de Engenharia de Juiz
de Fóra (Lei n. 61)5, de 14 do setenibro de 1917);

N. 125, mandando pagar custas aos funecionarios do fóro da comarca do Serro (Lei n.
687, de .3 de setembro de 1017)

N. 126, auctorizando a regieto dos titulos couferidos pela Eseola Agricola do Lavi as e pela
Escola de Odontologia e Pharmacia de Bello Horizonte )Lei n. 090, do 10 de letembro di. 1917)

N. 127, creando urn funJo especial para resgate das dividas consolidadas do 1:.stado 1.ei ii.
83, de S de setcmbro de 1017)

N. 128. anctorizalldo a refoi'ma do soltalo Francisco Felix de Ai'aujo [ci n. 704, de 17 d
eternbro (Ic 1917.

A. 129, pei'mittindo que a Eseola [ivr. do (hionlotogia continue auncxa 6 Escola do Phar-
macia de Our Preto, e contenda outras disposicoes [ci n. 694, de 14 do setemhro de 1917);

N. 130, mandando pagar ao o1dado reforrnado. $ulatliiel do Mendonça, 0 soldo que peire-

ida 110 postO (ILIO ocupaVa ( [ci H. ,)2, Ic 17 dc sateinhro Jo 1017
N. 131, opprovando as (livisas efltre Os municipios de Guaxup6 e Muzambinho dci n. 0,

de 17 do setenihro ito 1917
A . 132, transterindo a .s6de do diversos distrietos e inudanilo a denom :flaçOO de cairo l.

ii, 703, de 17 do sctemhro do 1917
A. 13)1, disponIa sobre elciçOos estaloaes (l,oi n. 708, ito 19 do se(einhro do 1917
A. 131, lixaulc a 1'orea Ptiblica do Estado porn 1018 Lei ii. 707, do 18 do seleinliro do

917
N. 135, coneedendo liceua a diversos funcciona'ios tb Estalo [ci a. 701. ito 17 de setern-

h;o (Ic 1917)
A. 136, auctor i coda a fu ulaçao do ci uco granjas pasloris clii diliorentos Z )i1aS do Estarlo e

on1en1i outeas disposices (Id n. (198, de 14 do scicmbio do 1917)
N. 137, auciorlzllnd) ii cousi ruciãi do s: tue en propriedades cigricolas do [stado e esta Iielo-

condo preinios e auxilios ([ci n. (597. do 14 Ic setonibro do 107

Pelo Senado

N. 335, elevando OS vencinoelitos dos offleiaes de parllacao da ltupreiisa ( (Ibicial ( [ci n . 686,
de 28 de agosto do 19l7

N. 336, concedendo lieença a diversos funecionarios publicos ([ci n. 683, do 21 de agosia do
1o17

N. 337, approvando as onlas (10 exerdiciO do 1915, ([ci ii. 6815, do 2$ de agosto de 1917)
N. 33$, dispondo sabre materia fiscal ([ei n 705, (Ic 17 de setemhro do 1917)
A. 339, approvando as contas do exerciicio do 1910 ([ci n. 689, de 6 (Ic setembro do 1917
N. 340, dando apphaaç6o especial a 5' do taxa do 3 fear cos oui'o ([ei n. 706, do 17 de

e1ernhro (10 4917)
N. 341, estabelecendo as veniinenlos mensacs do escrivfis do processo e execuçOes crimi-

nae.s, ([ci n. 692, do 11 ue setemhio do 1017
N. :I2, auctorizando a giverno a conceder privilegio ioara a eonstruci)Oo do nnua esteada

do ferro ou linba de hondes a eleetiicidade ([ci n. (t011, do 11 de setembro do 1917
N. 313, tracando as divisas do disiricto do .lubahv, inunlcipio ile Cooquista ([ci ii. (51)1, do

II de setcmhro de 1917)
N. 311, creando ama 2. vim do (lireit) na Lapital 0 coniendo outras disposii-Oes ([ci IL

6u3, do 12 do setembro do 1917)
N . d 45, ereando a cargo ito auxiliai' uridieo On Secretaria do Agricultitra e contendo on -

tras disposiç6es. ([ci ii. 	 do 14 do seternbri do 1917).
EsI6o pendcintes do soluçao das diversas coinmissoes da Camaa os se guintes papeis apre-

sentados em 1u17

Da Comniissão de Constituicäo, Legislação e Juslica

A. 85, d)spondo sobre reforma dos officiaes e praças, quo so invalidarern no servço pu-
lico

N. 86, reorganizando a Caixa lleneflceiite da lorra Pubiica rio Estado
N. 91, considerando corno do utilidade publica a Bibliotheca Caldense
N. 92, dispondo sobre suhstitub:ao de Juizes Municipaes.
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Re querimentos

Do Prospero Paoiiello, .1° ta]iel!iüo do comarca de Itajubé, pedindo pagamento do
custas.

I )e Ovidio do Souza I. pcs e outros, fuucioisarios aa l'reoitara (La Copital, l)iliIldO uma
lei qUo ihes tome cteiisiva a disposieao do de n. bM?, do 19l, •sobre a t:oia Benefioente dos
Funecionarios Piililicos

Do ( ermana Mara do darns , viuva do soldalo Lourin to da Sdva I{ibeiro, pedinlo favores
do Caixa Beneticente Mililar

De Idalina Alves Pereira, viuva to soldalo Joii Amanco dos Sontos, pediii Jo favorcs da
Caixa Beneficente Militar

l)e José Itaplista do I )Jveira, e linde mellioria do custas.

Petico

I) inaio'is di I) r L•ria la Cai.'i Es)lar Pa ire Caô, Ia cidj1 de (uaiiiies, pedindo
pagan1n I o do quantia do 1:378,8Ii.

Represeiitcão

Do crgo No uoira lies, peJindo a nullidade ila Lei ii. lJ, Ic 6 de dczcrnb3O do 1916,
quo coflténi 0 orçamento municipal do Minas Novas.

Da Comrnissão de Orçamento e Contas

0 file to

Do Secretario da \gricuIlurn, prostando nforiva:(os sobre a represenlaçio do Companliia
1Iineira Auto Viacão I uter-iluiijcj1ml.

I(epresentacujes

Dos presidentes dos municipalidades de Uberabinha, Monte Alegre, Abbadia tie [torn Sue-
cesso e ituvutaha, pedinhlo quo seja auxiliada a Companliia Mineira Auto Viaçfio inler-Muni-
cipal.

Dos enspresa.s exploradoras do mangInez, P° undo diminuicao do iniposto do exportaçi&
deste inincrio.

Do Associacio Commercial do Juiz do Fora, podindo verba de 1uO:OOiJ)ilO para a reeoiistruc-
çao da estrada Unhio o lnduslria.

Re queriinentos

De José Rodrigues do Miranda e outros, presidonto e membros da Camaro Municipal do Ri
Espera, solicitando a concessli do predlo estadoal, onde funcri )flOU a oscola do sexo masculi-
no, para nello fun'cionar o mercado municipal;

Do Joaquirn Murgel Datra e Mariano Costa, pedindo cqniparaçfio do vencimenlos
De Manoel de Miranda Rosa, Torquato Alves do Almeida e José Bruno Nones, soIicitaml

auctorizaQäo para fondarem na Capital o Raaco de Minas destinalo a conceder omprestinios
para 0 custoio rural e industrial.
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'I'd egrani in a

Do Adão l'ernaiides (10 AnIrod, pesilonte (Ia Camaro )l(1Lcl 1 	 N;a, Tel:1to
vemba para eciloello do poute seine o rio l"enad.

Da de RcpresentaçOes, Requerirnentos e PeflçCes

Officio s

I lo Sccrcto ro In Agrioni I nra, devolvondo coin iiiornia ç3es 0 reqllorixiiento (10 José F'gee-
ra do Almeida, pedindo privilegio para a exploraçio do hhras textis

Do Soemeta rio (10 Interior, dovolvendo iniormados Os papeis to professor .Ioño Perpetuo
Soares 0€ Souza, sobre contageni (IC tempt pai a os olieitos do siia poeutai1oria.

1'.arecer

N. 171, do (iC550 (10 Tel) l'eSeeltaI700S 0 Petones, opiiuoisdo plo iniei'eriudnto tb 	 re-
querimento em quo 6. Martha Klein pedo urn aimno tie licen a em pmoregao.

11 equerinientos

I)c Francisco Mineiro do Lacerda, oapit7io medico da F'orça Publica do Estado, pedindo
dois annos do Iicença para tratar (10 saude

I )e Partholoineu Lana, pedindo alteraçiio lbs seus vencimentos
Tie Artlur Lode da Cutilia e outros, desinfectadors coutractados da I)ircctoria do hygiene

do Lstado, 10(1111(10 a decretaio do uma lei que os inelua no quadro dos funccionarios publi-
cos estadoaes

Do Saivador Cavazza, mnachinista contractado do I)esiiifeetorio (10 Eslado, pedndo uma Ic i
cine o inclua no quadro dos funccionarios pimblicos do Estado

Dc JosI Silvosre Coimbra, pe:iinio rolevaçno do malta
De leiro Jorge Brandlo. teneiite-eoronei da For:a Publica do Estado, podindo contageni

de tempo
lie Synimaco ltoJriues Paiva, ox-professor publico, pedirsd a (lecreta:éO do nina ici (ftie

Ilie conceda a aposentadoria
Do corpo noccnte do grnpo e.scolar do cita Ic do Pomnba, petln10 ancrsscito dc 'oneimen-

tos, (le aceordo corn disposto no iropcto n. 18, do Senado.

Da de Carnaras Municipaes

11 OpreSentlacoeS

Da Camaro Mnncipal do Pyranga (padre F& Iicio Abreu Lopes) sobre ractiiicaçao do divmsas
entre os districtos do A1liam1a e )ores do Turvo

TIe habitantes do districto tie Douradinlmo, munieipio de Santo Antonio do Micitado. protes-
tando contra a lei n. (i6i, do 18 (10 setembro do lt)11, quo creou o dstricto do louca Basso, no
termo (1€ Paraguass(m.
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Da de Agricultura e Industria

Indieaço

N. 1, tIe 1317, (10 sr. Julio Meirelles e outros, fazerido ver a cinveniencia do se represen-
tar aos pocleces publicos federaes, relativainonte J necessidale do icr m diticado o re gimen d
ililpOSto quo recae sobre a iiianteiga.

Repro sentaco

D3 enoeniteiro A. Iai va, i Iia b favores plia a e'vp1oracio indu trial do oleo da serriente da
inanlo ii ei ra.

Da de lnstruccao Publica e Civi!izaçao de Indios

H epresentaço

Do director 1 grupo escolar de Abladia de Pitanguy, .propondo medidas a hem dc
en i no.

Telegraninia

D) Jr. Joiio .\iVOS C olilPos, habtante do MonIes Claros, poIiii to verba pare a tran.sforma-
o d 	 ia Noiinal Iivre da ((dale do MonIes Claros, eat Eseola lledonai

Da de Saude Publica

Req nerlin ento

Trabaihos legislativos dos Estados, receMilos no Archivo,
0111 1917

Al a go as

I volume do Annaes 10 -'enaJc (10 1916 (sess(m ordinara.

Ceará
1 volume de Annaes cia Assembica Legislative, do 11) I

Goyaz
1 'volume (la coliecfio de leis do Ectado, de 1916.

Pernambuco

I volume de Annaes da Carnara dos ileputad 5, Ic 11)I Sessci ordinaria).

Rio Orande do Sul
I volume, (Ic 1916, cia mensagem do Pasidetile do Eslado.
I 'volume do Annacs do Assvinbl6a dos ltepresentantes, do 1916 (SessSo ordinaria).

Rio Grande do Norte
I volume do Coristituiçcio politica do Estado, 11)15.

S. Paulo
Do E ;aristo \aldetaro e dlva, pliarmaceutico pralico de Pouso Alegre, pedindo iLterpre-

taçcio cia Lei n. 677, de lii do ictembro (10 1916.

A crrespoa'ieneia da Soeretaria elevon so ao seguinle no decorrer deste anno foram expe-
clidos :l0oflicios, granile numeri de tetecçramrnas e aurnerosas cartas otIiciaes e circulares ; fo-
ram recebidos 119 officios, 103 recuerimentos, 31 represcntaOes, 23 telegrammas, 3 petiçöes.
3 cartas, 2 actas e I attestado.

Do cacdrdo corn a I(esoluçao cia Camara,u. 21, do 23 do agosto de 1917, foi revisto e conso-
lidado converiienleineale o legataaierito d Secretaria desta Casa do C )ngresso Mineiro, tend
licado, corn ciarez, regilarizalas as altribuiç5es do toibos os funccionaros, norinalizaIos todos
os services, os quaes serio opportunamente ainda mais simpliuicados, e deterininadas provi-
lencias quo teridem a meUtorar os msnns, corn econornia para os cofres publicos.

Us quadros e nitas quo vo adeante - completarn as inforrnaçoes q (levo prestar ii Mesa &
; Camara dos srs. Deputados, de conformidade corn o § l, art. 2., (10 Ilegularnento citado.

hello Horizonte, 31 tIe dezembro de 1917.

0 director cia Secretaria.

Castorino Magalhaes.

2 volumes do Annaes cia Camera, do 191(1 (Sess3o ONitnalia).
'2 volumes de Synopse cia Camaro, urn do 19I e outro, do 11)16 (Sesslto ordinariaL
I volume de Synopse do SenaJo, do 1916 (Sesicio ordinaria.

Ite1açto dos actuaes deputados
1. cIrcujnseripcio

I Carios cia Silva Fortes liarbacena
2 José Tavares do Mello (Uueluz).
3 Antonio Martins cia Silva (Ponte ova.
4 Odilon Barrot Martins de \ndrade S. Joio dEl-hey).
1; Jos" Francico Bias Fortes (Barbaeena).
6 Cicero Ferreira Lopes (Bello llonzonte).
7 Vviano cia Silva Caldas (Prados).
3 .ioaqtdm Monteiro de threu (Caratinga).

2. eireumsci-ipçao

9 Alfredo Martins de Lima Castello P,ranco S. José dAlém Parahvha).
'10 hlenrique Portugal (1110 Preto.
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ii lCOi(ICS '(iO ra ito Me1I(]Ofl(a (. J000 i\epomuceIlO).
I 	 I.inilio Jardirn (IC It ezende (Viosa).
13 Joüo Baeta \eves (Carango1a.
1 'rancisco 'Ii' Paula Itetlo Junior Guararé).

1:; Joacu3ii I' ueira l a (osta Cruz 1 ataguazes)
ii Irancisco AuuIo I tOo Ic Moura (.Iniz de 1 ro.

3. a eii'etiiiiseripii
17 lose Itihoiro (IC Miiaiidi Junior ( turo Preto.
10 Manoel Aives do l.einos (S. Conralo do Sapuealiy).
19 .ioäo do Alineida J.isbôa (Aguas Virtuosas).
20 Sinietio SIvIi[a Cardoso (Santa It ito da Extreina(.
21 Pedro Iterilarl 	 (liiiiiiaräes(Ilajuh9).
22 !.eopoldo do I.una 1 Sanla Pita do Sapucahy
29 Julio de Sousa Moirelles (S. (ouçalo de Sapucaliy).
21 José Custodio I)ias do Araujo (Villa Campestre.

4. e!reuicripeio

23 1 anhtin lten janiin de Castro (AraxA).
2d Arrenuiro do ltezcnde Costa (11db liorizonto
27 Carihald (to Castro Mello Prata.
20 José AlI'oso (IC Airneida (Sacramento
21) ahrbel do A ndradc (Villa Passa Tempo).
30 JoOo ?Iaeliiho do Almeida (Hello Ilorizonte)
31 José Maria dos Reis (I hera ha).
(42 José de Souzo Stores S. Sehasti9a do Paraizo).

XVII -

4 \nno Ia Cunha Mello (Arassualv.
5 José Candido Ic Souza Vianna Abaeté).

Virgilio Martins de Mello Franco (Hello ttorizonle).
7 (1 ias de Melk Hoteiho (Monte Santo.
S ( abniel do 'iliveira Santos (110110 I toiizonte).
It (aspa Ferreira Lopes (Alterias).

40 Franosco de Paula Ibocha I.a.tOa (Itarhacena).
41 Francisco Ibibeiro do Uliveira ( Fnlre Ros(
12 I )iylnplo Julio do Ul3veira Mourâo ( Diamantina).
13 F'rancisco do Andrade Holellio (Leopoldina).
1 Joaquin Augnslo lbihei o do Voile (Uuaxupé).
11 Francisco Nunes Coellio (I uanliüos).
1(3 $ut'ro tintra do Moraes (Mar do llespaulid).
17 F(duardo Carlos Villiena do Aniaral louso Abegre).
10 llenrique Augusta do Uliveira I )iniz (ibarbacena).
10 Francisco Xavier de Almeida Hotim (Curvello)
21 Pedro (Ia )latta )Iacliado (Hello I borizorite).
'21 Levindo Eduardo Coellio the).
2? .Joauiin Domingues I.eite lie Castro (S. .Jo90 (It i-11v).
2.1 Julio ltueno Hrand90 (I turo Fino).
2	 los Cipeiru) Teixeira tonIcs 	 ti (:(sea).

5." eircu!nscripço

33 Paulo Pinlieiro d Silva Code

3' Modestino Couçatves (Santa luzia (10 ltio dac Vellias).
33 Antonio Leão Monteiro de Moura ( Serro).
(Ii Francisco ,\lves Morcira da Podia (itomfim).
37 Abides ((onealves (IC Souza Pitauguv).
30 Alherto Alvares Fernan'ies Vieira (Hello Ilorizonte).
tia (jetniio Iliheiro do Carvallio (Guanh9cs
10 Aoriierto do Costa I,age (Feiros

a circuiiiscripci.O
It Aelson (oellio do Senna (lIollo ttorizoate)
42 Ia! rarlo do Cnntia Pe ((Ira (P01anlla.
43 Igiacio I aries Morcira 3tuila Arassualiy)
li boo A ntoiiio I.00S (IC l"igueiredo (Tlieopinlo Ottoni).
13 Idinuiido Ilium Rio tardo
Id Pedi o Lahorne UrCo Mogoi).
47 Clemen[e Soares de lana (Hello liorizonte.
40 l(oniostlienes Cesar (Minas Novas).

Re1aao dos actuacs senadores

I I,evinlo Ferreira l.opes (11db tlorizonte).
2 .losé Pedro lItuininond (Hello Ilorizonte)
3 Camillo .uausto Maria do [Iritto (hello Ilorizonte).
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Fixa a forca publica pain o exerci
cio de 191i

09

Pro . ectos iniciados e movimentados iia Caniara dos Deputalos
em 1917

E	 Transumpi 	 )liservaç0es
o 00

Apresentado pela Cominissio Ic Força Pui,lica
em 21 do juiho, j)assou pelas tros dius0e
regirnentaes nos dias 30 de • julho	 e I
agosto, tendo recebido varias oruendas na 9" e
na 3. discussao.

Em 21 do agosto foi enviado ao enarlo corn a
seguinte redacço final, approvada no dPi
20

o Congresso Legislalivo do Estado do Minas
Geraes decreta

Art, 1.. A Forfa Puldica do Esiado de Minas
Geraes constará de 2.500 irornons, jnc!Ilsj\
100 olliciaes, disi r ihuidos do conform (mdc
corn a labella anriexa sob n. I.

Ad. 2. 0. No referjdo exerciojo ILa o Governo
auctorizado a despender corn a srIa rnanulr'n-
çto a qirantia de 3 250:0koihii.

Art. 3.° Sernpre quo o Governo julgar necos-
sario poderá elevar o sen etloclivo a 1 ucu
praças de pret e respectiva otlicialidado, don.
do-lire a organizaçao quo f ' r irrais converii,n-
to a nature-ia e fins d lal servjoo,

Art. 4•0 Fica o Governo auctorizado a onirar
em accrdo corn o Governo Fedoral no or'nl inc
do que a Força PubCca do Esiado seja coni-
derada força de prirneira linha. modificando,
corno julgar mais Conveniente, a sua orgaili-
zaçfto.

Art .5." Revogam-se as disposi0oeo em con-
lrario.

a]a das Cornrnjss3es, 20 do agosto de 101
Getuiro de Carvallro, rulaior.— p aulo Piniiejro
da Silva.
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N. I A I'oicit I'ublled (10 LSIadO Sc coinpoPa ei 191S de 109 otlietacs e 2.891 ptavas (IC pret dknlidos em 4 bata1hes tIe n1antaiia de
4 conpanIiIas cada uni e de urn equadrao de cavaliaria e tuna secçio de bombeiros aiinexos ao L.° bata1ho, coufoime 0 quadro:

4 Balailiöes ne infantaria do 4 cornpanhiao, 1 	 . 6
eec 10 Miiitai 	 Servic' (ic' 	 Ecquadrão de Cavaflaria e

saude 	 ecção do Hombeiros annexos a 1." Batalhão ()uiras praças 	 Total

e
lSdndo-inaioi' 	 ()Iflciae 	 F.stado 	 Ouli- 	 Estad onenon 	 Ii	 ci

maioi	 dOes 	 -to 	 H

I n d aol e S

Seccao Mililar.............

