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A terceira sessão ordinaria da spxta legislatura do Congresso Mineiro que deveria installar 
se a 1ti de junho do corrente anno, de accordo com o dispositivo da lei n. 124, de 1.0 de julho 
de 1896, e encerrar-se a i ti de setembro, para prehencher-se assi111 o período legislativo mar-
~ado para cada sessão na Constituição do Estado, só se realizou a 17 daqueHe mez,' devido· á faL 
ta de numero legal de Congressistas presentes na Capital, encerrando-se a 17 de setembro. 

Nesse período de trabalho, o Senado realizou 37 sessões ordinarias, uma extraordiriaria, a do 
encerramento e 37 reuniões. 

Trabalhos do Senado 

Pelo Senado e Camara dos srs. Deputados foram submettidas á sancção presidencial e san-
ccionadas as proposições de leis seguintes : 

Regulando o accesso aos postos de officiaes na Força Publica. 
Creando o serviço de saude da Força Publica. 
Abrindo diversos creditas supplementares. 
Auctorizando o governo a r<lformar no posto de anspeçada o sJldado Belchior de Souza 

e Silva. 
Approvando as contas do exercício de 191-:l. 
Auctorizando o governo a emprPstar mil contos de réis em apolice> do Estado á Companhia 

Norte de Minas. 
Regulando o provimento effectivo dos professores primariqs interinos. 
Auctorizando o governo do Estado a entrar em accordo com o da União para regularização 

do serviço de registro e archivo de marcas para animaes. 
Çoncedendo favores ás Cooperativas ou Caixas de credito rural que se fundarem no Es-

tado. . 
Elevando a 7ti$000 o emolumento maximo de que trata a lettra a do art. 139, da lei n. 10ti, 

de 24 de julho de 1894. 
Auclorizando concessão de licença a diversos funccionarios publicos. 
Concedendo perdão ao ex-collector de Lavras, José Antonio Dias Ministerio, ao alferes Pio 

Philadelpho de Miranda e ao ex-tenente Matheus Ribe1ro da Silva. 
Auctorizando concessão de licença a diversos funccionarios publicos. 
Auctorizando o governo a contractar a con~trucção e o arrendamento das estradas de ferro 

do Estado, pelo systema da lei federal n. 1.126, de Hi de dezembro ae 1913. 
Alterando a tabella de vencimentos dos funccionarios publicos do Estado. 
Comprehendendo nas expressões- emprego geral ou provincial, do art. 4, da lei n. 471,· de 

U de setembro de 1907- o cargo de supplente de juiz municipal e contendo outras dispo-
sições. 

Contendo disposições referentes ao regimen tributaria. 
Auctorizando o goveruo a dar organização á Ca1xa Beneficente dos Funccionarios Publi-

cos e da Força Publica, em secção armexa á Secretaria das Finanças. 
Auctorinndo o g Jverno a contractar o est.abdecimento de armazens gera e~ na praça do 

Rio de Janeiro e nas margens das estradas de ferro e a mcdificar o systema de arrecadação 
do imposto dt1 exportação de café. 

Fixando a Força Publica do Estado para o exercício de 1914. 
Orçando a receita e fixando a despesa do Estado piíra o exercício de i914. 

Recursos eleitoraes 

Cumprindo o disposto na lei n. J;ti8, de!) de setembro de 1811, o Congresso do Estado to-
mou conhecimento de diversos recursos eleitoraes, votando e publicando as seguintes Heso-
luções : · 
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Araguary- Recorrentes, Alcredo Ferreira da Silva e outras- Resolução n. IS4, de 27 de 
agosto de !913 

Guanhães- Recorrente, Salathiel Augusto Nunes Coelho- Resolução n. 55, de 28 de agos-
to de 1913. 

Santa Qui teria- Recorrente, Symphronio Soares Diniz · -Resolução n. 56, de 28 de agosto 
de 1913. 

Alfenas- Recorrente, Octavio Ribeiro da Silva-- Resolução n. 57, de 28 de agosto· 
de 1913. 

Villa Brazilia- Recorrente, Maximiano Martins Pereira- Resolução n. 58, de 28 de agos-
to de 1913. 

Alfenas- Recorrente, Antonio Alves de Barros- Rewlução n. 29, de 28 de agobto de 1913. 
Pouso Alto- Recorrente, Americo Pellegrino e outros- H.esolução n. 60, de 30 de agosto 

de 1943. 

Recurso eleitoral apresentado ao Senado e pendente de solução 
da Camara dos srs. Deputados 

Prejecto de Resolução n. 52, de 21 de agosto de 1913. 
Piumhy- Recorrente, Joaquim Mariano da Costa. Em 27 de agosto de 19!3, foi remettido á. 

Camara dcs srs. Deputados, de cuja decisão está pendente. 

Vaga de Senador 

Tendo renunciado o mandato de Senador o nosso distindo collega, coronel Joaquim Ba-
ptista ~e Mello, por ter sido reconhecido deputado :\o Congresso Federal, . foi eleito _I>ara pre-
henchunento dessa vaga o exmo. sr. dr; Urtas de Mello Botelho, o qual fo1 reconhectdo e pro-
clamado Senador ao Congresso Mineiro, na.sessão preparatoria de 1ti de junho e prestou com:.. 
promisso regimental e tomou assento a 28 de julho. 

Reforma da Constituição do Estado 

Tendo transitado, nas duas casas do Congresso, nas tres discússões d"e segundo turno, o 
projecto iniciad? na qamara dos srs. _Deputados, ~e:voga~~o o a~t. 107 ~a _Constituição sobre con-
cessão de lotenas, fot o mesmo pubhcado como 181 addtctbnal a Constltmção do Estado sob n. 
8, em 1.< de setembro do corrente anno. 

Tribunal EspeCial 

Tendo fallecido o exmo. sr. desembargador José Antonio Saraiva, presidente deste Tribu:.. 
na!, foi, em substituicão, eleito o exmo. sr. desembargador Edmundo Pereira Lins, que já fa-
zia parte do mesmo Tribunal, sendo, para pJ'ehenchimento desta vaga, eleito o sr. desembar-
gador Francisco de Paula Fernandes Rabello .. 

Leis não sanccionadas 

Os_ v_etos oppostos pelo exmo. sr. Presidente do Estado ei:n 3 e 6 de outu-bro de 1906 ás 
prop?s_Jçoes ns. 40 e 225, de 26 e 27 de setembro do mesmd anno, prohibindo a concessão' d'e 
provtsdoes de advogados e reformando o regimento de custas não tiveram ainda soluç.ão por parte o Congresso. ' 

O ~enado.co~sign!lu, nas acfas ~e suas sessões? votos de pesar pelos fallecímentos· do coro, 
nel Jose Bento Noguetra, _dr .. Antomo Jacob da Pa1xão, dr. M~noel Ferraz de Campos Salles 
comi_Uendador Manoel Te1xe1ra da Costa, desembargadores Lmz Ferreira Tinôco e José A:ntonio 
Sara1va. 

xr: 

Homenagem ao Senador Gomes Freire 

Ten~o o Senado do Estado da Bahi d . . . 
~e~ Freire de Andrade, tele ra hou-se ~ a mttttdo no recm!o de ~'!-as sessões o senador Go-
dlshncção conferida ao Sena!fo Mineiro n~qpu:;!a aldta corpdoraçao poht~c~, agradecendo a honrosa 

. oa e um os seus mau! I !lustres membros. 

Moção 

.o Senado, ao iniciar os seus trabalhos da . . . 
darieda~e politica com a Commiss&o EiecutivfXes~nt~dsessão leg~slativa, reaffirmou a sua soli-· 
sr. Pres1dente do Estado. 0 artJ o Republicano Mineiro e com 0 exmo. 

Saudações 

Telegraphou-se ao exmo. sr dr Lauro :Muller 
nado p~la brilhante representação da Pat . t ' apresentando a s. exc. as saudações do Se-
seu fehz regresso. r~a an e a grande Republica Norte-Americana e pelo 

Senadores cujo mandato termina em 1914 

Dr • Chrispim Jacques Bias Fortes 
D. · GomE>s Freire de Andrade · 
Dr • Cornelio Vaz de Mello • 
Dr. Camillo Augusto Mar i~ de Britto. 
Dr. Pedro da Matta Machado. 

DCommendador Antonio Martins Ferreira 
r· Nuno da Cunha Mello 

D!". Leopoldo Corrêa. • 
Dr. Jos~ Candido de S,.mza Vianna. 
Dr • Josmo de Paula Britto 
Dr. Gabriel de Oliveira s~ntos 
Dr. Urias de Mello BoLelho. · 

da Silva. 

Senadores cujo mandato termina em I 918 

Dr • Levindo Ferreira Lopes 
Dr · J~sé. ~edro Drummond: 
Dr. Vlrgilw M~rtins de Mello Franco. 
Coronel Francisco Ferreira· Alves 
Dr • Gaspa~ Ferreira Lopes. • 
Dr. Francisco de Paula Rocha Lag .. 
Commendador Francisco Ribeiro d~aól· . 
Olympio Julio de Oliveira Mourão lvetra. 
Dr. Francisco de Andrade Botelho. 

DCoronFel Jo~qui~ Augusto Ribeiro do Valle 
r· ranc1sco Nunes Coelho · 

Dr. Antero Dutra de Moraes." 

Secretaria 
Nenhuma alteração deu-se no esso l d . . 

a ser desempenhados com toda a r~g~la:ida~eSecr~tada do Sen_ado, cujos trabalhos continuam 
' es an o os serviços a cargo da Secretaria sob a 
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habil n criteriosa direcção do sr. commendador Antonio Augusto Pereira da Costa, cumprindo 
os demais empregados seus deveres. _ -

Conclusão 

São estas, srs. Senadores, as informações, que, em cumprimento de meu dever e em nome 
da Mesa, julguei dever prestar-vos. 

Paço do Senado, em Bello Horizonte, 3i de dezembro de 1913. 

O Presidente do Senado, 

ANNEXO-A 

Expediente 
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A' Secretar la do Interior..................................................................... 4 
A' Secretaria da Agricultura.................................... .. . .. .. .. . .. • . • . . •. . . .. ... .. 3 
A' diversos .......................•.•.... , ....••.. ,..... .. . . . .• . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • .. . . . . . . 6 
A' di versos (Directoria).. .. . .. . . . . . .. • • • . .. .. . . • . .. .. • .. . . • .. . . . • .. . • •• . • . . • . • . .. .. .. • .. .. • ... . 9 
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De diversos............................................................................... 20 

Requerimentos 

De diversos ...................................................................... :............. 14 

Representações 

De diversos . .......•............••••......•............•.•.......•..•.........•..•.....•....••. 

Telegrammas 
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PARECERES DE COMMISSOES 
Da commissão de Constituição e Poderes reconhecendo o sr. dr. Urias de Mello Botelho sena-

dor, eleito para preenchimento da vaga verificada com a renuncia do sr, coronel Joaquim Baptista 
de Mello, 

Da commissão Mixta, opinando que seja remettida á commissão de Camaras Municipaes a pe-
tição do eleitor da comarca de Palma, Socrates Renan de Faria Alvim, visto tratar de um recurso 
referente ao acto da Camara Municipal, de eleição de seu presidente e vice-presidente, que não se 
comprehende no art. 1.0 da lei n. 558, de 9 de setembro de l91I. 

Da con;missão de Camaras Municipaes, opinando que, em cumprimento do art. 1, 0 , § 5.0 da lei 
n. 492, de 9 de setembro de 1909, a petição e documento apresentados por Socr ates Renan de Faria 
Alvim, sejam remettidos, por copia, á Camara Municipal de Palma, 

Da commissão de Reqaerimentos de Partes, opinando que seja remettido á commissão de Fi· 
nanças o requerimento em que o major reformado, Delfino Ferreira da Silva, pede contagem de 
tempo para melhoria de sua reforma. 

Da mesma commissão, opinando pelo archivamenio do requerimento em que o alferes honora-
rio, Manoel Apollo, pede seja computado para a sua aposentadoria o tempo em que serviu no 
exercito e, pelo dobro, o período de quasi quatro mezes em que esteve em defesa das instituições 
vigentes. 

Da commissão de Finanças, opinando que seja ouvido o governo quanto ao requerimento de 
José Bernardes de Paula Aroeira, pede indemnizaç!Lo de despesas feitas em viagens, no desempenho 
de commissões do serviç.o fiscal. 

Da mesma commissão, opinando que seja ouvido o gove1·no quanto ao requerimento em que 
Francisco José Leite Guimarães, ex-official sub-archivista do Archivo Publico Mineiro, pede paga-
mento de vencimentos a que se julga com direito na importancia de 21:150$000. 

Da mesma commissão, opinando que seja ouvido o governo quanto ao requerimento em que 
Felicio Drummond pede a concessão de um premio por haver descoberto a solda do alumínio. 

Da mesma comm1ssâo, opinando que seja ouvido o governo quanto a representação em que a 
As~ociação Commercial de Minas solicita alterações nas taxas do impasto de exportação da bor-
racha. 

Da commissão de Obras Publicas, opinando que seja remettida ao governo para tomar na con-
sideração que merecer, a representação em que os habitantes do districto de S. Roque, do muni-
cípio de Piumhy, pedem providencias no sentido de ser reconstruída a ponte sobre o rio S. Fran-
cisco existente naquelle districto. 



ANNEXO--C 
Projectos iniciados no Senado 

E 

PENDENTES DE ANDAMENTO 

• 

s. s.-2 
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Projectos iniciados no Senado e pendentes 
de andatnento 

I 
Data o Assumpto Observações '"' o 

I 
"' .::: 8 

.::: '" ""' 
z 

1911 Agosto 14 4 Contendo disposições relati- Em 3 de setembro de 1911 é 
vas ás acções de divisão e approvado, sem debate, em 
demarcação de terras e do segunda discussão, e, não 
tapumes entre proprieda- tendo soffrido alteração al-
des confinantes, guma,ficasobreamesa para 

entrar na ordem dos traba-
lhos, depois de findo o 
tersticio regimental. 

in-

1911 Agosto 19 6 Estabelecendo ·o caso de ap• Em 22 de agosto de 1911, é 
pellação ex-otflcio nos jul- approvado em primeira dis-
gamentos dos crimes que cussão e remettido à Com-
não admittem fiança. missão de Justiça e Legis-

!ação de cujo parecer ainda 
está pendente. 

1912 Agosto 20 12 Reformando o Regimento In-
terno do Senado, 

Elll 20 de agosto de 1912 vae 
á Commissão de Policia, 
de cujo parecer está 
dente . 

pen-



A.NNEXO-D 

PROJECTOS REMETTIDOS 
A' 

Cainara dos srs. Deputados 
E 

PENDENTES DE SOLUÇÃO 

. I . 



,, 

Projectos remettidos a Camara dos srs. 

o 
0: o 
~ 

18\H 

1892 

1897 

1899 

1903 

Deputados e pendentes de solução 

Data 

21 de agosto 

25 de abril 

3 de setembro 

14 de agosto 

25 de julho 

o .... 
"' s 
;::l z 

Assumpto Observações 

14 Altera a economia interna e Elll 9 de setembro de 1891 
externa do Internato do Gy- foi remettido a Camara dos 
mnasio Mineiro. srs. Deputados sob n. 8, 

e não teve ainda solw_:.ão. 

27 Regula o serviço 
Estado. 

sanitano do Em 9 de julho de 1892, foi 
remettido, sob n. 21, á Ca-
mara dos srs. Deputados, e 
não teve ainda solução. 

135 Auctoriza ao governo a con- Em 8 de julho de 1898, foi 
tractar a construcção de remettido, sob n. 49. á Ca-
um ramal ferreo que, par- mara dos srs. Deputados, 
tindo da estação de S. Fran- de cuja solução está pen-
cisco, na Estrada de Ferro dente. 

170 

Oéste de Minas, vá a S. 
Gothardo. 

Concede diversos favores 
banco~ mutuos que se 
ganizarem no Estado. 

aos Em 5 de agosto de 1905, foi 
or- remettido, sob n. 143, á Ca-

rnara dos srs. Deputados, 
de cuja solu~ào ainda está 
pendente. 

205 Equipara os vencimentos de Em 14 de ag·osto de 1903, foi 
porteiro e continuo do Ex- remettido, sob n. 133, a Ca-
ternato do Gymnasio Mi- rnara dos srs. Deputados, 
neiro aos demais dos func- de cuja solução ainda esta 
cionarios de egual catego- pendente. 
ria das Secretarias do Es-
tado. 



Data 

190~ 25 de julho 

1906 de agosto 

1910 21 de julho 

1911 17 de agosto 

1912 ::n de julho 

1912 12 de agosto 

'1912 19 de agosto 

o .... 
"' 8 
::i z 

215 

229 

- 16-

.assumpto 

Con~ém a reforma da 
nistração municipal. 

Observações 

admi-\Em 29 de agosto de 190!. foi 
remettido, sob n. 140, á Ca-
mara dos srs. Deputados, de 
cuja soluç.ão ainda está 
pendente. 

Concede gratuitamente terras Em 30 de agosto de 1906, foi 
devolutas aos syndicatos remettido, sob n. 152, a Ca-
agricolas. mar a dos srs. Deputados, de 

cuja solução ainda está 
pendente. 

253 Regulando a substituição dos Em lO de agosto de 1910, foi 
membros do Tribunal .de remet.t.ido .á Camara dos srs. 
Contas e contendo outras Deputados, sob n. 166, de 
disposições. cu.ia solução ainda está 

pendente. 

5 Contendo disposições relati- Em 2 de setembro de 1911, foi 
v as á reserva florestal no remettido á Camara dos srs. 
Estado. Deputados, sob n. 3, de 

cuja solução ainda esta pen-
dente. 

9 Concedendo diversos favores Em 24 de agosto de 1912, foi 
ás associações fundadas na remettido a Camara dos srs. 
Gapital do Estado para Deputados, sob n. 5, de cuja 
con:;trucção de casas de\ solução ainda está pen-
a1uguel modico para ope- dente. 
rarios. 

10 Auctorizando o governo a Em 24 de agosto de 1912, foi 
concPder privilegio para remettido á Garoara dos srs. 
construcção de uma estrada Deputados, sob n. 4, de cuja 
de ferro que, partindo da solução ainda está pen-
estação de Pirapóra, vá ter- dente. 
minar na cidade de Psra. 
catú. 

1l Concedendo diversos favores Em 26 ·de agosto de 1912, foi 
a Companhia 1ue se orga7 remettido 8 Camara dos srs. 
nizar para construcção de Deputados sob n. 6, de cuja 
villas operarias e officinas solução ainda está pen-
para pequenas industrias dente. l na Capital. 

Data 

1913 19 de junho 

1913 7 de agosto 

:S. s.-3 

"' o .... 
"' 8 
::i z 

13 

14 

- 17-

Assumpto Observações 

Auctorizando o governo a a E 1 • 
xiliar os municípios que ~; foi re~:ttd.teâ~·o de 1913 
propuserem a construir es- srs Depu~ad abmara dos 
tradas de rodagem nas con- .• _ os so . n. 7 de 
dições do decreto federal ~uJ~ soluçao esta amda pen-
n. 8.324, de 27 de outubro en e. 
de 1910. 

Creando urna segund E de juiz de direito naa C~apri~ •f' I. o de ~ete!J}bro de 1913 
tal do Estado e contendo ot r~rnetttdo a Carnara dos 
out,ras disposições srs. eputados sob n. 8 de · CUJa solução esta ainda pen-

dente. 



ANNEXO-E 
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PROJECTOS INICIADOS 
NA 

Cam.ara dos srs. Deputados 
E 

PENDENTES DE SOLUÇÃO DO SENADO 



Pro jectos iniciados na C amara dos srs. Depu-
tados e pendentes de solução do Senado 

Data 
o 
Ç1 
Ç1 
<: I . 

\ 
1913 21 de agosto 

1913 22 de_ agosto 

1913 25 de agosto 

1913 28 de agosto 

1913 28 de agosto 

"' o 
'""' 

Observações liSSUI11pto 
"' 8 
::l z 

14:1 Dando nova denominação á Em 30 de agosto de 1913 é 
cidade,municipio e districto approvado em 2.• discussão 
de S. José do Paraíso. e remettido á commissão de 

Estatística. 

151 Regulando o processo de des- Em 28 de agosto de 1913 é 
pejo de predios rusticos ou approvado em 1.• discussão 
urbanos. e remettido á commissão de 

Justiça e Legislação. 

155 Fixando as divisas dos distri- Em 30 de agosto de 1\113 é 
ctos de Mariano Procopio e approvado em 1.• discussão 
Bemfica, do município de e remettido á commissão de 
Juiz de Fóra e as de Ale- Estatística. 
gria, do município de Ma-
nhuassú. 

156 Auctoriz11ndo o registro na Em 2 de setembro de 1913 é 
Directoria de Hygiene do approvado em L• discussão 
Estado, dos diplomas con- e remettido á commissão de 
feridos por institutos parti- Saude Publica. 
culares de ensino superior, 
cujos programmas sejam 
executados de conformida-
de com a legislação federal 
em vigor. 

157 Mandando deduzir 20 °/0 a ti- Em 8 de setembro é appro 
tu lo de multa, nos mappas vado em 2. • discussão e 
de custas judiciarias que fica sobre a mesa para eu-
não forem remettidos á Se· trar na ordem dos traba-
cretaria do Interior até o lhos depois de findo o inter 
fim de cada trimestre subse- sticio regimental. 
quente ao de seu venci-
mento, 



-22-

C/1 

Data o Assumpto Observações ... 
o "' o:: 8 
0:: ::l < z 

1913 2 de setembro 158 Regulando o provimento dos Em 4 de setembro de 1913 
cargos nas Secretarias de vae á imprimir-~e para en-
Estado. trar na ordem dos traba-

lhos. 
) 

1913 2 de setembro 159 Auctorizando o ~overno a Em 8 de setembro de 1913 
contractar o esta elecimen- vae á imprimir-se para. en-
to de feiras de gado nos mu- trar na ordem dos traba-
nicipios de Pas~os, Theo- lhos. 
philo Ottoni, Sete Lagoas, 
Curvello e Bomf\m. 

' ANNEXO-F 
PROJECTO INICIADO 

NA 

Camara dos srs. Deputados 
E 

Rejeitado pelo Senado 



Projecto iniciado na Camara dos srs. Deputa-
tados e rejeitado pelo Senado 

"' Observações Data o Assumpto .. 
o ., 
l'l § = < z 

191! 19 l!e agosto 126 Estabelecendo as divisas dos Em 23 de agosto de 1913 é 
districtos de Carrancas, Lu- rejeitado em 2. • discussão 
minarias, Conceição de lbi- e vae á archivar-se. 
tipoca e S. Domingos da 
Bocaina e contendo outras 
disposições. 

s. s.-4 
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ANNEXO-G 
PROJECTOS INICIADOS 

NA 

Camara dos srs. Deputados 
E 

Archivados «ex-vi» do disposto no art. 5: da Resolução n. 11, de 29 
de agosto de 1907 



Projectos iniciados na Camara dos srs. Depu-
tados e archivados «ex-vi» do disposto no 
art. 5.0 da Resolução n. 11, de 29 de agosto 
de 1907. 

Data 

1912 22 de agosto 

1912 27 de agosto 

1912 29 de agosto 

1912 2 de setembro 

"' o .... o· s 
p 
z 

Assumpto Observaçõas 

129 Auctorizando o governo a Em 20 de junho de 1913 fo· 
mandar consolidar todas as remettido á commissão de 
leis sobro o processo civil. Justiça e Legislação. 

130 Auctorizando o presidente do Em 27 de agosto de 1912 foi 
Estado a entrar em accordo approvado em 1.• discussão 
com o governo da União e remettido á commissão de 
afim de que, no Instituto de Saude Publica. 
Manguinhos, filial neste Es-
tddo, sejam estudados os 
meios prophylaticos preven-
tivos e curativos da febre 
aphtosa e de outras episoo-
tias. 

135 Estabelecendo que nos feitos Em 22 de agosto de 1913 foi 
judiciaes em que os colle- approvado em 1.• discussão 
ctores tenham de fallar, e remettido á commissão de 
ser-lhes-ão pagas por in- Justiça e Legislação. 
teiro as custas taxadas no 
art. 76 do regulamento vi-
gente e contendo outras dis-
posições. 

136 Auctorizando o governo a au- Em 20 de junho de 1913 f o· 
xiliar as eJllpresas ferro- approvado em 1. • discussão 
viarias que adquirirem no e remettido á commissão de 
Estado terras apropriadas Finanças. 
as industrias agro-pt>cua-
rias, ou á agricultura e que 
se propuserem nellas esta· 
belecer nucleos coloniaes. 



ANNEXO-H 
Projectos iniciados no Senado 

E REJEITADOS 

PELA 

Camara dos srs. Deputados 



Projectcs iniciados no Senado e rejeitados 
pela Carnara dos srs. Deputados 

Data 

1897 Agosto li 

1903 Agosto 1.0 

1910 Julho 19 

s. s.-5 

00 
o .... 
"' 8 ::; z 

Assumpto Andamento Observações 

129 Reformando a Con- Vide Synopses de 1897, pags, Do sr. Mello 
stituição do Esta- 20 e 1898, pags. 45. Franco. 
do na parte refe-
rente ao art. 104, 
que aboliu as apo- Eu• 22 de agosto de 1898, é 
sentadorias. remettido á Camara dos srs. 

Deputados sob n, 102. 

Em 5 de agosto de 1913, é re-
jeitado pela Camarados srs. 
Deputados. 