Servi0o de Saude ..........

1.0 Bata1lito ...............

Esquacirso do CavalIara...

Secilo do Bombeiroc ......

2.° Batallião................

3 	 Bata]hio . ........

4•0 13aalhao................

Somona .................
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4 17 17 .5 4 4 16 16

Sala das ConmiissOes, 20 do agosto do 1917.— Getuiio do Carvailto, reIator.P ito I' iiloon 	 Ia i! VO
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0
5)

z

Tot U

Venciiuentos

Poi- dix 	 Por anno

Classificaçao

2511 (4
SiO4)

28200
:51(4(4
I 5904)
18800

25400
25200
23000
15800
13700
23200
2S0 6

- 	 50:0005000
10:00050044

- 	 10:0O0$0to
- 	 10:000000

90 0008000
5:000500)U

200$00(
3:1005901
a: 000$) t(
3:0008001
1:4903000

3: 8005001
3: 00 $00t

8.6d5000

I

28:800500
30:600$Uoo
6:0008000

30:0003(u))
5:0005150

105:6008000
91: 2008000

129:000500
3:5045000
3:SO1SOoo

12:8183040
11:680800(1
2: 77451u0
2:628510)
t:6285)u0
3:600S000

8763000
80330oo

730U5 Co
6:5708000
6:2005000

13:651500))
51:8303000
13:870SI)04

139: 941S000
135: 26930th
22:3385)01)

9:928509')
I .003:896s000

1.017: 258 000
116:0003000

N. 2.—Fixaço da Força Publea pat'a o exercicio de 1918

a) Pessoal

4 Tenentes-coroneis.......... ..................
6 Majores, sendo urn assistente e I aggregado..
I Major-medico director do hospital militar.....
6 CapitAes-rnedicos, sendo I aggregado..........
1 Capitão auditor ...............................
1 Capit3.es, sendo 1 juarlel mestre geral, 1 secro-

tario da secçio nhlitar e I aggregado .........
21 Prirnoiros tenentes, inclusive I aggregaclo, I ci

rurgio dent ista e I pharniaceutico............
43 Segundos teneate. inclusive 3 aggregados ......
4 Sargentos ajudantes ..........................
4 Sargentos qualteis-mesires ...................

16 Primeiros sargentos amanuenses..............
6 Segundos sargentos amanuenses ................
4 Corneteiros-rndres ................................
4 Cahos corneteiros.............................
4 Cabos tambores.................................
IDirector de niusica...............................
IMestre de rnusica...............................
I Contra-nestre de niusica........................

10 Musicos de 1. classe ............................
10 Musicos de 2. classe ............................
10 Musicos de 3. 	 classe.............................
17 Prirneiros sargentos.............................
71 Segundos sargentos ............................
20 Terceiros sargentos...............................

213 Cabos de esquadra..............................
218 Anspessadas......................................
36 Corneteiros e darius.............................
16 Tambores ........................................

1.719 Soldados..........................................
b) Etapa fixa do 1$200 para 2.391 lracas

depret..................................
c) Gratificaçdes a reengajados, a 200 reis...
1) Forragern, ferragem e medicanentos para

Os animaes e forragem para Os dos offi-
ciaes montados...........................

e) Ajuda de custo a officiaes em dilieencia.
I) Rernonta de animaes do esquadrão de

cavallaria edos dos olliciacs montados
g ) Conipra e concerto de arnianento. muni-

cáo e efuiparnenlo ......................
/ 	 Aquarlelamento, enlerrarneto, oxpedi

ente, liz e 1;00O00tl para eonservaçlw
da 	 Linlia do Tiros ........................

i) 	 Bombeiros ..........................

Somma..................................... I 	3 250: 0963015

Sala das Coinmiesdes, 20 de agosto de 1917. - Getulio do Carvalho, relator. - Paulo Pinlieiro
da Silva.

S. c.-2

D
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Fixa a forfa publica para o exercicio
de 1918.

Anctoriza o tiioverno a ceformai', no
postO que occupava, a prays Sala-
thiel do Mendonça.

- 10 - 	 - 11 -

E	 'I'ranswflpto 	 Observae,
C	 2CC	 C
< z

fora puldica para o exercicio Em 1. 0 de setembro foi devolvido pelo Senado
do iois.	 corn as seguintes emendas que. submettidas

discusio no dia 5, foram approvadas pela
Cam ara.

Emendas oflerecidas e approvadas pelo Senaclo
ao pro.iecto n. 69 cia Camara dos srs. Depu
tados

N. 1

Ao art. 4.°—Substituani-se as paiavras—de pri-
meira linhao pelas seguintes—auxiliar do Exer-
cito Nacional.*

N.2

Na ta]>e]Ja n. 1, onde so diz ohornens, diga-ss
opraaso.

N. 3

Na mesma tabella, na parte reforente ti compo-
siçao do 1.° Batalh8.o, em vez de 370 soldados,
diga-se 350.

N. 4

Na mesma tabella, na parte corespondente an
Esqnadro de Cavallaria, em vez de 108 solda-
dos, digase 100.

N. 5

Na nesma tabeila, na parte correspondente an
2. Batallião, em vez de 550, diga-se 500.

N. 6

Na mesrna tabella, na parte correspondente ao
1. 0 Batalhto, em vez de 467, diga-se 436.

N. 7

ibservaçues

N. 11

Na niosma tabella, isa parto correspondent é
sommados vencirnentos, em vez de 3.250:0(lL.t)
—diga-se 3.152:349ts)0.

Paço do Senado do Estado de Minas Geraes, 1
de setenibro de 1917.—O Presidente, J. Bueno
Brandto.—O o Secrctario, José Pedro Drum-
mond.—O 2.0 Secretario, Camillo de Brito.

Em 6 de setembro foi approvada a redaccl.o ti -
nal, feita conforme o vencido, e, no dia 10,
foi 0 projecto enviado a sancçào sob ii. 134,
do que se den scicncia ao Senado.

Saneeioiiado

Lei n. 707, de 18 do sotembro de 1917

Apresonlado pe]a CoinmiSSäO do Constitui0o,
Legislaeo e Justita, em 26 do juiho. pascal
pelas tres discussOes regimentaes nos dias 9)
do lu]lio e 17 e 21 de agosto.

Nesta ultima data foi enviado ao Senado com a
mesnia redacçéo cons cine foi iniciado.

Em 6 de cetembro foi devolvido pelo Senado
cons urna ernenda substitutiva alterando a
dacçfio do art.. 1.'.

Essa ernenda foi approvada no dia 8 e, do e-
cm-do corn ella, foi dada ao projecto nova
dacçao, approvada nessa mesma data.

Enviado a sancçao a S do setembro, do quo e
dell sciencia ao Senado.

Sauccionado

09

Na mesma tabella, na somma, em vez 1J25,
diga-se 1.716.

N. 8

Na labella n. 2, lettra a, na parte corresponden-
lea musicos de 3o classe, em vez de 6:2008)00.
diga-se 6:205000.

N. 9

Na mesma tabella, lettra a em vez de 1.719 sd-
dados a 1S600-- 1.003:895S000, diga-se 1.71
soldados a 1000-1.002:141S000.

N. 10

a mesma tabella, lettra 6 na parte correspon-
dente a reengajados, em vez de 146:0O0S(o.
diga-se 50:tJ 0000.

Auctori,.a o dos orflu a onirar ant ac-
ccdo corn o uidadso Italduino At-
fonso da Silva para reconstrucçio
da pOnIC scOre o rio Queljra-Anzoi,
ligando Os municipios do Pat roci-
nb o \raxd.

Modifica 0 art 3.0 cia loin. Fi7. do 20
de agosto do 1912, quo lixa as cus-
las abonadas as avaliadores.

Lei a. 702, do 17 de setembro de 1017

Apresentado pela Comruisséo de Viacao e Obi'as
Publicas em 26 do ,julho, paSsou pelas tes
discusses regimentaes em 30 do julho e en
4 e 17 do agosto.

Em 21 de agosto foi enviado ao Senado com a
mesma rcdacçao corn que foi iniciado, f:a
apenas a rectificaço do nome do cidad0o Eat-
duino Allonso do Castro, constante do pro..--
do, jara Balduino \ffonso da Silva.

Ponde do deliheraçao do Senaclo

Aprosentado pela Comnsissao do Constitui:o,
Legislaçao e Jusiiça, em 30 do juiho, foi .-
provado em 1.0 cliscuss0o em 1. 0 do agosto.
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it'll 	 12 \iodifica o art. (. da let n. 577, de
20 de agosto do 1912. oue fixa as
cus1a abnadas aos avaliadores

Transtimpto
C
	 'Il-ansuhiflT)

—

73 Orça a receita c' fixa a des pesa do
lstado para 0 caere 1cm do 1918..

Orça a receita e fixa a despesa do
Etado pala o exet cicio de 1918.

1911 I 73

- 13 -
- 12 -

Observa0öes

iii itt de setenil,ro foi rejeitado por ter sido
onateria incluicla cjrno erienda no pro,iecto n.
s, do enado, constituindo Os arts. 6.° e 7.°
desso pro edo.

Vide arts. 6.0 e 7 ° da Let n. 695, de 11 de Se-
teiiihro (Ic 1917.

.preentado pela Cnirnissfio de Orçamento a
Contas, em -0 de jiflho, passou pelas tres dis-
tissoes i'egiiiientaes em 1, 9. 10 e 18 cle ago-

to, tendo recehido vat iss eniendas na 2.
na 3.

Approrado em 3. discussao . resolveu a Canta-
ra fazer desta car o fir!. 5. para constituir a
ltesoluçfion. 23 di Casa. e os arts. 2, 3, -1.
6.7,. II, Ii a 3 do Cap. 1. e Os arts. 45.
49, 52 e 53 do Cal). para constituireni o
projecto n 90.

Do conformidade corn essa deliheracão apresen-
lou a Contrnisso dc 1tedacço de Lets, no dix
20, trs projedtos corn rcdacçao final discutida
o approvada nessa mesina data.

o o, 	 conservou on. 73 inicial, contém ma-
lena purarnente orainentania.

o 2°, tine tomou o n. 00. contém materia tn-
butania -

o 3 0, clue a Mesa rnandou passar em autogra-
pho para sen publicado como resolucao, de n.
23, dé auctorizacäo para reorganizar-se a Se-
cretaria, approvando a portania expedida peif
Mesa em 6 de setembro de 1916.

Esta Resoluçao foi publicada na Secretaria ni
dia 3 de agosto e pela imprensa em 21 de se-
temhro.

o projecto n. 73 foi enviado ao Senado no dia 2
de agosto corn a seguinte redacçao

Projecto n. 73

(Oramento)

0 Congresso I.egisiativo do Estado de Minas (Ic-
raes decreta

CAPITULO I

OR(.tIENTO DC IOECEIT.k

Art i.- A receba do Estado de Minas Geraes
lana o eaorcicio de 1- IS flea orçada em .......
32.-l801OUS 0 e se coropora dos seguintes C-
tubs

Ohs ervaç 7cc

Renda ordinania

o\— Inipostos

I Exportaçao....14. Ut:OttOS000

2 SoIre-laxa do
café.........3 9ou:0jtiKJO

7 SeIbo, cuslasju-
diciarias e
ernoluitientos. 	 L.000:000$000

4 Noos e Ye-
Ilios Direitos 	 700:(9t0O0

5 Trans mi ssflo
oinler-vivos 	 I 4t '0:(tX75(0

6 Trans rnissAo
ucausa - tHor-
I is'..........850: 0e05000

I Passagens em
estradas d e
fenro .........200:0005000

S Irnposto sobre
expontação de
euro e dia-
mantes, redu-
zido a 3 0
imposto sobre
o dia man te
bruto ........350:000000

9 Taxa addicio-
nal de 10 0
sobre Novos
o Veihos Di-
reitos, trans-
miSSao Cau-
sa - rnortic'o,
passagens em
ostradas d e
ferro, indus-
trias e profis-
sOes e consu-
me dc behi-
das alcoolicas
e transrnissãO
inter-vivOS. 	 585:0005000

10 Imposto sobre
aguac mine-
raes (cello)... 	 30:' 005000

Ii Renda de fei-
ras dc gado.. 	 100:0005000

1? Taxa de esta-
tistica........201tOSI)lt0
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13 Industrias 	 e
profissoes. .. . 	 I .1 	 :Xl0t

t4 Imposto ten-i-
tonal...........;): 0o

l mi Pos to l e
consunio d e
a guar den to,
hebidas alco-
olicas, aguas
mineraes ar-
I ilciaes e ii-
tras taxas de
consurno e os
ifli[)OStOS d a
quo cogita 0
dcc. n. I .79:1.
de II de feve-
reiro do 1tO 	 .0:d)0S0ti4J

	

[6 Taxa do viafto 	 4n)CUSUO3

17 Taxa do diver-
5005 .........

b - Con ti-i I)Uj-
çOes

18 Matriculas, an-
nuidades e
pen sOes eni
es ta be Ic ci-
nientos otli-
ciaes.........:15:00 U0o

19 Quotas de fis-
calizaçào p01
parte de em-
presas ml in-
stitutos fisca-
lizados polo
Governo 	 l4 :4o0 o

2D Renda da Tm-
prensa.......150:0u0 Oti 2.3 7: 1)l0u)

Renda extraordi-
naria

a—Itenda.s

1 Juros de di-
nlieiros e in
Ilancos, juros
de apolices Ic-
deraes c di-
videndos d e
aces 	 ....- . 	 IO:ciSni U

01, servaç Oes

2 Arrendamenlo
de propi ios do
Estado alu-
gueis, venda
do productos
das fazendas-
moclelo e dos
institul os 	 Ii

3 Renda de Icr-
ronosdiaman-
tinos .........8:lw0$io

1 Juros de em-
prestimos Os
Cam aras Mu-

pes a em-
presas diver-
sas...........1.Guu:OOnSnUU

S Multas ........150:)S00U

t—Reposit:Oes

Ii Iteposiçoes e
re sti tot coo a
do quotas do
or ça tn en tos
anterire 	 20 000c 00

7 IndemnizacOes
(liquidaçäo do
dehito de rca-
ponsaveis).... 	 150 :000S000

8 cobrança d a
divida activa
orea men taria 	 GC0:0 0800

9 Arnortizaço
do empresti-
a os .......... 	 150: (wI 800

10 Venda de Icr-
ms e proprios
rio Estado e
lotes coloniaes 	 170:00 $00

11 Venda do vac-
cina, machi-
nas agricolas
e sementes... 	 I5n:00nS00

12 lteceita de on-
gcns diversas 	 2 :USII0 	 4.148:C00eu

32.585 :100S00

tnt. 2.° IJumanle 0 irtesmo cxercicio flca o Go-
-verno axtctoiizado a realizar a colrança ami-
gavel on judicial da divida acli Ca, poclenclo

TransnrnpC
o
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OliservacOes

entrar eni acc'rdo coin os devedores, Iransigil
ou alliviar multas. elirninando do quadro os
devedores insolvaveis, tesguarciados os inte-
resses do Estaclo.

Art. 30 E o Presidenie do Estado auctorizado a
suspender, por niais urn anno. Os effeilos da
lei n. 546, de 27 de setenihro de 191'), poden-
do entrar ern acc'rdo corn o interessados no
sentido de tever, niodificar. prorogar prazos ou
suspender os eeitos dos contractos existentes.

Paragraplio unico. 0 dkposto neste artigo es-
tende-se a quaesuer outros contractos, desde
hue esse ado beneficie o Estado, alliviando-
use de 1uaesquer onus Cu encargos.

,rt. 40 Fica o Governo auctoiizado a rOvet Os
regularnentos fiscaes e de expoitaçao, reorga-
riizando as repartiçOes, podendo tinpot multas
ate dois contos de réls.

Art. 5.° E, desde jé, protogado por mais urn
anne o prazo de ciue trata o dcc. n. 2.673.
de 5 de novernbro do 19ttt, lara 1 ue cs adiul-
rentes de propriedades irninoveis, intei-rcos,
por titnios particulares, possarn effectuar 0
pagarnento do respective iuiposto de transrnis-
s5o, e Os averbar para os fins do iniposlo ter-
ritorial. independenternente da niulta de 505000.
de que t rata o art. 13. da lei n. 371, de 1. 0 de
setembro de 1899, obseivando-so as disposi-
coos dos arts. 2, 3, 4 e 5 do citado decreto e
lavrando-se novos editaes, flndo o prazo do
art 1.0 do ntesrno decreto.

Art. .° Fica o Governo do Estado auctorizado
a elevar, de conforrnidade corn as alteraç7es
que se fizerern na legislaço.o federal, a irnpor-
tancia maxirna dos depositos da Caixa Econo-
mica e suas agencias nas collectorias, e a taxa
dos respectivos juros.

CAPITULO II

Art. 7•0 Durante o exercicio do 1918, flea o
Presidente do Estado auclorizado a despender
a quantia do 32.332:7o6F0, poles tres Secre-
tatias do Estado, corn os Servios especifica-
dos nos seguiutes paragraplios:

1." Secretaria do Intet lot

I Pro si den cia
do Estado:

i -Subsidio ao
Presidente do
Est ado 	 :ifl:04' 50: 0

b—Representa -
çao ao Vice-

0 	 Transurnpto
C
C	 C
C	 C

z

1t117 I 73 Ora a receita e flxa a despesa do
1s)ado para o exercicio de 1318.
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Transumpto

OrOa a receita e fixa a despesa do
Estaclo para o exercicio de 1918.

ObservaçOes

13 In stitutos
•Joäo Pinhei-
ro, D. Bos-
CO e "Bueno
Brando> . .. 	 130:OOCi0OO

11 Appren di za-
dos agricolas
José Gonçal-

y es>>, ><Borges
Sampaio 	 e
'sltamhacury> 	 61:720$i5.$)

13 Fazenda Mo-
deio da Ga-
mellejra e
Campo de De-
mon stra ç 0
de Ayuruoca. 	 22:000$0l1k

16 Ensino agri-
cola ambu-
iante e Cam-
pos Geraes. 	 90:0000€10

Subvençoes:

A' E s c o I a de
Engenharia cia
Capital 	 50:000$000

A' Escola Agri-
cola de La-
'vras ........, 	 10;0000O0

A' Escola D.
Poscol 	 1O:O000'.l0

Ao Instituto
E Ic ctro-tech-
nico de Itaju-

35:000000
Ao lflstjtuto Po-

litechnico de
Juiz de FOra. 	 2:500S006

Ao Apprendiza-
do a gri Co Ia
annexo ao Gy-
mnasio Leo-
poidinense... 	 5:000000

Ao Apprendiza-
do annexo ao
Instituto Mo-
demo de Edu-
cacao e Ensi-
no de Santa
Rita do Sapu-
cahv......... 	 5:000S000

S. C.—t
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Transumpto

3rça a lee eita e fixa a despesa do Ao A ppren di-
Estado para o exerciclo de 1918. 	 zado Agricola

Municipal de
Abaeté.......

17 Defeza de ter-
ras e mattas
do Estado....

18 Lirnitesdo Es-
tado..........

19 Mediao e di-
visäo de ter-
ras publicas..

20 Serviços me-
teorologicoS..

21 Directorfa de
in dus tria e
Coni rnercio:

22 Pessoal da Di-
re cto na, in-
clusiv d i a-
r i as regula-
mentare S.

23 Terrenos dia-
rn antinos.....

24 Estancias hy-
dro-rnneraes.

25 Sericicultura.

26 Feiras de ga-
do...........

27 Postos zoole-
chnicOS .....

28 Im por ta çao
de re pro du-
ctores........

29 Selecçäo d o
gado nacio-
nal..........

30 Sementes d e
plantas forra-
geiras........

31 Vaccinas..

3? Tancjues i n -
secticidas.

33 Es ta us ti ca
agro-pecuaria

1	 er vi -os do
rninas e rios
do Estado.... 	 40:00S0d0

a Serviço Tele-
g raphico d o
Estado 	 10:OS00i) 3.763:85118000

32. 32S:7062000

rt. $•0 Fica o Presidente do Estado auctori-
zado

A abnir creditos supplenentares corn as
formalidades prescript:os no art. 18, da ]ei n.
2.314, do ii do unho ito 1176. observando as
disposiçOes dos paragraphos do art. 3.° da iei
n. 19, de 26 de novonibro de 1891, ds seguin-
los i-uhnicas do art iio do presente id, caso se
verifique nlio (crew sido sufitcienternente do-
tadas

o § 1 . 0 : ao n. 13, Sustento e vestuario de pre-
SOS pobres; ao n. 15 e suas lettras—Força Pu -
blica: ao n. 17, Soccorros Puhiicos: ao ii. 19,
iettras a e c, Instrucç6O I'ublica: pessoal e
construcçiio do predios: ao n. iS, lettra 1),
E pediente e despesas de alimentaçAo.

Ao 2 °, ao n. 3 e suas lettras- Serviço da di-
vida fundada.

Ao n. -1, Porcentagem a collectores.

Ao n. 9, Juros e restituiçOes de emprestirnos de
orphaos, etc.

Ao n. 10, Juros e descontos.

Ao n. 15, Aposentados e reformados.

Ao n. lit, lettras a—b—c—ExerciciOs findos, ga-
rantia de ju:os e encargos do Thesouro.

2 . 0 A realizar operacOes de credito para co-
1mm o deficit c'ue se verificai, case a renda or-
çada n90 seja sufficiente para as despesas or-
di nan as.

:1 ° A realizar operaç0es de credito para occor-
rer as despesas corn garantias de ,l uros, sub-
vençöeS a ernpresas ciue do taes favoros go-
zarern.

j0 A ra1izar operaoes de creclito, iiquidaveis
denino do exercicio financeiro, come antecipa-
cáo da receita, no excedendo a terça parte
dx receita orçada.

Art. it. 	 Fica 0 governo auctonizado a despen-
dci ate a qmrxntia de 100:00O$00J. em presta-

C 	 8
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- 	 z
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Transurnpt o

Orça a receita e fixa a despesa do Es
tado para o exercicio do 19L

36 - 	 —37-

Observaçoes

çOes, de conforrnidade corn o disposlo nas lois
orçamentarias, para auxiliar a cons1rucco do
monumento do Ipiranga.

Art. 10. Fica o Presidente do Estado auctoriza-
do a ceder, gratuitamente, ao governo federal,
a fabrica de soda, respeclivos predios e Os
terrenos cjue constituern o lote n. 9 e paite
do de n. 11, existentes na colonia Rodrigo
SilvaD em Barbacena, e pertencentes ao Esta.
do, ernquanto fOr mantida pela Uniao a Esta-
cao Sericicola dessa cidade, devendo reverter ao
Estado os moveis e immoveis que forern obje-
cto dessa cessäo, urna vez que desappareça 0
referido estabelecimento.

Paragrapho unico. Na cessão ao governo fede-
ral, no se comprehende o predio onde se
acha installada a adrninistraço da colonia
sRodrigo Silva.

Art. 11. Continuam em inteiro vigor as dispo-
sioOes do art. 29, paragraplio unico, da lei n.
596, de 19 de setembro de 1912, do art. 17 da
lei n. 617, de 18 de seteinbro de 1913, e do art.
42 da Ici n. 646, de 8 do outubro de 1914, quo
ainda nio tenham sido expressamente revo-
gadas.

Art. 12. E o Governo auctorizado a reorganizar
o serviço do loterias do Estacto, revendo Os re-
spectivos regularnentos e alterando-os corno
julgar cOnvenientQ.

Art. 13. F'ica o Presidente auctorizado a man-
dar aviventar a linha divisoria entre este e o
Estaclo da Pahia e fazer a cravaço dos marcos
necessaries, podendo, para esse tim, si fOr pro-
ciso, entender-se e entrar em accordo corn 0
governo daquelle Estaclo e despender a neces-
saria quantia para tal tim.

Art 14. A concessAo dos aiixilios consignados
no art. 30, § 1 0, n. 30, lettra b (Faculdade de
Medicina), e 3 0, n. 18 (Escola de Engenha-
na), fica subordinada a adrnissão, coni matri-
cula gratuita em cada urn dos estabelecimentos
be eficiados, de dez alumnos designados pelo
governo.

Art. 15. Fica o governo do Estado anctorizado
a entrar em accordo corn o governo federal
para a cxecucio da lei n. 507, de 22 de setern-
bro de 1909, de modo a concilial-a corn o dis-
posto no decreto federal n. 12.025, de 19 de
abnil de 196, expedindo para tal tim as feces-
sarias instrucçOes.

Paragrapho unico. As despesas corn esse servi -
ço correrao por conta da verba consiante do
n. 17, do § l.°, do capitulo 2,°, art. 30, desta
lei.

OhservaçOes

Art. 16. Fica o Governo auctorizado a applicar
na installaçao do apprendizado agricola .Bor•
ges Sampaio, do Uberaba, a erba de 15:000$,
a que se refere o art. 18, n. 37, do § 30, da lei
n. i4, de 18 de setembro do 1915.

Art. 17. E o Presidente do Estado aiictorizado
a entrar ern accordo para soluçao amigavel de
iluaesquer uestOes pendentes em juizo, ou do
reclamaçoes per quest6es do dentica natureza,
aos litigios já definitivarnente julgoidos, poden-
do, para isso, fazer operaçOes do crodito feces-
sarias, submettendo os accordos opportuna-
rnente ao conhecirnento do poder legislative.

Art. 18 E aiictorizado o Governo a entrar em
accordo corn os successore do exactores da
Fazenda Esladual, j fallecidos, para o tim de
se;eni solvidas as respectivas contas, podendo
transigir e dar quitao

Art. 19. Fica o Governo auctorizado a realizar
as operaOes de credito necessarias

1. Para a co.versão e consolidaçao da divida
publica do Estado e a diminiiicao dos encargos
actoaes do Thesouro, podendo tambern proro-
gar ate 50 annos e mediante favores para o Es-
lado, o prazo a jue se refere o a'-t. 11 da lei
n. 508, de 22 do seternbro do 19d9, bern come
modificar o respective regimen bancario, es-
pecialmente para o effeito do so realizarern, em
moeda nacional, corn major prazo cern mellio-
res condiOes, Os emprestimos a lavoura: fican-
do egualmente auctorizado a prorogar por onals
20 annos o contracto celebrado corn o Banco
de Credito Real de Minas Geraes, a 26 de mar-
ço do 189$, para a realizao de eaprestimos
hypoihecarios, de accordo corn a lei n. 21'2, do
9 de juiho de 1897 e dec. n. 1.105, do 15 de fo-
vereiro de 189$.

1. Para eritrar em accordo corn o governo di
Uniao, sobre a revers:o do diversos trechos da
Estrada do Ferro Oéste do Minas, de concesst)o
estadual, podendo transigir comb convenha aos
interesses do Etado

[II. Para enirar em accordo om a Companhia
Estradas de Ferro Federaes 1-irasilejas (ROde
Sul-Mineira), ou agindo do modo que julgar
mais conveniente. em ordem a defender os in-
teresses do Estado ligados as rospoctivas vias
forreas, especialniente os decorrentes da do-
sistencia e reenilolso da reversAo sobro a Es-
trada, entAo denominada E. F. Sapucahy.

trt. 20. Serao impresses e puhllcados gratuita-
menlo na lniprensa Official do Estado, os es-
tatutos, pro g rammas, theses e dernais traha-
lhos do Instiluto da Ordem dos Advogados Mi-
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neiros e da Faculdale Livre de Dircilo do Mi-
na.s Geraes, Escola Livre de Odontologia e
Pharmacia de 13db Horizonte, da Academia
Mineira de Lettras e do Instituto Historico e
Geographico de Minas Geraes e o livro de Con-
los Infantis de Azevedo Junior e Arthur Lobo.

rt. 21. Fica o governo aucto izado a subvert-
cionar corn a quantia de 30:0()OS(i0U a ompresa
que se propuzer a estabelecer urn serviço re-
gular de navegaçao entre o porto do Pirapora,
no Rio S. Francisco e o de Burily, no Rio Pa-
racatri, mediante as clausulas quo forem assen-
tadas corn o goveino do Estado.

Art. t2 Fica 0 governo do Estado auctorizado
a auxiliar a Carnara Municipal do Barbacena
corn a quantia do 25:00080110 para 0 evanta-
mento do rnausoléo que pretende ella levantar
ao saucloso mineiro, dr. Chrispirn Jacques Bias
Fortes, no cemderio da referida cidade.

Art. 22. Fica o governo do Estado auctorizado
ceder gratuitarnente a Carnara Municipal de

Monte Santo urn lereno nas proxirnidades do
Forurn daquella cidade para construccão do
Paço Municipal.

Art. 24. Fica augmentado de rnais seiscentos
mu r-is annualmenle, o vencimento de cada
urn dos auxiliares da Directoria da Fiscaliza-
çao das Rendas Mineiras.

Art. 25. Fica o governo auctorizado a fazer doa-
co a Camara Municipal do Theoploibo Ottoni
do proprio estadoal que, na Colonia do Itaul-
bacury, serviu para prisAo de indigenas rebel-
des, afirn de adaptal-o pare mercado distri-
eta.

Art 26. Fica o governo do Estado auctorizado
a pagar ds casas de caridado de Poços do
Caldas e Villa da Pedra Branca as suhvencOes

c 1 ue a favor das mosmas forarn consignadas nos
orçarnentOs anteriores e que ntO '0mm pagas,
corn excepioo das que deviarn 5cr papas pela
quota das boterias.

Art 27. Fica o goveruo iTo Estado aiictoizado
a despender ate a qimantia de dez conies do rCis
cola o fecharnento do cemiterio em quo reeou-
sam os restos mortaes do sahio drnama!quez
dr. Pedro Guilliernie Lund, no armalal do La-
gôa Santa, e Cent 0 levantamento do urn niau-
solo c1 ue perpolue alli a sua mernorla, sendo
o pagamento feilo pela verba do Obras Publi-
ca.

Art 28. Fica o governo do Eslaclo auiemmi.adn
a entrar em accOrdo corn a Cafliara Vmiiiicipat
do F'itanguy afim do so vender pa-a edit1caão

o terreno annexo ao Grupo Escolar da roferi-
da cidade, aoado ao Estado pela mesma Ca-
mara e desnecessario ao Grupo e suas depen-
dencias.

t.i t 29. Fica o governo do Estado auctorizado
a conceder isenço do imposto de exporta0ãO,
por dois annos, as fabiicas de caseina que se
estabelecerern no Estado.

rt. 30. Fica o governo auctorizado a subven-
cionar, corn a quanhia de do s contos do rérs
por kibomeiro, a estrada de ferro de traccão
electrica que se construir ligando a cidade de
Caho Verde ao rnunicipio de Muzambinho, nos
termos da 1egislaào ern vigor.

Art. 31. Os funccionarios a clue se refere o art.
29 do dec. n. 3.118 de 21 de feve:eiro de 1911,
ficamn para todos os offeitos comprehendidos
na.s disposiçOes do § 4 • 0, do art. 16, do dcc.
n. Oil, tie 3 de marco de 1806.

Paragraplro unico. As vantagens abonadas aos
alludidos funccionarios a titubo de diarias. 0-
cam reduzidas de 50 0 o sobre a perceptO
actual.

Art. 32. Fica o Govei-no auctorizado a entrar
em accdrdo corn o Govemno da União e corn
as rnunicipalidades para o cornbate systema-
lizado a ankybostorniase, ao irnpaiudisrno, ii
molestia de Chagas, a bepra e a outras ende-
rnias que grassarn no Estado, podendo para
esse firn acceitar o concurso de AssociacOes
Medicas extraugeiras ou nacionaes e abrir os
croditos precisos ate a quantia do 500:000$000.

Art 33. Fica 0 Poder Executivo auctorizado a
doar ii Unifto o prodio e terrenos quo possue 0
Estado junto C estacCo Chagas Doria, da estra-
da de ferro OCste de Minas, afirn de serern ahi
construidas ofbicinas da rnesrna estrada.

Art. 31. Fica 0 Poder Executivo auctorizado a
regulamentar o serviço de conservaçCo e poli-
cia das estradas de rodagern do Estado, po-
dendo irnpOr niultas.

Art. 35, Fica o Poder Executivo auctorizado a
regularnentar o aproveitarnento dos sentencia-
dos no serviço de construccao e conserva das
estradas de rodagem do Estado.

Art 36. E' 0 Governo auctorizado a entrar em
acctrdo corn o Instituto Oswaldo Cruz para que
0 Instituto Filial desta Capital se encarregue
de organizar e manter urn posto do defesa con-
tra o ophdisrno e urn posto anti-rabico.

Art. 37. Flea o Governo auctorizado a ceder
gratuitamente, corn a clausula de revcrsCo do
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Estado, a Camara Municipal da Villa Resende
Costa, o predio escolar ahi exislene para
fundaao de urn hospital, depois de installado
o grupo escolar da Villa, e a ceder nas mesmas
condiçôes a Camara Municipal da Villa do Rio
Espera o predio em que funccionou a escola do
sexo masculino, para o estabelecirnento de urn
mercado municipal,

Art 38 Revogarn-se as disposiçoes em con-
trario.

Sala das Sessöes da Carnara dos Deputados, eni
Bello llorizonte, 20 de agosto de 1917. - 0
Presidente, Odilon B. Martins de Andrade. -
o 1 0 Secrelario. Edgardo da Cunha Pereira.
- 0 2.° Secretario, Leopoldo de Luna.

	

3 lOrca a rece a 	 ti'.a a lm. lftSa do: l:meudas ofiereciclas e approvadas 1010 coal

	

Estido trio 	 xr010Ii rio 1915. 	 ao projecto n. 7:1 (orcarnento).

N.1

.tO art. 1. onde so 1 32. ISo: 1i y .tto0, rliga-se....
32 513: 10000[t.

N. 2

Ac mesmo artigo in /ioe Na somma total en:
'cc do 32.%85:4.t)Ctj0, diga-se 37.313: l6OSOQO.

to rnesrno artigo—lettr:—o - ii. I, depois do pa
larra exportactio—accrescento-se e soPre taxa
dc rnangauez.

N. 4
ianto a redacçao do projecto a. 90 vicle esse
proJecto.

A Resoluçao n. 23 foi publicacla corn a seguinte
redacço:

CAMARA DOS DEPUTADOS
RESoLJJço N. 23, DE 20 Dx AGOSTO DE 1917

Appoora a porlarja expedida pela mesa da Ca-
macu, cm 6 de setembo-o de 79/6.

A Camara dos Deputados do Estado de Minas Ge-
raes resolve:

Art. 1.0 Fica approvada a portaria expedida
pela mesa desta Camara em 6 de seternioro de
1916, em virtude da Resoluç90 n 22, de 30 de
agosto do m esmo anno.

Art. 2. Revogam-se as disposiçOes em con-
trarlo. 	 -

Sala das SessOes da Camara dos Deputados do
Estado de Minas Geraes, Bello Hojizonte, 23
de agosto cle 1917. - 0 Presidente, Odulon B.
Martins de Andrade. - 0 1.0 Secretarjo, Ed-
gardo da Cunha Pereira. - 0 2.° Secrerario,
- Leopoldo de Luna.

Publicada e registrada na Secretaria da Carnara
dos Depudados, em Bello Ilorizonte, aos 23 de
agosto de 1917. - 0 director, Castorino Maga-
I hães.

Em 5 de setemhro foi devolviclo pelo Senado corn
as seguintes emendas

Ao art. 7, 1°, n. 3. 101 tea—a—en: vez dr
1	 :f:00 	 109. dica-se 191: l3U0OJ( 0,

A) nieslilo 10:00. § C lettra—f.—cin vez do
I?: 0O0o 00, diga-se 15:6Oo0 I,).

'Ac inesrno artigo e 	 n. 3— lleve-se a verija a.
t)OOie)0O.

N. 7

Ac art. 7. 1°, a. 9—lettra—b—depois do palavra
installaç:lo substitua-se pelo seguinte : - das
cornarcas seguintes e de otitras que reunireni
todos Os requisitos da lei n. 663, dc 1913, den-
tro dos limites desta verba: Tres CoraçOes.
Prata, Caratinga, Santa Rita de Cassia, Abre
Campo. Christina, Sete Lagoas, S. C.onçalo do
Sapucahy, .\ragnary e Pvranga..

N. S
Ao lnesnio art. 7, e , a. 9—leltra--d—depois da

palarra_rnunicipaes—accre scente-se:--inclusi-
r' o necessario para a installatio dos tem mos
seguintes e de outras que reunirern toclos os
requisitos cia lei n. 663, de 1915, dentro dos Ii-
mites desta verha : Caracol, Conquista, Bote-
Ihos. Born Despacho, Jequitinhonlia, Fortale-
ia, Prlra Branca, Campesti e, Pirapora. Para-
ivassli, Mercf's e Villa Brasilia.

N. 9

Ao mnesmo art. 7. 	 Ir, n. 15 —lettra - a—em vet.
hr I . Sl :S3SOii0, cliva-se 1. 5S(t 9liis 0.

S. C. -I
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N. 10

Ac niesuto art. 7 e 	 1., ii. 17, depois do 1jo.
accrescente-se : - 20:000StOO para aiixilio
pulaco f1a7.e1ada da l3elgica.

N. 11

Aos inosmos art ig e aragraphc, n. 3'--Iettra
-b-depois da palavra-capital-acCrescento-
se-sendo 30:00( t$000 para acuisiç90 do laho-
i'atorios, material de ensino e instaflacão e
em vez do 50:' OOS000 diga-se &J:0O0000.

N. P2

Aos InoslOos artio e paragrapitu lettra-'-ac-
crescente-se-A' Eseola de Pharmacia e Oclon-
tologia do Gymnasio Leopoldinense-5:0tO0ft

N. 13

Aos mesmos art ac e paragrapho 1etlra-d--d-
pois do Alfenas-accreseente-se-Jacutinga, S.
Joto Baptism.

N.h

Ac art. .7, letira-il-ont:'s da palavra-Bocavu-
va-djua-se•--S. Vicente de Paulo do...

N. 15

Aos inesmos artigo e paragrapho, iettra-e-en,
vez de l:i'OO 000--cliga-se 15: O0€4000.

N. 16

Ac art. 7.° § 1', Iettra-i-depois da palavra-
Capital-accrescente-se-e a Protecora dx in-
fancia do Diamantina.

N. ii

Aos mesinos artigo paragrapho, !ettra-t-ac-
crescente-se - aos dispensarios de . Vicente
do Paulo de S. Gonoalo do Sapucaloy e Pequy
-5i0i a cada lint.

N. 1$

Aos rnesmos artigo e paragrapho, leltra-- 1 -de-
pois da palavra-Diamantina-ein vez do......
1:5O0it0(J diga-se-2:0JOttXl0.

N. 19

Ao rnesmo artigo, lettra-m.- . em vez do 5:uOdIS,
diga-si-4 :000SI)00.

N. 23

Ao n,emo artico, !i'lIra-n_Siippiirna..-c.

Auxiiio a Associaeão Anianle cia Instrucçao e
Trahaiho de Bello Ilorizonte. 3 :0O0000; a As-
sociaio Escolar do Juiz de Fra, 1:200S000
ao Collegio N. S. Auxiliadora de Cachoeira do
Campo, 3:000$000; Associaão das Damas de
Caridade tie Poços tie Caldas, 2:OJOSOO11.

N. 2:

Ao art.7 7.°, § 3.', n. 11 -- Depois do itatitbacury
- acerescente-se - sendo 3u:(OS0€u para in-
stallatão de pequenao ollicinas. e em vez de
(ii :720$000, diga-so 91 :.7?t 000.

N. 2.

Ac art. 70, 3., n. 6- Depois das palavras
Engenh aria dx Capital - accrescentcse - sen-
do 30:000S000 para a instalIaço tie suns offii-

em vez de 50;000S000, diooa-se Sfl;0O000O.

Ao art, 70 , 	30, n. 16 - Depois de Abaeto
em vez de - 6:000SOOI I , cliga-se 5:t)00S0tlll.

N. 2

Ac art. 7.°, 30, n. 16. aecrescente-se - rio
apprendizado agricola do GuaxupO. annexo ao
Seminario Diocesano - 2:5(I0$000.

N. 26

Ao mesmo artigo e §, n. 16, aecrescentese:

Ao Instituto Technico e Prolissional do Alfenas
- 2.000$000.

N. 2

Ac mesmo artigo 0 § C nuineio. aecrescente-so -
A Escola Profissional 1)elfim Moreira'. anne-
a ao Gymnasio S. Jos', do Pouso Alegre,

?:500000: Collegio S .Jooé de Arassuahy......
2:004t 000; a Escola Minoira do Agronornia e
Veterinaria de ReDo Ilorizonte, 2:001tS0C: a
Escola de Commercio do Bello liorizonte......
2 :0(tS000.

N. 28

:\ niesmo artigo e paragraplio, n. 21 - Dopok
de - mineraes - accrescenle-se: sendo ......
50:000()4X) para meihorarnentos locacs e ciii
vez de 39:400$000, cliga-so Stl:IOOS(tjo.