208 Compre hen den do Vide Synopse de 1903, 
nas disposições do 128. 

pags. Da Commissão 
de Requeri-
meu tos de 
Partes. 

§ L• do art. 21, da 
lei n. 318, de 16 de 
setembro de 1901, Em 19 de agosto de 1903, é 
to·das os lentes ca- remettido á Camara dos srs. 
thedraticos da Es- Deputados sob n. 134. 
cola de Pharma-
cia de Ouro Preto, 
cujas cadeiras fo- Em 5 de agosto de 1913, é re-
ram suprimidas. jeitado pda Camara dos srs 

Deputados em ?.• discussão. 

252 Regulando os re-
cursos cíveis de 
appellação ou ag-
gravo nos casos 
controvertidos. 

Vide Synopse de 1910, pags. Do sr. Mello 
76. Franco. 

Em lO de agosto de 1910, é 
remettido á Camara dos srs. 
Deputado> sob n. 167. 

Em 14 de agosto de 1913, é re-
jeitado, em segunda discus-
são, pela Camara dos srs. 
Deputados. 



ANNEX0--1 

Proposições do Congresso 
CONVERTIDAS EM LEIS 

No anno de 1913 
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Proposições do 
leis 

'• 

Congresso convertidas 
no anno ·de 1913 

em 

Remettidas á sancção pelo Senado 

6 
p. 
o ... .~ p. ~ 
UJUJ Remessa á sancção rL> 

Data da sancção Assumpto 
oj<l) ol 
"!j>O 

<:)> 
"O 

oorn 00 z z 

293 Agosto 30 598 Agosto BO Regula as promoções de officiaes 
da Força Publica. 

294 Agosto 30 597 Agosto 30 Crêa o serviço de saude da Força 
Publica. . 

295 Agosto 31 607 Setembro 16 Abre creditos supplementares a di-
versas rubricas do orçamento de 
1912. 

296 Agosto 31 604 Setembro· 16 Concede reforma no posto de ans-
pessada ao soldado Belchior. de 
Sousa e Silva. 

297 Agosto 31 606 Setembro• 16 Approva as conta-s do exerci:cio de 
1912 e contém outras disposiç.ões. 

298 Seterr.bro 1. o 599 Setembro lO Auctoriza o governo a emprestar á 
Companhia Norte de Minas, a 

' 
quantia de mil contos de réis em 
apolices. 

299 Setembro 4 602 Setembro 12 Dispõe sobre o provimento etiecti-
vo de professores primarios in-
terinos e contém outra'S disposi-
ções. 

' 
300 ,Setembro 4 614 Setembro 18 Auctoriza o governo a entrar em 

accôrdo com o da Uni'ão para a 

' 
regularização do serviço de Re-

I 
gistr o e Archivo de marcas para 

i animaes. 
' 

301 Setembro 8 618 Setembro 18 EStabelece concessão de: favores as 

' d~~~~ ~~·~:t~iJg.rural flUe se fun-

Setembro 
Eleva a 75$000 o emolumento ma· 

( 302 9 601 Setembro 12. Ji:imo de que trata a lettra -c- do 
.. ' 

art. l39•d'a' lei·n. 105, de 189l e 
abona aos avaliadores 1 as despe-

; sas de conducção nos inventarios 
- .. judiciaes. 

' I· 'l 
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Uem.ettidas á sancção pela Cama1•a dos srs. Deputados 

"' :§ 
Remessa à sancção 00 Data da sancção o:l 

'O 

' u:i . ' . Z· p 

-' ' \ j 

5 de setembro 600 12 de setembro 

5 de setembro 610 18 de setembro 

6 de setembro 603 12 de setembro 

ll de setembro 615 18 de s'etembro 

ll de setembro ! 611 18 d seetembro 

ll de setembro 608 14 de setembro 

ll de setembr() 6l3 18 de setembro 

ll de setembro 612 18 de setembro 

ll de setembro 616 18 de setembro 

11 de setembro 609 16 de setembro 

J2 de setembro 617 18 de setembro 

I 
A~sumpto 

7 . 
:') 

I 

' ' 
' ' -

Concede licença a diversos funccio-
narjos publicos do Estado. 

Perdôa o ex-collector de Lavras, 
José Antonio Dias Ministerio e 
bem a-:sim o alferes Pio Phila-
delpho de Miranda e o el>.-tenente 
da Força Publica Matheus Ri-
beiro da Silva. 

Concede licença a diversos funccio-
narios publicos do :BJstado. 

Auctoriza o governo a contractar 
a construc<;ão e o arrendamento 
das estradas de ferro do Estado. 

Dispõe sobre venccimentos dos 
funccionarios publicos do Estado. 

Interpreta o art. 4. o da lei n. 471, 
de 14 de setembro de 1907. 

Estabelece o imposto a cabrar-se na 
exportação de aguas rnineraes e 
outros generos de uroducção do 
Estado. -

Auctorizn. a dar o1·ganizaçâo ás Cai-
xas Beneficentes da Força Pu-
blica e dos funccionarios do Es-
tado. 

Auctoriza o governo do Estado a 
contl'actar o estabelecimento de 
armazens geraes· na praça do Rio 
de Janeiro e nas margens das es-
tradas de ferro e a modificar o 
systema de arrecadação do im-
posto de exportação do café. 

Fixa a Força Publica do Estado 
para o exercício de 1914 

Or<;a a~receita e fixa a despesa do 
Estado para a exercício de 1914. 

Lei n. 8 addicional a Constituição do Estado, de l. 0 de setembro de 1913. 
·Revoga o-art. 107 da Constituição do Estado sobre concessão-de l~j;erias,~.· ·..;;· .. ~.;;.o.;.___;;......_~-. 

ANNEXO-J 

COMMISSOGS PERMANBNTBS B MIXTAS 



~OMMI~~õE~. PERMANENTE~ 
ANNO DE 1914 

Policia 

Presidente - Dr. Chrispim Jncques Bias Fortes. 
Vice-Presidente- Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
l. o Secretario - Dr. José Pedro Drummond. 
:2.• Secretario - Dr. Gomes Freire de Andrade. 
Supplontes dos secretaiios- Dr. Camillo Augusto Maria de Brito e Dr. Gabriel de Oliveira 

Santos, 

Constituição e Poderes 

Commendador Antonio l\Jartins Ferreira da Silva. 
Dr. José Candido de Sousa Vianna. 
Dr. Francisco de Andrade Botelho. 

l<'inanças 

Dr. Levindo Feueira Lopes, 
Commendador Antonio l\la1·tins Ferreira da Silva. 
Dr. Pedro da Matta Machado, 
Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa. 
Dr. Camillo Augusto :'daria de Brito. 

Justiça e Legislação 

Commendador Antonio Martins Ferreira da Silva. 
Dr. Virgílio Martins de Mello Franco. 
Dr. Camillo Augusto Maria de Brito. 

Obras l"ublicas, Terras e Colonização, Correios e Telegraphos 

Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa • 
.Coronel Francisco Ferreira Alves. 
Dr. Gomes Freire de Andrade. 

~ ... =. 

Instrncção Publica 

Dr. Virgílio Martins de ?viello Franco. 
Dr. Gomes Freire de Andrade. 
Dr. Urias de Mello Botelho. 
:s. s.-6 ' ,··. 

• 



Dr. LeYindo Ferreira Lopes. 
Olympio Julio de Oliveira Mourão. 
Dr. Gabriel de Oliveira Santos. 

-42-

Redacção 

I ,Ça;maras Uunicipaes 
'i 

Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
Commendador Francisco Ribeiro de Oliveira. 
Coronel Joaquim Augusto Ribeiro do Valle. 

Força. Publica 

Dr. Pedro da Matta Machado. 
Dr. Antero Dutra de Moraes. 
Commendador Francisco Ribeiro de Oliveira. 

Agricultura, Connuercio, lndustrias, "\.rtes, Minas e Florestas 

Dr. Xuno da Cunha Mello. 
Dr. Francisco ~unes Coelho. 
Dr. Leopoldo Corrêa. 

Saude Publica, Estatistica e Cathechese 

Dr. José Pedro Drummond. 
Dr. Gaspar Ferreira Lopes. 
Dr. Josino de Paula Brito. 

Requerimentos de Partes 

Dr. Nuno da Cunha :\1ello. 
Olympio Julio de Oliveira Mourão. 
Dr. Urias de Mello Botelho. 

Commissões lllixtas de Reetii'SO'O Eleitoraes 

Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
Dr •• Tosé Candido de SouRa Vianna. 
Dr. Raul Soares de Moura. 
Dr. Valdomiro de Barros Magalhães. 
Dr. Carlos da Silva Fortes. 

Commissão mixta 

Tribunal- especial 
Membros 

Senador- Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
» Dr. Virgílio Martins de Mello Franco. 

Dr. Camillo Augusto Maria de Brito. 

-43-

Supplentes 

Dr. Gomes Freire de Andrade. 
Dr. José Pedro Drummond. 
Dr. Pedro da Matta Machado. 

Membros 

Deputado- Dr. Valdomiro de Barros Magalhães. 
, Dr. Odilon Barrot Martins de AndJade. 
» Dr. Nelson Coelho de Senna. 

:0 

" )) 

Supplentes 

Dr. Olympio Teixeira de Oliveira. 
Dr. Edgardo da Cunha Pereira. 
Coronel Francisco Paoliello. 

Membros 

Desembargador- Edmundo Pereira Lins. 
» Hermenegildo Rodrigus de Barros. 
» Francisco de Paula Fernandes Rabello. 

Supplente 

Antonio Arnaldo d'Oliveira. 
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MEMBRfJS I)O··· c·oN:GRESSO 

Nomes esidencias 

Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes •.••....••••.. Barbacena. 
2 » Levindo Ferreira Lopes ......•.•••.......•.•• Capital. 
3 , José Pedro Drnmmond ....................... Idem. 
4 " Gomes Freire de Andrade ................... Marianna. 
5 :o C01·nelio Vüz de Mello ........................ Capital.~ 
6 >> Camillo 1\ugusto l\faria de Brito.: ........... Idem. 
7 » Virgílio Martins de Mello Franco ............ Idem. 
8 Coronel Francisco Ferreira Alve~ ............... Idem. 
\1 Dr. Pedro da 1\Iatta Machado ................... Idem. 

lO Commendador Antonio Martins Ferreira da Silva Ponte 1'\ova. 
ll Dr. Nuno da Cunha Mello ....................... Arassuahy. 
12 • Francisco Nunes Coelho .•..•..•...•.•••..... Guanhães. 
13 , Antero Dntra de :Moraes ...................... S. Pedro do Pequery. 
14 » Leopoldo Corrêa .................... , ......... Itapecerica. 
15 José Candido de Souza Vianna •..•........•. Abaeté. 
16 , Josino de Paula Britto ...................... Tres Pontas. 
l7 , Gaspar Ferreira Lopes ...................... Alfenas. 
18 • Francisco de Paula Rocha Lagôa ............. Ouro Preto. 
19 Commendador Francisco Ribeiro de Oliveira ..... Entre Rios. 
20 Olympio Julio de Oliveira· Mamão ..•.....•••••••. Diamantina. 
21 Dr. Francisco de Andrade Botelho ............... Leopoldina. 
22 Coronel Joaquim Augusto Ribeiro do Valle ....... Muzambinho. 
23 Dr. Gabriel de Oliveira Santos .................. Capital. 
24 , Urias de Mello Botelho ....................... Monte Santo. 
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DEPUTADOS 

Nomes Residencias 

Pharmaceutico Bernardino de Senna Figueiredo. Barbacena. 
Dr. Jo~é Tav-ares de ;\1ello ..................... Que luz. 
Dr. Antonio l\Iartins da Silva................. Ponte Nova. 
Dr. Abeilard Rodrigues Pereira .......•......... Lagoa Dourada. 
Dr. Carlos da Silva Fortes: ....•.•.•.•••••...... Palrn,rra. 
Dr. Jo~é Vieira Marques ........................ Idem. 
Dr. João Baptista Ferreira Velloso .............. Ouro Preto. 
Dr. Odilon Barrot Martins de Andrade ......... S. João d'El-Rey. 
Dr. Alfredo l\Iartins de Lima Castello Branco .. S. José d'Aiém Parahyba, 
Dr. Pericles Vteira de Mendonça ........•..•.•. J. João "íepomuceno. 
Dt·. Francisco de Campos Valladares ... ;... . . Juiz de Fóra. 
Dr. Henrique Portugal ....................... Rio Preto. 
Coronel Emílio Jardim de Rezende .............. Viçosa, 
Dr. Raul Soares de Moura....... .. ............ Rio Branco. 
Dr. Olympio Teixeira de Oliveit'a...... .... . ... Catangola. 
Comii1endador Fr,·de~·ico Schumann .. · ........... Itajuba. 
Dr. José Ribeiro de Miranda Junior........... Ouro Fino. 
Coronel Manoel Alves de Lemos ..•..•.•......... S. Gonçalo do Sapucah,r. 
Çoronel Ednar·do Cal'los Vilhena do AmaraL.. Pouso Alegre. 
Coronel João de Almeida Lisboa ................ Aguas Virtuosas. 
Dr. Raul de Faria ............................. Campanha. 
Coronel Simeão Stylita Cardoso •.. :.·.·., ......... Santa Rita da Extrema, 
Dr. Valdomiro de Barros Magalhães ..........•.. !vionte Santo. 
~Iajor José Ferreira de Carvalho .. '·. . .... Bello Ho;'izonte. 
Dr. Argemiro de Rezende Costa ............... Idem. 
Coronel Elias Theotonio Baptista........ . .. . Estrella do Sul. 
Coronel José Luiz Campos do Amaral Juni01. l*) S. Sebastião do Paraíso. 
Coronel Garibaldi de Castro Mello .............. Prata 
Dr. José AlYes Ferreira e Me;llo ..... · ....... · •... Capital, 
Dr. Pedro Luiz de OlivPira ................... ldem. 
Coronel Antonio Le8o l\Iont.eiro de Moura Serro. 
Conego Francisco Xavier de Almeida Rolim Curvello. 
Dr. Francisco Alves Nioreira da Rocha ..... · .... Borr.fim. 
Co nego Firmiano Gonç.alves Costa ........•...... Conceição do Serro. 
Dr. N dson < ·oelho d.e Seon' .................... Bel! o Horizonte. 
Dr Edgardo da Cunha J'ereira ................. Peçanha. · 
Coronel Ignacio Carlos Moreira Murt." ........... Arassuahy. 
Coronel Pedro Labol'lle ......................... Grão :VIogol, 
Dr. João Porphirio Machado .................... Salinas. 
Coronel Edmundo R! um ........................ Rio Pardr. 
Dr. João Antonio Lopes de Figueiredo ........... Theophilo Ottoni. 
Coronel Antonio Aul!·usto Spyer ............... 1\Iontés Claros, 
Coronnl :\lodestino Gon<;a!Yes ................. Santa Luüa do Rio das Yelhas. 
Coronel JosP. Custodio Dias de Araujo ........... f'ampestre (Caldas). 
Dr. Christ.iano AI ves de Araujo Rõças ••......• Chá. 
Dr. Francklin Benjamin de Castro .....•.•..•.... \r a xá. 
Coronel Manoel Alves Caldeira Junior ......... Uber·aba. 
Paulo Pinheiro da St!Ya.... • ............... Caeté. 

(*) Fal!ecido. 

ANNEXO-L 

PESSOAL DA SECRETARIA DO CONGRESSO 

s. s. --7 
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PESSOAL DAS SEGRETARJAS DO CONGRESSO 

Secretaria do Senado 

Director, commendador Antonio Augusto Pereira da Costa, 
Sub-director, maJor Antonio Cesario de Lima. 
Official e bibliotbecario, dr Emilio Jacob. 

» da c·Jntabi!idade, Francisco de Paula Marinho. 
" e archivista, Antonio Gonçalves Chaves Junior. 
" Augusto Pantaleão. 
" Aurelil;.no Augusto de Sousa. 

Antonio de Paula Castro. 
" Arthur de Castro Leite. 

Amanuense, Augusto Carlos de Brito. 
Tachygrapho-chefe, dr. Salomão de Vasconcellos, 

:o auxiliar, Alfredo 'Valter Heibuth. 
Porteiro, Americo Benicio Pinto Coelho. 
Continuo, Benjamin Rezende Magalhães, 
Correio-servente, José Maria da Costa, 

Secretaria da Carnara dos srs. Deputados 
Dlrectoria da Secretarla 

Director, major Castorino M&-galhães. 
Official-archivista, Antonio Augusto de Sousa Paraíso. 

Dr. João Baptista de Freitas. 
» Saturnino Ribeiro do Nascimento: 
» João Alfredo Furst, 
" Joaquim Mendes de Oliveira. Encarregado'do resumo dos debates e extracto das sessões. 
.. Dr. Augusto Yersiani Velloso, bibliothecario. 

Amanuense, João Scotti de Moura. 
Porteiro, Francisco José de Araujo. 
Continuo, Lindolpho da Fonseca Barreto 

:o Antonio 1\fathias Moreira. 
Servente, Mario Lourenço Dias. 

» Cassiano José Carneiro. 

Direc&oria dos serviços das sessões 

Director, major Alexandre de Sousa Coutinho. 
Tachygrapho-chefe, José de Oliveira Costa. 

'' auxiliar, José Maria Rosemburg. 
Amanuense, Joaquim Ildefonso Pinto Coelho, 
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Projectos iniciados no Senado em 1913 

rn 
Data o 

'-< 
o "' ~ s 
~ ;::> 
<: z 

1913 Junho 19 

S, S.-8 

Assumpto Andamento 

131Auctorizando o gover· Em 19 de junho .de 1913, es-
no a auxiliar os mu· tando apoiada vae á im-
nicipios que se pro- primir-se para entrar na 
puzerem a construir ordem dos trabalhos. 
estradas de roda-
gem nas condições 
do dect e to federal Em21, e encerrada, sem de-
u. 8.324, de 27 de bate, a primeira discussão 
outubro de 1910, e adiada a votação por fal-

ta de numero legal. • 

Em 22 de agosto e approva-
do em primeira discussão 
e remettido á Commissão 
de Obras Publicas. 

Em 25, é offerecido para ser 
submettido á segunda dis-
cussão e vae áimprirmir-se. 

Em 28, entrando em 1segun-
da discussão o art.' l. 0 o 
sr. Matta Machado rfunda-
menta e envia á mesa o se-
guinte , 

Subst·itutivo ; 
I 

O Congresso Legislativo do 
Estado de Minas Geraes de-
creta: 

l 
Art. 1. 0 E' creada ru Caixa 

Especial para a cqnstru-
cção de estrapas de> roda-
gem, nas condjções techni-
cas do decreto fedt;Jral n. 
8.324, de 27 d~ outubro de 
1910. I I 

! li . I 
Art. 2.' A Cai:xa se~ á for-

mada: i 
a) com mil ap~lices d~ juro 

de 5 •;,, emittidas ~nnual
mente durant~ 10 anrios; 

Observações 

Do sr. Matta 
Machado. 

I 



Data 
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1913 '. 'J~Jho 19 , 

-58-

Assumpto Andamento Observações 

- .. ' r- • - • ·: ; r. ; .. ' i •' '; c\-, (r 
• 13 Auéto.rizando o g9ver- b) com metade ;da• verba des- Do <sr, Matta 

no ·a auxiliar os mu- tinada annualmeute para as Machado. 
nicipios que se pro- obras publicas; 
puzerem a construir 
estradas de _ r_oda- . _ .. 
gem nas· condições c) com as quotas for?ecidas 
do decreto federal pelas camaras mumo1paes, 
n. 8.~~4, de .27 de na fórma do art. 3.· ; 
outubro de 1910. 

d) com as quotas recebidas 
da União a titulo de auxi-
lio para a construcção das 
estradas. 

Art. 3. • As estradas serão 
· feitas pelo governo, me-

diante empreitadas ou pe-
Jas camaras sob fiscaliza-
ção daquelle e concorrendo 
estas, no minimo, com lO 0

/ 0 
do valor das obras a serem 
executadas no municipio. 

Art. 4.• As obras contracta-
das com empreiteires ou 
com as camaras, serão pa-
gas por secções d<1 cinco 
kilometros, acceitas pelo 
engenheiro fiscal do. gover-
no, sendo parte do paga-
mento em dinheiro e o res-
tante em apolices ao par, 
na fórma do art. 2.0 

Art. 5.0 Os serviços da Caixa 
das estradas serão feitos 
pela Directoria de Viação 
da Secretaria da Agricultu-
ra, sem augmento de des-
pesa. 

Art. 6, • Os fundos da Caixa 
creada por esta lei serão 
applicados exclusivamente 
na construcção da estl'ada. 

Art. 7.• Para gosarem dos 
favores desta lei, as cama-
ras se obrigarão a manter 
em perfeito estado de con-
servação as estradas con-
struidas em seu territorio. 

Paragrapho unico. Terão pre. 
ferencia aos favores desta 
lei, os municipios cujas ca-
maras contribuirem com 
maior quantia para a 
construcção da estrada em 
seu territorio. 
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13 Auctorizando o gover- ArL 8.• No-I·egulameuto que 
no _a ?-Uxiliar os mu- expedir para a execução 
mcipios que se pro- desta lei, o goveruo deter-
puzerem a construir minará as condições para 
estradas de. roda- : a execução das obras, sua 
gem nas condições fiscalização, fórma de paga-
do decreto federal mento e conservação das 
n. 8,324; de 27 de estradas. 
outubro de 1910, 

.. Art. 9. o Ficam revogadas as 
disposições em contrario. 

fala das sessões, 28. de agos-
to de 1913.- P. Matta Ma-
chado,- Antero Dutra. -
Leopoldo Corrêo. - Nunes 
Coelho. - Nuno Mello.-
Gomes Freüe. - Gabriel 
Santos. 

Estando apoiado, entra con-
junctamente em discussão 
o 'lrt. l.• do substitutivo 
com o art. 1. o do projecto. 

o mesmo sr. requer' que sir-
va de base a discussão o 
substitutivo que acaba de 
offerecer, sendo retirado o 
projecto pri!llitivo.: 

Approvado .;sse requerimen-
to, entra em segunda dis-
cussão por artigos succes-
sivos, é approvado sem de-
bate e, depois de adoptado 
para passar, á terçeira dis-
cussão vae á comniissão de 
Obras Publicas o 'substitu-
tivo, ficando prejuliicado o 
projecto. : 

E01 29, é offerecido para ser 
submettido á terceira dis-
cussão e vae:á impfimir-se, 

I 
Em 31, é appÍ'ovadoi sem de-

bate, em terceira discussao 
e vae a com'missão de Re-
dacção que, obtendo urgen-
cia, offerece ·e é approvada 
a redacção final. , 

' . i 
E01 1.0 de setembro é remet-

tido a Camara dos srs. De-
putados ~ob ;n. 7. i 

! 
i 
I 

1! O bserV,ações 

I 
Do sr.' Matta 
Mach~dó. 

I 
I 

i 
l 
I 
! 
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1913 Agosto 7 
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Assumpto Andamento 

14 Creando uma segunda Em 7 de bgosto de 1913 es-
vara de juiz de di- tando apoiado vae a impri-
reito na Capital do mir-se para entrar na ordem 
Estado e contendo dos trabalhos. 
outras disposições. 

' .. 

Em 9, é sem debate, encer-
rada a primeira discussão e 
adiada a votação por falta 
de numero legal. 

Em 22, procedendo-se a vo-
tação é approvado e remet-
tido á com missão de Justiça 
e Legislação, 

Ent 27, é offerecido para ser 
submettido á segunda dis-
cussão e VM a imprimir-se 
acompanhado do seguinte 

Parecer 

A com missão de Justiça eLe-
gislação, a que foi presente 
a projecto n. 14, do Senado, 
approvado em primeira dis-
cussão, é de parecer que 
seja submettido á segunda, 
com as seguintes emendas : 

Ao art. 1. 0 in-fine, accrescen-
te-se- de terceira ontran-
cia, cujo provimento será 
feito de conformidade com 
o art. 29 da lei n. 375, de 
1903. 

O art. 2. •) substitua·se pelo 
seguinte : - O serviço das 
duas varas de direito será 
desempenhado cumulativa-
mente, mediante distribui-
ção, servindo um promotor 
junto de cada uma dellas, 
segundo dispõem a lei n. 
123 de julho de 1895, e in-
strucções approvadas pelo 
dec. n. 871, de 14 de outu-
bro do mesmo anno. 

Ao § 1.o, do art. 2.• : 

ús juizes municipaes exerce-
rão a jurisdicção civil e cri-
minal com as attribuições 
que lhes competem pelas 
leis em vigor e por distri-
buição. 

Observações 

Do sr. Matta 
Machado, 

1913 

·Data 

Agosto 7 

"' o ... 
"' s :::: z 

Assumpto Andamento 

14 Creando uma seganda O § 2. • do mesmo artigo sup-
vara de juiz de di- prima-se. 
reito na Capital do 
Estado e contendo 
outras disposições. Substitua-se o ~ 3. 0 do mesmo 

artigo pelo seguinte : 

Os escrivães do judicial e no-
tas servirão por distribui-
ção, salvo quanto ao de no-
tas, o disposto no art. 29, 
§ 9, da lei n. 2.033, de 20 de 
setembro de 1871. 

O art. 3.0 substitua-se pelo 
, seguiute : 

Os juizes de direito, JUIZes 
municipaes e promotores de 
justiça substiLuir-se-ão re-
ciprocamente. Na falta ou 
impedimento de ambos os 
juizes, os substituirá o juiz 
municipal da 1, • vara e em 
sua falta o da segunda. 

Art. 4,• como está no pro-
jecto. 