1917 	 .73 Orça a recoil a e tixa a despesa do
Estado para o exercicio do 1918.
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N. 29
Ao iiiesmo arlico 	 paragrapito. n. 2; - 'Sup1 - i-i-ma-se.

N. :)

Ao rncsriio an ian paragrapho, n. 2 - .Suppii-ma-se.

; 	 1)1 ni a 1o',)l a 	 tixa a clepesa do
Estad palo o exor.'icio de 1918.

4-

Ac art. 2i5.—Del' is da. pa. aras Fadra 1 raiaoa.
aecrescente-se - e da cidada de S João Nepo-
riiuceno, abnindo o cl'sdbc - 0 rnais como eta
no artigo.

N. OP

Orça a P ecojia 	 fixa a despesa cI(
ai'a 0 o xerc j C j o de 1918.

N. 11

lo inesero art. 	 , § 3.', n. 29, S Ubst j tuase polose cuinte: - Auxflio ii industpja Pecuaria
289:011080144,

N. 32

Au mesmo riig 	 paragraphe., n . Slea-se.

N. 33
Ao art. 9 - Sup nina- so.

N.31
Ao art. itt. -- 5llpprirna-se.

N. 35

Additiva ao an. i: q. - primeira parte_

Redi,ta.se este artigo do seguinte rriodo:

E' o Presidente do Estado auc torizado. despen-donclo 0 que necessario fr, ate a cjuantja docincoenta contos de rdis, a entrar em accCrdo,
por meio de ,iuizo arhitral, e rios termos dos
arts. 65, § 4. e 31, § 10, da Constitujçqo Fe-deral, corn o Governo do Estado de Govaz.
para que resolvam defiriltivamente as clues -tOes de limites enfre Os dois Estados, ou recoricr aos meios udic.iaos, caso 0 Govern 0 Goya-no se recuse ao arbitrament 0 ; a mandar avi -ventar a linha clivisonia eutre este e o Estado
la Hahia e fazer a cravaçao - dos marcos ne-cessarios, podendo para esse fim, si f ' r preci-so, entender-se e entrar em acccodo corn o Go-
verno daque]le Eslado e despend 0 a necesa-na quantia.

N. 3i1

Ac art. 21 - iipprima-se.

N. 3'

to art. 2i. - Depois das palavras Villa Pedra
Branca, accrescente-se - Ao Hospjtai SantaRosalia do Theophilo Olfonj.

Xo art. S. - aupIrimafli-se as palavras - en-
trar em accCrdo corn a -- ocerescente-se - Ia-
zer doao - e suppriniam-se as palavras -
afirn do fc vendor para diiaão.

N. 1

Ao art. 29, accrescefl1a-5 - 'a a exportaçoo do
fructas Ire scits a em rso'as, hones e horiri-
Ii as.

Ac art. ii n aracnailiO naico - Suppriina-.e

N.12

Ao art. 32. -- Depois cia palavra Estaclo, accres-
cente-se - do acc3rdo iorn 0 piano tine for cia-
horado pela Academia Nactonal de Medicina a
1)010 Governu Federal.

N. La

10 art. 32. - Depois cia paiara auctonizado -
I aceresceniese 	 clesde a.

N. 11

\o art 35. - Depok do- pacoVraS - sentaneja-
dos - aecrescente-se - qua solicitarern - e dc-
pois de Estado - abonando-Ihes gral ida0000
quo for consinada no Reautamento.

N. 4

Ao art. :7. accresceni. _s-.-2 eedei corn cliii-
sub de reverslto o edificio estadoal em que
funccionou o arupo oscotar, 'i. Santa Oasa da
Villa do Peqiry.

N. 4'

Accrescente-Sn - tnt. ... Pica o Podei Execu-
tio anctonizado a entrain em accOrdo corn a
Santa Casa de Bel]o Ilorizonte para liquida:äo
de sua divida corn o Estado, podendo receber.
para soiufão do anesma, hens de raiz no valor
correspondenl° ao dobit quo se venificor.

N. 4T

Art. ... 	 Dfllr' l:i ida , a. 31, § 1.— art.
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3 Orça a receta 	 fi\a a clusjusa do 	 desta lel 	 o I'oder I ecutivo auctorizado,
Estado pa P a o'orcici do 191s.

	

	 desde ia, a reorganilar a inspecSo regional
do ensino, corno julgar conveniento.

N. IS

Art. .. j o poder Execu!iso auctorizado a
ahrir, desde ja, o crodito necessario para pa-
ganiento do excesso iue so vrn ificar no n. 10,
leltra c, do art. 33, da led n • (182, tic 16 setorn-
hro do 1916.

N. in

\rl. ... Flea o Govrnv auelorizado a arren-
dar, on alienar desde j6, a fazenda tie oBairro
AIto,, situada no rnunicipiu da Campanlia e
outras em egiaes condiçes, do accIrdo con
os interesses do Estado.

x.

Art . . . Fica o (;o\ or no cs adoal auctorjzado a
sulvencionar, corn a 1 uantia do urn conto de
r'is por kiloruetrc, a conslrnco do uma es-
trada do rodagern, quo ligue a cidade de Santa
Luzia do Carangola s aguas lirineracs, deno-
minadas do Fervedouro,, no rnunicipio do Ca-
rangola.

N. 51

Art. .. . Fica o Poder Executivo auctorizado a
fazir operaçOes de credito aol a quantia de
inco nil! contos do ulis. repartidarnente por
luatro exercicios, cujo ctsteio será feito polo
producto da arrocadaçtto da taxa de viacao,
afim de ser lea-ado a elteito urn serviço syste-
niatizado de construcçilo e reconstrucçao do
estradas do interesse econornico era1 do Es-
(ado.

Para execuao (10 diposto nste artigo poderd
o (loverno entrar en accdrdo coni as nnunici-
jalidades e corn o Governo Federal.

N 2

Ann. ... Fica o governo do I:st ado aucorizado
a conceder, na vigencia desta id. isencao do
diredto do exportaço pare U conilustirel quo
fr produzido no Etado. corn o intuito do sup-
prir a cleficiencia do canvio e do evitar o con-
surno de lonha pare tl rnrster, urna vez fique
comprovado des exIcrioncias a (lu fr elle
submettido, jr! prona vantajosarnente aus fins
parr que 	 fabricado.

N.5.t

Ar. . . 	 Flea o Poder ceeutivo auctorizado 1
imillir, desdo :1, 	 Cinc 	 eel apolice d

1917 	 13	 ra a reccita e fixa a despesa
Estado pare e cxci eicio do 1918.

Auctoriza o Governo a conceder as 1
cenças solicitadas por Jayrne T
vares Pae, tabelliào em Ouro Finc

a oulros illnccionarios publicos

djvjda pultica l Estado do valor ironical do
urn conto do reds. cda urna, juros do 5 0.

amoi'tizaveis no trazo do trinta annos, para
car 1 producto construir uma estrada de ferro
de Marninho Campos a Born Despaclio, edo-
brando os contra 0o ue forern necessarios
paPa contrucco 2 para 0 arrendarienno do-
10(5 (10 concu'iid.

N. 51

Art. .. . () Pod or Executivo incunib ira a
engenlierris rio Estado, corno julgar reals con-
veniente, e quo inhanr o curso do Minas, o
estudo ssteniatizado das rijuezas rnineraes do
Estado, principalmonte nas regloes reconheci-
das conic mincraliieras, isto scm augrnento do
do op e sac

Paço do nado di Estado do Minas Geraes,
em Bello Horizonti, S de setrnbro de 1917.-
o presidente, Lvindo Ferreira Lopes.—) 1.
secretarro, .los Pedro Drururnond.—( 2. ci-
u rotario. Cam II 	 ic Brito.

Em discussäo, a 1 do setcni1jro, as ernendas do
Senado. forarn ellis approvadas, corn excepçrlo
des de ns 	 e 20. 1 ua forarn rejeitadas.

Dovoividos. nossa darn, ao Senado, a projecto
as ernondas, por aquella Carnara forarn egual-
rnentc rejertadas as ditas ernendas ns. 7 e 20,
tendo side i projocto onviade a sancofo, cc.-
digido conoorn! 	 vincido, no dia IS.

Saneeioiiado

Li n. 1 	 d 2i dc seternbro de 1911

Aprisennado pela Cornissão de Represonia:Ois
e Petrçres em I . di agosto, passou pclas tre-
disciissOcs reiIrnentas nos dias 6, 21 e 2!,
lendo rccebido e mondas na 2 discussao.

A 24 foi enviaclo ac Senado corn a seguino
clacçao final

0 Congresso Leirislaic do Estado de Minas Ge-
racs decreta

Art. 1.0 Fica o ovorno Jo Estado auctorjzaJ
a conceder dois annar de licença, para trata-
mento do neuoeio, aos seguintes senhores:

a) Jayrno Tao ares Paes, tabelhao do secundo
officio da cornarca ic Ouro Fino;

b) bacharel F'rancs:i di Barros Lita Monte
itaso, lutz de din° la cornarca de Rio Claro:

1911 	 II
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Aucico',za 	 i\ erno 1 conceder as 	 Arthur Carlos Moroira, engonheiro do C ' -
iicenças solicitadas poe Jayme Ta- lado:
vares Pars. talle1liio clii (luro Fino,
e a pf'o f nocionarlie 1,fl1Iil'OS. it) Clovis de \ndrade Ribeiro. collecior do Can.-

buqui ra:

Francisco Fees Paulo, escrivilo da coltecto-
na da Campanha:

/) Deocleciano José Bongos, contador e distri-
huidor da cornarca de -. Sehasli0o rio P-
raisO:

'j

	

	 Aihorto de Moraes ci (tti 0, tahellio do 1.
officio da cornarca do Ut:enaha;

I

	

	 Belmiro Braga. tabel101o do 2. 1 officio da cc-
marca do Jniz do FOra;

) carios Ferreira de Meura, contador pantidor
o disinihuidor da cornarca do larhacena:

I ) Olyntho Rodrigues Duarte, escnivito do mdi-
c'ial e notes do termo de Rio José Pedro:

CI José Jaymo Zig-Zag, inspector regional dc
onoino:

1) Cetulio Borges, escnivo eftectivo de paz di'
distnicto de SantAnna de Paths:

Xnl. 2.°. Fica. euuahnenl o, o gr vorno do Esta-
do auctonizado a conceder urn anno de licence
para trataniento do negocios, aos segnintes

• funccionarios

') Garbo Antonio do Alvarenga Macbade. col-
lector do municip o de Piuinliy:

C d. Maria da 8ilveira, profossora da cidade do
1'omba. a parlir do 28 de marco do 191:

d. Rayrnunda Evangelista do Couto, profes.
oora da cidade do Santa Barbara, a partir do
Ii do junho do i0l:

1) ci. Thereza di' Oliveira Sante, profossora d
cidade do Vargmnha:

c) d. Olynthina Cobra tilynth , professora do
orupo Escolar oBornardo Monteir', Ca Ce-

liltal:

j) d. Erc'i I a ,boannita Ferreira rio ] esqnima.
prolossora do Crilpo Escol:ir deMa:iarina. a
partir di' 1.0 do mar yo do 1017:

) di'. Vladimir do Nascirnento Valta.jiiiz do
diroito da comarca do Rio Noro. iiara Irate-
menlo do saudo, oem vencimenlos:

49 -

c 	 'l'ransl lint II) 	 Obsero aleC
Ci

z_______________

191 	 AuctoFiza o Gooerno a conceder as ii- h) Pedro Ferroira Palliares. amanhiense da S.,-
cenças solicitadas por Jaynie Tare- tri d A'iii1tiii'-
res paes, tabelli.'io em (InFo Fino, e
a outros funccionariOs publicos.

Hm 6 do setembro foi devolvido pelo Senado corn
as seguintes emenda°. tue forano approvadas
na niesma data:

Cmendas otTerecidas e approvadas polo Senaclo
ao projocto n. 74, da Carnara dos sF0. Depu-
tados:

N. 1

Ao alt. 1.° : Em vez do 2 annos. diga-se : 1 anne.

N. 2

Ao art. 1.0 accrescente-se

1) Olympio Auguslo de Magalhaes. escrirCo
do judicial e notas da comarca do Pomba.

N. :t

Ao art. 2.°, lettras c e C : Smtpprlmarn-se.

N. 4

Ao mesmo artigo, lettras /i e i, accreseente-se,
depois do oSecretania da Agricultura" : para
tratamento de saude, sern vencimentos.

N.5

Xo art. .°, acerescente-so, ho-fine

9. Martha Klein, para tratarnonto de saude, cciii
y e ncimentoS.

Pate do Senado do Estado do Minas Geraes, em
Bello Ilorizonte, 6 de seternbro do 1917.

0 presidente—Levinclo Ferreira Lopes.-0 1.'
Secretario—José Pedro Drummond. -0 2.0 Se-
cretario-- Francisco de Andrade Boteiho.

No dia 10 fot enviado a saneço, corn o n. 13o,
i'edigido conforme o vencido, do quo se doit
sciencia ao Senado.

Saneeion a (10

Lei n. 701, do 17 do selenobro do 1017

Mario da Matta Machado, collahorador da Se-
cretaria da Agnicultura.

-rt. 3o• Revogam-se as disposiçOes em en.-
trar i 0.

S. C.--7
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5 rCa subordinado a Secretaria cia
Aglicultura o serviio de exiincçao
da formiga sanyo.

1917 	 73 Cra, suhorclinado ti Secretara da
Agritultura, 0 serviço do extincçäo,
da formiga sariva.

(Ill servaçes

Apresentado poles 'as. Redo Junior e outro-,
em 1.0 de agosto, passou pelas ties discusses
regimontaes nos dias 6, 22 e 31.

Em 3 de setenthro foi enviado ao Senado coot a
seguinte redacAo

0 Coni.resso Letjslatvo do Estado dc Minas do-
creta

5rt. 5. Fica creado tim quadro do ii funccio-
narios em commisstto, coin a denonunaçtio de
inspectores arnbulanles.

1. 0 Os inspectores percnbertto urn conto e cm-
zentos ml! réis annuaes e urna diana de 8000
lottO mu rCis) somento nos dias do serviço,
hem corno conducçtto nos casos do inudança
para outro niuniciplo.

Art. 6.' A exeduçtio do serviço de oxlincçao rio
foi migas ora adoplado dove cornear de pro-
ferencia nas zonas do agriculture jtt estabele-
cida.

51

Art. 1.' Flea creado o serviço do extincco cia
formiga saliva, suboeclidado ti ecretaria cia
Agricultura.

Art. 2.° E' o Gorerno do Estado auctorizado:

1.° Conceder favores ale o prazo do 25 annos a
particular ou empresa que Se estabelecer no
Estado de Minas, corn labrica ou venda do
machinas, especificos e rnateriaes destinadoo
i exfincçto do foiniga sa6va.

1.° Taos favores consistiro em

a) Isenio do impostos no Estado:

ii) Intervenço perante a Governo cia Uni3o e
dos municipios para isençao dos impostos joe
incidam sabre taes productos

c) ObtencAo de tarifas favoraveis para importa-
çao e exportaço nos rneios de transporte quo
tozem de favores officiaes.

2." Si fr insuuliciente para a ahastecirnento
no Estado, urna s6 concessão e se otto convier
ii primeira concessionaria fazer outros estahe-
lecirnentos, podertto sm concedidos identicos
favores a outrern corn a condicao de installar-
se em zona dillererite.

Art. 3.° Flea estabelecida a obrigatoriedade cia
extincctto da formiga, entre os proprietarios
confinantes, quando urn delles teuha extingui-
do a do seu terreno on terreno que detenha,
eujo processo sertt estabelecido em rogula-
menlo.

Art. 4,0 0 Governo entrartt em accOrdo corn as
Camaras Municipaes para extincçtto da formi-
ga do municipio, podendo fornecej' machinas
extinctoras, ingredientes, formigas cuyabanas
e techncos para dirigir o serviço.

§ 1 . 0 As despesas correrão metade par conta
dos particulares e a outra metade entre o mu -
nicipio e a Estado, excepto a do technico,
machinas e ferrarnentas.

§ 2." Provada a acçao dos particulares extin-
guindo em silas propriedades a forniiga, cabe-
Ihes unia bonificaçao pecuniaria, calculada
pela despesa do Serviço publico.

-\.rt. 7.° Flea creado urn premio do cern contos
de rCis parts o invento ou aperfeiçoarnento dos
rneios ate lioje empregados parts extinctao cia
formiga sa6va quo rennir inelhores condiçoes
dentro do limite seguinte

s) Preço do apparellio inferior a 1lj0rtX)O (cern
jail rCis).

J Despendlo total atO roil réls (1i)OO) por for-
rnigueiro quo tenha no rnlnirno 50 ninlios on
panellas.

') ltapidez na operaetto, facilidado na applica -
tto, mesmo nos logares morios accessiveis, e

niellior ellicacia.

1) l"roferencia para o quo onipregar rnatenia
prima nacional.

1.' Pera julgamento compor-se-tt ama corn-
rnisstto do dais teobnicos norneados pela Se-
cretania cia Agricullnra o dots agricultores in-
dicados pola Sociedade Mincira de Agnicultu-
ra sob a presidencia do Secrotanio cia Agnicul-
tura do Estado.

Art. 8. Consignor-se-ui annualminte no orta-
menlo estadoal unta verba no minirno do qui-
nhentos contos do rCis (500:OQtt00O) para oceor-
nor as clespesas da presenle lei.

Alt. 90 0 Governo pleiteartt per ante os pode-
rat cia Unitto mcdidas o attailios para a obje-
do desta !ei.

Art. 10. i Governo regularnentarti a presente
loi. podendo estabelecer ntultas ate 1:000$000 e
caducidado das concessOes.

Ar-I. I!. Revogam-se as disposiçOes em con-
I rail).

Pentle do deliler açtto do Senado
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l'ranslol'e pal'a 0 arraial aSei'l'a das
Arai'aS" a sOde do districto do I3rejo
da Passagern do Inunidlpio do 5.
Frandlsc.

70

1,ei n. ;El, do 6 do ',ctembro do 1917

-	 511917 Auctoriza o Governo a auxiliar as
Prefeituras das EstaçOes do Aguas,
entregand (-11105 annua!mente as i m-
portancias provenientes dataxa do
exportao do suas aguas o as que
lenharn side pagas a titulo do ar-
rendamenl o.

Pende do deliheraero do Senado.

1917 Ahona aos esci'ivSes do crime e cxc-
cuçOes crirninaes dat comarcas do
Estado a gi-aiiflcai'So mental de cern
mil rOis.

Art. 1.°. Os individuos que forem offendidos per
animaes Itydrophobos, e que nao tiverem re-
curso para se tratar terão direito a passsagens
do ida e volta nas estradas tie ferro, nos rios
naveiiavois 0 no mar, ate o Rio, Juiz de FOra
ou S. Paulo, e urn auxi!io pecuniarlo de cm-
coenla mil réis.

Art. 2 ". Para quo possam cues gosar de tact
favores per parte do Estado, as ancioridades
locaes pedirao ao Governo corn a maxima ur-
gencia e pelos meios de mais rapida commu-
nicaçao, os favores constantes dot arts. 1, e
1. do 1)l'oiecto.

Art. 3 • 0. Si 0 oftendido não puder viajar sO,
por set mono!', invalido ou incapaz, terti clirei-
to apassagern nas mesmas conditOes a pessoa
quo o acompanhar.

Art. 40 0 Goveruo providenciará no sentido de
serern fornecidas as passagens e o auxilio re-
ferido iramediatamente, afim do quo näo baja
dernora na entrada do ofiendido em qualquer
instituto existente nos logares acima refericlos.

Art. 5.. Itevogam-se as disposi'Oes em con-
trarlo.

Apresentado 1)010 sr. JoSe LisOa em 3 de agos-
to, passou pelas tres discussOes regirnentaes
nos dias 6, 16 e 20, tendo rechido cut 3. unia
ernenda inodificativa do art, 1.°.

1 Em 21 do agosto foi rernetiido ao Senado.

Apresentado pelo si's. Souca Soares e outros eli
4 do agosto, paton pelas ties discussOes regi-
rnentaes nos dias 7, 21 e 1 desse rnez, tendc
recehido t 1 ualro emendas em 2.a discussSo.

Em 31 do agoslo, foi eniado ao Senado, redigi-
do conforme o vencido. Pelo Senado foi en-
viado ii sano'rto eni S de setembro.

SflhI('CiOIIftdO
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Eroroga o prazo constante da 2.par-!Apresentado em 2 de agosto, pelos si's. Paulo
te do alt. 2.° da lei n 671, de 12 de Pinheiro e otitros, passou pelas tres disdussOes
setenibro do 1916, sobre exercicio regirnentaes not dias 4, 2 e 2-1. tendo recebido
da protissoo pharmaceutica. 	 em 2. discussio uma emenda fixatido a proro-

gaço at,é 31 de dezembro de 1917.

No dia 25 foi onviado ao Senado, redigido con-
forme o vencido.