Art. 5.• additivo: 

Nas comarcas de segunda e 
terceira entrancias, onde os 
trabalhos do fõro forem 
mais intensos e provados 
pelas respectivas estatísti-
cas judiciarias, quando se 
derem vagas dos referidos 
officios de justiço serão es-
tes divididos, de sorte que 
os de tabelliães se con ver-
terão nos de notarios publi-
cos com as attribuições que 
lhes competireom pelas leis 
em vig?r· 

Paragrapho unico, Ao Tribu-
nal da Relação. em Camaras 
Reunidas, conforme os tra• 
mites estabelecidos em seu 
Regimento Interno, compe-
te, á vista da estatística ju-
diciaria da comarca, onde 
tiver occorrido a vaga, a 
decisão referente a divisão 
dos dois cargos e canse-
quente provimento ·pelo go-
verno, de maneira a se ir 
creando lenta e gradual-
mente no Estado a institui-
ção do notariado publico. 

Observações 

Do sr. l\Iatta 
Machado. 
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! 
14 Creando uma segunda Sala das com missões do Se-

vara de juiz de di- nado, 27 de agosto, de 1913. 
rei to na Capital do -V. M. de Mello· Franco. 
Estado e contendo - Antonio Martins. - Ca-
outras disposiçõe~. millo de Brito. 

i 

\ 

; 

-
" . 

- , I 

' . I 

' 

I 

I 

I 
I 
I 
! 

I 

Em 29, entra em segunda dis-
cussão por artigos succes-
sivos, conjunctamente com 
as emendas offerrcidas pela 
commissão de Justiça e Le-
gislação. 

Em discussão o art. l. 0 depois 
de algumas considerações 
do sr Mello Franco o sr. 
Matta Machado justifica e 
envia á mesa a seguinte 

Emenda 

Ka. emenda ao art. 1 °, depois 
da palavra <•entrancia• sub· 
stitua-se todo o final pelo 
seguinte: ficando a nomea-
ção á livre escolha do go-
verno. 

Sala das sessões, 29 de agosto 
de 1913.- Matta Machado. 
-Antero Dutra.-Leopoldo 
Corrêa. 

Estando apoiada, entra con-
junctamente 'em discussão 
com o art. L'. 

Depois de algumas con~ide
rações dos srs, Levindo Lo-
pes e Mello Franco, o sr. 
Matta Machado pede e ob-
tem a retirada da sua emen-
da. 

Não havendo mais quem peça 
a palavra, encerraise a dis-
cussão. 1 

I 
Procedendo-se á votação, é 

approvado o art. l. 0 e re-
jf'itada a emenda ao mesmo 
offerecida pela coinmissào 
de Justiça e Legisl~ção. 

O art. 2. 0 fica pre.ibdicado 
com a approvação da emen-
da substitui iva offerecida 
pela commissão. I 

' 
Do sr.' Matta 

Machado. 
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14 Creando uma segunda O art. 3:0 fica :tambem pre-
vara de juiz de di- • judicado com a apprpvação 
reito na Capital do da emenda substitut)va of-
Estado e contendo ferecida pela 'commissão. 

I 

outras disposi.ções. , 
. ' 

' I 

. 
' i 

l I 
" i 

l 

O art. 4,• é awrovado sem 
debate e bem ais sim o 'art. 5.' 
com a emendi!- addit.iva of-
ferecida pela commissão, 
tendo o sr. Mello Franco 
feito algumas considera-
ções. 

i 
Adoptado em ~egunda para 

passar á terceira discussão 
vae á commis'são de· Reda-
cção, 

Em 30 é offerecido p~j.ra ser 
submettido á terceira dis-
cussão acompiwhado1 do se-
guinte : , 

! 

Pareber ! 
A commissão de Justiça e Le-

gislação apreo{enta para ser 
submettido a ~tercei~a dis-
cussão, confo11me o v~ncido 
em segunda, 9 projecto n. 
14, do Senadol que tr;ata da 
creação de lima s~gunda 
vara de juiz de direito na 
Capital do Es,tado. f 

~ ; 
O Congresso L~gislativo do 

Estado de Minas Geràes de-
creta : i ' 

Art. l. • Ficam~ creados na 
comarca da Cfipital do Es-
tado os seguir)tes Jogares : 

' I ' I. de juiz de dir~ito, se~unda 
vara ; ~ : 

I 

' II. de juiz mun~cipal, segun-
da vara; 

' 
i 

' 1 

pro~otor ~e jus-III. de 2.o 

tiça; ' . 
i 

IV. duis officios;(3 o e 4. o de 
ercrivão judicial e notas). 

i 
l 
I 

Observaçpes 

Do sr. Matta 
Machado, 

' 

' i 

i 
I 
I 
i 
i 

. 



I 

"' Data o .... 
o "' s:: a 
s:: ::s 
< z 

1913 Agosto 7 

Assumpto 

I 
i 

Andamento 

14 Creando uma segunda A1t. 2. 0 O ~erviço das-duas 
vara de ·juiz "de di- varas de direito será ~des
reito na Capital do empenhado cumulativamen-
Estado e contendo te, mediante distribuição, 
outras disposições. servindo um promotor jun-

to de cada uma dellas, .se-
gundo dispõe. a lei !?• 123, 
de julho de 1895 e mstru-
cções approvadas pelo dec. 
n. 871, de 14 de outllbro do 
mesmo anuo. 

§ l. o Os juizes mumc1paes 
exercerão a jurisdicção ci-
vil e criminal com as attri-
buições que lhes competem 
pelas leis em vigor e por 
distribuição. 

§ 2. o Os escrivães do judicial 
e notas servirão por distri-
buição, salvo quanto ao de 
notas, o dispesto no art. 29, 
§ 9. 0, da lei n. 2.033, de 20 
de setembro de 1871. 

Art. 3.• Os juizes de direito, 
juizes municipaes e pr omo-
tores de justiça substituir-
se-Ao reciprocamente. Na 
falta ou impedimento de 
ambos os juizes, o~ substi-
tuirá o juiz municipal da 
primeira vara e em sua fal-
ta o da segunda. 

Art. 4. o Haverá annualmente 
na mesma comarca seis ses-
sões ordinarias do jury, não 
excedendo de dois mezes o 
intervallo de uma a outra. 

Art. 5.• Nas comarcas.de se-
gunda e terceira entrancias, 
onde os trabalhos do fôro 
forem mais intensos e pro-
vados pelas respectivas es-
tatisticas judiciarias; quan-
do se derem vagas dos re-
feridos officios de justiça, 
serão este,; divididos, de 
sorte que os tabelliães se 
convei"terão nds de nótarios 
publicos, com\ as atÇribui-
ções que lhPs \ comp~tirem 
pelas leis em v, gor. j 

Paragrapho unid,o. Ao !rribu-
nal da Relaçãoj em CaJI!aras 
reunidas, confQI"me O:s tra-
mites estabeleoidos ~m seu 
Regimento Int~rno c9mpe-
te, á vista da eslatistica ju-

1 i 
I I 

Observações 

De sr. Matta 
Machado. 

I 

: 
l 
; 
i 

j 
I 
i 
i 
I 
l 

! . 
~ 

' i 
' ! 
l 
l 
! 
j 

1 

"' Data o .... 
o "' s:: s 
s:: ::s 
< z 

-
1913 -\gosto 7 

s. s.-9 

-65-

Assulll.pto 

14 Creando uma segunda 
vara de juiz de di-
reito na Capital do 
Estado e contendo 
outras disposições. 

Andamento 

diciaria da comarca, onde 
tiver occorrido a vaga, a 
decisão referente a divisão 
dos ditos cargos e canse-
quente provimento pelo go-
verno de maneira a se ir 
creando lenta e gradual-
mente no Estado a institui-
ção do notariado publico. 

Art. 6.• Revogam-se as dis-
posições em contrario. 

Sala das commissões, 30 de 
agosto de de 1913.- V. M. 
Mello Franco. - Antonio 
Martins.-Camillo de Baito. 

F1casobre a mesa para entrar 
na ordem do dia da sessão se-
guinte, sendo para esse fim 
dispensadas as formalida-
des regimentaes a reque-
rimento do sr. Camillo de 
Brito. 

Em 31, entrando em terceira 
discussão, o sr, Mello Fran-
co justifica e offecece a se-
guinte 

Emenda 

Artigo additivo : 

Aos juizes de direito que se 
aposentarem com trinta ou 
mais annos de exercicio se-
rão concedidas honras de 
desembargador. 

Sala das sessões, 31 de agos-
to de 1913.- V. M. de Mel-
lo Franco.- A. Martins. 

E' apoiada e posta conjuncta-
mente em discussão. 

Depois de algumas observa-
ções I do sr. Camillo de 
Brito encerra-se a discus-
são e procedendo-se a vo-
ta,;ão, são approvadas a 
emenda e o projecto e re-
met.tida á commissão de 
Redacção, que obtendo ur-
gencia. otierece e é appro-
vada a redacção final. 

Em 1. 0 de setembro é re-
mettido á Camara dos srs. 
Deputados sob n. 8. 

Observações 

Do sr. Matta 
Machado 
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I 4..,\')eclarando nulla a Jün 28 de julho de 1913 vae á Da Commissão 
eleição de juizes de imprimir-se para entrar na Mixta de . re-
paz feita em 30 de ordem dos trabalhos. cursos eleito-
novembro de 1912 raes. 
no districto de S. 
João do Barranco Ein 2 de agosto é encerrada, 
Alto, município de sem debate, a discussão 
Alfenas. unica ficando a votação 

adiada, por falta de numero 
legal. 

Ein 22, procedendo-se a vo-
tação é approvada e remet-
tida á commissão de Re-
dacção. 

Ein 23 é offerecida e &ppro-
vada a redacção final e re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados. 

Em 2R é approvada pela Ca-
mara dos srs. Deputados e 
publicada como Resolução 
do Congressão sob n. 55. · 

48 Approvando o acto da Em 28 de julho de 1913 vae Da Commissão 
Camara Municipal á imprimir-se para entrar Mixta de re-
de Alfenas, de an- na ordem dos trabalhos. cursos eleito-
nullação da eleição raes. 
de lO de novembro Em 2 de agosto, depois de 
de 1912, feita no dis- algumas obsesvações dos 
tricto de S. João do srs. Mello Franco e Camillo 
Barranco Alto, na de Brito, encerra-se a dis-
qual foi votado para cussão unica, ficando avo-
vereador do mesmo tacão adiada por falta de 
districto o recorreu- numero legal 
te Octavio Ribeiro 
da Silva. Em 22, procedendo-se a vo-

tação é approvada e remet-
tida á commissão de Re· 
dacção. 
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48 Approvando o acto da iEm' 23, é offerecida e appro- Da Commissão 
Camara !\Iunicipal vada a redac<;ão final e re- Mixta de re-
de Alfenas, de an mettida á Camara dos srs_ cursos eleito-
nullaçào da eleição Deputados. raes. 
de lO de novembro 
de 1912, feita no dis-
tricto de São João !Em 28, é approvada pela Ga-
do Barranco Alto, mara dos srs. Deputados e 
na qual foi votado publicada como Resolução 
para vereador do do Congresso sob n, 56. 
mesmo districto o 
recorrente Octavio 
Ribeiro da Silva. 

49 Declarando que o Con- !Em 2 de agosto d@ 1913 vae Da . Commissão 
gresso resolve não á imprimir-se para entrar Mrxta de re 
tomar conhecimento na ordem dos trabalhos. cursos eleito-
do recurso interpos- raes, 
to por Maximiano 
Martins Per·eira do !Em 5, é encerrada, sem de-
acto da junta apu- bate, a discussão unica e 
radora de expedi- adiada a votação por falta 
ção de diploma de de numero legal. 
juizes de paz aos 
cidadãos Francisco 
Antunes ele Souza e !Em 22, procedendo-se a vota-
Alberto Cor-rêa de ção é approvada e rernet-
Souza, do districto tida á commissão de Re-
de Santo Antonio da dacção. 
Boa Vista, da Villa 
Brazilia, por não !Em. 23 é offerecida_ e appro-
ter sido instruido vada a redacção final e re-
com os documentos mettida á Camara dos srs. 
exigidos por lei. Deputados. 

IEm 28 é approvada pela Ca-
mara e publicado como Re-
solução do Congresso sob 
n. 57. 

50 Reconhecendo verea- Em 2 de agosto de 1913 vae Da Commissão 
dor eleito pelo dis- á imprimir-se para entrar Mixta de re 
tricto do TravBssão, na ordem dos trabalhos. cursos eleito 
do um ni ci pio de raes. 
Guanhães, o cidadão En• 5, é encerrada, sem de-
Salathiel Augusto bate, a discussão unica e 
Nu nes Coe lho, a adiada a votação por falta 
quem a caraara dará de numero legal. 
posse. 

Ent 22, procedendo-se avo-
tação é approvada e remet-
tid.a á commissão de Re-
dacção. 

Em 23, é offerecida. e appro-
vada a redacção final e re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados. 

Em 28, é approvada pela Ca-
mara e publicada como Re-
solução do Congresso sob 
n. 58. 
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Declarando que o Con_IEm 5 de agosto de 1913 vae Da Commissão 
gresso resolve ne- á impr·imir-se para entrar Mixta de r~'-
gar provimento ao na ordem dos t;·abalhos. cursos eleito-
recurso iaterposto raes. 
por Symphronio Soa-
res Oiniz, da decisão 
da Camara Munici-
pal de Santa Quite- Em 7, e encerrada, sem de-
ria que reconheceu bate, a discussão unica e 
vereador geral da adiada a votação por falta 
mesma camara o ci- de numero legal. 
dadão José Alvaro 
da Silva. 

Em 22, p1·ocedendo-se a vo-
taçào é approvada e remet-
tida á commissão de Re-
dacção. 

Em 23 é offerecida e appro-
vada a redacção final e re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados. 

Em 28·é approvada pela Ca-
m;;ra dos srs. Deput:;dos e 
publicada como Resolução 
do Congresso sob n. 59. 

52 Reconhecen.do vere.a- Elll 22 de agosto de 1913 vae Da Commissão 
dor especral do drs- á imprimir-se para entrar Mixta de re-
tricto dos Araujos, na ordem dos trabalhos. cursos eleito-
município de Pium- raes. 
hy, o cidadão Joa-
quim Marianno da 
IJosta. 

Em 25. é approvado em uui-
ca discussão e remettido á 
commissão de Redacção. 

Elll 26, é offerecida o appro-
vada a redacção final e re-
mettida á Camara dos srs. 
Deputados. 

Pende de andame•,to. 
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Ca1nara 
Mineiro 
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l 913 Agosto 7 137 Regulando o accesso Em 9 de agosto de 1913 vae Iniciado na Ca-
aos postos de ofti- á impl'imir-se para entrar mara dos srs. 
ciaes na Força Pu- na ordem dos trabalhos. Deputados. 
blica 

Em 13, é encenada sem de-
bate, a primeira discussão 
e adiada a votação por falta 
de nume1·o legal. 

Em 22, procedendo-se a vo-
taçâo é approvado e remet-
tido á commissâo de Força 
Publica. 

Em 25, é offerecido para ser 
submettido á segunda dis-
cussão e fica sobre á mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos sendo dispensada 
a impressão a requerimento 
do sr. Antero Dutra. 

Em 26 é approvado, sem de-
bate, em segunda discussão 
e fica sobre a mesa para en-
trar na ordem dos traba-
lhos depois do interstício 
regimental, visto não ter 
soffrido alteração alguma. 

En• 28, é approvado, sem de-
bate. em terceira discussão 
e remettido á commissão de 
Redação. 

Em 29 é offerecida e appro-
vada a redacção final. · 

Em 30 é remettido a sancção 
presidencial sob n. 293. 

Sanccionado 

Lei n. 598, de 30 de agosto 
de 1913 

I 
I ' 
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138 Creando o serviço de Em 9 de agosto de 1913 vae Iniciado na Ca 
saude da Força Pu- a imprimir-se para entrar mara dos srs 
blica. na ordem dos trabalhos. Deputados. 

Em 13, é encerrada sem de-
batP, a primeira discussão 
e adiada a votação por falta 
de numero legal. 

Em 22, procedendo-se a vo-
tação é approvado e remet-
tido as com missões reuni· 
das de Força Publi<)a e Sau-
de Publica. 

Em ?5, é offerecid•1 para ser 
submettido á segunda dis-
cussão e fica sobre á mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos sendo dispensada 
a impressão a requerimento 
do sr. Antero Dutra. 

l<:m 26, é approvado,,sem de-
bate, em segunda discus-
são e fica sobre a mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos, depois de findo 
o interstício regimental, 
visto não ter soffrido alte-
ração algum:a. 

Em 28, é approvado, sem de 
bate, em terceira discussão 
e remettido á commibsão 
de Redacção. 

Em Em ~9, é offerecida e 
approvada a redacção fi-
nal. 

Em 30 é remettido á sancção . 
presidencial sob n. 294. 

Sancdonado 

!

Lei n. 597, de 30 de agosto 
de 1913. 
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Auctorizando conces- Em 9 de agosto de 1913 vae a Iniciado na Ca 
são de licen9a a ~i- imprimir-se para entrar na mara dos srs. 
vers'?s funcc10nanos ordem dos trabalhos. Deputados. publtcos do Estado 

Em 13, é enc.errada, sem de· 
bate, a primeira discussão e 
adiada a votação por falta 
de numero legal. 

Em 22, procedendo-se à vo-
tação é approvado, em es-
crutínio secreto por 13 vo-
tos e remettido á commis-
são de Requerimentos de 
Parte~. 

Em 25, é offerecido para ser 
subrnettido á segunda dis-
cussão e vae a imprimir-se 
acompanhado do seguinte 

Parecer 

A commissão de Requeri-
mentos de Partes a que foi 
presente o projecto n. 139, 
da Can1ara, já approvado 
em primeiro discussão no 
Senado, tendo em seu poder 
uma petiçãQ do dr. juiz de 
direito do Carmo do Rio 
Claro, requerendo (com at-
testado medico) um anno 
de licença para tratamento 
de saude e outr~t do 1.0 ta 
bellião do Rio Novo, pedin-
do 4 annos de licença para 
tratar de negocios, é de pa-
recer que o dito projecto 
seja submettido a segunda 
discussão e approvado com 
as emendas infra, que offe-
rece, indo com este as pe-
tições referidas. 

Emendas 

N. 1 

Ao art. l. • accrescente-se :-
ao dr. Francisco de Barros 
Lima Monte Raso, juiz de 
direito da comarca do Car-
mo do Rio Claro, um anno 
de licenç~ para tratamento 
de saude. · 
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1913 Agosto 7 139 Auctorizando conces- I\. 2 
são de licença a di-
versos funccionarios 
publicos do Estado. Ao art. l. o accrescente-se :-

ao l. 0 tabelliáo e official do 
registro geral da comarca 
do Rio Novo, José Joaquim 
do Carmo Gama, tres nnnos 
de licença para tratar d<: 
negocios, em prorogação. 

Sala das sessões do Senado, 
25 de agosto de 1913.-
Urias Botelho. - Nunes 
Coelho.-Nuno Mello. 

Em 27, é approvado, sem de-
bate, em Regunda discussão, 
com as emendas offerecidas 
pela comrnissão de Reque-
rimento de Partes, em escru-
tinio secreto, por 14 votos 
e remettido á com missão 
de Requerimentos de Partes. 

Em 28, é offerecido para ser 
submettido á terceira dis-
cussão e fica sobre á mesa 
para entrar na ordem do 
dia da sessão segmn te sen-
do dispensadas as forma-
des regimentaes a requeri-
mento do sr. Urias Botelho. 

Em 29, entra em terceira dis-
cussão canjunctamente com 
as emendas já approvadas 
em segunda. 

Não havendo quem peça a pa-
lavra, encerra-se a discus-
são e, procedendo-se á vo-

' tação, em escrutínio secre-
: to, são recolhidas 13 cedu-

las e são approvados o pro-
jecto e as emendas com 

I "egual numero de v?tos. 
' 
i 
i 

Adoptado em terceira discus-
são, vae o projecto com as 
emendas approvadi:\s á com-
missão de Redacção. 

: 
Em 30, e offerecida e appro-

vada a redac;ção final. 
I ' 
I ' ' 

Observações 
Data 

Iniciado na Ca-
mar a dos srs. 
Deputados. 1913 Agosto 7 

: 

1913 Agosto ll 

; 

r 
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139 Auctorizando conces- Em 31, é devolvido á Camara Iniciado na Ca 
são de licença a di- dos srs. Deputados acom- mara dos srs 
versos funccionarios panhado da seguinte Deputados. 
publicos do Estado. 

Emenda 

Ao art. 1. 0 

Accrescente-se : -
7],) Ao dr. Frrncisco de Bar-

ros Lima Monte Raso, juiz 
de direito da comarca de 
Carmo do Rio Clara, um 
anuo de licença para trata· 
mento de saude. 

i) Ao l. o tabelliã-o e official do 
registro geral da comarca 
do Rio Novo, José Joaquim 
do Carmo Gama, tres annos 
de licença, em prorogação, 
para tratar de nt-gocios. 

Em 9 de setembro é remet-
tido pela C amara dos srs. 
Deputados, á sancção pre-
sidencial, sob n. 82, de ac-
cordo com a emenda do Se-
nado. 

Sanccionado 

·Lei n. 605, de 16 de setembro 
de 1913 

140 Elevando a 75SOOO o Em 13 de agosto de 1913 vae 
emolumento maxi- á imprimir-se para entrar 
mo de que trata a na ordem dos trabalhos. 
lettra c do art. 139 
da lei n. 105, de 24 
de junho de 1894. Em 16, é sem debate, encer-

rada a primeira discussão e 
adiada a votação por falta 
de numero legal. 

Em 22, é approvado e remet-
tido á commisRão de Fi-
nanças. 

Em 27, é offerecido pa1•a ser 
submettido á segunda dis-
cussão e vae a imprimir-se 
para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

Em 29, entra em segunda dis-
cussão o art. l. 0·• 



Data 

1913 Agosto ll 

'' 

"' o 
t 
6 
:::1 z 

-80-

Assumpto Andamento Observações 

140 Elevando a 75$000 J O sr. Levindo Lopes justifica Iniciado na Ca-
emolumeuto maxi- e manda a mesa a seguinte: mara dos srs. 
mo de que trata a Deputades. 
lettra c do art. 139 
da lei n. 105, de 24 Emenda 
de junho de 1894. 

Accrescente-se : 

Artigo. E' vitalício o officio 
de avaliador judicial crea-
do pela lei n. 577, de 20 de 
agosto de 1912. 

Sala das sessões, 29 de agosto 
de 1913.-Levindo Lopes. 

E' apoiada e posta conjuncta-
mente em discussão. 

Não havendo mais quem peça 
a palavra,encerra-se a discus 
são e, procedendo-se á vota-
ção, são approvados o art. 
1.• e a emenda. 

O art 2. o é ap provado sem 
debate. 

Adoptado em segunda para 
passar á terceira discussão, 
vae o projecto com a emen-
da approvada á commissão 
de Ju~tiça e Legislação. 

~m 20, é offerecido para ser 
submettido á terceira dis-
cussão acompanhado do se-
guinte 

Parece~· 

A commissão de Justiça eLe-
gislação é de parecer que o 
projecto n. 140, da Camara 
dos srs. Deputados, sobre o 
salario taxado para os par-
tidores, no art. 39, lettra-
c-do Regimento de custas, 
seja submettido á terceira, 
discussão com a seguinte 
emenda, já approvada pel.o 
Senado em segunda discus-
são: 
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140 Elevando a 75$000 o Emenda 
emolumento maxi-
mo de que ti ata a 
lettra_ c do art 139 Depois do art. 1.0 accrescen-
da lei n. 105, de 24 te-se o seguinte : 
de junho de 1894. 

Artigo ••• E' vitalício o officio 
de avaliador judicial creado 
pela lei n. 577, de 20 de 
agosto de 1912. 

Sala das commissões, ::lO de 
agosto de 1\11:1.- V. M. de 
Mello Franco. - Antonio 
Martins.-Çamil!o de Brito. 

Fica sobre á mesa para figu-
rarnaordem dodiadasessão 
seguinte sendo para esse fim 
dispensada a impressão a 
requerimento do sr. Camil-
lo de Brito. 

Em 31, depois de algumas 
observações do sr. Mello 
Franco, o sr. Gomes Freire 
justifica e offerece a se-
guinte 

Emenda additiva 

Aos avaliadores serão tam-
bem abonados, desde já, as 
despesas de conducção nos 
inventaries judiciaes, ainda 
quando haja menores ou 
interdictos, revogado o pa-
ragrapho uni co do art. 1. o 
da lei n. 346, de 1912. 

Sala das das sessões, 31 de 
agosto de 1913. - Gomes 
Freire.-P . .\latta Machado. 
~~unes Coelho. 

E' apoiada e oosta conjuncta-
ment':l em discussão: 

Depois de algumas observa-
ções do sr. Levindo Lopes, 
encerra-se a discussão e 
procedendo-se a votação da 
emenda é a mesma :tppro-
vada e bem assim o proje-
cto o qual vae á commissão 
de Redacção que, obtendo 
urgencia, otferece e é ap-
provada a redacção final • 

Observaçõe& 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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140 Elevando a 75SOOO o Em l. • de setembro é devo!- Iniciado na Ca-
' emolumento maximo vido á Camara dos srs.De- mara dos srs. 

de que trata â ·rettra putados acompanhado - da Deputados. 

I 

~ 

" 

~ 

' 

c do art. 139: da lei seguinte , 
n. 105, de • 24 'de ju-
nho de 1894. 

·-

Emenda 

Ao art. 1.• : 

Accrescente-se em segmda : 

Artigo- E' vitalício o offi.cio 
de avaliador creado pela lei 
n. 577, de 20 de agosto. 

Artigo .-Aos avaliadores se-
rão tambem abonadas desde 
já as despesas de condu-
cção, nos inventarias judi-
ciaes, ainda quando haja 
menores ou interdictos, re-
vogado o paragrapho unico 
do art. l. o da lei n. 346, 

'" ~ de 1912. 

·-

' ·' 
>• 

'li 

' 

Em 8, é devolvido p~la Ca-
mara dos srs. Deputados, 
visto ter sido· rejeitada a e-
menda n. !,por aquella casa 
do Congresso. 

A vista de urgencia requeri-
da pelo sr. Levindo Lopes 
entra em discussão unica, e 
é rejeitada sem debate, a 
referida emenda. 

Vae o projecto á commissão 
de Redacção que, obtendo 
urgencia, offerece e é ap-
provada a redacção final. 

Em 9, é remettido á sancção 
presidencial sob n. 302. 

Sanccionado 

Lei n. 601, de 12 de setembro: 
de 1913 
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Agosto 21 141 Abrindo diversos cre- Em 22 de agosto de 1913 vae Iniciado na Ca-

ditos supplementa- a imprimir-se para entrar mara dos srs. . res • na ordem dos trabalhos. Deputados. 

Em 25, é approvado, SE'm de-
bate, em primeira discus-
são e remettido á commis-
são de Finanças. 

Em 26, é offerecido para ser 
submettido á segunda dis-
cussão e vae á imprimir-se. 

Em 28, é approvado, sem de-
bate, em segunda discussão 
e fica sobre á mesa para 
entrar na ordem dos traba-
lhos depois de findo o in 
tersticio regimental visto 
não ter 8offrido alteração 
alguma. 

. 
Em 30, é approvado. S'lm de-

bate, em terceira discussão 
e remettido á commissão de 
Redacção que, obtendo ur-
gencia, offerece c é appro-
vada a redacção final. 

Em 31 é remettido a sancção 
presidencial sob n. 295. 

Sanceionado 

Lei n. 607, de 16 de setembro 
de 1913 

Agosto 21 142 Auctorizando con~cs- Em 22, de agosto de 1913 vae [niciado na Ca 
são de licença a di- á imprimir-se para entrar mara dos srs 
versos funccionarios na ordem dos trabalhos. Deputados. 

. publicos do Est;ado. 

Em 25, é approvado, sem de-
bate, em primeira discus-
são, em escrutínio secreto 
por 13 votos .. e vae á com-
mJssão de Requerimentos 
de Partes. 

Em 27 é offerecido para ser 
submettido á segunda dis-
cussão e vae á imprimir-se , acompanhad:O do ~eguinte 

' ' 
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142 Auctorizando conces-
são de licença a di-
versos funccionarios 

Parecer 

publicos .do Estado. A ~ommissão de Requerimen-
tos d, Partes a que foi pre-
sente o projecto n. 142, da 
Camara dos srs. Deputados, 
já approvado em primeira 
discussão, no Senado, tem 
em seu poder petição de d. 
Alice Tavares e Raymundo 
Tavares requerendo licença 
para tratamento de saude, 
por dois annos, em proro-
gação, com atte~tado medi· 
co, e de d. Maria Rita de 
Mello Coeli1o fazendo egual 
pedido, por um anno, em 
prorogaçào, para tratar de 
negocios. E considPrando 
que taes licenças não tra-
zem onus aos cofres publi-
cos, é de pa•·ecer que o pro-
jecto referido seja submet-
'tido a sP-gunda discussão e 
approvado com a emenda 
infra, offerecendo com este 
as petições mencionadas. 

Er>tenda 

Ao art. 1.o, em seguida a let-
tra c, accrescente-se: 

d) á professora da E1<cola In-
fantil da Capital d. Alice 

. Tavares e ao inspector re-
gional do ensino, Raymun-
do Tavares, dois annos de 
licença a cada um para tra-
tamento de .saude e a d. 
Maria Rita Pes~oa ile Mello 
coelho, profes~ora do se-
gundo Gr·upo Escolar -de 
.Iuiz de Fóra, um anno para 
tratat de· negocios, sendo 
essas licen<;as em proro-
gação. 

Sala das ressões do Senado, 
27 de agosto de 1913.- Uri-
as Botelho.-l\unes Coelho. 
-Nuno Mello. 

Em 29, entra em segunda dis-
cussão o art: 1. 0 conjuncta-
mente com a emenda offe-
recida pela commissão de 
Requerimentos de Partes. 

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
J?eputados. 

1913 
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142 Auctorizando eonces- 0 U . 
são de licença a di- J~· co~J~~iBo!el~o, por par~e Iniciado na Ca-
vers<?s funccionarios mentos de ss~o te Requen- mar a dos srs. 
pubhcos do Estado . ar es manda á Deputados · mesa a segmnte · 

Emenda 

Acc~eFcente-se onde convier: 
----;a. P.rofessora publica de 
Bmb!ry, munieJpio de Dia-
mantma, d. Maria J osepbi 
na ~etto Guerra, um ann~ 
de hcença em prorogação 
para tratar de saude. 

Sala da~ sessões, 29 de agosto 
de l9l.'3. ·- Urias Botelho 
- Nunes Coelho _ Nun~ 
Mello. • • 

Estando apoiada, entra con-
Junctamente em discus~ào. 

Não havendo mais quem peça 
a palavra, encerra-se a dis-
cussão e, procedendo-se á 
votação, em escrutínio se-
creto, são recolhidas 13 ce-
dulas ~ são approvados 0 art. 1. e as emendas por 
egual numero de votos. 

A art. 3. • é approvado sem 
debate . 

Adoptado, em s_egunda para 
passar a terceira discussão 
vae o projecto com a~ 
e~Jen_das approvadas á com~ 
llllssao de Requeriment 1 de Partes. 08 

Em 31 é ?fferecido para ser 
subn~ettido a ter·ceira dis· 
cu~sao acompanhado do se-
gmnte 

Parecer 

A' com missão de Requerimen-
tos d~ Partes foi presente 
o proJecto n. 142, da Cama-
r~, app!ovado em segunda 
dlscu,sao com as duas 
emendas infra, e apresen-
ta-o .para ~er submettido á 
terce1ra d1scussão com as 
d1t.as emendas, ~ob a se-
gumte redacção : 
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142 Auctorizando conces- Acerescente-se : o a!'t. 
são de licença a di- em seguida a letra c : 
versos funccionarios 

1. o, Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 

publicas do Estado . 
d) á professora da Escola in-

fantil da Capital, d. Alice 
Tavares e ao inspector re-
gional do ensino, Raymun-
do Tavares, dois annos de 
licença, a cada um, para 
tratamento de saude e á d. 
Maria Rita Pessoa de :Mello 
Coelo, professora do 2 o 
grupo escolar de Juiz de 
Fóra, um anno para tratar 
de negocias, sendo essas li-
cenças em pro rogação. 

e) á professora publica de 
Birib!ry. município de Dia-
mantma, d. Maria Josephi-
na 1'\etto Guerra um anno 
de lit:ença em prorogação, 
para tratamento de saude. 

Sala das sessões, 31 de agosto 
de 1913 -Urias Botelho.-
Nuno Mello. 

A requerimento do sr. Urias 
Botelho fica sobre a mesa 
para fazer parte da ordem 
do dia da sessão seguinte, 
sendo pa:a esse fim dispen-
sada a Impressão do pa-
recer. 

Em 1. o de SP-tembro é encer-
rada, sem debate, a terceira 
discussão e adiada a vota-
ção por falta de numero 
legal. 

J!<:m 2 é approvado em ter-
ceira discu~são em escrutí-
nio secreto, por 13 votos, e 
remettido a commissão de 
Redacção que, obtendo ur-
gencia, offerece e é appro-
vada a redac~ão final das 
emendas, sendo na: mesma 
data devolvido á Camara 
dos srs. Deputados: acom-
panhado da seguinte 

Eme;~da 
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142 Auctorizando conces- Accrescente-se ao art. 1.0 , 
são de licença a·di- seguida a lettra c : 
versos funccionarios 

em Iniciado na Ca 
mara dos srs. 
Deputados. 

publicas do Estado. 
d) á professora· da Escola In-

fantil da Capital, d. Alice 
Tavares e ao inspector re-
gional do ensino, Raymun-
do Tavares, dois annos de 
licença, a cada um, para 
tratamento de saude e á d. 
Maria Rita Pessoa de Mello 
Coelho, professora do 2. 0 

grupo escolar de Juiz de 
Fóra, um anno para tratar 
de negocies, sendo essas li-
cenças em prorogação ; 

e) á professora publica de 
Birib1ry, município de Dia-
mantina, d. Maria Josephi-
na Netto Guerra uru anno 
de licença, em prorogação, 
para tratamento de saude. 

Em 5 é remettido pela Cama-
r a á sancção· presidencial 
de accordo com as emendas 
do Senado, sob n. 79. 

Sanccionado -

Lei n. 603, de 12 de setembro 
de 1913 

143 Dando nova denomi- Em 22 de agosto de 1913 vae Iniciado na Ca 
nação á cidade, mu- á imprimir-se para entrar mara dos srs. 
nidpio e districto de na ordem dos trabalhos. Deputados. 
S. José do. Paraíso.. ' 

Em 25, é approyado, sem de-
bate, em primeira discus-
são e remettido á commis-
são de Estatística. 

Em 27 é offerecido para ser 
submettido á segunda diR-
cussão e vae á imprimir-se. 

J<:m 30, entra em segunda 
discussão o art. 1, o 

O sr. Matta Machado anvia a 
mesa a seguinte 
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143 Dando nova denomi- Emenda additiva Iniciado :1a Ca 
mara dos srs. 
Deputados. 

nação á cidade, mu-
nicipio e districto 
de S. José do Pa- Accrescente-se onde convier: 
r ais o. 

Artigo... O districto de S. 
Francisco da Ponte Alta, 
municipio da Conquista, se 
denominará- Ibaté. 

Sala das sessões, 30 de agos-
to de 1913,- P. Matta Ma-
chado.- Antero Dutra. -
Leopoldo Corr·eia. 

Estando apoiada, entra con-
junctamente em discussão. 

Não havendo quem peça a 
palavra, encerra-se a dis-
cussão e, procedendo-se á 
votação, são approvados o 
art. L• e a emenda. 

O art. 2, 0 é approvado sem 
debate. 

Adoptado em segunda para 
passar á terceira discussão, 
vae o projecto com a emen-
da approvada á commissão 
de Estatistica. 

Pende de parecer da com-
missão de Estatística 

144 Orçando a receita ~ Em 22 de agosto de 1913 es- Iniciado na Ca 
fixando a despesa tando impresso e distribui- mara dos srs. 
do Estado para o ex- do fica sobre a mesa para Deputados. 
ercicio de 1914. entrar na ordem dos traba-

lhos. 

Em . 23, depois de algumas 
considerações dos srs. Mello 
Franco e Camillo de Brito 
é approvado em primeira 
discus;,ão e remettido á 
commissão de Finanças. 

Em 26 é offerecido p:::ra ser 
submettido á segunda dis-
cussão acompanhado do se-
guinte: 

= 
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4 Or.;ando a receita e fi. Parecer Iniciado na Ca-
xando a despesa do mara dos sre. 
Estado para o exer- Deputados. 
cicio de 1914, A commissão de Finanças of-

ferece para á segunda dis-
cussào o prejecto n. 144, 
em que é fixada a despesa 
e orçada a receita para o 
exercicio de 1914, com as 
seguintes emendas, reser-
vando-se o direito de apre-
sentar outras durante a dis-
cussão. 

],• 

Ao art. 34, § ].•. 

Elevem-se as verbas seguin-
tes : 

~. 3, lettra-a-a 178:7185000. 

~. 9, lettri}-a-a 239:710$000. 

Supprimam-se as palavras : 
«Sendo de 3:G00$0110 os ven-
cimentos ... até o fim. 

~. 9, lettras - b, ced-a 
1.:.>76:640SOOO reunindo-se as 
verbas em uma : - justiça 
de I.• instancia. 

X. 10, a 124:6:osooo. 

N. 15, lettra - a - a ..... 
2.225:7905000. 

~- 19, lettra - a - a ...... 
3.880:3705000. 

N. 20, a 141:950$000. 

N. 22, lettra-a-a 124:9005000. 

N. 23, lettra-a-a 38:337$500. 

N. 24, lettra-a-a 28:0505000. 

N. 32; a 54:710$000. 

2.• 

Ao art. 34, ~ ],o 

Reduzam-s~ as ver-bos seguin· 
tes : 

~. 30, lettra -k- a 2:000S000 
o auxilio destinado para 
construcçiio; 
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144 Orçando a receita e fi- Da casa de caridade da villa Iniciado na Ca-
. xando a despesa do do Campestre ; mara dos srs 
Estado para o exer- Deputados. • 

, cicio de 1914. 

• 

··- ; 

l• 

o 

Da associação •Oito de Se-
tembro», de lJ:beraba; 

Do paYilhão de tuberculosos 
annexo a Santa Casa de Por-
to Alegre; 

Do predio do Asylo de S. Vi· 
cente, em Aguas Virtuosas ; 

Da enfermaria de tuberculo-
sos do hospital de Santa 
Rita do Sapucahy ; 

Da Santa Casa de Misericor-
dia de S. Gonçalo do Sapu-
cahy; 

Accrescente-se : 

Para reconstrucção do Colle-
gio do Sagrado Coração de 
,Jesus, no Sacramento .• , .. 
2:000$0000. 

Para construccão do pavi-
lhão de tuberculosos annexo 
a Santa Casa de .Misericor-
dia dP Mar de Hespanha 
2:000$000. ' 

3.·· 

Ao art. 34,§ I.•, n. 31. 

Reduzam-se a verba de , •••. 
198:980$000 a 170 (100$000. 

4 •• 

Ao mesmo artigo. n. 30, íet-! 
tra l : 

Accrescente-se :1 

A' Escola de Odontologia de 
Bello Honzonte, 4:000$000, 
á Associação Commercial 
de ::\finas Geràes, 2:000$000. 

Data 

1913 Ago.sto 21 

o 

- ,~1 

Assumpto Andamento 

144 Orçando a receita e fi- 5. • 
xando a despesa do 
Estado para o exer-
cício de 1914. Ao art. 34, § 3. o. 

. 

Reduzam-se as seguintes ver-
bas: 

':\". 16, a 120:000SOOQ. 

N 23, a 150:C00$000. 

:'\. 24, a 15:000$000. 

N. 25, a 10:000$000. 

:\. 28, a 50:000S090· 

N 29, a 100:00CSOOO. 

N. '10, a 250:000$000. 

6 a 

Ao art. 44: 

Accrescente-se em seguida a 
palavra - verificar - : no 
n. V e 

7.• 

Ao art. 45: 

Supprima-se. 

8 .• 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo. Fica o governo aucto-
riz?do a dar organização á 
CaJXa Beneficente dos Fun-
ccionarios e da Força Pu-
bllca em secção annexa a 
Secretaria das Finanças, 

Artigo, E' o governo auctori-
zado a pagar ao hospital do 
Rro Novo os auxílios vota-
dos em leis de orçamentos 
anteriores, que tenham ca-
hido em exercícios findos 
ficando aberto o necessari~ 
credito, . .. 

,Observações 

Iniciado ·na Ca-
mara d:os srs. 
Deputados 

' 

. 
I 

I 
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144 Orçando a receita e fi- E' o governo] auctorizado a 
xando a despesa do encampar a estrada de fer-
Estado para o exer- ro de Christiano ao Cocuru-
cicio de 1914. to-constrmda pela Compa-

nhia 9elga. 

* .. 
Artigo, E' o governo auciori-

zado a adqui;·ir ou desapro-
priar o predio situado . na 
praça do Senhor de Matto-
sinhos, na cidade do Serro, 
denominada •Casa dos Ot-
tonys·• pat·a fundação de um 
asylo profissional. 

* .. 
Art... Fica o governo aucto-

rizado a mandar fazer os 
estudos das aguas mineraes 
no lagar denominado «Fer-
vedouro», no municipio de 
Santa Luzia do Caran-
gola, e a entrar em ac-
cordo com a Camara Muni-
cipal des~e municipio para 
coostrucç.ão de uma estrada 
de rodagem que ligue a c i· 
dade ás referidas aguas. 

. 
• * 

Art... Continúa em vigor o 
ar!. 31 da lei n. 5:32, de 24 
de setembro de 1910, rela-
tivo a custas a escrivães do 
crime em comarcas de ter-
ceira entrancia. 

. 
* • 

Art.,. Aos de sem bargadot·es 
da Relação e ao procurador 
geral do Estado, abonar-se-á 
mensalmente a quantia de 
300SOOO para despesa de 
representaç à o. 

Observaçães 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 

Data 
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144 Orçando a receita e fi- Paragrapho unico. Essa ver- Iniciado na Ca-
xando a despesa do ba que não constitue orde- mara dos srs. 
Estado para o exer- nado ou gratificação poderá Deputados. 
CICIO de 1914. ser acldJcJOnada aos venci-

mentos desses funcciona-
rios nem computada para 
os effeitos de licença remu-
nerada, gratificação adcli-
cional aposentadoria. 

Art... Aos juizes de direito 
em exercicio nas comarcas 
de primeira e segunda en-
trancias abonar se-á men-
salmente a quantia ele 50S 
para despesa ele expediente 
de seus cargos, não poden-
do ser tam bem addicionada 
aos vencimentos, nem com-
putada para os effeitos de 
licença remunerada, grati-
ficação addicional e apo-
sentadoria. 

Paragrapho unico. Esse au-
xilio é limita do aos juizes 
de direito que percebem 
vencimentos pda tabella 
annexa á lei n. 375, de I 9 
de setembro de 1903; e não 
aproveita aos que, em vir-
tude de decisão indiciaria 
e por motivo de desclassi-
ficação das comat·cas em 
que tenham exercicio, são 
pagos actualmente pela ta-
bella da lei n 18, de 28 de 
novembro de 1891. 

Art . . Os vencimentos de 
todos os funccionarios do 
Estado continuam a Rer os 
fixados nas leis e tabellas 
em vigor, salvo as all.era-
~ões constanlüs das tabel-
las annexas. 

Art... As disposições conti-
das nos artigos •.. - sobre 
auxilias para despesas de 
representação e de expedi-
ente e as tabellas annexas 
<mirarão em Yigor no dia 
1.• de julho de 1914. 

Art... Os funccionarios das 
sec1 etarias de Estado e re-
partições annexas ou subor-
dinadas, que são sujeitos a 
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144 Orçando a receita e fi. 
xando a despesa do 
Estado para o exer· 
..:icio de 1914. 

Andamento 
i 

Observações 

ponto, ficam obrigados ao Iniciado r.a Ca· 
trabalho no exercício de mara dos sr·s. 
seus cargos, em 'lualquer Deputados. 
servico éxtraordinario, seja 
de organização de dados es-
tatísticos para mensagens e 
relatorios, seja de outra na-
tureza, e fóra das horas de 
expediente ordinaria, sem-
pre que assim o exija o ser-
VIÇO publico, sem qne por 
esse trabalho possam rece-
ber remuneração ou grati-
ficação. 

TABELLAS 

SECRETARIA DO INTERIOR 

Secretario ...... 18:000$000 

Director •....... 10:400$000 

Official de gabi-
nete da Presi-
dencia ......• , 10:400$000 

Official de gabi-
nete do Se-
cretario, .. .. 7:200$000 

Chefe de secção 6:500$000 

Primeiro ofii-
cial.. ......... 4:600$000 

Segundo offi-
cial.. ......... 3:800$000 

Amanuense •.... 2:800$000 

Porteiro ........ 1:800$000 

Almoxarifado ... 2:400$000 

Continuo .....•. 1:440$000 

Servente. . , ... 1:.100$000 

ARCHIVO PUBLICO 

Di J e ctor ( in-
cluída a grati-
ficação daRe-
vista) •....... 

Chefe de secção 

10:400$000 

1913 

Data 
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144 Orçando a receita· e fi~ Primeiro offi-
xando a despesa do cial, ... .- ....... 
Estado para o exer-

Iniciado na Ca-
4:600$000 mara dos srs. 

cício de 1914. Segundo offi-

i. "'· 

cial. ......... . 

Amanuense ..... 

G u a r da- por-
t.en·o ... , . • • ,' 

3:BOOSOOO 

2:800$000 

1;800$000 

SECRETARIA DA POLICIA 

Chefe de Poli-
cia .......•••. 

Delegado auxi-
liar ......... .. 

Delegado de Po-
licia ......... . 

Chefe de secção 

Director do Ga-
h in e te de 
Identificação. 

Primeiro official 

Segundo » 

Encarregado de 
Estatística .•• 

Encarregado de 
Identificação. 

Amanuense •... 

Auxiliar de Es. 
tatrstica .•••. 

Auxiliar de 
Identificação. 

Porteiro .•. ,.,. 

Continuo ..••.• 

Servente ...... 

14:400$000 

G:Q00$000 

2:000$000 

();500$000 

6:5005000 

4:6oogooo 
3:800:1\000 

3:600$000 

3:000$000 

2:800$000 

2:400$000 

2:4008000 

1:800SOOtJ 

1:440$000 

1:100$000 

FORÇA PUBLICA 

C o m mandante 
Geral. ....... . 

Tenente-c o r o-
nel ........• 

Major ......... . 
7:2?asooo 
5:100$000 

Deputados. 
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1913 Agosto 21 144 Orçando a receita e fi- Capitão- c i r u r- Iniciado na Ca-
xando a despesa do gião ..•.....• 5:0008000 mara dos srs. 
Estado para o exer- Deputados. 
cicio de 1914. Capitão auditor 5:000$000 

1913 Agosto 21 144 Orçando a receita e fi-1 Continuo •..••.. 1:440$000 Iniciado naCa-
xando a despesa do _,__ .IO"V·· mar a dos srs. 
Estado para o exer- Servente ...•..• 1:100$000 Deputados. 
cicio de 1914. 

Capitão ...... . 4:4oogoro 
\ Tenente (incln- EXTERKATO DO .'GD!NASIO J\11 

sive dentista NEm< 
e pharmaceu-
tico ........•. 3:800$00~ 

Alferes ........ 3:000$000 
I ' 

I Amanuense .... 2:400$000 

I Inspector ...... 2:20080CO 
TRIBuNAL DA RELAÇÃO Porteiro •.•..•. 1:800$000 i 

Secretario •.•.. 6:600$000 

Escrivão ...•••• 3:000$000 

Continuo ...... 1:440$000 
Servente .. .... 1:100$000 

Amanuense ..•• 2:8\10$000 

Porteiro ........ 1:800$000 
INSTRVCÇÃO PR!~JARIA 

Continuo .•. ... 1:44()6000 Directo" do 

Servente .••• .. 1:100$000 
Grupo Esc o 
lar da Capital 3:960$1100 l 

Di r ector da Es-
MAGISTRATURA cola Infantil. 3:960$000 ! 

Juiz municipal 
de terceira en· 
trancia .•. .. 5:400$000 

Idem, idem, de 

Director de gru- ; 

po rle cidade 
; ou vilb •..•.. 3:3008000 

Director de gru-
po de distri-

segunda en-
trancia •..•.• 4:000$000 

cto ......•.•.. 2:200$000 

Idem, idem, de 
Professor do 

' grupo escolar 
primeira en-
trancia e ter-

da Capital •••. 2:200$000 
mos annexos. 3:800$000 

ESCOLA DE PHARMACIA I 
Professor da Es-

cola Infantil. 2:200$000 
Professor da es-

cola primaria 
annexa a Es-

Amanuense .••. 1:720$000 cola Normal. 2:200$000 
Porteiro ..•• .. 1:8.00$000 - Professor de es- ' 
Continuo ..••... 1:440$000 

cola singular i 
da Capital ••. 1:960$000 

i 

Servente .•••• . 1:100$000 Pro fessor de ~ 

grupo escola:· 
de cidade ou I 

ESCOLA NORMAL DA CAPITAL villa ••......• 1:960$000 
P r o fessor de ' i 

Porteiro . ····· 1:800$000 
.~v 

.. grupo escolar 
: de districlo .• 1:540$000 

i 
S. S.-13 



..... 98- -99 

---- - - --

"' Assumpto Andamento Observações 
Data o ,__. 

o "' c s 
c ::s 

--< z 

Data 
00 

~ Assumpto Andamento .Observ<tções 
o "' c s c ::s 
-< z 

1913 Agosto 21 1-14 Orçando a receita e fi- Professor de es- Iniciado na Ca-
xando a despesa do cola singular mar a dos srs. 
Estado para o exer- de districto .. 1:5•i0$000 Deputados. 
cicio de 1914. 