Pende do deliberaçao do Senado

DispOe que na propositut'a de quaes-!Apresentaclo em 2 de agosto pelos sr. Souza
luer acoes e nas causas su j eitasi Soares e olitros, passou em l.a discusso no
a jurisdicçAo voluntaria, os juizesi dia i.
nao podorao recober requerimen- materia foi indluicla, em emenda. no proje-
tos ue nio sojam assignados porj cto n. S do Senado, no qua! constitue o art. 40
bachareis diplomados polas Facul- Vde o art. 4.° da lei n 695, de 14 de setornbro
dades de Direito do Paiz, reconhe-j de 191.
cidas logalmente, por advogados
provisionados e per solicitadores. 	 0 Proiecto pende de 2.a discussao

DispOe quo os individuos quo forem!Apresentado em 2 de agosto pelos srs. Baeta Xe-
ollendidos por animaes hydropho vet e outros, passou pelas tres discussOes re-
hoS e que nio tenharn recurso para girnentaes nos dias 1, 21 e 24, tendo recehido
se tratarem, teräo direito a passa-I em ?. duas emendas.
gent de ida e volta nas estradas de L 25 foi enviado ao Senado corn a seguinle re-ferro ate 0 Rio, Juiz de FOra on S
Paulo, e a um auxilio pecuniario dacão
tie 5)i0ttO. 	 0 Congresso Legislativo do Estado de Minas Ge-

I raes decreta

I )bse i'vaiOes

presentado pela Corninissao de Carnaras Mum-
cipaes err, 3 de agosto, iassou pelas trot di-
cutses re imentaes em 6, 17 e 23 e foi euviado
ao Senado a 2! corn a redacão corn que foi

p resent ado.

\Tc dia 5 do selenibro foi devolvido pelo enado
corn uma ernenda anipl lativa, que foi appro-
vacla.

'o dia 10 foi rernettido 0 sancço, sob n. 132,
redigido conforme 0 vencido.

ancci,tnado

Lel n. ' 3, do 17 do scteiihro do 1917

Xpres'nl ado pela ConlmisSao do Orqainonto
Contas cm 3 do agoslo, patton pelas trot dis-
cussOes regirnontaes em 6, 17 e 20 desso UICZ.

A 21 foi enviado ao Senado corn a mesma reda-
c-rio corn quo foi apresentado.

Em 5 do setemhro foi enviado a sancçao pe!o
Senaclo.

Saitecionado

0
0

0
0 	 0V
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	 Appiola as ronla 	 ii exerciclo dc

P110.

Pende de deliheraçfto do Senado
	 Lel n tP. do 1! do se'occhro de 1917
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.uctoriza o Govorno a ret ar em ia- Art. 2° 0 pagamento do aux6io constanto dot-
vor da Sociedade PromotOra daDe- ta lei se fat-ti pela fétuta estabelecida no adCl1-
lesa do Café, corn sde em S. Paulo. do ou contracto line a Secretaria das Finanças
5 0 / 0 

da ari-ecadaçiio da taxa de 3 celebrar com a referida Sociedade.
francos, ourO. cicada pola let n.
42-I de lti6. sobre cada sacca de Art. 3° A p:'esente tel entrar:i em vigor desde
sessenta kilos do café, 	 a data do sua pnhIicaço.

Art. 4. Revogam-se as disposiçOes orn con-
trario.

Enviado 6 san-ç:ic pete Sonado 	 S de setoinil 0

do 1917.
Sa ileel on ado

I-i n. 706, de 17 do tete:it o de 1917

Determina I_i l_Ic sut-6 reforiiado nos Apresentado pelos sr. Retto Junior e 011110,
ternios da leuislao ow vigol o 	 em ¶1 do agosto, foi apprc';ado em 1.' dis-
oilicial on praça ice, tendo sido 	 cussão, no dia 22. 	 -
julgado incapaz para o servito mi-
litar. nCo requerer sua reforma den- 	 Pende de parecer itara 90 discussCo.
tro do prazo de 90 dias.

Roorganiza a Caixa Benoficente da Apresentado pelos srs. Souza Soares e outros,
For;a PlIblica. 	 cut 9 de agosto, foi appi evade em 1. discus-

sao no dia 2.

Ponde de patecer para 2.0 discussCo.

1917 j 	 S-I

1017	 55

1047	 86
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Apresenlado pelos srs. Souza Soares e outico
em 6 de agosto. pas-ou pelas tres discussécs
regimentaes nos dias 8, 21 21, tendo recehitlo
eniendas em 2. discussflo.

Em 21 do agosto fol onviado ao Senado corn a
sei.ruinte iedacçtio final, feita confoiine o von-
dde

o Congrosso Legislative do Eslad de Minas
Geroes decreta

Art. 1.0 Fica o ooverno aulorizado a conceder
é empresa ou a particrilares tine rnaiores vanta-
gens oflerecerem, privilegio nos teitnos da to-
gislaçi'to em vigor. para a construcção de unia
etirada de ferro ou linha de bondes a electri-
cidade, quo partindo da cidade de S. Sebas-
tião do Pat-also ye a S José do Capetinga, di-
visas corn o Estado de S. Paulo, passando
per S. Thomaz de Aquino.

Ait. 2 ° 0 governo, verificadas as condiç-Oes da
estrada, podere conceder o auxilio estaheleci-
do pela tel n. 659, do 14 de seteinbro do 19k.
nos ternios do respective regulamento.

Art 3.° Revogarn Se as disposicoes em con- -
1-31-10.

l-ni de solembro foi onviado ohsancç0o lelo So-
nado.

0 	 Ti-ansurn pl (0
- 	 0)

0
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it1 83 Auctorl7a o Coo-rn a encoder a
quern mais vantagen 0 IlOICUOl 1ri-
vilegio pala a constiucio de urna
estrada de ferro ott inlet do bondes
é electricidade entre a cidado de S.
Sebasti3o do Paraiso e 5. J006 do
t'apetinua, nas dive-as cciii o Esla -

dodeS. Paulo.

iaiiceioiuetJo

Lc-i n. Ot)0, de 11 do setemiro do 1917

Auctoriza o Governo a retirar cut fa_ ! Aprosenlado pete Sr. Alherto Aivaros cm Ii do
vor da sociedade Prontotora da De- agosto, passou pelas tres cliscussOos regimen-
fesa do Café, corn séde ems. Paulo, taes em 8. 17 e 22 desse nlez, tendo recebido
5 o/ da arrecadaço da taxa de 3 emendas em 2.0 discussfto.
francos, euro, creada pela Iei n.
124, de 1006, sobre cada sacca del 21 do aosto foi enviado ao Senado cciii a so-sessenta kilos de cafe. 	 cuinte redacoCo

0 Congresso Legislative do Estado do Minas Ge-
taos decreta

Art. l.° Da arrecadaCo da taxa do tres fran-
ces, euro, sobre cada sacca do sessenla kilos
do café, creada pela Lei n 421, de 16 do agoslo
de 1906, 0 governo lica auctorizado a relirar
5 0 / 0 em favor da Socieulade Proniotot-a da Do-
fcsa do Café coni sédo em S. Paulo.

Paragrapho unico. Essa impor-tancia SCia itlipli-
oada oxciusivarnente na defesa e pi-opaganda
do cat- no extrangeiro e no paid.

Auctoriza o Governo aauxiliar a con- Apresentado pelo Sr. Viviano Caldas e ouBos
strucçao do urlia estrada de roda em 14 de agosto, ioassou pelas trot dis-
gem ligando a cidade de Prados e cussöes regirnentaes em 22 e 24 desse mez
a séde do districto de Dores de e em 3 de seternitro, data em que ioi en-
Campos a estaao de Prados, na viado ao Senado. coni a seguinte redaco:to
1. F. 0 do Minas. 	 conforme o vencido em 2.0 discussao:

O Congresso legislative do Estado de Minas Ge-
raes decreta:

Art 1. Fica o Governo do Ettado auctoiizaclo
a auxiliar a construcçao de nina esti-ada do ro-
dagem que ligue a cidade do Prados e a séde
do districto de Déres do CampUs ti estaçao de
Prados, nit E. F. Oeste do Minas, e da cidade
do AraxC Cs fontes dat aguas mineraes, flO lo-
gar denominado Barreiro, corn a quantia de
2:0(4JSCOO per kilometre, no maximo.

Art. 2 0 0 auxilio seré prettado 6 Cantata Mu-
nicipal de Prados e C Prefeitura do At-axe, a
particulai-es tu a empresas, por estes organiza-
das. de accCrdo com a lei n fl, de 14 de Se-
tembro do 1915, e nos termos do seu respecti-
ve regulamento, sejarn ou näo as estradas
apropriadas C circulao de autornoveis e mes-
noo quo a extensCo destas estradas seja inferior
a 20 kilometros.

Art. 3.° Revogam-se as ditpoti;Oes em centra-
l-jo,

Pende do deiiberacCo do Senado.

1917
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disposiçOes relativas ac re_I
gimon tributario do Estado.1917
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lOU 83 Aue[ot iza o Governo a pagar aos fun-
('c:onar:os de justh;a das cornarcas
do P omla e S Gonçalo do Sapuca-
tic' 3 importanCia das custas a que
r'ro tireito,conforme os mappas cue

-onlaram. relatives ac p ' mel-
[C, -omestre de 1916.

1917 I 89 Co:i o. disposit;Oes re1ativa- ao ilan-
:' d.c arvores na area do terras

nTh 31-4 aproveitacla para o plan-
ti' d:± cereass.

90 	 Co 	 disposiOes relat ivas cc Ce-
Ci1lutar-io do Estad,

01) ser vaç 'e

\presentado pela CommissOo de ConsltIuio,
Legislacao e Justiça em 16 do agosto de 101i,
passou pelas ires discussOes i'egimentaes no
dias 20, 25 e 31, tendo recebido em ". • e 3
ernendas estendendo esse favor aos funcciona-
rios ulas comarcas do Juiz de Fcra e Passos.

Frn 3 de selembro foi enviado ao Senado, redi
cido do accordo corn o vencido.

Pencle de deIiheraao do Senado

presentado pela Conirnissao do Agricul1ur' c
Industria em 1$ de agosto. paou pelas tN-o
discusodes regimentaes nos dias 22 0 5 do
agosto e 3 do setembro. tendo sido enviado ao
Senado nessa ullima data, corn a mosma to-
dacçao com que foi apresentado.

['code do delibera;ico do Senad'.

Resultante do disposiies destacadas Pela ('em-
rnissäo do Redaceao, em 20 do agosto, do pro-
edo n. 13. a approvado em 3 discussão. foi

immediatamenle enviado ao Senado corn a so-
guinte redacçAo, nessa mesma data appro-
vada.

0 Congresso Legs1ativo do Estado do Minas do-
C rota

Art. 1. 0 Fica o Governo auctorizado a restitui'
os dinheiros proveni'ntes de emprestirnos do
cofre de orphaos, dos hens do ausentes e do
defuntos e de outras origens.

Al-I. 2 ° Continda a ser de 8 0/, a taxa do liii-
poslo sohre a exportaçao de café.

Art. 3.' Nas prorogaç000 do prazos do contra-
ties de privilegios para a constritcçao de Os-
tradas do ferro, quando desse acto näo resul-
tar onus para o Estado, a cobranca do irnpos-
to do trovos e velhc,s direitos seré feita do con-
formidade cent o disposto no art. 40 n. 8. do
dec. n. 1.378.

Paragrapho unico. Na prirneira prorogaçao ser,i
do tim vigesimo do imposto pago par occasiäo
do sor lavrado o contracto, na prorouaço so-
guinte será de dais vigesimos, e assim per
doanie, computando-se sernl're lint viice.irno
rara cada nova prorogaçao

All .1.' IC mantida i'm 4 '/, a taxa do exporta-
63o do gad cavallar, rnuar e suino. oisc-r-
vanclo so quanto ao svstorna do arrecada0o 0

e gular,ienlo approvado lOb dec. n. -1 -lui, do
10 do /unho de 1915.

1)1) se rvaç 005

rt. 5 E' do 8 0 /0 ad calo,'ecn o imposto de
exportaç0o de borracha, em hrtito, e (Ic cascas
de madeira, para itso do corturnes e tintu-
rarias.

Art. 6.0 A taxa de estatistica a quo so refere o
art. 8. 0 da Iei n. 393, do 19 do setembro do
1904, passard a ser de um real per kilo, e re-
cahiré sabre todas as mercadorias no inclui-
das na pauta, ou quo sahirem do Estado de-
rolvidas, em retorno, ou par qualquer fórrna
este jam isentas do imposto do exportação.

Paragraplio unico. Ficarn sujeitas ao sello do
trezentos réis em uma das vias as guias quan-
titativas de exportação do generos corn inopos-
to a pagar e ,uaesquer outras, exceptuadas as
a quo se refere oste artigo e as utile servirem
par-a recolhimento, por parte do funcciona-
rios, de utuantias pertencentes ao Estado.

Art. 7•0 Os peculios, seguros, prernios, Os he-
neficios pagos pelas associaçOes do mutnalida-
do, qualquer que soja a sua fórma e tim, ficam
sujeitos ao imposto de 3 /,, sotani as beneficia-
rios bier deiros dos associados ou extranhos,
expedindo a Governo as necessarras instrucçOes
pat-a a respect ira cobranca. quo nAo recahiré.
senão sobre a importandia effectivamente paga.

Art - S. E' fixado em 7 l;2 0,0 o imposto do ox-
portacão das madeiras, quo serao dividas
em treS categorias, de accordo corn as respe-
ctivas qualidades, para os effeitos do valor
commercial, clue deve ocr r,iencionado nas pau-
las mensaos.

Art. 90 Ficarn isentos de imposlo de exporta-
çtto as doces, queijos e fructas quo, proceden-
tes das estaçOes do Aguas do Caxainbu, Lamba-
ry, Cambuquira, Araxá, S. LouronçO e Poços
do Caldas, tizorem parte da bagagem dos ac[ua-
ticos, ate 5 kilos para cada um despacho.

Art. 10 .A taxa do imposlo do transmiss0o por
dcaçto inter-vivoso e sernpr'e do 6 %, dividida
ogualrnente entre o Estado e as municipios ox-
ceptuada a partilha do ascendente, em linha re-
cta, quo fica sujeita aos niosmos impostos da
successo testada on intstada.

Art. 11. A taxa do inoposto territorial e do
9,4 0 'quatro decimos por cemi sobre o valor
venal reunido das tcrras e bemfeitorias, depois
do deduzidos rinte por cern (20 0 /0 ) desse valor,
ticando fixada em 20 0/, a multa dovida pelo nOo
paganoento na epoca legal.

Art. 12. 0 imposto do 5C(WX) quo recáe sobre
o mercado de gado do u 1 ualquer espodlo do clue
irata o n. 32 da tabella B - annexada ao dec.

ts_ 	 (-.[-t
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Cont'i1I disp iOe relatvas ao regi
men trihuiario do Etado.
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It'll Gontém disposiyes relativas ao re-1
gimeli trihittari di Esi ida.
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uhservaçues

n. 2.993, de 1910, é extensivo aos neoian1e
de gado on invernistas que o comprani niagro,
para vendel-o gordo.

aragrapho unico. Continda em vigor o dispos-
to no n. 6 do art. 9.°do dec. n. 2.993, de 24 de
novembro de 1910, quanto a isençio do paga-
mento do imposto de industrias e profissOes
por parte dos proprietarios de fazendas pasto-
ris, cluer j uanto a criatao, engorda e venda cle
gado, quer quanto t manipulaçao de seus pro-
duc tos.

.rt. 13. Os presidenles e directores de socied.x-
des on associaçOes de mutualidade e compa-
nhias congeneres ficam sujeitos ao imposto de
industrias e profissOes, de que tratam os ns.
10e3datalje11aB, dodec. 11. 2.993, de 24 de
novenibro de 1910 ex vi' do que preceituain os
arts. 21 e 23 da Iei n. 613, de 18 de seteiiibro do
1913, quor tenliam vencimentos, porcentagens,
ou ordenaclo, quer tenham cornmissão.

Art. 14 .A disposição do art. 1.°, uliieza aliiieii,
da lei n. 578, de 22 de agosto de 1912, nfio esta-
belece a isenyro dos impostos de inscripção e
transcripfio das escripturas e contractos de
valor superior a vinte mu contos de rêis, nias
apenas determina que este será o valor maximo
para o calculo da cobrança daquelles impostos.

Paragrapho unico. As escripturas e contractos
quo tenliam o valor ate vinte mu cantos de réis
estao sujeitos ao imposto do n. 7, da tabella ii.
2, do dec. n. 1.378, de 7 do ahril de 1900.

Art. 13. 0 impostO de exportaçao do ferraduras
é de dez réis por kilo.

Art. 16. 0 imposto do exportaçào a que esti sli-
jeito o gado vacum obedece as seguintes dispo-
sicOes

a) gado para cdrte ou tralialho (bois, gairotes
e vaccas velhas ou inutilizadas para cxiaçao e
reproducção), transitando pelas feiras on pon-
los privilegiados, determinaclos ciii regularnen-
tos fiscaes, por cabeça, 4000

h) idem, idem, näo transitando pelas feiras ou
1)ontos privilegiados determinados em regiila-
mentos fiscaes, por cabeca, 10$000

c) vaccas de criar, novilhas e bezerras desniam-
rnadas, transitando pelas feiras on pontos pri-
vilegiados determinados em regulamentos fis-
caes, por caheça, 8S000;

d) idern, idem, näo transitando pelas feiras ou
pontos privilegiados determinados em regula-
mentos fiscacs, por cabeça, 12$000.

)Iserva Coo

Paragraplio unico. I. isenta do imposto a cria
que acompanhar a vacca. emquanto estiver
no periodo de aivarnmentaçäo.

Art. 17. A taxa a que se refere o art. 45 do
dcc. n. 4.400, do 16 de jutiho Ic 1915, e quo
será cobrada sobre cada conheciniento, não
poderá ser inferior a 100 réis.

Art. 18. 1) 5db duo de 301i réis a itue se refe-
re o a r t. 67 do dec. n. 4.400, do 16 cle junho
de 1915, so recahiri sobre Os conhecimentos
em que o imposto a ser arrecada'lo seja egual
on superior a 5000, quaesljuor qite sejam as
estaçdes arrecadadoras.

Art. 19. As ares e animaes silvestres ficain
sujeitos d taxa flux de 5 réis pm kilo, quando
e xportada s.

Art. 20. As dbms de 1 ualquer ospecie pagaro
a taxa de 2 0, quando exlortada.

Art 21. Fjca reduzido a 10 °, o imposto sobre
coti ros.

Art. 22. A taxa devida aos concessionarios de
feiras de gado, em virtude de coniracto, será
paga qualqiier que soja o destino do gado que
entrar na feira.

Art. 23. 0 imposto de exportaçao do mango-
nez é fixado de qnatro a oito per cento ad-
velorem e em urn a tres francos, euro, pr
toneladas.

1 0 imposto ad-rabocenr seré de quatro por
rento, seis por cento e oitc' por cento, confor-
inc o valor official da paula quo fér respecti -
varnente inferior a trinta mil rOis, do trinta a
c1 uarenta mu réis, on superior a quamenta mit
rids, per tonelada do manganez, transportado
para fOra do Estado.

2.° A taxa em ouro sore dc urn franco. doio
e tres francos, segundo o valor ollicial do
pauta fr respeciivamento inferior a trinta
mu rCis, de trinta a quarenta roil rids on su-
perior a quarenta toil iéis por tonelada do
manganez exportado para o extrangeiro.

Art. ILA disposiço do arligo precedente en-
trarO em vigor desde a data da publicaço da
presente lei.

Art. 25. Fica descbe 10 proltibida a alienaçrio,
por titubo gratuito ou oeroso, do dominio dire-
cto de terreaos iartencentes ao niuriicipio da
Capital. 05 qities canot ituem o sen patri-
mon i 0.



ontonl dispositöes relativas ao
uirnen tilt)litaiio do Estado.1o1 I 90

90 ContOm dispOScOe5 relativas ao rog
mn trihU t ario do 	 - -

91 Considera conlo ntiuiç0o do liti-
lidade puhlica a Bihliotheca Cal-
dense, mantida na cidade de Cal-
das.

93 institue o Iundo agrariO. destinado
exciusivamente a favorecer os 1a-
vradores do Estado.

1917

95 Proroga por Inais dois annos o praz
de que trata a id n. 675 k de 12 cb
setembro de 1916.

1917
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Paragrapho unico. 0 Conselho DeliheratiVO,
instituindo o aforamento, fixará o fOro ou pen.
500 e Iaudemio, aos quaes flcaro ohrigaclos os
foreiros.

Art. 26. Fica estaUelecida a taxa de trezentOS
rOis per metro cuhico de lenha que fOr Vendida
a estradas de ferro on em grande escala, escri-
pturada essa receita pela ruhrica Industrias e
ProflssOes.