19:3 Agosto 21 144 Orçando a receita e fi- Terceiro escri- Iniciado na Ca-
xando a despesa do pturario .••.. 2:800$000 mara dos srs. 
Estado para o exer- Deputados. cicio de 1914. Solicitador dos 

feitos da Fa-
Professor de es- zen da ........ 3:000$0CO 

cola de colo-
nia ou povoa-

1:320$000 do rural. ..... 
Porteiro .•..•. 1:800$000 
Continuo •• , ••• , 1:440$000 

DIRECTORIA DE HYGIENE Servente ...•• . 1:100$000 

Director geral.. 10:400$000 DIRECTORIA DE FISCALIZAÇ.~O 

Medico auxi-
li ar .......... 8:000$000 Direclor , •...•. 10:400$000 

Secretario •..•. 6:600$000 Sub-director ... 0:000$000 

Desinfectador .• 1:440$000 Servent.; .• : ...•• 1:100$000 

Continuo •. .... 1:440$000 
UlPRENSA OFF!CIAL 

Servente ...••.••• 1:100$000 
Director ...•.. ,. 10:400$000 

SECRETARIA DAS FINANÇAS Caixa - Secreta-
rio .•.......•. 4:600$000 

Secretario •••.•• 18:000$000 
Me~tre de offi-

Ins pe ctor do 
Thesouro •.•• 10:400$000 

cinas ......... 4:800$000 
Auxiliar de re-

Sub-Procumdor 
Ger·al do oEs-
tado ....••••• 13.200$000 

dacção- titu-
lado ........• 4:800$000 

Contra-mestre .. 3:000$000 
Auxiliar· júri-

di co. ········ 10:400$000 Machinista .... , 3:000$000 

Official de gabi· 
nete do 'Se-
cretario .•.... 7:200$000 

Thesoureiro (in-

Impressor .•• .. 3:000$000 

Official da S<tla 
de com po-
sição ......... 3:600$000 

clusive que-
i bras) .......•• 9:600$000 Revisor ....... , I 3:000$000 

Fiel do thesou- Paginador ... .. : 2:800$000 
reiro (inclusi-
ve quebra~) .. 5:500$000 Expeditor .••••. 1 2:400$000 

Guarda-livros., 6:600$000 Conferente .•• . 1:800$000 

' Chefe de secção 6::'>00$000 Porteiro ... , .... l:800$0CO 

Primeiro escr-i-
pturario .••.• 4:600$000 SECRETARIA DA AGRICULTGRA 

' Segundo escri-
' pturario ••.• o3:800$000, ; Secretario ..... ,18:000$000 

o 
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1913 Agosto 21 J.!4 Orçando a receita e fi-10fficial de gabi-
xaudo a despesa do nete do Se-
Estado par· a o exer- cretario • . . • 7:200$000 
cicio de 1914. 

Porteiro •.....•. 1:800$000 

D!RECTORIA DE AGRICULTURA 

Director •..••.•. 10:400$000 

Chefe technico 9:0008000 

Chefe de secção 6:500$000 

Primeiro offi-
cial .......... 4:Goosooo 

Segundo •...•.. 3:8CJüSOOO 
Amanuense .. 2:800SOOO 
Continuo ..... ,. 1:440$000 

Servente ......• 1:100$000 

_,, 
DIRECTORIA DA VIAÇÃO 

Director .•...•.. 10:-100$000 
Chefe technico 9:000$000 

Chefe de secção 6:5008000 

Primeiro ofli-
cial; .......... 4:6008000 

Segundo offi-
cial.. ......... 3:800$000 

Amanuense .•.• 2:800$000 

DIRECTORIA DE EXPANSÃO 
ECONOMICA 

Director ........ 10:4COSOOO 

Chefe de secção 6:500$000 

Segundo offi-
cial ...... , ... 3:800$000 

Amanuenbe ..... 2:800$000 

Servente •.•.•.. 1:1005000 · 

I 
Observações Data 

cn 
2 
"' o § c 

< ;2 
I 

Iniciado na Ca• 
rnara dos srs, l\!13 Agosto 21 Jci~ 

Deputados. 

' 
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O r<; ando a receita e fi- JUNTA co~H!Ell.CI.-\L 
xando a despesa do 
Estado para o exer-
cício de 1914, Secretario...... 4:ooosooo 

Official. .•.•.... 

Amanuense .... 

Porteiro ....... . 

3:800$000 

2:soosooo 

1:800$000 

Sala das commissões, 26 de 
agosto de 1913 - Levindo 
Lopes. - l'. l\Iatta :IIacha-
do.- Antonio :\laJ"iins.-H. 
Lagoa.- Camillo de Brito. 

A requerimento do sr. Levin-
do Lopes fica o pro_jecto 
sobre a rn•·sa para enti>ar· 
r.a ordem do dia da sessão 
seguinte, sendo di,pensa-
da,;, para esse flm, as for-
malidade~ resimentaes. 

Em 27, annunciada a segun-
da discussão do art. l. '· o 
sr. Levindo Lopes requer 
dispensa da leitura e que a 
discussão do projecto se 
faça por capítulos. 

Approvado es;:c requerimen-
to, entra em discussão o 
capitulo 1.0 , comprehensivo 
do art. 1.• a 33. 

O sr. Levindo Lopes, em nome 
da commissão de Finanças 
justifica e offerece as se-
guintes 

Emendas 

Ao art. 1 ·, § 1.0 n. 9. 

Reduza-se a verba a 400:000$. 

Sala das sessões, 27 de agos-
to de 1913. - Levindo Lo-
pes.- P. Matta:\lachado. 
- Antonio Martins. - Ca-
millo de Brito. -- Rocha 
Lagoa. 

Ao ar·. 30. 

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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14<1 Orçando a receita e fi- Substitua-se pelo 
xando a despesa do 

seguinte : Iniciado na Ca 
mara dos srs. 

Estado para o exer-
cicio de 1914. Ficam isentos de qualquer 

imposto, da taxa de expor-
tação, as amostras de café 
e de outras mercadorias até 
5 kilogrammas, uma vez 
que sejam divididas em vo-
lumes de 500 grammas cada 
um ; aos i nfractores será 
imposta a multa de 200);000 
elevada ao dobro na rein-
cidencia. 

Sala das sessões, 27 de agosto 
de 1913. - Levindo Lopes. 
- P. i\Iatta Machado. -
Antomo Mat·tins.- Camillo 
de Brito.-Rocha Lagoa. 

Estando apoiadas, entram 
conjunctamênte em discus-
são com o capitulo 1.o 

Não havendo i:nais quem peça 
a palavra, encerra-l'ie a dis-
cussão e. procede'ndo-se a 
votação, é ajJpr0vado o ca-
pitulo 1. o, comprehensivo 
dos arts. 1. 0 a 33, com as 
emendas ao mesmo offe-
recidas pelo sr. : Levindo 
Lopes. 

Entra em discussão o capitulo 
2.0, comprehens!vo dos 
arts 34 a 51, com ·&s emen-
das offerecidas pela com-
missão de Finanças, ao 
apresentar o projecto para 
segunda discussão. 

O sr. Levindo Lopes. em no-
me da com missão de Finan-
ças justifica e offerece as 
seguintes 

Emenda n. 9 

Lettra-· a-accrescerite-se : 

Deputados. 
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"' Assumpto Data o ... 
C) 
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913 Agosto 21 144 Orçando a receita e fi-
xando a despesa do 
Estado para o 
cicio de 1914, 

exer-

. 

' 

( 

Andamento Observações 

- .. 

Para despef(a de installação Iniciado na Ca 
do presidente no quatrien- mara dos· srs. 
nio vindouro, 6:000$000. Deputados. 

Sala das sessões, 27 r!e agosto 
de 1913.-Levindo Lopes.-
Camillo de Brito.- Antonio 
Martins. - P. l\fatta Ma-
chado. 

Emenda 11. 10 

Ao art. 39: 

Accrescente-se in fine : 

E os destinados a constru-
cções, proyada a applica-
çao dos recel!idos anterior·-
rr.ente. 

N ll 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo. Fica revogado a art. 
3. 0 da lei n. 505, de 22 de 
setembro d,e 1909, sob isen-
ção de imposto territorial. 

Artigo. Fica,o governo aucto-
!'Izado a innovar os contra-
ctos celebJ·'ados com o Ban-
co de Cred,ito Real de Mi-
nas Geraes, podendo esti-
pular novos prazps para o 
!'eembolso do emprestimo 
feito a <Jsse estabelecimen-
to, alterar a taxa de juros 
e vrazos relativos a cartei-
ra agricola e e.stabelecer 
outras clausulas que con-
Yenham a interesses da la-
v o ma e do Estado. 

Artigo. Con\inúa em vigor a 
auctorização contida no art. 
16, n. V, da lei n. 533, de 
28 de setembro de 1910, re-
I ativa á .substituição de 
apolices ao portaç!OJ'. 
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111 Orçando a receita e fi- Artigo A taxa de 8 e, I? e i o 
xando a despesa do por cento sobre o cate mr-
Estado para o exer- neil'o qne se exporta pelo 
cicw de 1914. porto do Rio de Janeiro 

será calculada pela pauta 
seu.anal em vigor no dia da 
descarga do café nas esta-
ções e pontos fls.: aes a car-
go da Recebedona de !vimas 
no Rio de Janeiro. 

Artig·o. Os fiscaes ambulan-
te~, cujos YCncimentos fo-
ram reduzidos pelo dec. n. 
1.781, de ;, de janeiro de 
1905, passarão a receber os 
vencimentos fixados no § 
4 o, elo art. lG, do dec. n, 
9ll, de 3 de ruarço de 1896, 
Eem clir·e1to adiarias. 

Sala das sessões, 27 de agosto 
de 19H.-Levmdo Lopes.-
P. Matta Machado.-Anto-

Iniciado na Ca 
mara dos srs. 
Deputados. 

nio 1\Iariins. - Camillo de , 
Brito.-Rocha Lagoa. 

~- 12 

Sub-emenda 

A" tabella 

Secretaria das Finanças 

Accrescen te-se · 

Auxiliar do chefe da Conta-
bilidade da Secretaria- •• 
6:600$000. 

Saln das sessões, 27 de agosto 
de 1913.- Levindo Lopes. 
-P. Matta Machado. -An-
tonio Martins .-Camillo de 
Brito,-Rocha Lagoa. 

Estando ar .• oiadas. entram con-

1 

junctamente em di~eussão 
com o capitulo 2. 0 • 

til 
Data o 

""' "' o s "' "' ::l 
< z 

• 

1913 Agosto 21 14 

::;, S.-14 

'1.05-

Assumpto Andamento Observações 

4 Orçando a receita e fi - O sr. :\1atta Machado justific a Iniciado na Ca-xando a despesa do e manda á mesa a seguinte mara dos srs. Estado para o exer Deputados. cicio de 1914. 
N. 13 

Emenda additiva ao projecto 
n. 144, da Camara, 

E' o governo auctorizado a 
fornecer a dez Camaras do 
Estado uma collecção com-
pleta de machinas agrico-
las, para a for·mação do 
mostrador municipal. 

Sala das sessões, 27 de agos-
to de 191:3. - P. Ma:tta Ma-
chado. Nuno l\lello -An-
tero Dutra. 

, 
Estando apoiada, entra con- ' junctamente em discussão 

com o capitulo 2. 0 

O sr. Nuno Mello fundamen-
ta e envia á mesa a seguinte 

Emenda n. 14 

Ao art. 34, lettra n, em vez de 
30:000$, leia-se 40:000$000. 

Sala das sessões. 27 de agos-
to de 1913. ~ Nuno Mello. 
Gomes Freire. - Leopoldo 
Corrêa. 

Estando apoiada, entra con-
junctamente em discussão 
com o capitulo 2. o 

Depois de orar o sr. Camillo 
de Brito o sr. Matta Macha-
do fundamenta e manda á 
mesa a seguinte 

' 
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144~~· Orçando a receita-~~- . .. ... .. ::-;;., 15 , 
1.913 Agosto 21 

"•' ,, 

xando a despesa do 
]<Jstado para o exer-

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputades. 

1 

cicio de 1914. Emenda additiva ao p1·ojecto 
· n. 144, da, Camarn, 

' 
Fica o governo :auctodzado a 

I
. mandar o:·gaúizar E! impri-

mir na Imprensa 01ficial os 
annaes da Academia Minei-

i 
' ' 
i 
! 
i 

' 
' i 

i 
l 

' 
i 
i 
I 

; ,. 
J 
; 

ra de Lettras, · 

Sala das sessôes, 27 de agos-
to de 1913. - P. Mátta Ma-
chado.- Gabriel Santos.-
Nuno .\1ello.-Antero Dutra. 

Estando apoiada, entra con-
junctamente em drscussão 
com o capitulo 2. 0 

Não havendo mais quem peça 
a palavra, encerra-sé a dis-
cussão. 

Procedendo-se á votaÇão, são 
approvados o~ arts." 34 a 51 
e bem assim todas ati emen· 
das offerecidll-s pel:Í com-
missão de Financ;ás, con-
stantes do respectiv,o pare-
cer, e as de n•s. 9, 1Q, ll, i2, 
13 e 15, sendo r jeitada a de 
n. 14, offerecida píJlo sr. 
:'\uno Mello.' , 

Adoptado em segund~ para 
passar á terce:ira dis~ussão, 
vae. o proHcto dom as 
emendas approvada~ á com-
missão de Fi~an,as; 

' i 
Em 28, é offerecido para ser 

suhmettido á terceir·a dis 
cussão e vae â impr·1mir-se 
acompanhado, do seguinte 

Parecer 

A commissão ;de Finanças 
ofierece para: terceira dis-
cussão o projecto n.; 144, da· 
Camara dos si·s. Deputados, 
e:n que se orça a 1·eceita e 
fixa-se a despesa para o 
exerc1cio de '1914, com as 
seguintes em'endas appro-
vadas pelo S~naçlo. ; 

''---.t.: 

o 
§ 
< 

191~ >\gosto 21. 
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144 Orçando a receita e fi. L• 
xando a despesa do • 
Estado para b exer- Ao art l.•, § 1~ o, n. 9. 
cicio de 1914. 

Reduza-~e a verba a' ....... . 
400: c oosooo. 

2.· 

Ao art. 30. 

. Substitua-se pelo seguinte : 

Ficam i~entas de r1ualquer 
imposto e tax:l de exporta-
ção, as amostras de café e 
de outras mercadorias até 
5 kilogrammas, uma vez 
que sejam drvididos em VO· 
lumes de 500 grammas cada 
um; aos infract.ores ser·á 
imposta a multa de 200$000, 
elevada ao dohro na rein-
cidencia. 

3.• 

Ao art. 34, n. l. 

Accrescente-se .: c) Ajuda de 
custo ao Presidente do Es· 
tado ..•. 6:000$000. 

4.• 

Ao art. 34, § 1.o: 

Elevem-se:;as verbas seguin-
tes : 

N. 3, lettra -a-a 178:118$000. 

N. 9, lettra -a-a 239:710$000. 

Supprimam-l"e as palaYras·: 
usendo de 3:600SOOO os ven· 
cimentos ...• até o fim. 

N. 9. lettra- ll, c e d - ..... 
l. 276:1,40$000, reunindo-se 
as ver·bas em uma :-,justiça 
de l. a en trancia. . 

ObservaÇões 

Iniciado na Ca 
mara dos srs· 
Deputados. 



__,. 108-

. 

if1 
Assumpto Andamento Data o ,._ 

"' o 6 ~ 
~ ::i 
~ z I 

I 

Agosto 21 144 Orçando a receita e fi- N. 10, a 124:610$000. 1913 
! xando a despesa do . Estado para o exer-

cicio de 1914. N. 15, 1ettra -a-a ...•..••• 
2 225:790$000. 

N. 19, lettra- a- a ...... · .• 
3.880:370$000. 

~. 20, a 141:850$000. 

:\". 22, lettra- a-a 124:900$000. 

N. 23, lettra-a-a 38:337$500. 

N. 24, lettra-a-a 28:050$000 

N. 32, a 54:710$000. 

5. B 

Ao art. 34, § I .0 

Reduzam-se as verbas seguin-
tes: 

N. 30, lettra k-a 2:000$000 o 
auxilio destinado pa1 a con-
strncção : 

Da casa de caridade da vil la 
do Campestre ; 

Da associação <<Oito de Se-
tembro;, de Uberaba; 

Do pavilhão de tuberculosos 
annexo á Santa Casa de 
Pouso Alegre ; 

Do predio do Asylo de S. 
Vicente, em1 Aguas Vir-
tuosas ; 

Da enfermaria, de tubercu-
losos do hospital de Santa 
Rita do Sapucahy ; · 

-

Observações Data 
o 
~ 
I= 
-t: 

Iniciado na Ca 
mara dos srs 1913 Agosto 21 
Deputados. 

" 
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144 Orçando a receita e fi- Da Santa Casa de Misericor- Iniciado na Ca-
xando a despesa do dia de S. Gonçalo do•Sapu- mara dos srs. 
Estado para o ex e r- cahy. Deputados. 
CICIO de 1914, 

I 

Accrescente-se : 

Para reconstrucção do Colle-
gio do Sagrado Coração de 
Jesus, no Sacramento •...•• 
2:000$000. 

Para construcção do pavilhão 
de tuberculosos annexo á 
Santa Casa de :\lisericordia 
de Mar. de Hespanha •.•• 
2:000$000. 

6.• 

Ao mesmo artigo, n. 30, !et-
tra--l : 

Accrescente-se : 

A' Escola de Odontologia de 
Bello Horizonte. 4:000$0000, 
á Associação Commercial 
de Minas Geraes, 2:000$000. 

7.• 

Ao mesmo art. 31, n. 31 : 

Reduza-se a verba de., ...... 
198:980$000 a•170:ooosooo. 

Ao art. 34, § ~;.P : 

Reduzam-se as seguintes ver-
bas: 

N. 16. a 120:000$000; 

N. 23, a 150:000$000; 

N. 24, a 15:000$000; 
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. 1913 Agosto 21 14-J Orçando a receita e fi- N. 25, a lO:OOOSOOO; Iniciado na Ca . xl),ndo a despesa do ; mara dos srs. 
. Estado para o exer- Deputados. 

cicio de 1914. • i\, 28, a 50: ooosooo. ; 
l 

00 

Data o Assumpto Andamento ,_, Observações 
o 

Q) 

"' s 
"' ::i 
< z 

.. . . 

]'JJ3 I Agosto 21 144 . Orçando a receita 
! 

~ FORÇA Pl'BLICA Iniciado :l.a ca., 
fixando a despes a mara dos srs. 

" do Estado pai:a o ex 
. 

ercicio de 1914. Co mmandante-
Deputados. 

Geral ......•. ]I) : 400$000 
i 

ARCHIVO PUBLICO ' Tenente-coronel 7:2008000 

,\1ajor ....... .. 5: 100SOOO 
Director inclui-

.. da a gratifica-
10:400$000 çãodaRevista 

! 
C a p itão-cirur-

gião .......... 5:000$000 

Chefe de secção 6:500$000 : Capitão-auditor 5:00üSOOO 

Primei!·o official 4:6oosooo 
; Capitão ...... ,. 4:400$000 

Segundo official 3:800$000 

Amanuense •... 2:800$000 

Tenente (inclu-
! si v e dentista 

l 
e pha maceu-
tico) .......... 3:800$000 

Guarda porteiro 1 :800$}()0 
I. 

Alferes ...•..•• 3:000$000 
I 

' ' SECRETARIA DA POLICIA . -· TRIBUNAL DA RELAÇ.\0 
' 
' 

Chefe de Policia 14;400$000 Secretario ••..•. 6:600$000 

Delegado auxi-
liar ........ ,;. 6:000$000 ; Escrivão .•..•.. 3:000$000 l 

Delegado de Po-
2:000$000 licia .• - ... · .,'. 

Amanuense •...• 2:800$000 
' ' 

Portei co .••••.•. 1:800$000 
Chefe de secção 6:500$000 

Director do Ga-
hinete de ' '· 

Identificação. 6.:500$000 

Primeiro official 4:600$000 

! 

: ' Continuo .•.••.. I : ,1-10$000 ' 
; 

! Servente ...... ~ l:l00$000 ) 

l ' I 
í MAGISTRATURA. j 

Segundo )) 3;800$000 
·- . Encarregado de 

Estatistica ..• 3:6oogooo 

I Encarregado dé 

I Identificação. 3:000$000 

Amanuense . .• J 2;8oosooo I 

AUXIliar de Es~ i ' 
t~tistica .•.•. 2:400$000 

: i 

: 
A ux i 1 i ar de 

Identificação, 2:.400$000 

Porteiro •..... ·: 1~800$000 

I : 

I ; 
Juiz municipal i 

' ' ! 
i .. ' : de 3. a entran· 

' ; cia ........... 5:4oosoool ' 
I Idem, idem, de 
I 

: 2.• entrancia .• 
i 41"0~001 I 

' Idem, idem, de 
I 
! i 1.· entrancia 

i e termos an- ' 

' nexos ..•.••• ·: 3:.800$000 
! 
\ ' 

I 
f' 

ESCOLA Di: PHARM.<I:C!A 
' : ; 

' i 
! ' 

Continuo ...... , 1::4405000 .. Amanuense •.... 1:?20$000 

Servente ...• , .. ~ 1 ~10)$000 
i ' 

i i Porteiro ........ I:'8oosooo ' 
' i 
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144 Orçando a receita e fi- Continuo.···· • 
xando a despesa do 
Estado para o exer- Servente ....... 

1:4405000 Iniciado na Ga 
mar a dos srs 

1: 100))000 Deputados. 

cicio de 1914. 
ESCOLA NORMAL DA CAPITAL 

Porteiro ...• ···• 

Continuo ..... . 

Servente ...... · 

1:800$000 

1:440))000 

1:100))000 

EXTERNATO DO GYMKASIO 
MINEIRO 

Amanuense .... · 

Inspector •• •. · · 

Porteiro .•... •• 

Continuo.· .••• · 

Servente .•. · · · 

2:400$000 

2:200))000 

1:800$000 

1:440SOOO 

1:100$000 

INSTRUCÇÃO PRIMARIA 

Director do Gru-
po Escolar da 
Capital. .... 

Director da Es· 
cola Infantil. 

Director de gru-
po de cidade 
ou vi!la ..... · 

Director de gru· 
po de distri· 
cto ......... .. 

3:\J608000 

3:9605000 

3:3008000 

N. 29, a 100:000$000. 

!\. 40, a 250:0005000. 

9.• 

Ao art. 44: 

Accrescente-se em seguida a 
palavra - venficar -: no 
n, V e 

o 
l'l c 

Data 

~ ·-------.. 

!H3 .Agosto 21 

S. S -15 

-Ú3-
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144 Orçando a receita e fi- lO.• 
xando a despesa do 
Estado para o exer-- Ao art. 45 · 
cicio de 1914. 

Supprima-se. 

ll.• 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo. Fica o governo aucto-
rizado a dat• organização á 
Caixa Beneficente dos Fun-
ccionarios e da Força Pu-
blica em _secção 'annexa á 
Secretaria das Finanças. 

Artigo. E' o governo auctr:ri-
zado a pagar ao hospital 
do Rio Novo os auxílios vo-
tados em leis de orçamen-
tos anteriores que tenham 
c,ahido em exercícios findos, 
ficando aberl o o necessario 
credito. 

. . . 
Artigo, E' o governo auctori-

zado a encampar ,a estrada 
lle ferro de Christiano ao 
Cocuruto - con3truida pela 
Companhia Belga, . . . 

Artigo. E' o governo aucto-
rizado a :~dquirir ou des-
apropriar o predio situado 
na praça do Senhor de !\fat-
tosinhos, na cidade do Ser-
ro, denominada <·Casa dos' 
Ottonis• para fundação de 
um asylo profissional, 

. .. 
Artigo. Fica o governo aucto-

rizado a mandar fazer os es-
tudos das aguas mineraes 
no Jogar denominado «Fer-
vedouro•, no município de 
Santa Luzia do Carangola, 
e a entrar em accordo com 
a Camara Municipal desse 
município para a constru 
cção de uma estrada de ro-
dagem, que ligue a cidade 
ás referidas aguas. 

Observações 

.. i 
fniciado :na Ca-

mara dos srs. 
Deputa,dos. 
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Andamento Observações 

. Iniciado na Ca .. marados srs 
Deputados. 

Artigo. Continúa em vigor o 
art. 31, da lei n. 532, de 24 
de setembro de 1910, relati-
vo a custas a escrivães do 
crime em comarcas de ter-
ceira entrancia. 

. .. 
Artigo. Aos de&embargadores 

da Relação e ao procurador 
geral do Estado, abonar-se-á 
mensalmente a quantia de 
3001,!000 para despesa de re-
presen tação. 

Paragrapho unico. Essa ver-
ba, que não constitue orde-
nado ou gratificação, não 
poderá ser addicionada aos 
vencimentos desses funccio-
narios uem .computada para 
os effeitos de lrc~nça remu-
nerada, gratifica\{ào addi-
cional e aposentadoria. 

Artigo. Aos juizes de direit'l 
em exercicio nas comarcas 
de primeira e segunda en-
trancias abonar-se-á men-
sal mente a. quantia de .••. 
50$000 para despe•a de ex-
pediente de seus car·gos, 
não podendo ser tambem 
áddicwnada aos vencunen-
tos, nem computada para O> 
effeitos de ·liceru,;a rernun.;-
rada, gratifica~ào addicio- , 
nal e aposentadoria. 

I 

Paragrapho imico. Esse au- ' xilio é limitado aos juizes 
de direito: que percebem i 

vencimentos pela tabella ' annexa á lei n. ;j75, de 19 ' 
' de setembrp de l90J; e não ; 

aproveita a:os que, em vir-
tude de de di são jU:diciaria e ' por motivo de d~Jsclassifi- i 
cação d:a.s comarcas em que 
tenham ex~:cicio são pagos 
actualment~ pela tabella da 
lei n. 18, d;e :18 de novem-
bro de l89t. 

1 ' ; 

Data 
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I I 144 Orçando a receita e fi- Artigo. Os vencimentos de to- Iniciado na Ca-
xando a desJ.esa do dos os funccionarios doEs mara dos srs. 
E_st.ado para o exer- tado continuam a ser os fi Deputados. 
CICIO de 1914. xados nas leis e tabellas em 

vigor, salvo as alterações 
constantes das t~>bellas an 
nexas. 