Art. 27. 0 iniposto de exportaOO do zirconiO fi
do wolfrarnio será cohrado na razOo cia taxa de
4 O	 d-ra1oieifl.

Art. 28. E' fixado em 8 0o ad-valorem a taxa de
exporta0o da mica heneficiada, e em 6 ada
mica em bruto.

rt. 29. Fica instiluida a taxa de cern réis. de
norninada .taxa de diversOes" que recahirá so-
bre cacla bilhete de ingresso de espectaculos
ou diversOes pagas, qualquer tue seja 0 seu
valor. 	 -

Paragraplio unico. 0 Governo expedirá regula-
mento estabelecendo o modo da cohrança e
inipondo multas aos infractores.

Art. 30. Fica arbitrada a gratificaçiio de 15
rOis para os vigias-flscaes e de 5 réis para Os
vigias auxiliares, p' sacca de café exportado
pelos respectivos pontOs.

Art. 31. Fica o Poder Executivo auctorizaclo a
suspender, desde já, temporariamente quaes-
quer outros services de caracler administrative
do Estado, scm prejuizo das dernais auctoriza-
çOes para reducçao de despesas já constantes
desta lei.

Apresentado pelo Sr. Bernardo Guimarães e
outros. em 21 de agosto, foi approvado em 1.
e em 2. discussSO nos dias 25 e 31.

Pende ile parecer para 3. discussäo

Apresentado pelo Sr. Argemiro de Rezende cm
21 de agosto. foi approvado em 1. discussãO,
no dia 24.

Pende de palecer para 2. disdussão

Apresentado polo sr. Alberto Alvares cm 25 de
agosto, foi approvado em 1. discussão no dia
31.

Pende ci parecer para 2. discussão

ApresentadO pela ComrnissãO de Camaras, Muni-
cipaes, em -1 de setemhro.

Pende de 1.' discussSo

Apresentado pelo si. Ignacio Murta e outros em
6 de setembro.

Em 29 de agosto tot enviado a sanc';Oo pelo e-
nado, coino foi communicado em officio dessa
til..it a.

SaIICCiOfla(lO

Lei n. 30, Ic 17 de setembro dc 1917

1917
	 92 	 Reo1a a cut stitni-OC los ilizos 1flhi-

nicipaes.

1917
	 94 Fixa as divisas entre os municipios

de Bomfirn e Ouro Preto.

1917

Art. 32. ContinOa em vigor a disposiOo do art.
31 da lei n. 533, de 24 de setembro de 1910,
niantida no art. 22 da lei n. 617, de 18 de se.
tembro de 1913, e reprocluzicla no art. 42 da
lei n 646, de 8 de outubro de 1914, relativa ao
pagamento de custas aos escrivães do crime
nas comarcas de 3 • a entrancia, sendo esse pa.
garnento feito pela verba de custas em proces-
so crime. 	 -

96 Auctoriza o Governo a mandar regis
trar nas Repartides competente
os titulos de agronornos expedido
pelas Escolas de D. Bosco, da Ce
choeira do Campo.

Pende dc 1. discuss0O

Apresentado pelo sr. Ignacio Murta e outros, em
8 de setembro.

Pende de 1. discnssão

Art. 33. Os pagamentos de auxilios constantes
do cap. 2.°, § 1.0, art. 29, n. 30, são subordina-
dos a condiçao de flscalizaçao do Poder Exe-
cutivo corn as instrucçOes da Secretaria do In-
terior.

Art. 3-1. Revogarn-se as dispositOes em con-
trario.
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I	 Projectos iniciados na Cafflara dos Deputados em annos ante-
riores, que tiveram andamento em 1917

0

0
0
0
< z

191J 9

1915	 10

1915 	 32

T1.tnhllT 	 ObservacO's

Auctoriza o governo arestituir a viu- Apresentado cm [91.
va do fbi do thesoureiro da Rece-
hedoriade Minas—Antenor de Pau- Offerecido para 2.' discussão em 1. de agosto
la Andrade—a importancia por elle de 1917, foi a ella subntettjdo noj dia 1, sendo
recebida em notas falsas, quando rejeitado.
em exercicio daquelle cargo.

Arcliivou-se

Auctoriza o governo a contar ao alfe- Apresentado 'rn 1015.
res José Eufrasio de Toledo, para
os effeitos de sua reforma, o tempo Offorecido para 2.a discnssao em 1.0 d agosto
de 6 annos e $ dias. 	 de 19fl, foi a ella submetlido no dia 4, sendo

rejeitado.

Archivou-se

Auctoriza o governo a rest ituir a Se- Apresentado coo 1015.
bastio de Freitas Ferreira, ex-col-
lector de Uhé, a quantiade 423000, otierecido pata 3. discussão em 1.0 do agoslo,
subtrahida em estarnpilhas, da col- foi a ella submettido no dia 4, sendo rejei.
lectoria entao a seu cargo. 	 tado.

A rchivou-se

Auctoriza o gorerno a inandar regis- Apresentado em 1916.
trar nas repartiçOes competentes Os
titulos de agronomos expedidos Em 21 de agosto de 1917 foi devolvido pelo So-
pelas Escolas de Agronomia de S. nado com uma emenda fazendo conoprehender
Joao dEl-Roy e Bello ilorizonte. 	 no projecto a Escola do Engenharia do Juiz de

Fóra.

Esta ernenda entrou em discussao e foi appro-
vada no dia 23.

Em 25 foi approvada a redacco final, feita con-
orrne o vencido, tendo sido o projecto envia-

do sanco, nessa data, sob n. 124. do tue se
dou sciencia ao Senado.

Sanceionado
Lei . G96, do 31 do agosto do 191 (é esta a ro-

ctificac.o constante do Minas Geraes do 24e
25 do setembro a lei publicada corn o n.
Entretanto 0 registro geral de leis a dfi como
ahaixo

I,ei n. COG, do 11 de selembro do 1917

1916 	 it)

S.C.—J



Em 1. de setembro foi approvada a redacçao fi-
nal, feita conforme o vencido, tendo side nessa
data enviado o projecto a sancçao sob n. 125,
do quo se deu sciencia ao Senado.

Ao art 1.° Accrescente-se to-fine : e Os titulos
de pharrnaceutico quo forem expedidos pela
Escola do Odontologia e Pharmacia de Bello
Ilorizonte.

Sanecionado
Oa

ubstitua-so 0 art. 2.° polo seguinte

66 -

E	 Transunipto 	 ibservaoes

1916

0
00	 0-
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o53

Apresentado em 1916.

Devolvido polo Senado em 25 do agosto do 1917,
corn umaemenda orandando supprirnir no art.
1.0 Os algarismos que representavarn a impon-
pontancia das custas, foi essa emenda submetti-
da i discussAo e approvada no dia 31.

Toi'1r1,ui 	 I

AuctoriZa 0 governo a onandar regis-
trar nas repartiçdeS competentes
os titulos de agronomos conferidos
pela Escola Agricola do Larnas.

Observaç3es

Apresentado eni 1916.

Em 30 (Ic agoto de 1917 foi devolvido polo ena
do corn as seguintes emendas, approvadas em
1.0 do setembro

43 Auctoriza o govorno a pagar os func.
cionalios do fôro da coinarca do
Serro as custas por elles vencidas,
eel processos crimes, no 3.° tn-
mestre do 1914.

1916 	 44

1916	 46

Manda conlar ao capitito Francisco
Ferrcira do Andrade, para efleilo
de sua reforma o tempo de serviço
que tern, f6ra da Bnigada Policial.
eon cargos de nomeaçAo do governo
do 1stado.

Torna extensiva aos Sscrelarios de
Estado e Chefe de Policia a dis-
posiçao do art. 19, da lei n. 588, de
6 selembro de 1912.

Refunde Os prolectos ns. 38 e 41, so-
bre liceneas a funccionarios Pu.
91' cos.

Auctoniza o governo a contar em do
bro, para etreito da respectiva re-
fonma, o tempo em que o tenente
da Itrigada Poiicial—JoAo Antonio
Teixeira Lages—esteve commissio-
nado pelo governo federal no ser-,
vho de protecc8o aos indios e lo-
calizaçao de trahaihadores nacio-
naes.

Lei n. 687, de 3 de setembro do 1917

Apresentado em 1916.

Em 1. discussäo, em 6 de setombno de 1917, foi
rejeitado.

Archivou-se

'Apresentado eni 1916.

Rejeitado pelo Senado em 16 de agosto de 1917.

Archivado

Apresenlado em 1916.

Approvado e reonettido ii sancäo pelo Senado
em acosto de 1917.

Sanecionado

Lei n. 683, do 21 de agosto do 1917

Apresenlado em 1916.

Em 16 de agosto de 1917 foi appnovado em 2.
disc ussAo.

Pende de 3. cliscussão

Flea prorogado p1- mais 3 annos o prazo a tile
so refere o art. 5.° da lei n. 602, (10 12 do se-
tombro do 1913.

Parairap1io unico. Emquantc não flndar esso
prazo, no poderao ser concedidas polo goven-
no do Estado sob qualquer pretexto, regalias do
equiparacäO a Escolas Normaes do Estado a es-
i ahelec imentos de ensino manticlos por partidu-
litres, 00 por municipalidades.

3.

Accrescente-se onde convier o seguinte

Ait... Nos estaholecimentos do ensino equipa-
rados tis Escolas Normaes do Estaclo a cadeira
do Portuguez sec regida per brasi-
leinos, sob pena de cassaçiio das rogalias do
equip araç ao.

4 a

Accrescente-se onde convier o soguinte

Art... As nomeaçOes inteninas para 0 inagiste-
rio P mario do Estado so poderao ser feitas
(1uando, annunciados per 2 vozes o concurso
para o provirnento de uma cadeira vaga, 1lO
se inscrovorern candidates, ou forem dies inlia-
hilitados.

i. () governo do Estado providonciará para
iu seja annunciatlo o concurso para provi-
tisento detinitivo de cadeiras aagas, ou provi-
das inteninainente apOs a publicação da presen-
to lei, toda vez que algurn candidato ao magiste-
110 0 requeira, tendo preferencia para a no-
meaçrto o pnofessor tue est over regendo a ca-
deira inteninarnente, uma vor quo elle se habi-
lite devidarnente no concurso, salvo o direito
confenido aos Normalistas.
90 1)esde que o governo do Estado verifiijuu
que al guru dos professores interinos nãc dispOe

1916
	

48

1916 	 49
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1916 I 55 Auctoriza o ioverno a conceder re- Paço do Senado do Estado do Minas Geraes, em
forma, coin todos os voncimontos. Bello Horizonte, 1.0 (10 setemhro de 1917.—O
ao soldado Francisco Felix do presidente, J. Buono Brando -o i.° secreta-
Araujo. 	 rio. José Pedro Drumrnond.—O 2.° secretario,

Carnillo de Brito.

.-o art. 1.°, lettra-a, siibstitua so pelo seguin-
Ic

0) A conceder reforma ao soldado da Brigada
Policial, Francisco Felix do Araujo, corn os
vencirnentos proporcionaes ao tempo de sor-
vicos, por ter ello so invalidado em serviço
pul)lico.

N. 2

Ao art. .°, leO ra—b—suppt lila-se.

Ma ncciona do

Let n. t391, de 11 de setenibro de 1917

Cria urn fundo especial destinado ao Aprosentado em 1916.
custeio dos encangos resultantes do
accordo financeiro realizado pelp
Estado em Paris, em 1015, bern Em 23 de agosto do 1917 fom devolvido pelo Se-
como ao resgate de titulos dx divi- nado corn as segnintes etnendas (3), q	 foram
dx externa e interna. 	 approvadas no dia 31

1916 I 58

—68-
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1916 	 53 Auctoriza o governo a mandar regis-
trar nas repartiçöes competentes
os titulos do agronornos conferidos
pela Escola Agricola de Lavras.

Tran sum pto

dx capacidade profisiona1 on moral precisa
para o exercicio do rnagisterio, deverá decla-
rar vaga a respectiva cadeira, e mandar an-
nunciar 0 conCUrSo para seu provimento defi-
n iti ye.

OhservaOes

§ :t.° Fica manticla a regalia conferida pelo an.
1.0 da lei n 602, do 12 de seternbro de 1913,
aos pi-ofessores interinos noineados anles da
data da publicacflo desta lei.

Nessa mesma data foi approvada a redacção
final do projecto, feita confornie o vencido,
lendo sido olle enviado i sanccao corn o n.
128, do que Se den sciencia ao Sonado.

Lii n. 	 1, dn 17 do seiomhro do 1917

56 toresenta10 	 iti loll:.1916 I Aucloriia roverno a conceder a
José Lutz Ponip6u da Silva, 2. no-
lane puhlico da comnarca do Cam-
panha, urn anno do licen6a, em
prorega0. Pra tralaniento do
saud

Lei n 604, do 25 do agosto de 1917

Accrescenle-se onde convler o seguinte

Art... Constituo renda das Caixas Escolares, e
será ella distribuida de accOrdo corn as instru-
ccOes da Secretaria do Interior, a parte dos
vencirnentos que Os directos de Grupos Esco-
lares. professores prirnarios, porteiros e ser-
ventes de estahelecirnentos de instrucilo pri-
maria deixarern do receher por qualqner mo-
I iv o.

Paco do Senado do Estado de Mines Geraes, emit
Bello Horizonte, 29 do agoslo de 1917.--O Pre-
sidente, Levindo Ferreira Lopes.—O 1.0 Se-
cretario, José Pedro Drumrnond—O Secre-
tario, Carnillo de Brito.

Em 3 de setenibro foi apresentada e approvada
a redacçao final, feita conforrne o vencido, e,
no dia 4, foi o projecto enviado a sancçao
corn o n. 126, do title se deu sciencia ao Se-
nado. 	 -

Sanccionada

anceionado

Em 18 do agosto do 1917 foi devolvido pelo Se-
nado corn seis ernendas supprirnindo as leltras
a, I, c, e, f, h e, portanto, concodendo a li-
cença apenas a Joo Antonio de Arnorirn e a
Joao Eugenio Ferreira Lopes. Essas ernendas
foram approvadas no dia 22.

Em 2:1 foi approvoda a redacçao final do proje-
oto, feita confornie o vencido, e, no dia 2!, foi
elle enviado it sancço sob n. 123, do que so
deu .sciencia no Senado.

Sntmccionado

1916Lei n. 600, do 10 de setembro de 1917

I 55

Fixa as divisas do districto do Julia- Aprosentado em 1916.
by, antigo iltalé, do rnunicipio de
Conciuista, corn o districto da séde Em 21 de agosto do 1917 foi offerecido para 2.
desse rnunicipio. 	 discussäo.Apresentado em 19:6.1916 Auctoriza o governo a conceder to-

forma, corn todos os vencimentos,
ao soldado Francisco Felix de
Araujo.

Approvado em 2.0 e 3. discussOes nos dias 23
o 31 do agosto, em 1. 0 de setembro foi appro-
vado em redaccAo final e enviado ao Senado.

Enviado it sancl)ao pelo Senado em S de setern-
bro.

Em 1.0 de setembro do 1917 foi devolvido polo
Senado corn as soguintes ernendas, quo forani
approvadas no dia 5

N. I



Art. 1. A ap11raao das rendas destinadas 1
constitiiiçiio do fundo, far-se-a no enceri'arnen-
to de cada exercicio flnanceiro.

Art. 5. A' medida quo so firer o resgate do titu-
los procedei'-se-á a incinerao dos mesmos,

Art. 6 " 0 resgate de lit ulos se fará immediata-
monte apOs a operaçao de que trata o art. 40 e
desde que so verifique fundo sufficiente, caben-
do ao governo o criterio de preferercia entre
Os titulos da divida externa e os da divida in-
lerna, consolidadas.

Art, 7.' Os titulos cotados acima do par so serflo
resgataveis ao par mediante sorteio.

Art. 8.° Annualmente darO o governo ao Con-
gresso conta do estado do funclo, sua applica-
çao, indicando, dis'crirnivadamente, as rendas
que pal-a 0 mesmo entrarern e 0 nurnero 0 na-
ui'eza dos lit ulos resgat ados.

Art. 9•0 Em case alguin podera o governo dar
ao fundo especial outra applicaçao, salvo si
para isso tiver auctorizaçao prdvia de poder le-
gislativo, votada em duas sessOes consecutivas.

Art. 10. A presente lei cometará a vigorar em
1917.

Art. ii. Revogam-se as disposiçOes em con-
ti-at-jo.

Sala das Sess6es da Carnara dos Deputados, em
Belle Ilorizonte, 28 do agosto do 916.—O Pre-
sidente, Odilon B. Mortins de Andrade.—O I.
Secretario, Edgardo da Cunha Pereira.—O 2.'
Secretario, Paulo Pinheiro da Silva.

Em 3 do setembro, approvado em redacço final
foita conforme o vencidc. foi enviado a sanccao
sob ii. 127, do que so deu sciencia ao Senado.

Sniteeioiiado

Lei n. GSt, de S do setembro de 1917

0
a 	 a

58 ('ra urn fundo 'special destinado ao
custelo dos encargos resultantes do
accordo financeiro realizado polo
Estado em Paris, em 195, hem
como ao resgate de titulos da divi-
da externa e interna

Mntieeioiiido

.-pprova as contas tie eacl'cicio do
1915.

Apresentado em 191t3.

Em agosto do 1917 fol enviado ii sancçao pete
Sen ado.

itlid
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Crêa uin fundo especial destinado ao 	 N. 1c.usteio dos encargos resultantes do
accordo financeii-o realizado pelo Ac at't. .°, lettra—d - em vez de--t0ut 	 l' 0
Estado em Paris, em 1915, bern gdo en1—dirra-se—ernprestacorno.
como ac resgate de titulos da divi.
da exerna e iriterna. 	 N. 2

Ao art. 9.—Supprirnarn-se as palavras — voa-
clas out duas sessOes consecuttVas.

N.3

Ao art 10 -em ver de 1917—digase-1918.

Paç o do Senado do Estado do Minas Geracs, out
Bello Ilorizonte, 23 de agosto de 1917-0 pro-
sidente, Levindo Ferreira Lopes.—O l.'secre
tario, Camillo de Brlto.—•o 2. seer etarlo, Ga-
brie! do Oliveira Santos.

Projecto a que se referent as emondas supra

0 Congresso Legislativo do Estado do Minas Ge
raes decreta

Art. 1.' E' creado urn fundo especial destinado
ao custeio dos encargos resultantes do accr-
do financeiro realizado pelo Estaclo em 1915,
cut I-'aris, bern corno ao resgate dos titulos das
dividas consolidadas iriterna e externa.

Art. 2.° A constituiçào deste funclo ser't foita
corn as seguintes rendas

a) Producto do cobrança da divida activa

Ii) Saldos clue so apurarem no oramento do
cada anno. urna vez lic1uidado todo o passivo
fluctuante do Thesouro clue exija pronyto la-
ganiento

-) As rendas eventuaes qualqiier 1 1 10 seja sua
nature/a

1 Os jurcs das sommas clue o Estado teni efti-
pregado em auxilios a agricultura:

e 0 Pt oducto da revisäo das garantias de jutes

f) Consignaçdes oçarnentarias, especial merit
destinadas ao fundo do quo tiata o artigo an-
I erio r

) As econornias provenientes de reduccao ct-
juros, resultante de conversflo do tituiL d
dvida consolidada

0
0a 	 aa 	 a

z

ittiti 	 )S

I) 0 producto da vendade proprios do Estade.

Art. 3.° 0 fiindo especial será depoitado ajuizo
do governo, em estahelecitnenlos bancarios no
pair ou no extrangeiro. devendo Os uros res-
pectivos ser ao mesmo incorporados.

Lii n. 65. do 28 do agoslo de 1917
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Apresentado crii 1916.

Diferecido para 2.discuss90 em 1.' do a2o,tu do
1917, foi riella approvado no dia 4.

Eni . de setembro fol rejeitado em 3 discussio.

Archi on-so

Apresentaclo em 1916.

Apresentado para 2. discussto em 1.' de agosto
de 1917, foi nelia approvado no dia 4.

No dia 23 foi approvado em 3. discussão e em
redacçtio final terido sido enviado ao Senado no
dia 24.

Rejeitado 1010 Senado em 5 do set eni9ro.

Ar chi rado

Apresentado em 191u.

os djas 30 dc jullio e 17 do aoslO do 191 	 Ioi
approvado em 	 e 3. discuss(es.

Em 21 de agosto foi approvado em redacião final
e enviado ao Senado.

Pencle do delii:eraç:io do Senado

Tran sum plo
C
P1

z

1916 61 Equiiara Os vencimenlos do chefe de
secçao do servio ineteorologico da
Secretaria da Agricultura aos dos
chefes de sec o das Socretarias
do Estado.

1916 '5 Considera cotno funcoionario etleclj-
vo do Estado o si. Eugenlo Guada-
gnin.

1916 66 Anetoriza 0 governo a aos func-
cionaros do fôro da cornarca do
Santa Barbara as custas por dies
vennidas no anno de 1911, em pro-
cessos crimes.

PROJECTOS INICIADOS NO SENADO
F

movimentados na Carnara em 1917

-I

S. C.-1O

II



Projectos illioiados no Senado, que tiverani andainento na Ca-
mara dos Deputados em 1917

C
C

..1	 Z

Transumpto 	 Observaqöes

Altera a lei n. 671, do 5 de setembroEnviado pelo Senado eni 28 de agosto, foi apre-
de 1916, na parte referente as elei- sentado a Caniara no dia 29.
çOes estadoaes, municipaes e dis-
trictaes. 	 Em 31 de agosto e em 4 e 6 de setembro passou

pelos tres turnos regimentaes.

No dia £0 fof enviado a sancc.o, sob. n. 133,
do que Se deu sciencia ao Senado.

Sanccionado
Lei n. 708, de 19 de setembro do 1917

Crêa logares do Inspectora de alu- Enviado pelo Senado cml do setembro, foi apre-
mnas na Escola Normal Modelo e sentado a Camara a 5.
no Grupo Escolar annexo, e contérn
outras disposiçOes sobre o ensino
publico. 	 .Rejeitado em 1. discussao no dia 8.

Archivou se

Auctoriza o Governo a fundar no Es- Enviado pelo Senado em 22 de agosto, fol apre-
tado cinco silos de capacidade pro- sentado a Camara no dia 23.
porcional as necessidades das di- 	 -
versas zonas a quo tenham de ser- Em 25 de agosto e nos dias 8 e 10 de setembro
vir. 	 foi approvado nos tres turnos regimentaes.

A 10 de setembro, foi enviado a sancçao, sob. n.
137, do que se deu sciencia ao Senado.

Sanecionado
Lei n. 69/, do 14 de setembro do 1917

Fixa as divisas entre os municipios Enviado pelo Senado em 24 de agosto, foi apre-
de Guaxupe e Muzambinho. 	 sentado a Camara no dia 25.

Em 31 do agosto e em 4 e 6 de setembro foi ap-
provado nos tres turnos regimentaes.

1917 	 17

1917 I 18

1911 	 19

1917 	 20
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E	 Transumpto 	 OhservaçOes
C
C

.	 z

1917	 20

1917 	 21

?ixa as divisas entro os municipios A 8 de setembro, foi enviado a sancçäo sob n.
de Guaxupé e Muzamhinho. 	 131, do que se deu sciencia ao Senaclo.

Snnccfonado
Lei n. 700, do 17 de setembro de 1917

uctoriza o Governo a permittir que Enviado pelo Senado em 1.0 do setembro, foi
continue annexo a Escola de Phar- apresentado a Carnara no dia 2.
macia de Ouro Preto a Escola Li-
vre de Odontologia da mesma ci- Em 3, 4 e 6 foi approvado nos tres turnos regi
dade. 	 mentaes.

No dia 8 foi enviado a sancao, sob n. 129, do
que se deu sciencia ao Senado.

Sancelonado

Lei n. 604, de 14 de setembro de 1917

PROJECTOS
INICIIADOS NO SEI'TADO EM ANNOS ANTERIORES

QUE
Auctoiiza o Governo a fundar cinco Enviado pelo Senado cm 29 de agosto, foi apre-

granjas pastoris em zonas ditteren- sentado a Camara no dia 30.
tes do Estado.

Nos dias 1.0, 8 e 10 de setembro foi approvado
nos tres turnos regimentaes.

A 10 de setembro foi enviado a sancção, sob n.
136, do que se deu sciencia ao Senado.

Sanceionado

Lei n. 698, do 14 de setembro de 1917

Approva as divisas entre Os distri- Enviado polo Senaclo em S de setembro, foi apre-
ctos de S. Sebastio do Rio Preto e sentado a Camara no dia 10.
S. José do Passabern, do municipio
do Conceiçao do Serro.

Pende do 1. discussão

1017
	

22

1917
	

21

TIVERAM ANDAMENTO NA CAMARA

EM 1917



CrCa na Capital urna segunda var
de juiz de direito e urn 2.° logar de
promotor de justica.

.1913

Projectos inioiaos no Senado em annos antriores, ciae live—
ram andaniento na Camara dos Deputados em 1917

Transumpto 	 (ib servaç 6 e S

.<	 z

Remettido 1 Camara em 1913.

Em 6 tIe agcsto de 1917 foi ollerecido para Se-
gunda discussao corn 6 emendas.

Em 2.a discussão a 5, recebeu mais 18 emendas,
tendo sido adiada a cliscusslo.

No dia 11 recebeu reals 12 emendas.

A 13 tIe agosto foi approvado em 2. discusso
corn 25 das ernendas que ihe foram offere-
cidas.

Em 3. discussão, no dia 29, foi approvado corn
essas e mais outras que receheu, tendo sido
rejeitada a de n. 32 e ficando prejudicadas as
de ns. 18 e 23.

No dia 22 foi approvada a redacg6o final dessas
emendas, tendo sido ellas enviadas ao Senado
acompanhadas do projec.to respectivo.

E' a seguinte a redacçlo do projecto e das emen -
das

Projecto n. 8, do Senado

(6. 0 Legislatura)

0 Congresso Legislativo do Estado de Mina Go
raes decreta

..rt. 1.0 Fiearn creados na comarca da Capital
do Estado os seguintes logares

1. Do juiz de direito, 2. vara;

II. De juiz municipal, 2.0 vara;

[II. De 2.0 prornotor de justiça;

V. Dois officiaes (30 e 40) de escrivlo do ju-
dicial e notas.



Transumpto 	 Observaçes
0	 0)

E0.	 z

E	 Tran su U p to 	 01) serva es

z

rêa na Capital uma segunda vara
de jniz de direito e urn 2. 0 logar de
promotor de justiça.

1913

- so - 	
- 81 -

irt. 2.° 0 selvico das duas varas do direito
será desempenhado cumulativameflte, mecliante
distrihuição, servindo urn promotor junto de
cada uma dellas, segundo dispOe a lei n. 123,
do juiho de 1895, e instrucçOes approvadas
pelo dec. n. 871, de 14 de outubro do mesmo
anno.

1. 0 Os juizes rnunicipaes oxerceräo a jurisdi-
cçao civil e criminal corn as attrihuide5 que
ihes competem pelas leis em vigor e ior dis-
tribuiao.

§ 2.0 Os escrivães do .lud icial e notas servirãO
por distribuiçao, salvo quanto ao de notaS, 0
disposto no art. 29, § 90, da id n. 2.033, de
20 de setembro do 1871.

Art. 30 Os juizes de direito, juizes rnuncipaes
o prornotoies de justia suhstitUir-5O-tto red-
pi ocarnente.

Na falta ou impediment.o de ambos Os luizeS, OS
substituirá o juiz municipal da l. vara e, em
sua falta, o da segunda.

Art. 40 Ilaverá annulmente na mssma cornarca
seis sessOes ordinarias do jury, não excedendo
do dois mezes o intervallo de uma a outra.

Art. 5.° Nas comarcas do segunda o terceira
entrancias, onde os trahaihos do fOro forem
mais intensos e provados pelas respectiVaS Os-
tatisticas judiciarias, quando se derern vagaS
dos referidos officios de justiça, seräo esteS
dividiclos, do sorb que os de tabelliaes se con-
verterao nos de notarios publicos, corn as attri-
huiçoes quo Ihes cornpetirern pelas leis em
vigor.

Paragrapho unico. Ao Tribunal da Relaçáo, em
Camaras reunidas, conformo os trarnites esta-
belecidos em seu reginiento interno, compete,
a vista da estatistica judiciaria da cornarca,
onde tiver occorrido a vaga, a decisão referen-
te a divisão dos thtos cargos e consequente pro-
vimenbo polo governo, de maneira a se ir crean-
do lenta e gradualmente no Estado a instituiçãO
do Notariado Publico.

Art. 6.0 Aos juizes do direito que so aposenta-
rem corn trinta ou mais annos do serviço seräo
concodidas honras do dosembargador.

Art. 7.° Rovogam-se as disposiçOos em contra-
rio.

Paço do Senado do Estado do Minas Goraes,
hello Horizonte, 31 do agosto de 1913.—Lovifldo
Ferreira Lopes.—Gahriel do Oliveira Santos.—
Leopoldo Corrêa.

E nondas o!lem'cidas lila Ca oar a

.1. Cornrnissio do Redactiio das Lois jual Ioi
piesenbe o proecto n. 8, ito Senado, coil! oilmen-
das oller-ecidas 0 approvadas pela Canlara em
;. discusso. - do parecer j ile para as ditas
-uendas sea adoptada a segninte redaco

N. 1

A- ait . I 	 SmIIti!Iamu_se 	 ns. 11 e 1V.

A 	 art 2. 	 Uitll!a!i1_Se S § 	 t.° 	 2

N. .1

art. l. Doiois dii paiavra—ilm-cito – stm ri-
learn-si as iialovrCs— /es 111iiiiJaes_e I odo
o periodo quo cornea – ,a fe/ta ou impedi-
menlo ate ao fbn.

N. 1

Ao art. 5.° Depois da palavra—justiça - substi-
tria-se a pilavra--Serao—pelas seguintes— i c-
110)1!! .501.

N. 5

Supprirna-si c parairapho llnieo do art 5..

Ac art. C — Sulpi-mnta_se.

N.7

(Is uizes do direito ni disponihilidade
rernunorada poderao se! irOvidOs nasccrnai--
ceo restahelecidas pola tom n. 663, do 1915, si
Prsidonto do Estado o julgar conveniente.

Pam-airrapimo unico Nio accoibando 0 JUiz cut
disponililidade a coniarca tIle The fr desij-
nada, ficarC avulso, scm direito a )Oflcirnofltos

N. i

Art ....Fica alolido 0 mv-ltd io adninistrati_
y e : is colle.'tores, prornobores di just ia e do-
mnais representantes da P'azenda f 0 ublica lsba
deal deverão requersl-o no juizO Con]pe(ontr.
si 0 nrio fiseremn o cabea lIe casa] ,
sans cossionarios 	 c edor-s. on n[o 1 ' ! o loS-1ectivo Irocosso in/dab 	 i-Otlijo.

N. P

'l3 Cra na Ca ita I unla eginda var
do juiz do d-ireibo urn 2 logai- d€
promoter do us ja

Art 	 0 colnliarociinen l o do :1z ao auto (Ill
avaliaoão no processo de ml 	 Cr10 s. / per-

S . C. —11



S Cra Ira Capital urna segunda var
de lutz tie direito e ii in 2.- logar d
prorrotor tie :ustica.

Cra v itat unla senunda vara
do ui'. de dire0o o urn 2. logar de
prouloto: do juot ia.

N. iS

Ao art. 5. 0 _Depois da palavra jristrca. acer-es-
centese - ou a i - cue i:nento dos servenhua-
rios.

N 16

Art.... 0 valor das hianoas cbs depositaries
pubhcos dos cornarcas do Carang-ola e Pahnia,
a que se referern os arts. 1.°, da let ii. 272.
de 4 de seteuibro do 11019. e 2 do dcc. a. l.:ii.
de 2 de janeiro do l9r Id, fica reduzido a 3:105
para cada irnia. em vez de 6:nlOO$000.

N. 17

toittido oalvo o disposto no art. 27 do Dec. ii.
2 011, do 1907, quando o valor dos liens exce-
do dez cenlos de rOis.

N. lo

Art ....Nos terinos onde houver mats ne dois e-
crivites do judicial e notas, poder o Presiden-
te do Estado designar urn delles para exercer
privativamenle as funcçOes tie ollicial de pro-
test os tie lettras e outros tilulos.

N. II
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I'l'ransunipto

C	 I.)

—

Art ....No tro civil 5 podem exerer a advo-
(acia

1 . 0 os clout ores e hachareis eril direito por aigu-
ma clas faculdaclos da Repuhlica, oIliciaes oa
Fe con ii cci d as.

2.° n 1rirneira instancia tarnbern Os cidadao-.
provisionados polo Tribunal da Relaião, den-
tro do numero marcado para cada Ierrno

a 1. 0 E Laultada As panes a defesa do seus pr-
prios direitos nos logares onde nao houver ad-
vooado-u, on. havendo, otto acceiteni o patroci-
nio da causa, on sejan impedidos.

2. A disposictto desto artigo ntto so applica A.
causas da conipetoncia do juiz do paz e Os cr1-
rninaes, em quo as partes podertto, por si ou
1rocoirador, comparecer em juizo e defender s
seirs direitos. ficando revogado o art. 113, let-
iras a. ieee o paragrapiro ninico do mesrno ar-
tigo, cia let n. 375. de 19 do setembro de 1903.

N. 12

Art .. .. Nos termos annexos unchue-se na corn-
petencia do Juiz Municipal o julgarnento do
liqruidaitto do imposto do transmisstto ea1esa-
moe/is, salvo sendo o clespacho a proferir-s
dos ue lern ternto ac processo.

N. 13

Art . .. () imposto de transmisstto causa-mort,'.
erO anrecadado corn o juro dc 6 0, sernpr

iue orespeclivo pagamenlo nao se ettectue den-
no do liazo legal para a conclusão do in--en-

I tario e part ilha. ficando rvogado o art. 47 do
(leo. a. 1.705. do 1905.

N. 11

Aut ..... Irorogaçtto di prazo detitro do 1/00:
so dove conchuir o processo do invontarlo e
partilha ntio poderri. exceder de sets mezes.

Art. .. . 1) cargo do ui'. do direito da 2. 101 I
serd provid a ohsrvan1a a disposiçtto do air.
2e do dec n. 4.501. do 24 do abril de 1910.

N. 13

Art.... Fica creado o cargo do auxiliar jucili-
co da Secret aria la Agricultura, (l i re tent Os
vencirnentos do cargo correspondente na Sc-
cretaria das Financas.

N. lO

Art. .... Fica extensivo Os comarcas não supplo-
midas e quo continuam a subsistir isentas la
condiço de suppressroo, 1uando vagarem, o
dispositivo contido no art. 1.0 da lei n. 552. he
15 de agosto de 1911.

N, 2)

Art......Pr000rcao que forem sonclo reinstat-
ladas as comarcas cuja suppresstio constava
da let ii. 375. do 9 do seteiiibro de l903, o quo
foram restabelecidas pola let n. 663. de 18 do
setembro do 1915, o governo para ehlas irot no-
meando urn delegado civil, bacharel forinalo
em direito 010 as mesmas attrrbuiçoes e von -
tagens do cargo eieado pela iei n. 557, do 1$ ho
agosto do 1911.

N. 21

\rt. . .. Es/a 10 en trara Clii oio.ror diode a di
do sua 1uhlicac-tto.

N. 52

A eiiienda ii. 10--- de1ois cbs priavrao - 101 0
nas de Carangola e Palma, accrcscento-
Mar tie Ilespanha, Rio Novo, Pomba e I 1u3,

N. 23

0trl.. . . Fica inareado its partes o prazo do a's
mezes para I prepare seguimento das aj



191:3 Cra 	 a Capital lila norinrIr vain
ti' iniz dc lireito C 1110 2. 	 near do
promuotor cm 	 jrmtiia.

Cia na Cailal urea gunla ara
lie juz do dir ella e urn 2. boar do
orolnol or de •i riot lea.

n va:o anterior In aplr-)va;So dan domain.
Voltaranr lie novo an Senad , nessa mcciii:

data, o projecta e as emendas.

0 Senado suctentcu a reieiçAo da enienda n.
e appi'ovou as denrais, line a Camnara tinha
ri s tent ado.

lar,es e flai' 1 rr-o iii anton 1110 liveree
lid') eniracla no Trihuiral da Iielaço, antes da
vienhia da iei n. 678, de 12 de :etenihro do
1916: undo este iazo (I recurso sera tidc, coriio
renunciado e Os autos haixarao a primeira in-
stancia par cespacho do presidenle rio Tri-
bunal

- 84 -

'Ii ansurnhtc 	 Observar;es 	
C
	 C 	 In riiImiI It

C

Paragrapho union. Para o cumprimento desta
lei, os OOzes em nuas conlarcas mandarão affi-
xar editaes e so da data dos niesmos será con-
lado o prazo de seis niezen,

N. 2-I

On.....( ) clispoorlivo do art 84, leltra c, do
lei n 375, de 1913, 0 exiensivo aos enipregado
nrunicipaes e ii furicl9a do prociirador peran-
Ic as 'epantro Os publicas.

N. 25

Art. ...As crisla' alionadas ansavaliadore,
polo ant. 6 da ci n. 577, de 2(3 de agosto do
1912, Il am niodifleadas pela presente IcC pas-
san do cada urn dos mosnios a perceber as so-
gin ntes

a) 1)o avaliar r1naesquer bens ate o valor do
tres contos de rOis, cinco rail rOis;

tO JOe tres atO seis contos de rCis, dez mu réis;

c) JOe scm ate quinze contos de rOis, vinte e cia-
Co rail ré is:

1) Dc quinze atO trinta cantos de rOis, quarenta
mu réis:

a) Dc trinta conos de rOis para dma mais dors
rail rOis por conto on fracçAo de conto de reis
ate o niaxinro tie duzc ntos mu rCjs.

Art. ... On avaliadores terto tamhern direito a
diligencia nas avaliaçOes que fizerem dentro do
penirnetro (-Ia cidde, séde da comarca on ter -
mo, sen(Io tie dez nih mOis quando o feito não
exceder de dez cantos de rOis e de quinze roil
rOle non foOtos de major valor.

eala das CornnrisOes, 21 do agosto de 1917.—Ge-
tril o de Canvallro —Paulo linheiro.

Era 29 tie auost& foram dovolvidos pelo Senado
a prolecto e as emendas. isto ten aquella Ca-
niana rejeb ado as do ns. 9. 10, 11, 13, 16 e 2.
panre da do n. 25.

No na 3 do setenitu a, uhnoettidasO discussa
as erirendan roleitarlas pelo Senado, a Camara
conflmniou a rejeiçoo cia do n • 13, confirmando

l-'or essa occasiao resolven ai 1uella casa do Con-
irresso destacar clii proposi000 distincta, mara
ser ennada 0 sancçoo, a niatenia constituida
pelas emendas ne. 1, 11, 16, 18, 22, 23 e 25.

0 projecto n. 8 e o ue resultau das emenda
acirna refer idas torani enviados 0 sancçiio pelo

enado no da S de setembro.

'nihos forarn anccionacion

O pro jecto n r1 constitnin a Lei a. 693, do 12
de setembro de 1917. e a h ue resniton dan
ernendas delle destanadas constituiu a Lob n.
695, de 1 tie setemhro tie 1917.

Ernviado pelo Senado em lOIn.

- Em 1.0 de agosto de 1917 foi otTerecido para 3.
discussOo corn jima ernenda.

Approvado 00111 esna ernenda no dia -1, fob coil:
ella devoivido ao Senado nessa mesma data.

Approvada pelo Senaclo a emenda da Caniara,
Ioi a projecto enviado i sanciOo, par aquella
casa do Congresso.

a o eel a do

Iti IC 15 Fixa on vencimentos don olliciaes de
1." classe das ollicinas dc pauta-
ro cia I rnprenna t Ilicial.

Lei n - 686, tie 2- do aenslo de 1917.



I1J 11N
DE

COMMISSOES PERMANENTES DA CAMARA

APRESENTADOS EM 1917



Pareceres de CommissOes Permalleiltes, da Caniara, apresenta-
tados em 1917

TransumptO
	 I) se rvaç es

0 0
z

1917
	 [27 	 PropOe que seja reconliecido e pro- Da Cornrniso de Constltulc:'o, Legk1aço e Jus-

clarnaclo deputado pela 4. circuni- ti.

re. 	 Approvado em 18 de junho. 	 -
scripcao o dr. José cle Souza Soa-

128 •Propde lue seja indeferido urn re- Da Cornrniss8o de ConstiIuã0, Legi1ac8o e Jus-1917 	
querimento da professora Ernilia tiça.
Martins Pereira. 	

Approvado em 30 de juiho.

129 PropOe que seja archivado urn reque- Da CornmissAo de Constituiqão, Legislaçao e Jus.1917 	
rirnento do soldado Agostinho Car- tiça.
doso Sobrinho. 	

Approvado em 30 de jullio.

130 Propoe que seja archivado urn re
191 querirnento do escrivão do crime

de Uberaba, José da Cunha Oh-
veira.

131 PropOe que seja archivada a peca1917
protocollada sob n. 84.

132 PropOe que seja ouvido o Secretario
1917 do Interior sobre o requerirnento

protocollado sob n. 29, em 23 de
junho de 191.