Artigo. As disposições conti-
das nos artigos... sobre 
auxílios para despesa de re-
presentnçào e de expediente 
e as tabellas annexas en-
trarão em vigor no dia l. o 
de julho de 1914. 

Artigo. Os- funccionarios das 
Secretarias de Estado e re-
partições annexas ou subor-
dinadas, que são sujeitos a 
ponto. ficam obrigados ao 
trabalho no exercício de 
seus. cargos, em qualquer 
serv1ço ext1·aordinario, seja 
de organização de dados es-
tatísticos para mensagens 
e relatorios, seja de 0utra 
natureza, e fóra das horas 
de expedient6 ordinario, 
sempre que assim o exija o 
serviço publico, sem que por 
esse trabalho possam rece-
ber remuneração ou gratifi-
cação. 

TABELLAS 

SECRETARIA DO INTERIOR 

Secretario •... , • 18:0001,!000 

Director •.• .... 10:4005000 

Official de gabi-
nete da Presi-
dencia ....... 10:400$000 

Official de gabi-
nete do Secre-
tario ..•..••.• 7:200$000 

Chefe de secção 6:500$000 

Primeiro official 4:600$000 
·~ 

Segundo ofticial 3:800$000 

Amanuense ..... 2:800$000 

Porteiro •.• .... 1:800$000 

I Almoxarife ••••• 2:400$000 
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Agosto 21 144 Orçando a receita e fi- Continuo ....... 1:440SOOO Iniciado na Ca 1913 xando a despesa do . mar a dos srs. 
Estado para o exer- Servente .•.•... 1:100$000 Deputados. 
cicio de 1914. 

Professor do 
grupo escolar 

2:200$000 da Capital ••. 

. --· .. - -~---·· ... . . . '-- -· -· -. _,._ - -~ . 
1913 Agosto 21 144 Orçando a receita e fi. Sub-Procurador Iniciado na Ca-xando a despesa do Ger3l do Es- mara dos·l;rs. Estado para o exer- tado .......... 13:2005000 Deputados. ; . ckio de 1914. 

Auxiliar juridi-
' . co ....... . . ~ . 10:400$000 

Professor da es-
I o. Official de gabi-

nete do Secre-
cola Infantil. 2:200$000 

' 
.. tario ......... 7:200$000 

I Professor da es-
cola primaria 
annexa á Es-
cola Normal. 2:2008000 

Thesoureiro (in-
' ' clusive que-

9:600$000 bras) ........• 

Fiel do thesou-
Professor da es-

cola singular 
da Capital .... 1:960$000 

i reiro (inclusi-
v e quebras) .. 5:500$000 ' 

Guarda--livros .. G:6008000 
Pro fes sor de 

grupo escolar 
de cidade ou 

f. 
Chefe de secção 6:500$000 

1:960$000 villa .......... Primeiro escri-
pturario ...... 4:6008000 

Professor de 
grupo escolar 

1:540$000 de districto ... 
Segundo escri-

pturario ...... 3:800$000 

Pro fes sor de ' ' Terceiro esc ri-
escola singu-
lar de distri-

pturario ...... 2:8008000 

cto ........... 1:540$000 Solicitador dos 
feitos da F a-

,. 
de Professor i eseola de co- : lonia ou po-

voado rural .. 1:320$000 

zen da ....... 3:0008000 
Porteiro ....... 1:8008000 
Continuo ....... 1:440$000 

' 
. . 

',, Servente ........ 1:100$000 
' ' DIRECTORIA :DE HYGIENE 

! 

' Director geral:. 10:400$000 DIRECTORIA DE FISCALIZAÇÃO 

Medico auxiliar 8:000$000 
I Secretario .....• 6:600$000 

Desinfectador .. 1:440$000 

Continuo ..•...• 1:440$000 

,, '. Director .•.•••. 10:400$000 
Sub-director .•. 9:0008000 

'' Servente, ...•.• 1:100$000 

Servente ....... 1:100$000 
: IMPRENSA OFFICIAL 

SECRETARIA DAS FINANÇAS • 
Director ........ 10:400$000 

Secretario ....... 18:000$000 

Ins pe ctor do 
Thesouro •...• 10:400$000 

I • jo 

Caixa - secreta-
rio ........... 4:600SoOO 

Mestre de offi-
cinas ......... 4:8008000 
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913 Agosto 21 144 Orçando a receita e fi- Auxiliar de re- Iniciado na Ca-

xando a despesa do dacção- titu- mara dos srs. 
Estado para o exer- lado .......... 4::'100$000 Deputados. 
cicio de 1914. 

Contra-mestre .• 3:000$000 

l 1913 Agosto 21 144 Orçando a receita e fi- Primeiro o f fi- Iniciado na Ca-
xando a despesa do cial .........• 4:600$000 mar a dos srs. 
Estado para o exer- Deputados. 
cicio de 1914, Segundo ........ 3:800$000 . 

Machinista ...•• ~ 3:000$000 
Amanuense ..••. 2:800$000 

Impressor .•••.• 3:0001)000 

Official de. com-
posição ..... 3:6005000 

D!RECTORIA DE EXPANS.:\:0 
ECONOMICA 

Revisor ......•• 3:00050)0 Director ........ 10:4008000 
Paginador .•.... 2:800S000 Chefe de secção 6:5005000 
Expedito r ...••. 2:400$000 Segundo o f fi-

Conferente ..••. 1:8001)00~ 

Porteil'o ........ 1:8005000 

cial. ......... 3:800$000 
Amanuense ..... 2:800SOOO 
Servente ........ 1:100$000 

SECRETARIA DE AGR!CULT!:RA 

Secretario ...•.. 18: m sooo JUNTA COMMERC!AL 

Official de gabi-
nete do Secre-

Secretario .....• 4:000SOOO 
tario ......... 7:2001)000 Official ..•.•••.. 3:800$000 

Porteiro ........ 1:8008000 Amanuense. .. 2:800$000 

DIRECTORIA DE AGRICULTURA 
Porteiro ........ 1:800$000 

------
~.:-.-~::z...= 

,. Director •....... 10:400$~ N. 12 
I 9:000:)000 Chefe technic•> 

Ao art. 39: 
Chefe de secção 6:500$1)')() 

I Primeiro offi-
I cial.. ......... 4:600$000 i· 

I. Segundo ........ 3:800$000 

Amanuense . . . . 2:800$000 

I I continuo •... , . 1:440$000 

Accrescente-se in-fine :-e os - destinados a construcções, 
provada a appl!cação dos 
recebidos anteriormente. 

N. 13 
Ren·ente ...•... 1: lOOSOOU 

Ac0rescente-se onde convier: 
DIRECTORIA DE VIAÇÃO 

Director ....•... 10:400$000 

Chefe technico. 9:000:)000 

Chefe de secção 6:500SOOO 

Artigo ... Fica revogado o 
art. 3. • da lei n. 505, de 2i 
de setembro de 1909, sobre 
isenção de imposto terJ i-
tor·ial. 
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144- Orçando a receita e fi- Artigo. _ •. -Fica o i governo Iniciado ~na Ca 
xando a despesa do auctol'izado a inttovar os mar a dos srs. 
Estado para o exer- contractos _celebrados com Deputádos. 
cicio de 1914. o Banco de Credito Real de 

:VIinas Geraes, poiendo es-
tipular novos pra:zos para 
o reembolso do erriprestimo 
feito a esse estabélecimen-
to, alterar a taxa ;de juros 
e prazos para as qperações 
da carteira agricala e es-
tabelecer outras clausulas 
que convenham aos interes-
ses da lavoura e . do Es-
tado. 

Artigo... Continúa,em vigor 
a auctorizaçào contida no 
art. 16, n. V, lei n. 533, de 
~4 de setembro de 1910, re-
lativa á substituição de 
apolices ao portaqor. 

Art. • A taxa de oi~o e meio 
por cento sobre o· café mi-
neiro que ~e exp(>rta pelo 
porto do Rio de. Janeiro, 
será calculada pela pauta 
semanal em vigo,r no dia 
da descarga do ·café nas 
estações e pontos. fiscaes a 
cargo da Recebedoria de 
Minas no Rio de Janeiro. 

Artigo. Os fiscaes ambulan-
tes, cujos vencimentos fo-
ram reduzidos pelo dec. n 
1.781, de 5. de janeiro de 
1005, passarão a pEjrceber os 
vencimentos fi1(ados no § 
4.o do art. 16, dd dec. n. 
911, de 3 de março de 1896, 
sem direito a diarias. 

14 

Accrescente-se ond~ convier: 

Artigo. E' o governo aucto-
rizado a fo1 necer! a dez Ca-
maras l\funicipaes do Esta-
do uma collecçào. completa 
de machinas agrirolas, para 
a formação de mostrador 

municipal. 

Data 

Agosto 21 

s. s -16 

-121-

Assumpto Andamento 

15 1-14 Orçando a receita e fi 
xando a despesa do 
l<Jstado para o exer-
cício de 1914, Artigo •. - Fica o governo 

• 

auctor·izado a mandar or-
ganizar e imprimir na Im-
pr·ensa Orficial os annaes 
dit Academia Mineira de 
Lettras. 

.\. commissão otTerece mais 
as ~eguintes emendas : 

16 

Façam-se no art. I.',§ r.o, 
n. 34, §§ l. o e 3.o, as alte-
rações da somma, resultan-
tes das emendas appro-
vada>. 

l7 

Separem-se para constituir 
proposições distinctas, sen-
do approvadas pela Cama-
ra, as emendas que contêm 
materia extranha á fixação 
de despesa e orçamento da 
receita. 

Sala das commi~sões, 28 de 
de agosto de 1913,-Levin-
do Lopes •. - P. M Macha-
do,- Antonio Martins- -
Hocha Lagoa.- Camillo de 
Brito. 

A requerimento do sr. Levin-
do Lopes fica sobre á mesa 
para fazer parte da ordem 
do dia da sessão seguinte, 
sendo para esse fim dispen-
sadas as formalidades re-
gimentaes. 

En• 29, entra em terceira 
discussão, com as emendas 
já appr ovadas em segunda 

Depois de occupar a tl·ibuna 
o sr, l\Iello Franco o sr. 
Gomes Ei'reire justifica e 
offerece a seguinte 

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs, 
Deputados. 
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1,14 Orçando a receita e fi-
xando a despesa do 
Estado para o exer-
cício de 1914. 

Observações 

Emendas Iniciado na Ca 
mara dos srs 
Deputados. 

:\'. 5 

Ao art. 31. 

Substituam-se as pa1anas-
ficando elles ... - até o fim 
do artigo, pelas seguintes : 
desde que fa<;a111 a,: presta;-
ções a partir da data_ em 
que entl'ou em execuçao a 
lei n. 588, de 6 de setembro 
de 1912. 

Sala das sessões, ~9 de agos-
to de 1913.-Levindo Lopes. 
-Antonio Martins. - P. 
Matta Machado, - Rocha 
Lagôa.-Camillo de Brito. 

K. 6 

Emenda 

Ao art. 34, n. 30, 1ettra a, 
depois das palavras -S. 
João Nepomuceno- accres-
eer.te-se : para a constru-
cçào. 

Sala das sessões, 29 de agos-
to de 1913.-Levindo Lopes. 
-A. Martins. - P. Matta 
Machado. - Rocha Lagoa. 
-Camillo .:e Brito. 

N 7 

Emenda 

Na tabella 

);a epigraphe- Directoria de 
Hygiene- Inclua-se o ama-
nuense com 2:800$000. 

Sala das se,sões, 29 de agos-
to de 1913. - Levindo Lo-
pes.- Antonio Martins,-
p, Malta Machado.-Rocha 
Lagôa.- Camillo de Brito. 

Data 

Agosto 21 

-125-
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1441 Orçando a receita e fi- Estando apoiadas, 
xando a despesa do c0njunctamente em 
Estado para o exer- são. 

entram Iniciado na Ca-
discus- mara dos srs. 

cicio de 1914. 

Não havendo mais quem pe-
ça a palavra, encerra-se a 
discussão e, procedendo-se 
á votação das emendas of-
ferecidas, são todas appro-
vadas e bem assim o proje-
cto que, depois de adapta-
do em terceira discussão, 
vae á Commissào de Reda-
cção. 

Em 30, é offerecida e appro-
va<Ja a redacçã.o final. 

E11t 31, 0 devolvido á Cama-
r a dos srs. Deputados 
acompanhado das seguintes 

Emendas 

l. 

Ao art. L•, § I.•, n. 9. 

Reduza-se a verba a ..•...•. 
400:000SOOO. 

2.· 

Ao art. 30. 

Substitua -se pelo seguinte : 

Ficam isentas de qualquer 
rmposlo a taxa de exporta-
ção, as amostras de café e 
de outra:; mercadorias até 5 
kilogrammos, uma vez que 
sejam divididos em volumes 
de 500 grammas cada um · 
aos infractores será impos~ 
ta a multa de 200$000, ele-
vada ao dobro na reinci-
dencia. 

3.• 

Ao art.. 31. 

Deputados. 
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144 Orçando a receita e fi- Substituam-• e as palavras: Iniciado na Ca 
xando a despesa do fica11do elle~ •..• (até o fim mara dos. srs 
Estado para o exer- do artigo• r~ las SPguinte,-: Deputados. 
cicio de 1914. - desde que satisfaçam as 

prestações a partir da data 
em que entrou em execu-
ção a lei n. 588, de 6 de 
setembro de 1912. 

4.• 

Ao art. 3J, n. l. 

Accrescente-;;e c) Ajuda de 
custo ao Presidente do Es-
tado. . . . . . 6:000$000. 

5.• 

Ao art. 34, § l. 0 : 

Elevem-se as Yerbas seguin-
tes: 

1\". 3, lettra-a-a 178:718$000. 

1\". 9, le'.tra-a-a 239:710$000. 

Supprimam-se as palavras: 
«Sendo de 3:600$0(10 os ven-
cimentos .... até o fim. 

.!\". 9, lettra;;-b,'c e d-:a ... . 
1.276:640$000, reumndo-se 
as verbas em uma-justiça 
de primeira instancia. 

1\". 10, a 124:610$000. 

1\". 15, Iettra-a-a 2.225:790$. 

I\. 1\1, lettra-a- a 3.8SÔ:370S. 

1\". 20, a 141:950$000. 

I\. 22, lettra-a-a 124:900$000 

1\". 23, Iettra-a-a 38:3·ng500 

Data 

1913 Agosto 21 
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144 Orçando a receita e fi- N. 24, lettra - a- a 28:050$00ú. 
xando a despesa do 
Estado para o exer-
cicio de 1!Jlí. N. 32, a 54:710$000. 

6.• 

Ao art. 31, § 1.•, n. 30, lettra 
-a. 

Em seguida, ás palavras -
S. João Nepomuceno- ac-
crescente-se : (para con-
strucçào). _ 

7. a 

Ao art. 34, § I. • 

Reduzan.-se as verbas se-
guintes : 

N. 30, lettra-k- a 2:000$000 
o auxilio destinado para 
con;;trucção : 

Da casa de caridade da villa 
do Campestre ; 

Da Associação «Oito de Se-
tembro», de Uberaba; 

Do pavilhão de tuberculosos 
annexo á Santa Casa de 
Pouso Alegre ; 

Do predio do A;;ylo d" S. Vi· 
cente em Aguas Virtuosas ; 

Da enfermaria de tubercu-
losos do hospital de Santa 
Rita do Sapucahy ; 

Da Santa Casa de l\'lisericor-
dia de S. Gonçalo do Sapu-
cahy. 

Accrescente-se : 

Obsenações 

Iniciado na Ca 
mara dos srs 
Deputados. 
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11•1 Orçando a receita e fi- Para reconstrucção do Colle-IIniciado r:.a Ca-
xando a despesa do gio do Sagrado Coração de mara dos srs. 
Estado para o exer- Jesus, no Sacramento,.... Deputados. 
cicio de 1914. 2:0001J(OOO. 

Para construcção do pavilhão 
de tuherculosos annexo á 
Santa Casa de Misericordia 
de Mar de Hespanha, .• 
2:000$000. 

8.· 

Ao mesmo artigo, n. 30, let-
tra l: 

Accrescente-se : 

A' Escola de Odontologh de 
Bello Horizonte, 4:000$000, 
á Associação Com me r c ia! 
de Minas Geraes, 2:ooogooo. 

9 •• 

Ao mesmo art. 31, n, 31 : 

Reduza-se a verba de .••.•. 
198:980$000 a 170:0005000. 

lO. • 

Ao art. 34, § 3. 0 : 

Reduzam-se as scgu'ntesver.
1

-
bas: · 

l\. 16, a 120:0008000. 

N. 23, a l50:COOSOOO. 

N. 24, a l5:000SCOO. 

N. 25, a lO:OOOSOOO. 

N. 28, a50:000SOOO. 

"' Data o 
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1913 Agosto 21 144 
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Orçando a receita e fi~~N. 29, a 100:0()()5000. Iniciado naCa-
xando a despesa do mar·a dos srs. 
Estado para o exer- Deputados. 
cicio de 1914. N. 40, a 250:000$000. 

11.. 

Ao art. 44: 

Accrescente-se em seguida >{ 

palavara- verificar - : no 
n. V e 

I2, • 

Ao art. 45 : 

Supprima se. 

13 .• 

' 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo, Fica o governo aucto-
rizado a dar organi•a<;ão á 
Caixa Beneficente dos Fun-
ccionarios e da Força Pu 
blica em secção annexa á 
Secretaria das Finanças •. 

Artigo. E' o governo aucto-
rizado a pagar ao hospital 
do Rio Novo os auxílios vo-
tados em leis de orçamentos 
anteriores, que tenham ca-
hido em exercícios findos, 
ficando aberto o necessario 
credito. 

. .. 
' 

Artigo. E' o governo auctori-
zado a encampar· a estrada 
de ferro de Christiano ao 
Cocuruto- construída pela 
Companhia Belga. 

I • . . 
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144 Orçando a receita e fi- A.rtigo, E' o governo auctori- Iniciado na Ca-
xando a <!esp!Jsa dp zado a jidquirir ou de~apro- mar a dos §r.~ 
Estado para· o exer- priar o predio situa 10 na Deputados. 
cicio de 1914. prã[1a do Sephor de Matto-

sinll~~. IJ,:.j. cjdade do Serro, 
denominada «Casa dos Ot-
tonis• para fundac;ão de um 
asylo profissional. 

. ... 
Artigo. Fica Ç> governo au-

ctorizado a mandar fazer os 
estudos das aguas miueraes 
no logar deriuminaç!o ·Fer-
vedouro», no município de 
Santa Luzia do Car·augola, 
e a entrar etn accordo com 
a Camara J\!unicipal des~e 
município pat·a construcção 
de uma estrada de roda-
gem, que ligue a cidade ás 
referidas aguas. 

Artigo. Continúa em vigor o 
art. 31, da lei n. 53t, de 24 
de setembt·o' de 1910, rela-
tivo a custas a esc!'Ívães do 
crime em co'marcas de ter-
ceira entrancia. · 

* . . 
Artigo. Aos desembargadores 
. da Relação e ao procurador 
geràl do Estado, abo'nar-se-á 
mensalmente a quant.ia de 
300$000 para ·despes'a de re-
presentação. ' 

Paragrapho unico. Essa ver-
ba, que não constitue or-
denado ou grat.ificai;ão, não 
poderá ser addicionada aos 
vencimentos desses func-
cionarios, nem computada 
para os efl'eitos de licença 
remunerada,· gratificação 
addicional e aposentadoria. 

Art.... Aos juizes de direito 
em exercício' nas comarcas 
de primeira e segt!nda en-
trancias abohar-se:á men-
salmente a quantia· de 50$ 
para despesa de ewedien-. 

00 
Data o 

'" "' o s c ::J c z <: 
-
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Orçando a receitá e fi- te de seus cargos, não po- Iniciado na Ca-
xando a despesa do dendo ser tambem addicio- mara dos srs. 
Estado para o exer- ÍJ.acta aos ven~imentos, nem Deputados. 
ciclO de 1914. computada para os effeitos 

de licença remunerada, gra-
tifica~·ão addicional e apo-
sentadoria • 

ParaQrapho unico. Esse au-
xilio é limitado aos juizes 
de direito que percebem 
vencimentos pela tahella 
annexa á lei n. :l?~, de 19 
de setembro de 1903, e não 
aproveita aos rfUe, em vir-
tude de decisão .indiciaria 
e por motivo de desclassi-
ficação das comarcas em 
que tenham exercic~o, são 
pagos actuah;nente pela ta-
bella da lei n. 18, de 28 de 
novembro de 1891. 

Art .... Os veneimentos dP 
todos os funccionarios do ' Estado continuam a ser os 
fixados nas J8is c tabei!<Js 
em vigor, salvo as altera-
ções constantes das tabel-
las annexas . 

' Art.... As disposições con-
tidas nos artigos . -sobre 
auxílios para despesas de 
representação e de expe-
diente P. as tabellas annexas ' 
entrarão em vigor no dia 
J.o de JUlho de 1914. : 

Art •. Os funccionar,ios das 
Secretarias de Estado e re- ' 
pat·tições annexas ou. subor-

' dinadas. que são sujeitos a 
ponto. ficam obriga/los an 

' trabalho no exet•cicio de 
seus ca,·gos, .em qualquer 
serviço extraot·dinario. sPia ! 
de organização de dados 
estatísticos para mensagen>: 
e relatorios, seja de outra 
natureza. e fór:a das horas 
de expediente ordinario, 
sempre q nP assim o exija o i 
servi<;o publico,· se in. que 
por esse trabalho possam 

l 
receber remuneração ou 
gratificação. 
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1913 Agosto 21 144 Orçando a receita e fi7 TABELLAS Iniciado !).a Ca 
xando a despesa do mar a dos srs, 
Estado para o exer- Deputados. 
cicio de 1914, SECRETARIA DO INTERIOR 

1913 Agosto 21 14 4 Orçando a receita e fi- SECRETARIA DA POLICIA Iniciado na Ca-xando a despesa d o mara dos srs. Estado para o exer Deputados. cicio de 1914. Chefe de poli-
cia ........••• 14:4008000 

Secretario,., ... 18:000$000 ' Delegado auxi-
liar ........... 6:000$000 

Director ........ 10:400$000 
t Delegado de poc 
' licia .......... 2:_800$000 

Official de gabi-
nete da Presi-
dencia •....•• 10:4008000 

' Chefe de secção 6:500$000 
: . 

; 
Official de gabi-

nete do Secr·e-

Director do ga-
' b in e te de 

Identificação. 6:500$000 ' I : 
tario ...•... -. 7:200$000 

i 
Primeiro ofh-· 

' cial. .......... 4:600$000 
Chefe de secção 6:500$000 Segundo offi. 

' cial. ........ 3:800SOOO 
Primeiro offi-

cial •.........• 4:600$000 

Segundo offi-
cial .......... 3:800$000 

Encarregado de 
Estatística .... 3:600$000 

I 
I Encarregado de ' I Identificação.; 3:000$000 i 

! Amanuens e, ..• 2;800$000 Amanuense ..•.• : 2:,800$000 
! 

l 

Porteiro ••.•.... 1:800$DOO I 
Auxiliar de Es-. ' 

Almoxarifado •• 2:400$000 

' Continuo. 1:440$000 ..... 
' ' 

' Servente ••..... 1:100$000 
' 

~ 

ARCHIVO PUBLICO 
' 

tatistica .•. ·: 2::\.toosooo 
' I 

A u x i l i a r de' I 
l 

l Identificação.; 2:400$000 
i l i 

Porteiro ..••..•. 1 1:800$000 ' l i ' Continuo, ..•.•. : 1:~40$000 ! 
; 

' Servente ....... ; l :100$000 i 
; : 

! Director (inclui-
; : da a gratifi-
\ cação da Re-

' vista) ......... 10:400$000 

' FORÇA PUBLICA : 
j 

Chefe de secção 6:500$000 
C o m mandante 

' geral ....•••. 10:400$000 
i 

Primeiro o f fi- Tenente-coronel 7:200í1JOO ' 
cial ..... .... 4:600$000 Major .......... 5:100$000 

Segundo o f fi-
cial ...••.•. · ·. i:S00$000 

' 

Capitão cirur-1 

giào ......... 5:000$000 
Amanuense .•.. 2:8005000 Capitão auditor: 5:ooosooo 
Guarda-porteiro 1:800$000 

: 
i Capitão ........ 4:400$000 : 

I 1 ; 
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ÚJÍ3 Agosto 21 144 Orçando a receita e fi- Tenente (inclu- Iniciado na Ca-
xando a despesa do sive dentista mam dos srs. 
Estado para o exer- e pharmaceu-

3:soo8ooo 
Deputad9s. 

cicio de 1914; tico) .......• J 

Alferes ••••.•.. 3:'ooosooo ; 

' 

TRIBUNAL D~ RELAÇÃo 

Secretario •••.•• , 6:600$000 

I<Jscrivão ....•.. 3:·ooosooo 

Amanuense .... 2:'soogooo 

Porteiro ........ 1:800$000 ~ 

Continuo ......• 1:440$000 ! 

Servente .••.••• 1:100$000 . 
; 

MAGISTRATURA 

Juiz municipal 
de te r ceira 
entrancia ..•• 5:400$000 ' 

Idem, idem de 
! segunda en-

trancia ..•.•.. 4:0008000 

Idem, idem de 
primeira en- ' trancia e ter- i 
mos annexos. 3:800$000 

' 
ESCOLA DE PHARMACIA 

Amanuense ...•• 1:720$000 

Porteiro ...•••.. 1:800$000 

Continuo •....•• , l :440$000 

Servente ....... 1: ~oosooo 

ESCOLA NORMAL DA CAPITAL 

Porteiro .• .... 1:soosooo 
' Continuo ...... 1:440$000 

Servente ...... l :100$000 

- -

Data 
o c c < 

' 
1913 Aaosto 21 ._o . • 

.: j 

' .. 
i 
l 
i 

i 
' 
' 
'· 
: 

! 
' 

i 
i 
' I ' 
i 
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{O 
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Assump~o Andamento 

--
144 Orçando a receita e fi- EXTERNATO DO GYMNASIO 

xando 'a despesa do • "''" 'JinNEIRo 

•I 

Estado para o'· e"xêr-
Cicio'de 1914. · 

·· Amanuense..... 2:4008000 

Inspector ...... . 

Porteiro •••..•• 

Continuo ...... . 

Servente .••..•. 

INSTRUCÇÂO 

2:200$000 

1:800$000 

1:440$000 

1:100$000 

PRIMARIA 

Director do gru- -
po escolar da 
Capital .• 3:960$000 

Director da Es-
cola Infantil. 3:\l60SOOO 

Director de grl,l-
po escolar <\e 
cidade ou 
villa •..•..•. ;· 3:300$000 

Director de gró.· 
po de distri-
cto ..•••••••• 2:2008000 

Pro fess:>r do 
grupo escolar 
da Capital.. .. 2:2008000 

Professor da Es· 
cola Infantil. 2:2008000 

Professor da es-
cola primada 
annexa á Es 
cola NormaL. 2:200$000 

Professo!· de es-
cola singular 
da Capital. • I:960grm 

Professor de 
grupo escolar 
de cidade ou 
villa .......... 1:960$000 

Pro f essor C. e 
gi'Upo escol::tr 
de dist!-icto .. 1:540$000 

Professor de es-
cola singular. 1.5408000 

,Observações 

Inicjado b/iL ,C~t
. ·màra dós· srs. 

Deputados. 

! 

: 

' 

i 
! 
! 

' 

' ' 

; 
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1913 Agosto 21 144 Orçando a receita e fi-
xando a despesa do 
Estado para o exer-
cicio de 1914. 

-. 

Andamento 

--

Professor de es-
cola de colo-
nia ou povoa-
do rural.. , •. 1:3205000 

D!RECTORIA DE HYGIENE 

Director geral. 10:4005000 

Medico auxiliar 8:000SOOO 

Secretario .•...• 6:6005000 

Desinfectador .• 1:4405000 

Continuo •.••••• 1:4405000 

SerYente ........ 1:100$000 

SECRETARIA DAS FINANÇAS 

Secretario ' 18:0005000 ... 
1 n s p ector do 

Thesouro •••• 10:400$000 

Sub-Procurador 
Ge1·al doEs-
tado ...•..•.•. 13:200SOOO 

Auxiliar j u r i-
dico ......... 10:4005000 

Auxiliar do 
chefe de con-
tabilidade _ .•. 6:600SOOO 

Officia1 rle gabi-
nete do secre-
tario ......... 7:2005000 

Thesoureiro (in-
clnsive que-
bras) ......... 9:6005000 

Fiel do thesou-
reiro, (inclu-
sive quebras). 5:500SOOO 

Guarda-livros •• 6:600$00() 

Chefe de secção 6:5005000 

i 
: 

Observtções 
I 

! 

.... 

Iniciado na C a 
mara dus srs . 
Deputados. 

; 

o 
"' "' < 

1913 

f 

S. S.-18 

Data 

Agosto 21 

- 13';' '--:-

Assumpto Andamento· Observações 

. 
144 Orçando a receita e fi- Primeiro escri-

xando a despesa do pturario .••.• , i Iniciado na Ca-
4:6005000 mara d9s srs. Estado para o exer · 

cicio de 1914. Segundo escri-
pturario, •.•.• 

Terceiro escri-
pturario .• , .•.• 

Solicitador dos 
feitos da Fa-
zenda ....... . 

Porteiro .•..•••• 

Continuo ....... 

Servente .• , .••• 

3::800$000 
' 

z1.8oogooo 
! 

3:ooo5ooo 

1:800$000 

~:44üSOOO 

~:100$000 

DIRECTORIA DE FISCApZAÇÃO 

Dirrector ...... . 10:4005000 
! 

Sub-director .•. ;. ~:0005000 

Servente ........ 1:100$000 

IMPRENSA OFF!CÜ\.L 

Director ••.• , •. , 10:100$000 
o 

Caixa Secreta-
rio ........... 4:600$000 

Mestre de :Jffi- i 
cinas ..•..... :. 4:800$000 

Auxiliar de re-
dacção- titu-
lado .......... 4:8oosooo 

Contra-mestre .• ~:ooosooo 

~iachinista,, •.• 3:000$000 
. ,. Impressor .... , • 3:ooosooo 

Offlcial da sala : 
de composi-
ção ............ ~:600$000 

: 
Revisor ••.• ,. . 3:ooosooo 

; 

Paginado!'., .... 2:800$000 

Expeditor ...... 2::4005000 
Conferente ... , . 1,:soo5ooo 
Porteiro ....... , 11:800$000 

Deputados. 
: 
i 

' : 
i 
' ' 

: 
I 

! 
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Orçando a receita e fi- SECRETARIA DA AGRICULTURA Iniciado na C a-
1913 Agosto 21 144 mar a dos srs. . xando a despesa d-o Deputados. 

Estado para o e :X e r-
cicio de 1914. Secretario •.... • 18:000$000 

1913 Agosto 21 144 Orçando a receita '2 Chefe de secção 6:500$000 Iniciado :ra Ca-
fixando a despesa mara dos srs. 
do Estado para à ex- Se~ndo o,ffi- Deputados . 
ercicio de 1914. era! ••••. , ..... 3:800$000 

Amanuense ..•• 2:800$000 
Official de gabi-

nete do Secre-
7:200$000 tario ....... · •• 

Servente ........ 1:100$000 

Porteiro •.••...• 1:800$000 
JUNTA COM1.11ERCIAL 

DIRECTORIA DE AGRICULTURA Secretario .•...• 4:000$000 

. Official. ........ 3:800$000 
Director •.... · .• 10:400$000 ' Amanuense ..... 2:800$000 
Chefe technico 9:000$000 

Porteiro .••..••• . '1:800$000 
Chefe de secção 6:500$000 

... Primeiro offi-
cial ........ · ·· 4:600$000 14 •• .. 

: .. Seg;undo . offi-
cral. ........ •• 3:800$000 Ao art. 39 : 

Amanuense ..•.. 2:800$000 

Continuo ...•... 1:440$000 

Servente •••..•. 1,:100$000 

Accrescente-se:in·fi1'1-e :-e os 
destinados a construcções, 
provada a applicação dos : 
recebidos anteriormente. 

; f 

DIRECTORIA DA VIAÇÃO l 
! 15.· 

: 

' Director ...... ·• 10:400$000 t 

" Chefe technico 9-:000$000 f ' 
Accrescente-se onde convier : . 

! 

' Chefe de secção 6:500$000 
: ! 

Primeiro o f fi- . 
.. .. cial ........ • ·: 4:600$000 

í 1 Segundo offi- •, I cial ........... 3:800$000 
I 

Artigo ••• Fica revogado o 
art. 3.• da lei n. 505, de 22 · 
de setembro de 1909, sobre 
isenção de imposto terri-
torial. 

.. 
t 2_:800$000 i Amanuense •.•.• 

~ ! . ; Artigo... Fica o go:Yerno au-, ctorizado a innovar os con-
tractos celebrados com o .. .. 

DIRECTORIA ÚE EXPANSÃO 

: ECONOMICA I 
: 

' : . ~ ~ ~ ' 

Banco de Credito Real de 
Minas Geraes, podendo es-
tipular novos praws para o 

•. reembolso do emprestimo ; 
feito a esse estab~lecimen-

.. ..... Director .••.• • ·:· 10:400$000 
l ' 

to, alterar a taxa: de juros 

.. -< 
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Assumpto 

144 Orçando a receita e fi-
xando a despesa do 
Estado para o exer-
"éiéi'o de 1914. 

Andamento Observações 

e prazos para as operações Iniciado n?' Ca 
da carteira agrícola e esta- mara do, srs. 
belecer outras clau:mlas que Deputados. 
convenham aos interesses 
da lavoura e do Estado 

Artigo... Continúa em _vi-
got· a auctorização con~1da 
no art. 1ti, n. V, da le1 n. 
533 de 24 de setembro de 
1910, relativa a substituição 
de apolices ao portador. 

Artigo ..• A taxa de oito ~ 
meio por cento sobre o cafe 
mineiro que se exporta p~lo 
porto do Rio de Janeiro 
será calculada pela pauta 
semanal em vigor no dia da 
descarga do café p.as esta-
ções e pontos fiscaes a car-
go da Recebedoria. de Mi-
nas no Rio .de Janeiro. 

Artigo... Os fiscaes ambu-
lantes, cujos vencimentos 
foram redu idos pelo dec. 
n. 1.781, de 5 de janeiro de 
1905, passarão a perceber 
os vencimentos fixados no 
§ 4. 0 , do art. 16, dp dec. n. 
911 de 3 de março de 1896, 
seu{ direito. a dial"ias. 

16.• 

Accrescente-se onde convier: 

Data 
o 

< 

1913 Agosto 21 
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144 Orçando a receita e fi-
xando a despesa do 
Estado para o exer-
cício de 1914. 

e a secundar a vulgarização Iniciado na Ca 
do ensino agrícola no mu- mara dos srs. 
l!icipio, poctendo para esse Deputados. 
fim pedir auxilio á Secre 
taria da Agricultura ..•..• 

; 

.• . . 
Artigo •.. Fica o governo au-

ctorizado a mandar organi-
zar e imprimir na Imprensa 
Official os Annaes .da Aca-
demia Mineira de Lettras .. 

. .. . 
Artigo •.. C\ as expressões -

«emprego geral ou provin-
cial•-do art. 4. o da lei n. 
471, de 14 de setembro de 
1907, comprehende-se u car-
go, de supplente do juiz mu-
nicipal. 

Paragrapho unico. Para os 
devidos effeitos, o tempo do 
respectivo e effectivo exer-
cício desse cargo, será re-
putado, provado e liquido, 
á vista de certidões do ti . 
tulo de nomeação, posse, ju-
r·amento e de ter o nomea-
do, durante o quatriennio 
dado audiencias e coopera-
do em serviços de suas at-
tribuições judiciaes ....... . 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo ••• Fica o governo au-
ctorizado a rever as con-
cessões para construcção 
de estradas de ferro, po-
dendo modificar, como jul-
gar conveniente, as suas 
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Assumpto 

144 Orçando a receita e fi-
xando a despesa do 
Estado para o exer-
cício de 1914, 

Andamento Observações 

condições, traçados e ga- Iniciado ·na Ca 
rantias de juros, desde que mara dos srs 
os onus resultantes das ai- Deputados. 
terações não excedam aos 
das respectivas auctoriza-
ções legislativas, que con- , 
tinuam em vigor. 

. .. 
Artigo ... Fica o go~erno au-

ctorizado a ceder á Camara 
Municipal d_e Barqacena os 
terrenos situados J;tas pro-
ximidades da «Estação de 
Registro», da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, 
para serem povoados. 

18-· 

Façam-senos arts. L•,§ J.o, 34 
e §§ l e 3, as alterações 
das som mas resultantes das 
emendas approvad.as. 

19.· 

Separem-se na redacçiio final, 
em proposições distinctas, 
sendo approvadas, as emen-
das que contêm materia ex-
t.ranha á fixação da despesa 
e orçamento da receita. 

Em 12 de setembro é remet-
tido á sancção presidencial, 
pela Camara dos srs. Depu-
tados, de accordo como as 
emendas do Senado sob ns. 
84, 85, 86, 87, 88 e '89. 

Sancçienadr 

Leis ns. 608, 611, 612, 613, 
616 e 617, de 18 i]e setem-
bro de 1913. ' 

--· 

"' Data o 
'-< 

"' o 6 <= ::s <= z < 

1913 Agosto 2:? 145 

I 

i 
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Assumpto Andamento Observações 

Auctorizando o gover- E•n 23 de agosto de 1913 vae Iniciado na Ca:-no a conceder refor- á imprimir-se pa1 a entrar mar a dos srs. ma com todos os , na ordem dos trabalhos. Deputados. vencimentos e no 
posto ae anspessada 
ao soldado Bel'chior 
de Souza e Silva. . 

Em 26, é approvado, sem de-
bate, em primeira discus-
são, em escrutínio secreto 
por 13 votos contra 2 e r e-
mettido á commissão de Força Publica, 

Em 27 é offerecido para ser 
submettido á segunda dis-
cussão e vae á imprimir-se 
acompanhado do seguinte 

PARÉCER 

. 
, 

A commissão de Força Pu· 
blica, a que foi presente o 
projecto n. 145, da Camara 
dos srs. Deputados, ado-
ptando os fundamentos do 
douto parecel' da commis-
são de Constituição,, Legis-
!ação e Justiça da mesma 
Camara, depois de detido 
e rigoroso e'xame de todos 
os documentos que in-

i struem a petição d1o solda-
do Belchior de Sousa e Sil-
va para sua reforma com 
todos os vencimentos, no 
posto de anspessada, é de 
parecer que seja o mesmo 
submettido á segunda dis-
cussão e approvado; 

Sala das sessõ~s do Senado, 
ao~ 27 de agosto de 1913.--
Antero Dutra, relator.- P. 
Matta Machado. 

Ent 29, entra em segunda 
di scussào o art. 1. • 
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145 Auctorizando o gover- Não havendo quem peça a Iniciado na Ca-
no a conceder refor- palavra, encena-se. a dis- mara dos srs. 
ma com todos os v<Jn- cussão e, procedend_o-se á Deputados. 
cimentos e no posto votação, em escrutww se-
de anspessada ao ereto, são recolhidas 13 ce-
soldado Belchior de dulas e é o art. 1. • appro-
Souza e Silva. vado por egual numero de 

votos. 

O art 2. • é approvado sem 
debate. 

Adoptado em segunda p~ra 
passar á terceira discussao, 
fica o projecto sobre a mesa 
para entrar na ordem dos 
trabalhos da sessão segum-
te, sendo para esse_ fim dis-
pensado o interstlclO regi-
mental a requerimento do 
sr. Leopoldo Corrêa. 

l~m 30, é approvado,. sem d_e-
bate em terceira discussao 
e re~ettido á com missão de 
Redacção que, obtendo ur-
gencia, offerece e é appro-
vada a redacção final. 

Em 31 é remettido á sancção 
presidencial sob n. 296. 

Sancciouado 

Lei n. 604, de 16 de setem-
bro de 1913 

o s:: s:: < 

-1913 

S. S.-19 

Data 

Agosto 22 
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146 Concedendo favores ás 
cooperativas ou cai-
xas de credito rural 
que se fundarem no 
Estado. 

.Em 25 de agosto de 1913, 
vae a imprimir-se para en-
trar na ordem dos traba-
lhos. 

Em 27, é approvado, sem 
debate, em primeira discus-
são e remettido á Commis-
são de Finanças. 

Em 30, é offerecido para ser 
submettido á segunda dis-
cussão acompanhado do se-
guinte -

Parece;· 

A Commissã? de Finanças, 
tendo em vista o projecto 
n. 146, da Camara dos srs. 
Deputados, concedendo fa-
vores ás caixas de credito 
rur_al já_ approvadó em pri-
mmra discussão, parece que 
deve_ ser approvado com as 
segumtes alterações : 

Acceitos os princípios das 
co<?pe~·ativas ou systema 
Raiffeisen, de preferencia 
ao outro de Schuize Deli-
tzsech, tratando se do cre-
dito pessoal para os lavra-
dores, que provem da or-
dem, da economia e do tra-
balho, os auxilios que po-
dem ser prestados pelo Es-
ta~o, consistentes em pre-
nuos de cinco e v in te con-
tos de réis são de todo con-
tmproducentes. 

As caixas ruraes não têm ca-
pital, acções, nem qualquer 
outro prestado sob condi-
ções ; a sua acção cifra-se 
em . alimentar o pequeno 
credito, umdos os associa-
dos sob os liames da soli-
dariedade; a sua garantia 
e_st~ na responsabilidade il-
lmuta<'a. 

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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146 Concedendo favores ás Desde que se organiz<'m te?- Iniciado na Ca-
eooperativas ou cai- do em vista um premiO nao mara dos srs. 
xas de credito rural attingiriam os seus fins ; o Deputados. 
que se fundarem no govf'rno set·ia o fi~cal, co-
Estado. participando daqudla re.s-

ponsabJ!idade e a quant1a 
por elle fornecida f,.rmaria 
capital ou fundo de reser·-
va ; a inidativa resultante 
dos principias r .. oraes des~ 
apvareceria pnr com ~leto 
e não se poderia com!Jr'e-
hender uma associação ba-
seada no credito pes~oal es-
timuladas pelos prenuos. 

A lei n. 2 de setembro de 
1905 a11ctoriza as operações 
de credito para os bancos 
ou estabelecimentos agríco-
las, tendo por fim ruxiha: 
o credito de certo valor; e 
desta que a act;ão official 
póde occupar-se, fomecen-
do capital ~< as gar·antias 
necessarias para a empresa 
em cooperativa,, com a hy-
potheca dos in1moveis e pe-
nhora de outros bens. 

No que, porém, se refere~ á 
sohdariednde, ás garantias 
pessoaes, todas as entradas 
e empresas P,rocedem dos 
principio~ adaptados em to-
das as caua; llllCladas na 
Italia. 

Na Allemanha e emr nosso 
paiz já se contam ~lguns, 
achando-se o "ov1mento 
cooperativo em seus primei-
ros impulsos. 

Sala das sessões; 30 de agosto 
de 1913 - Levindo Lopes. 
-Antonio Martins.. P. 
Matta :Machado - Camillo 
de Br-ito.-Rocha Lngõa. 

Fica sobre á me~a para en-
trar na ordem do dia da 
sessão seguinte, sendo dis· 
pensadas as formal_i~ades 
reginwntaes á reqnenmento 
do sr. Camillo.de Brito. 

o c c 
< 

1913 

Data 

Agosto 22 

"' o ;;; 
a 
:::> z 

-147-

Assumpto Andamento Observações 

146 Concedendo favores ás ·li::m 31, entrando em 2. • dis- .Iniciado na Ca-
cooperativa~ Ol}- cai- cus são o art. 1 o o sr. Ga- mara dos srs. 
xas de credito rural briel Santos fundamenta e Deputados. 
que SE: fundarem no envia á mesa a seguinte 
Estado. 

Emenda 

«Fica o governo auctorizado 
a conceder os f a v ores decla-
rados no de c. n. 13, de 28 
de janeiro de 1890, a uma 
empr6sa nacional ou ex· 
trangeira q11e, depositando 
uma parte do seu capital 
no Thesouro do Estado e 
offerecendo outras garan-
tias mais, de completa ido· 
neidade, se proponha a rea-
lizar o objectivo previsto 
nesse decreto e ampliado 
pelo art. 2 • do dec. n 
138, de 8 de julho do mes.: 
mo anuo.» 

Sala das sessões, 31 de agosto 
de 1913 - Gabriel Santos. 
-Nunes Coelho.-Urias Bo-
telho.-Gomes Freire.-Ca-
millo de Brito. 

O sr. Presidente diz que a 
emenda que acaba de ser 
apresentada pelo sr. sena-
dor Gabriel Santos é de na-
turezaadditiva e por isso só 
depois de discutido o art. 4. o 
do projecto será a mesma 
submettiua á discussão e 
votação do Senado. 

Depois de algumas conside-
rações do sr·. Mello Franco 
encerra-se a discussão e 
procedendo-se a votação é 
approvado o artigo. 

Entra em discussão o art. 2. 0 • 

O sr. Camillo de Brito, em 
nome da commissão ile Fi-
nanças fundamenta e man-
da á mesa a seguint!J 
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146 Concedendo favores ás Emenda 
cooperativas ou cai-
xas de credito rural 
ql~J3 se fundarem no Substituam-se os arts. 2. o, 3.o 
Estado. e 4.o pelo seguinte : 

Art. 2. 0 As caixas economi-
cas reformadas de accordo 
com o art. 3.o da lei n. 510, 
de 22 de setembro de 1909, 
poderão descontar as car-
teiras das cooperativas ou 
caixas de credito rural não 
excedendo de 1/10 dos de-
positas. 

§ ].o A's agencia~ dos muni-
cípios cabe fazer essa ope 
ração tendo em vista o va-
lor estimativo da responsa-
bilidade illimitada dos as-
sociados. 

§ 2.o Para obterem esses em-
prestimos as caixds deverão 
mostrar que estão organi-
zadas nos termos da lei n. 
l. 637, de 5 de janeiro de 

-1907. 

Sala das sessões, 31 de agosto 
de 1913.--Levindo Lopes.-
Antonio :\iartins.-P. Matta 
:\1achado. 

Estando apoiada entra con-
junctamente em discussão 
com o art. 2.o 

Não havendo mais quem peça 
a palavra, encerra-se a dis-
cussão. 

Procedendo-se a votação, é 
approvada a emenda sub-
stitutiva. ficando prejudica-
dos não só o art. 2. o como 
tambem o 3. o e o 4. o 

Entra em discussão o art. 
5.0 conjunctamente com a 
emenda additiva offerecida 
pelo st·. Gabriel Santos. 

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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Concedendo favores ás Kão havendo quem pe.;.a a pa- Iniciado na Ca 
cooperativas ou cai- lavra encerra-se a discussão mar a dos srs. 
xas de credito rural e, procedendo-se á votação, Deputados. 
que se fundarem no são approvados o art. 5. 0 e 
Estado. a emenda additiva. 

Adaptado em segunda para 
passar á terceira discussão, 
vae o projecto com as eman-
das approvadas á commis-
são de Finanças. 

Em 1. • de selembr.o é offere-
cido para ser submettido á 
terceira discussão e vae á 
impr·imir-se, acompanhado 
do seguinte 

' P,;,recer 

A commissão de Finanças o f-
fere c e para terceira dis-
cussão com as emendas ap· 
provadas pelo Senado, o 
projecto n. 146 da Camara 
dos SI s. Deputados, de con-
cessão de favores ás caixas 
de credito rural, que se 
fundarem no Estado. 

Emendas 

].• 

Ao art. 2.o e paragrapho uni-
co substituam-se pelo se-
guinte: 

Art. 2. 0 As Caixas Econom'-
cas poderão descontar as 
cartmras das cooperativas 
ou caixas de credito rural, 
não excedendo de l/lO dos 
depositas. 

§ I. o A's a~encias dos munt-
cipios ca e fazer essas ope-
ra<;ões, tendo em vista o 
valor estimativo da respon-
sabi!idade illimitada dos as· 
saciados. 
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146\Concedendo favores as § 2. o Para obterem esses Iniciado na Ca· 
cooperativas ou cai- emprestimos as caixas de- mara dos srs. 
xas de credito rural vem·mostrar que estão or- Deputados. 
que se fundarem no ganizadas nos termos da lei 
Estado. n. 1.637, de 5 de janeiro de 

1907. 

2." 

Supprimam-se os arts. 3. 0 e 4. 0 

3.' 

Accrescente-se onde convier: 

E" o governC' auctorizado a 
conceder os favores decla-
rados no dec. n. 13, de 28 
de janeiro de 1890, a uma 
empresa nacional ou ex-
trangeira que, depositando 
uma parte do seu capital 
no Thesouro do Estado e 
offerecendo outras .garan-
tias mais de completa ido-
neidade, se proponha reali-
zar o objectivo previsto 
nesse decreto e ampliado 
pelo art 2.• do dec. n. 138, 
de 8 de julho d ~ mesmo 
anuo. 

Sala das comm'issões, I. o de 
setembro de 1913.-- Can.illo 
de Brito. - Antonio Mar-
tins.- P. !\iatta Machado. 

En• 3, é approvado, sem de-
bate, em terceira discussão 
e remettido a com missão de 
Redacção que, obtenâo ur-
gencia, offerece e é 'appro-
vada a redacção final das 
emendas, sendo na mesma 
data devolvido a Gamara 
dos srs. Deputados acom-
panhado das seguintes 

Emendas 

Data 

I 
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Assumpto 

1461 Concedendo favores ás 
cooperativas ou cai-
xas de credito rural 
que se fundarem no 

Andamento 

Estado. Ao art. 2. o e paragrapho uni-
co. substituam-se pelo se-
gumte : 

Art. 2. o As Caixas Econo-
micas poderão descontar as 
carteiras das cooperativas 
ou caJXas de credito rural 
não excedendo de 1/10 do~ 
deposites. 

§ 1~ 0 _A"s agencias dos muni-
cipi_os cabe fazer essas ope-
raçoes, tendo em vista 0 va-
lor e~timativo da responsa-
bilidade illimitada dos as-
sociados. 

§ 2. 0 Para obterem esses em-
prestimos as caixas devem 
mostrar que estão organi-
zadas nos termos da lei n. 
1,637, de 5 de J·aneiro de 
1907. -• 

2 • 

Supprimam-se os arts. 3. • 
e 4. 0• 

3.· 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo ... E' o governo aucto-
rizado a conceder os favo-
rPs declarados no de.c. n. 
13, de 28 de janero de 1890 
a uma empresa_ nacional oli 
extrangeira que, depo)litan-
do uma parte do seu capi-
tal no Thesouro do E~ttado 
e offerecendo outras garan-

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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146 Concedendo favores as 
cooperativas ou cai-
xas de credito rural 
que se fundarem no 
Estado. 