133 PropOe que seja ouvido o Secretario
1917 da Agricultura sobre urna petição

dos drs. frlavio de Salles Dias e
Francisco A. C. Araujo. pedindo
concessão para a construccao de
urna E. de Ferro.

S. C.-32

Da Cornrnissào de Constituiç3o, Legislaçtto e Jus-
tica.

Approvado em 30 de juiho.

Da cornmissao de Constituião, Legis1aão e Jus.
tiça.

Approvado em 30 de juiho.

Da Commisstto de ConstituiãO, Legk1ao e Jus-
tiça.

Approvado em 30 de juiho.

Da CommissiO de Viato e Uhiras Pubhicas.

Approvado em 27 de juiho.
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C
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1917 	 134

1917 	 135

1917	 136

1917	 139

1917 	 140

1917 	 141

1917	 142

1917 	 137

1917	 138

Transumpto

PropOe que seja archivado urn re- Da COrIIrniSsã) de Constituiçao Legislaçao e Jus-
querirnonto do engenheiro do Es- tia.
tado, Benedicto José dos Santos,
pedindo, para effeitos de aposen-
tadoria, que Ihe seja contado deter- Vide o parecer n • 179. (Approvado em lu de
minado periodo de serviço federal. setembro).

Propoe que seja ouvida a Carnara de Da Commisslo de Conslituiao, Legislaçao e Ju'7-
Jacutinga sobre o pedido de null!- tica.
dade de urna Resoluçao Municipal.

Approvado em 1.° de agosto.

Propöe quo seja appravada a Indica- Da Comniissao do Obras Publicas e Viato.
cao n. 5, apresentada polo sr. Soii-
za Soares e outros.

Approvado em 1 .° de agosto.

PropOe quo seja approvada a mdi- Do Cornmissäo de Obras Publicas e Viaçao.
cacao n. 6, apresentada pelo sr.
Bias Filho e outros.

Approvado em 1.0 do agosto.

Propoe quo seja approvada a Moçao Da ComrnissAo Especial.
n. 2, apresentada pelo sr. Nelson
de Senna e outros.

Approvado em 4 do agosto.

Propoc quo seja ouvida a carnara Da Commiss,o do Carnaras Municipacs.
Municipal de Ouro Preto, sobre
divisas corn 0 municipio do Born-
firn. 	 Approvado em 4 de agosto.

Propoe quo aguarde opportunida- Da Cornmissao de Camaras Municipaes.
de, para ter soluçao, urn protesto
de habitantes do districto de Santa
Cruz do Escalvado. 	 Approvado em I de agosto.

Propôo que seja rernettida ao Sena- Da Corn inissao rIo Camaras Municipaos.
do, uma representaçao do directo-
rio politico de Volta Grande do Sa-
pucahy. 	 Approvado em 4 do agosto.

Propoe clue sejarn indeferidos os PC- Da Coninuss.o do Representacoes e PetOjOes.
didos constantes das pecas proto-
colladas sob ns. 407 e 428.

Approvado em 6 de agosto.

Propoe tue a Camara dos Deputados Da Comrnissão de Agricultura, Industria e Via.
tome em consideraçao o pedido da çao.
Camara Municipal de Villa Nova do
Lirna, sobre defesa das dorestas.

Serviu de fundamenlo ao projecto n. 89, de 1917.

Observaçôes

PropOe quo seja archivacla urea re- Da Commissão do lnstrucçäo Puhlica.
presentacao do director do grupo
escolai' de Carruo do Rio Claro.

PropOe quo sojam pedidas infornia-
crIes a Secretaria da Agricultura,
relativaniento a urn requerimento
do coronel Antonio Magalhaes.

PropOo quo sejam enviadas ao Secre.
tario das Finanças as pecas proto-
colladas 501) ns. 413 e 46!.

Approvado em 17 do agoslo.

PropOe que seja approvada a Inch- Da Conimissao do Instruco Publica.
cacao n. 7, apresentada 1)010 S.
Vjviano Caldas e outros.

Approvado em 17 de agosto.

ProprIe quo seja archivado urn l'eque- Da Cornrnisso de Agricultura e Industrja.
rimento do dr. Julio do Moura.

Approvado em 17 do agosto.

ProprIe quo sela archivado urn reque . Da Cornmissao de Agricultura e Industrja,
rirnento do engonheiro Fernando
Dias Paes Leme.

Approvado em 17 de agosto.

PropOe quo seja approvada a Mocao Da Coinrnissão Especial.
n. 3, apresentada polo Sr. Souza
Soares e outros.

Approvado em 17 do agosto.

Propoe quo sejam arc1ivados us re- Da Comrnissão de Con s tituicao, Legislaao e .Jus-
querimentos protocollados sob n. 	 tiça.
259.

Approvado em 21 do agosto.

Propoe que seja archivado urn i'e Da Comrnissao do Consiituiçao, Legislaao e Jus-
querirnento do d. Leontina Luiza tica.
da Silva.

Approvado em 21 do agosto.

PropOe que sejaarchivado urn reque- Da Commissão do Constituiçao Legislaoao e Jus-
t'irnento do sr. Benjamin Flores. 	 tiça.

Approvado em 21 de agosto.

I 1 7 I	 143

()hservacOes
Transum Pt o

C
C

C	 C
- 	 z

1917 144

	

1917 	 145

	

1911 	 146

	

1917 	 117

	

1917 	 118

	

1917 	 lit)

1917 150

	

1917 	 151

	

1917 	 152

1917 153

Appprovado em 17 do agosto.

Da CoinrnissrIo de Ohras Publicas e Viaeão.

Approvado em 9 do agosto.

Da Cornmissao de Orcamenlo e Contas.



ropOe clue seja indeferido urn re- Da ComrnisSàO de RepresentacOeS e PeticOes.
c1uerimento de Antonio Telesphoro
da Silveira, zelador do Palacio da
Justiça da Capital. 	 Approvado em 20 de agosto.

'ropde clue seja indeferido um re- Da CommissaO de RepresentacoeS e PetiçdeS.
querimento dos funccionarioS da
Penitenciaria de Ouro Preto. Approvado em 25 de agosto.

Propde quo seja indeferido urn re- Da Comrnissão de Constituiào, Legis1aço e JuS-
1 uerimento do escriviio de Tres tiça.
Pontas, Cesar Veiga. Approvado em 31 de agosto.

E'ropOe que seja indeferida uma re- Da ComIuisst0 de ConstituicaO, Legislação e Jus-
presentação dos hahitantes de Ven- tica.
da Nova. Approvado em 31 de agosto.

PropOe que seja indeferido urn re- Da CornmisSaO de Constituio, Legislacao e Jus-
queriniento de Ilerculano Carvalho, tiça.
porteiro da Relaco. ApprovadO em 31 de agosto.

PropOe clue seja archivado urn re- Da Commissäo de Agricultura e Industria.
c1 uerirnento de RodoiphO Jacob
Bohrer. ApprovadO em 31 de agosto.

PropOe clue seja approvada a Indica- Da Commissäo do Obras Publicas e Viação.
çao n. Ii, apresentada pelo Sr.
lgnacio Murta. Approvado em 31 de agosto.

Propde que seja archivado urn re- Da Cornrnissao de Represent acoes e PetiçOes.
querimento d professora Martha
Klein. Voltou a Commissão em 31 de agosto.

Prope clue seja archivado o reque- Da Commissao do RepresentacOes e Petiçdes.
rirnenlo de João B. Gutierrez.

Approvado em 31 de agoslo.

PropOe quo seja archiado urn re- Da CommiSSãO de RepresentaOeS e PetiçOes.
querimentO de Zulmira Pruzzi e
outras protessoras. ApprovadO em 31 de agosto.

1917	 161

1917 	 165

1917 	 166

1917 	 167

1917	 168

1917 169

1917 	 170

1917 	 171

1917 	 172

1917 	 113
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1917 	 154 PropOe c 1 ue seja archivada a peça Da CommiSSàO de ConstituicaO, Legis1aãO e Jus-
protocollada 501) n. 114. 	 tiça.

ApprovadO em 21 de agosto.

1917 	
155 PropOe c'ue sela approvada a mdi- Da CommiSsO de Obras piiblicaS e Viaão.

caçO n. 8.
ApproVado em 21 de agosto.

1917 	
156 PropOe que se peçam inforrnaçdeS a Da CommisS&o de ConstitUicao, LegiSla0 e JuS-

Secretaria do Interior sobre urn re- tiça.
querimentO do escrivão do crime
de Juiz de Fdra, Fernando de Mi-
randa Ribeiro. 	 Approvado em 14 de agosto.

1917 	 157 PropOe que seja indeferido urn re- Da ComrnisSão de RepreSentac oes e PetiOeS.

j uerimerito da professora da escola
mixta de General oarneiro. Approvado em 21 de agosto.

1917 	
158 PropOe que seja ouvido o Secretario Da ComrniSSao de Agricultura e Industria.

da AgricultUra sobre urn requeri-
mento de José Alves de Brito. Approvado em 21 de agosto.

1917 	
1b9 PropOe que seja approvada a indica- Da Cornrnissão de Obras PublicaS e Viaão.

ço n. 9, do Sr. Ignacio Murta e
outros. ApproVado em 18 de agosto.

1917 	
160 PropOe que seja approvada a Indi-IDa ComrnisslM do Obras PublicaS e Viacão.

cacao n. 10, do Sr. Alberto Alva-
I 	 res e outrOS.

1917 161 propOe que se peçarn informaçOes ao
Secretario do Interior, sobre urn
requerimento do soldado Augusto
Corrda de Magalhaes.

1917 162 PropOe que se peçam inforrnacOeS ac
Secretario do Interior sobre u
rqueriment0 do funccionario Fran
cisco de Paula MagalhAes Jacques

1917 163 PropOe clue se pecam informaçOeS a
Secretario do Interior sobre un
rec 1 uorimento do professor Jo
Perpetuo Soares de Senna.

Approvado em 18 de agostO.

Da CommiSSo de Representaco es e PetiçdeS.

Xpprov ado em 18 de agosto.

Da CommisSao do RepreSentaco es e PetiçOes.

Approvado em 18 de agosto.

Da CornmisSao de Representacoe s e PetideS.

Approvado em 18 de agosto.
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Propöe que seja indeferido urn Fe- Da Commissao de Obras Publicas e Viao.
querirnento do engenheiro Fran-
cisco Feio.

Approv ado em 1.0 de setembri.

PropOe que seja approvada a mdi-
caeio n. 12, apresentada pelo sr.

ouza Soares.

PropOc que seja enviado ao Senado
urn requerimenlo do escriväo do
crime da Capital, Reginaldo de Sou
zaLinia.

PropOe que seja indeferido urn
querimento do 2.' tenenle J
Francisco Xavier.

PropOe que seja arclrivado urn me-
querimento do funccionario Fran-
cisco Jacques.

Propoc que seja indeferido urn rriue-
rimento de Carlos Trant, adininis-
trador da cadeia da Capital.

19i7 	 171

1917	 l

1917 	 1i6

1917 	 167

1917 	 178

1911 	 179

1917
	 180

1917 	 181 V'° 	 que seja arcliivado rim pedidc
do habitantes de Jacutinga.

Da Conirnissão de Ohms Pnhlias e Viaão.

Approvado em 1.° de seteml)ro.

Da Comiuissão de Representaçes e PeticOns.

Approvado em 4 tie selemiro.

Da Cominissão do Represeniac6es e Petil'fe3.

Approvado em 8 de setenibmo.

IDICACOES APRESENTADAS EM 917

Da Commissao de Conslituiçao, Legis1aao e ,Tus-
tiça.

Approvado em 10 tie setembro.

Da Cornmissão de Constituicao, Legislaçao e Jus-
tiça.

Approvado em 10 de setembro.

Da Commissao de Constiiuiçao Legislacfio e Jus.
tiça.

Approvado em 10 de setembro.

Propöe quo sela archivado urn re- Da Commissão de Constituição. Legisla-ao e .Jus-
( 1 uerlmento do enuenheiro Bene- tiça.
dicto doe Santos.

Approvado em 10 tie setembro.

PropOe quo seja ouvida a Secretaria Da Comnrissão tie Agricultura e lndustmia.
da Agricultura sobre urn reiueri
mento de Trajano Medeiros.

Pende do disrussio.

1917
	 182
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1917 Indca a convoniencia do se repre-
sentar aos pocleres publicos fede-
raes sobre a necessiclade de ser
modificado o regimen do imposto
sobre a manteiga.

Do Sr. Julio Meirelles e outros.

Apresentada em 23 de jullio, fol enviada a
Commissao de Agricu!tura.

Pende de parecer dessa Commissào.

1917 Indica a necessidade de se represen1
tar aos poderes publicos federaes
no sentido de ser revogado o acto
pelo qua! foram applicados aos ra-
maes de Tuvuty a S. Sebastião do1
Paraiso e de Guaxupé a Biguatinga
as tarifas das estradas de ferro fe-
deraes—RCde Sul Mineira. 	 I

o Sr. Souza Soares e outros.

presentada em 23 de juiho, fol enviada a Coin-
misSo de Obras Pub!icas que, no dia 30, apre-
sentou o parecer n. 136, opinando por sua ap-
provacao.

n 1.° de agosto foi approvada; pelo que, no
dia 2, se officiou ao Ministerio da Viaçao, en-
viando-ihe copia authenthica da indicaçao.

1917 !ndica que, por intermedio da Mesa,jDo sr. Bias Filho e outros.
a camara represente aos poderes
publicos federaes sobre a necessi- Apresentada em 27 de juiho, foi enviada a
dade da conclusf&o das obras do ra- Commisso de Obras Publicas quo, no dia 30,
mal da E. de Ferro Oeste de Mi- apresentou o parecer n. 137 opinando por sua
das entre . Jotto dEl-Rey o Bar- 1 approvaçao.
bacena.

Em 1.0 de agosto foi approvada; pelo quo, no
dia 2 se officiou ao Ministerio da Viaço en-
viando-ihe copia authentica da indicação.

1917 Indica que a Camara represente ao
Congresso Nacional sobre a neces-
sidade da approvaçao do projecto
que manda subvencionar o ensino
primario na Repnb!ica.

Do sr. Viviano Caldas e outros.

Apresentado em 9 de agosto, foi enviada a Com-
misSão de 1nstrucao Puh!ica que, na mesma
data, apresentou o parecer n. 147, opinando
por sua approVaçao.

Em 17 de aoSto foi approvada; pelo que, no
dia 18 se offlciou aos srs. 1.° Secretaries da Ca-
mara e db Senado Federaes, enviando-Ihes Co-
pias authenticas da indicaçao.
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Do Sr. Garibaldi do Mello.

Apresentada em 10 de agosm, foi enviada a
Commissào do Viaçao e Olras Pubuicas que,
no dia 13, apresentou o parecer n. 155, opi-
nando por sua approvaçäo.

Em 11 de agoslo foi approvada: polo clue, no
dia 6, se officiou aos srs. Piesiclente da Re-
pubuica, Ministro da Viaçao e 1. 0 Secrelario
da Camara dos Deputados ao Congresso Fede-
ral, enviando-ihes copias authenticas da mdi-
caço.

Do Sr. Ignacio Murta e outros.

Apresentada em 13 do agosto, foi enviada a Corn-
lnissão do Obras Publicas quo, no dia 16, apre.
sentou o parecer n. 159, opinando per sua ap-
provaçao.

No dia 18 foi approvada: pelo clue, no dia 20, se
offlciou aos srs. 1. 0 Secretarios do Senado e

I da Carnara dos Deputados ao Congresso Na-
cional, envianclo-ilies copias authenticas da
indicacao.

Indica quo a Camara, por inierrnedieDo sr. Aiberto Alvares e outros.
da Mesa, represente ao Congresso:
Nacional, Caniara e Senado, no.Apresntada em 13 do agosto foi enviada o Corn-
sentido de ser votada a verba ne- rnisso do Obras Publicas quo. no dia 16, apre-
cessaria para a conclusAo dos ser- sentou o parecer n. 160, opinando por sua ap-
vices do ranial ferreo entre as ci- 1 provaçao.
dades do Abaeté e S. Francisco, nal
E. F. Oeste de Minas. No dia 18 foi approvada: pelo quo, no dia 20, so

officiou aos srs. 1.°' Secrotarios do Senado e
da Carnara dos Deputarlos ao Congresso Nacio-
nal, enviando-ihes copias authenticas da mdi-
cacao.

Indica clue a Carnara dos Deputados, ! Do sr. Inacio Murta e outios.
per interrnedio da Mesa, represen-I
to o Congresso Nacional, SenadoApresentada 0111 28 de agosto, to! enviada 0 Coin-
e Cainara, scibre a conveniencia de misso de ()bras Pubuicas 9ne, no dia 29, apre-
sec approvada a emenda do si. Ca-i sentou 0 parecer 0 1711, opinando por sua ap-
mule Prates auctorzando a con-i provaçao.
tinuaç90 da constiucç!uo do carnal
ferreo da It. I". C. Brasil, da its-No dia 31 foi approvada: peio que, no dia 1. do
taç!io do huenopolis a Monies Cia-I setembro, so olliciou aos srs. 1.00 secretarios
ros e Trernedal. 	 da Camara e do Senado ao Congresso Nacjonal,

enviando-ihes copias authenticas da indicaçâo.

Indica que a Carnara represonle aoiDo sr. Souza Soares.
poderes publicos federaes sohre al
necessidade do prolongamento daRpresentada em 19 de agosto, fei enviada a Corn-
E F'. tiOste do Minas, da Estaçao rnisso do Obras Publicas que, no dia 31, apre-
do Garças a cidade de Piurnhy. 	 sonlou 0 parecer n. 175, epinando per suaap.

prevaçao.

No dia 1.0 do setembro foi approvada pelo quo
nessa data so ofliciou aos ore. Presidente da
Republica e Ministro da Viaçrto, enviando-ihes
copias aullienticas da indicacao.

0
0

0
"1 	 z
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Indica que a Carnara represente aos
poderes publicos da União sol,re a
necessiciade e conveniencia de Se-
rem, quanto antes, reencetados Os
services de construcco do trecho
da E, F. de Goyaz, entre Uberaba
e Aiaxá.

Indica clue a Carnara, por internie-
dio da Mesa, represente ao Con-
gresso Nacional no sentido de ser
votada a vorloa necessaria ao pro-
longamento do ramal de Santa Bar-
tiara, da E. F'. C. do Brasil, atd a
cidade do Peçanha.

MOCOES - APRESENTADAS EM 1917



MoQOes apresentadas em 1917

0 	 Transuinpto 	 Observaçoes
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Affirma a ad1ieão c solidariedade da
Caniara corn a feliz escolha dos no-
rues dos srs. conselheiro Francisco
cle Paula Rodrigues Alves e dr.
Dlfirn MoreOn da Costa Ribeiro
pura eandidatos aos altos cargos
de Pre,sidenre e Vice-Presjdente da
Repulilica no 1uatiiennio de 1918 a
1922.

Do .r Nelson de Senna c outros.

Apresentada em 1. de agosto, foi enviada a irma
commissão especial constituida pelos srs. Pin-
to de Moura, João Lishoa, Paulo Pinheiro,
Bias Filho e Gatibaldi de Mello.

No dia 2 essa coiiimissio apresentou 0 parecer
n. 138, opinando pela appro .aço da Moco.

No dia 4 foi ella approvada e, no dia6, officiu-
se aos srs. conseiheiro Rodrigues Alves e dr.
Delfim Moreira, enviando-ihes copias authen-
fleas da Moçao.

Do Sr. Souza Soares e outros.

Apresenlada ciii 8 doagosto, foi enviada a urria
corninisso especial constituida pelos srs. Nel-
son de Senna, Viviano Caldas, Leopoldo de
Luna, João Maitinho e ltaeta Neves.

Em 9 de agosto essa conrinisszto apresentou o pa-
recer n. 150, opinando pela approvaço da
Motão.

No dia 17 foi ella approvada, pelo que se offi-
ciou ao Sr. Presidente da Republica, na mesrna
data, enviando-lhe copia da Moco.

l91 Applaude o ado do sr. Presidente da
Repuhijea sanecionando a Resolu-
(aO Legislativa sobre a questro dc
liniites entre Os Estados de Paranr
e Santa Catharina.

Applaucle o vote unaniiue da Con-
vençio di Partido Republicaro Mi-
neiro, indicando os srs. dr. ArLhur
1-ternardes e senador Eduardo do
Arnaral para os eargos de Pies.
dente e Vice-Presidente do Esrado
no quatriennio de 1918 a l92.

Do sr. Souza Soai'es e niais deputados presentes.

Apr esentada em 10 de seternljro, foi na mesma
data ap p rovada por unanimidade de votos.

Offlciou-se aos srs. di. Arthur Bernardes e sena-
dor Amaral, enviando-Ihes copias authenticas
da Mocao.

1917
	 4
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