Andamento Observações 

tias mais de completa ido- Iniciado na Ca-
neidade, se proponha rea- mara dos srs. 
!Izar o objPctivo previsto Deputados. 
nesse decreto e ampliado 
pelo art. 2.• do dec. n_ 138, 
de 8 de julho do mesmo 
anno. 

Em 6, é devolvido pela Ca-
mara dos srs. Deputados, 
visto tet·em sido rojeitadas 
por aquella Camara.as emen-
das. ns. l e 2 offerecidas 
pelo Senado. 

O Sll". Le'vindo Lopes requer 
urgencia afim de que pos-
sam ser discutidas e vota-
das immediatamente as e 
mendas rejeitadas pela Ca-
mara. 

Approvado este requerimen-
to é lida e posta em discus-
são unica a emenda n. l. 

Depois de algumas conside-
rações do sr Camillo de 
Britto, encerra-se a discus-
são, e, procedendo-se á vo, 
ta<;ão, é rejeitada a emenda. 

A emenda n. 2 é rejeitada 
sem debate. 

Vae á Commissão de Reda-
cção que, obtendo urgen-
cia, oflerece e é approvada 
a redacção final. 

Eon 8, é remettido a sancção 
presidencial sob o. 301. 

Sanccionado 

Lei ,.,. G18, de 18 de sete1n-
bro de 191.'1 

o ::: 
::: 
< 

l~ll3 

Data 

_-\.gosto 22 

s. !--;.-to 

., 
o .... 

~ I z 

-153-

A~~umpto AndameC~to Observações 

1·17 Regulando o provi- Em 25 de ago~to de 1~113 va.e 
mento effectivo dos á imprimir-se D.:!ra entrar 
professores ·.prima- na ordem do< •r!'.balhos. 
rios intetinos e con-

Iniciado na Ca 
mara dos srs. 
Deputados. 

tendo outras dispo-
sições. 

Em 27, é appi'•F:,do, '8111 de-
bate, ,:,m primé:!':l. di~cussào 
e ren1ettido á c~:,n1 u1i~sãu dê 
I nstruc~ãü Pu! :;,~a. 

Em :31 é oJterec:do para sn 
submettido á segunda dis-
cussão e fica sobre á mesa 
para entrar na ordem d<o.-; 
trabalhos sendo dispemada 
a impressão do parecei·, á 
requerimento do sr. G"mes 
Freire. 

Em 1. 0 de setembro é encer-
rada, em debate, a segunda 
discussão e adiada a vota· 
çào por falta de numero le-
gal. 

Em 2 é approvado em se-
gunda discu~são e fica sobre 
a mesa para entrar na or-
dem dos trabalhos, ;;endo 
dispensado o interesticio 
regimental a requerimento 
do sr. Matta Machado. 

Em 3, é approv!.!"do, sem de-
bate, em tercil'ra discussão 
c remettido á eo::Jmissão de 
Redac<;ão q<H 0htendo ur-
gcncia, ollerece e P appro-
vada a redac•;·•_o final. 

Em 4 é remettido á san-
c~ão presidencial sob n. 299. 

Sanccion.ado 

Lei n. 602, de 12 de setemúro 
de l'J/3. 
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HS Auctoriz::mdo o goYcr- J.:m ~;. de :Lgostn de l\•l:~ vae 
no a cmj•ecstar mil imprimir-se para entrat· na 
conLO~ tk réis en~ ot·dcm dos trabalhos. 
apolices do Bsta.:lo 
á Companhia Norie 
de :\li11as. mediante 
garantia ]J~·pothoca- Em ;?s, é appr .. ,·adc•, s(·m de-
J'ia. bate, em primeira discus-

s:\o c rcmctticlo á commis-
são de Finan<;a~. 

J.:m 2\1, ó otferecido para ser 
suhmcttid" a sc: .. mnda dis-
cusstto c Jlca sobre a mesa 
para. entrar na ordem do 
dia da scs~:; o seguinte, sen-
do para esse Jlm, dispensa-
das as formalidades rcgi-
meniaes á requer-imento do 
,;r. !toe h a Lagoa. 

1: m 30, ,; appro1·allo sem de-
h ato, em segunda discussão 
e fica sobre :·, me" a para en-
tt·a~ na ordem elo dia da 
,;c;;silo sognintl-' 'enclo dis-
pens~l.do o lnter·sti,·io regi-
nwnial :t reqncrimcnto do 
sr ... \ntonio :\lartins. 

11-:m :11. ,·. appro1·ado, sem de-
hatc•, em tere•'ira discussflo 
c' remcltido ú Commissào 
de l:ednso;ão quo, Ol)tendo 
urgr·ncia, oJler(•ce e é· ap-
proYnda a redacçi'to íinal. 

i·:ut 1. n dt• r :-::et.~..•n1l1ro~ é rc-
!ll<'tl ido ú snncçúo ·~ob n. 
-(':l"i. 

S:t lll't'Íou:ulo 

u. .-,~J!I. de /IJ .Zc scteJn-
bro de J!!/.'1 

Iniciado na Ca-
mara do~ ~1'>. 
Dt·putad • .~,-

lJ:tla 
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\,;>\llllplo .. \ndamento 

I 
Jla .. \}J]'rovando as contao IE.m ?j cltcl ago,;1o de Ell:3, vae 

<i<J "X"I'CJCIO de 1012. a imp1·imir-se par:1. entrar 
11a ordem dos u-ahalhos. 

l
l':in 27, I· approYndo. S(·m de-

hatP, l~lll Jniineü·adi~~ussão 
e rrrneltido ú Commissil.o 
ele Finan~as. 

r':•n 28, •! oH'erecido pa1•n. ser 
"ttbmPI.tido á segunda dis• 
cus~üo e Jlca sob1·o a mesa 
para entrar na ordem do 
dia s~guinto, sendo para 
"'"" fnn dispensadas as for-
malidarlcs regimeniaf's a 
r~quorimento do sr. LeYin-
do Lopes. 

JEm 20, <· appr·oyado, selll ele-
bate, em segunda. discus-
s:i_o e fic:1. soht·e a me:<a pata 
cnü·:u· na ordem do dia da 
sess:co seguiute, sondo dis-
pensada> as formalidades 
J·egiuJentacs a rcquerirnen-
to elo sr. Gowcs Freit·e. 

Em :30, é· appl'ovado, sem de· 
hato, em 1cr·~eita discuss:lo 
e rcmdticlo i cmumiss:lo de 
Redne•;:to •tno, olJtendo ur-
gencia. oll'erecc e ,·. nppro-
vada a redacç[to final. 

!<:nt 31 (. rcmdiidn :'1 ;<anet·:lo 
prcsitleneial :-ob n. :!\14." 

Satu·••iou:ulo I 
Lei ,, liiJI: de 

de 
/li t/p_ sl'/em6rJ 
I !JI :: 

Inic;nclo na Ca-
!Jiat·a dos srs~ 
Deputados. 
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1rw Agosto, 23 1501 Fixando a foi·~ a pu- E1.u. 25 d.e agosto de l~ll:) Ya~l Iniciado n~ C a 
blica do Estado para a Impi·Im Ir-se para cntrat mar a do, _srs. .. o exerci cio de 1911. na ordem elos teahalho,-. Deputado~. 

"m 2'i ú approYado sem ele-
bate em primeira di.sc~s~àol 
e remethdo á ~omnussao de 
Força Publica. 

I Em 2.~ é offerecido para ~_er 
submettido á segunda d1s-
cu~sào acompanhado do se-
guinte 

Parece1· 

I A commissão de Força Pu- ~ 

blica otrerece para seguncla 
discussão o projccto n. 150. 
em que é fixada a Força Pu-\ 
hlica do l~stado, para o 
exercicio de 1914, com a" 
~eguintes emendas : 

' 
A o art. 2. o. in fine, diga-R e : 
-a quantia de 3.816:2908000 
em vez de •a quantia de 
3. 737:880SOOO·>; 

.'la tabella annexa lettra a, 
façam-se as seguintes alle-
rações nos vencimentos dos 
officiaes: 

CoTonel-comman-
dante ..•.•••..•. 8:4008000 

Tenentes-coroneis 7:200$000 

I :\Iajores. sendo l 
assi:-~tênte c Ulll 
c o m mandante 
do corpo de ca-
v aliaria ........ 5: lOOSill ~l 

Capitàcs medicos. ;J:000:SU00 

. I Capilào auditor •. 5:noüsnno 
Capitães, sendo 

um ~ecretaJ·io, 1 

I I 
q u art e1- me~tt·e 
geral e l ~om-
mandante de 

I I homb,,iros ••.••. cJ:J.OOSOOO 

nata 

Ago;;to 22 

-157-

l:lt Fixando a for~,;a pu-
blica do Estado para 
o exercicio de 1914. 

Andamento 

Tenentes, inclu~i
vé 1 cirm'"iào 
dentista e "'um 
pharmaceutico. 

Alferes, inclusivé 
1 \'eterinario e 

3:800SiKMl 

um picado r.... 3:ooosooo 

Sala das -::ommis-
sões, 28 de agos-
to de 1913.-An-
lero Dutra,rela-
tor. - P. :\1atta 
Machado. 

A requerimento do sr. Antero 
Dutra, fica sobre á mesa 

• para entrar na ordem do 
dia da sessão seguinte sen-
do para esse fim dispensa-
das as formalidades regi-
mentaes. J 

J<:::m 2~J, entra eu1 segunda 
discussão por artigos suc-
cessiYos. 

O art. 1. 0 é approyado sem 
debate: 

Entra em discussão o art. 2.' 
c o n j u nctamente com a 
emenda ao mesmo offere-
cida pela commissão de 
Força Publica e constante 
do respectivo parecer. 

O sr. Antero Dutra, ,iustifica 
e manda á mesa a seguinte, 

Emenda 

.-\o art. 2.", diga-se :-a quan-
tia elA :J. 818:2!lOSOUO ettt vez 
de 3. 737:S~Jusoou • 

Sala das sessões, 29 de agosto 
de 1\113.- An1ei-o Dutra-
I'. :\l::ttta Mar:hado. 

Observaçõe,; 

)Iniciado r.a Ca-
maJ·a dos sr;; 
Deputado~. · 
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2 .\ssumpio Andau:r:nto 
-

I I -;...-; 
I 

150 Fixando a força pn- Estando apoiada. entra con-
hlica do Estado para ,iunctamentc em diseu~são 
o c~crcicio de l~JH. que é encerr:tda sem mais 

debate. 

Procedendo-se á votac;:ão, é 
approvado o al"l .• :!." eom a 
emenda offcrec:irla pelo sr. 
:\ntero Dutra, ficando pre-
judicada á con~tante do pa-
i·eccr da conunissão. 

. 0~ art~. !1.o, ,Lo, ;-._o c ().o são 
~nccessivamentc approYa-
dos sem debate. 

Entra em discnssi\o a tabclla, 
c o n ju n c tamente com a 
emenda constante do pare-
cer da commissi\o de Forc·a 
Pttblica. · ' 

O sr •. -\.ntero Dn11·a manda :i 
mesa a seguinte 

Emenda 

:\a tabella annexa, lettra -
-a, di'-!·a-se :-coronel com-
mandante •.• lO: JOosooo. 

Sala das sessões, 2() de agosto 
de J()J3.- Antero Dntra. -
P. ~ratla ~rachado. 

Estando apoiada, entra con-
junctamente em dtscussão. 

:\ão havendo mais r1uem peça 
a palavra, encerra-se a dis-
cussão e, proecclendo-se á 
vota~ão, é appt'OVâcla a ta-
bella com as emendas otTe-
tecidas, menos a da com-
missão de Far~a Publica e 
con~tanie elo tespectivo pa-
teccr, na parte referente 
aos vencimentos do com-
mandante, que fi~ou pre-
judic'acla. 

ObscrYac;ões 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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J::)Fhanclo a fort~a pu-' O arl·. :. · e 
IJ!ica do E>tndo pm·.~ clclJ[!J,,. 

appt·ovado sem Iniciado na Ca-
mm·a dos st·s. 
Dcpuiadns. o exercicio de l ~111. 

.\doptado em segunda para 
passar :i- terceit·a discussão, 
vae o projecto ·~om as 
emendas nppt·ovada~ á com-
missão de Força Publica 
t[UC, obtendo urgencia, o 
oll'et·ccc para ser tiUbmetti· 
do á terceira discussão c 
fica sobre à mesa pa1·a en-
trar na ordem dos trabalhos 
séuclo dispensada a imprcs-
siio a requerimento do sr • 
Antero Dutra. 

Em 311, entra em terceira di~
cuss;"lo conjunctilmcntc com 

·a emenda já appt·ovada em 
segunda. 

l
Dcpoi~ ele algumas consir!e-

raç···es d11~ srs. }fello Fran-
co e Matta ~rachado é al)-

1 provado e bem assim a 

I emenda e remetticlo :i com-, 
missão de Redacção que, I obtendo urgcncia, otl'ercce 

' <· e appro\·ada a rc:dacr:'to I 1inal. ' 

Em :11, é devolvido á Carnara 
elos :<rs. Deputados acom-
panh~clo das seguintes 

E meadas 

:\'. l 

Ao art. " 0 - onde se diz -
:~.~7;J7:R~;ÔSOCMJ - diga-se -
:l.Sl R:?()()j)OOO. 

x. 2 

1'\a iabclla annexa, lettra -a, 
faram-se as seg·uintes alle-
ra~<•cs nos vencimentos do> 
offic-iaes. 



- 160--

I 

Data 1/l o Assumpto Andntnento 
o õ 
:::: c :::: 
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1\H:) _\gosto 23 ]51) l"ixando a for·ça pu- Coronel comman-
hlica do Estado para dante .......... I j l: 10C:Si)10 
o exercício de Hlll. 

Tenente ,;-cot·o-
neis ............ 7:"!110$0011 

.\lajores, sendo l 
assistente e l 
f•om mau dan te 
do cmpo de c a-
v aliaria .•....•. ::i: !OC$ílll0 

Capitães medico:.:. ;);I.)(J('$1;1!0 

Capitão auditot· .. ;, :1101 J$0Ct I 

Capitães, ,:endfl 
um secretat iu, 
um quartel-
mestre geral e 
um comman-
dante de bom-
beiros ..•••••..• ! :-!UU$000 

Tenentes, inclu-
si v e um cirur-
gião dentista e 
um pharmaceu-
tico ••. ...... :);.'-\011$000 

Alferes, inclusivi' 
um veterinario 
e um picador .•• 3:000$0110 

Ent 11 de se tem hro é rcmct-
tido á sanct;ào pl·esidPneJ:od. 
pela Camara do' "'·'· De-
putados, sob n. ~10. de acco!'-
do com as emendas do 
Senado. 

S:tnccionado 

Lei n. 609, de I li de scte1n-
bi"O de /~!/ ::. 

I 

~ 

I 
I Obsci'Ya';Vé~ 

I 
llniciado na Cn 

uwL·a ctn~ st .... 
llcputaLlo.;. 

1913 

1913 

·Data 
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t 
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~ 
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Assumpto 
I 

, Observ~ções 
) 

Andament~ 

! 

151 Regulando o processo EIH 25 de agosto de 1913 vae Iniciado na Ca-
dé despejo de pre- á imprimir"-se para entrar mara dos srs. 
dios rusticos ou ur- na ordem dos trabalhos. Deputt~-dos. 
banos. ' 

Ent 28 é approvado sem de-
bate, em primeim discus-
são e remettido á commis-
são de Justiça e Legislação. 

Pende de parecer da commis-
são de Justiça e Legisla-
ção 

152 Perdoando ao ex-colle- Em 26 de ag:osto de 1913 vae Iniciado na Ca-
ctor de Lavras, José :J unprimu'-se pa1·a entrar mara (los srs. 
Antonio Dias Minis- n.a ordem dos trabalhos. Deputjados. 
terio e ao alferes Pio 
Philadelpho de Mi-
randa o resto das pe· Htn 28 é appPovado, sem de-
nas que foram im- bate em primei1'a discussão 
postas, aquelle por em escrutínio secreto e re-
sentença do juiz de mettido á commissão oe 
direito da comarca Justiça e Legisl·ação que, 
de Lavr'as e este por obtendo urgencia o offerece 
sent"'nça do,_ juiz de para segunda discussão e 
direito da comarca fica sobre á mesa para eu-
de Bello Horizonte. trar na ordem dos trabalhos 

da sessão seguinte, sendo 
dispensadas as formalida-
des regimentaes ,a requeri-
mento d0: sr. Çamillo de 
Brito. i 

' 
Em 29, entr& em ssgunda. dis-

cussão o art. 1. •:. 
f 
t 

Não havendo qu~m peça a 
palavra, imcerr4-se a dis· 
cussâo e, procedendo-se á 
votação, em esqrutinio se-
creto, são· recolJiidas 14 ce-
dulas e é o art.; 1. 0 appro-
vada por 13 vo~os contra 
um. , 

' 
Entra:em discussão o art. 2.•. 

Não havendo quem peça a 
palavra, encerr~-se a dis-
cussão e, procl:ldendo-se a 
votação, em escrutínio se-
creto, sã.o recoll;lidas 14 ce-
dulas e e.'O art.;2.• appro-
vado por 13 v~tos contra 
um. 
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152 ·Perdoando ao ex-colle- O art. 3. 0 é 
ctor de Lavras, José debate. 
Antonio ·Dias ·Minis" 
terio e ao alferes Pio 

,appro-yado sem· Iniciado na Ca 
mara dos srs 
Deputados 

Philadelpho de Mi- Adoptado em segunda para 
r anda o resto das _pe- passar á ~erceira discus;,ão, 
nas que foram 1m- fica o projecto sobre a mesa 

, postas, aquelle por para entrar na ordem dos 
sentença do juiz de trabalhos da sessão seguiu-
direito da· comarca te, sendo para esse fim dis-
de Lavras e este por pensado o: inter~ticio regi-
sentel).ça do juiz de mental a requerimento do 
direito da comarca sr. Levindo Lopes. 
de Bello Horizonte. · 

Em 30, entrando em terceira 
discussão o sr. Mello Fran-
co offerece o seguinte 

ReqHerimento 

Requeiro o addiamento do 
· projecto n, 152, por vinte e 

q1).atro horas. 

1 Sala das sessões, 30 de agos-
to de 1913.- V. M, Mello 
Franco. 

Apoiado e l(Jm discussão, é 
esta encerrada sem debate, 
sendo approvado o reque-
rimento e adiada á discus-
são do projecto por 24 ho-
ras, 

Em 31, entrando em terceira 
discussão o sr. Urias Bote-
lho, em nome das commis-
sões de Requerimentos de 
Partes e da de Justiça eLe-
gislação offerece a seguinte 

Emenda 

O que pede o ex-tenente da 
Força Publica do Estado 
Matheus Ribeiro da Silva 
nil.o é inconstitucional, em 
vista do art. 30, n. 31 da 
Constituição e transita mes-
mo pelo Senado o projecto 
n 52. da Camar .. a sobre as-
sumpto identico. 

Data 

-
1913 Agosto 25 

"' o 
'-
Q) s 
::l z 
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Andamento Observações 

15
2 Pertdo~d~ ao ex-colle- Conside:!lndo q~e o reque- Iniciado ,na Ca-

1~fonio ~yrasl\/o.sé rente Ja cu~prm quas~ toda mar a dos· s'r8. 
. Ias Im_s a pena. po1s ha mais de Deputados 

ter~o e ao alfer!ls P~o tres annos que está preso · 
Phiiadelpho de MI- as commissões. infra (reuni' 
r anda o resto das _pe-. das) são · de parecer que 
nas que foram Im- deve ser attendido podendo 
postos, aquel!e. por . ser offerecida um~ emenda 
~':nt1nçd do JUIZ de ao projecto referido que se 
d irLei 0 a comarca acha em terceira discussão 

e avras e e~t~ p.or e a offerece : 
sentença do JUiz de 
dire,to da comàrca 
de Bello Horizonte Accrescente-se a seguinte dis-

posição : 

Art. 3.° Fica tambem perdoa-
do o ex-tenente da força 
publica do Estado, Matheus 
Ribeiro da Silva do resto, 
da peJaa de privar;ào de li-
berdade que lhe foi imposta 
por sentença do juiz de di-
reito da comarca de Bello 
Horizonte, 

Sala das sessões, do Senado, 
31 de agost() de 1913.- V. 
M. Mello Franco. - Urias 
Botelho.-Antonio Martins. 
-Camillo de Brito. 

Estando apoiada, entra con-
junctamente em discussão. 

Não havendo mais quem peça 
a .palavra, encerra-se a dis-
cussão, procedendo-se á vo-
t!lç_ão da emenda, em escru-
bmo secreto, são recolhidas 
14 . .cedulas e é a mesma 
approvada por 12 votos con-
tra dois, 

Procedendo-se do mesmo mo-
do á votação do projecto é 
recolhido o mesmo numero 
de cedulas, é o mesmo ap-
provado por egual numero 
de votos, e, depois de ado-
J?tado e li! tçrceira 'discussão 
e remettido á commissão 
de Re~acçào que, obtendo 
urgenCia, offerece e é ap-
provada a redacção final da 
emenda. 
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ex-col-\Em 1.• de setemhro é devo!- Iniciado na Ca· 
152 Perdoando ao L- , v ido á Cam ara dos srs. De- mar a dos srs 

1~~~or A~t~nio a'Zi:~ puta~os acompanhado da Deputados. 
Ministerio e ~o al- segumte 
feres Pio Ph!ladel-
pho de Miranda o 
resto das penas que 
lhe foram impostas, 

Emenda 

aquelle por se_nt~n- . 
ça do juiz de direito Accrescente-se . 
da comarca de La-
vras e est~ . podr sedr:- A t' FI. c a tam bem per-t do JUIZ e I- r Igo ..• 
~ntça da comarca de doado o ex tenente da Força 
~ I11°0 Horizonte. Publica do Est_ado, Matheus 

e Ribeiro da Silva, do resto 
da pena de privação ~e. li-
berdade que lhe foi Im-
posta p~r sentença ~o juiz 
de direito desta Capital. 

Em 5 é remettido pela Ga-
roara dos srs Deputados á . 
sancção presidencial, sob 
n. 80. de accordo com a 
emenda do Senado, 

Sanccionado 

Lei n. 610, de 18 de setembro 
de 1913 

. 
! 

' 

Em 27 de agosto de 1913 vae 

153 Auctorizando' o go- á imprimir-se para entrar 
verno. do Estado a na ordem dos trabalhos. 

Iniciado: na Ca-
mara dos srs. 
Deputados 

· entrar em accordo 
. com o da União para d 
· re ·ularização do ser- Em 30, é approv_ado,. sem _e-
vigo de registro e bate, em_prime~ra!li_scussao 
ar~P,ivo de marcas e remet.tido á Commissão de 
para anima~s. Ag·ncultura. 

Em 31 é offerecido para s~r 
submettido á segunda dis-
cussão e vae á imprimir-se. 

En1 2 de setembro é appro-
vado, sem debate, em se-
ç;unda discussão e fica so-
bre á mesa para ser dado 
para a ordem do dfa da ses-
são seguinte, sendo dispen-
sado o interstício regimen· 
tal a requerimento do sr. 
l\latta Machado. 

. 

Data 
o 
" " < 

- .. 
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153 Auctorizando o gover- Em 3, é approvado. sem de- Iniciado na Ca 
no do Estado a en- · bate, em terceira discussão mara dos srs. 
trar em accordo com e remettido á commissão de Deputados. 
o da União para re- Redacção que, obtendo ur-
gularização do ser- gencia, offeJ:ece e é appro-
viço de registro e vada a redacção final. 
archivo de marcas 
para animaes. 

Em. 4, é remettido á sancção 
presidencial sob n. 300. 

Sanccionado 

' l 
Lei n. 614, de 18 de setembro 

de 1.913 

151 Auctorizando conces- Em 27 de agosto de -1913, vae Iniciado na Ca-
são de licença a di- a imprimirr se para entrar mara dos srs, 
versos funcéionarios na ordem dos trabalhos. Deputados. 
publicos do' Estado. I 

' I 

' 

Em 29, é approvado sem de-
bate,, em primeira discus-
são, em escrutmio secreto, 
por 14 votos contra 1 e re-
mettido á Com missão de Re-
querimentos de P.1rtes que, 
obtendo urgencia,jo ofiere-
ce para ser submettido á 
segunda dis~ussão. 

Fica sobre a mesa para en-
trar na oroem do dia da 
se.;sao seguinte, sendo para 
esse fim dispensadas as for-
malidades regimentaes, a 
requerimento do l~r. Urias 
Botelho. t 

Em 31, entra em segunda 
discussão o art. 1. 0 • 

O sr. Urias'Botelho, em no-
me da Commissão de Re-
querimento's de Partes, man-
ua á Mesa a seguinte 

Accrescente- ~e ao art I . o o 
seguinte : 
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154 Auctorizando conces- Ao amanuense Judá Ribéiro Iniciado na Ca-
são de licença a di- da J::uz, da Escola de Ph~r- mar a dos srs. 
versos funccionarios macia de Ouro Preto, oito Deputados. 
publicos do Estado, mezes de licença, em pro-

'I 

' ( 

'' 

rogação, para tratamento 
de saude, 

Sala das lsessões do Senado, 
21 de agosto de 1913. -
Urias Botelho,- Nuno Mel· 
lo. 

Estando apoiada, entra con· 
junctamente em discussão. 

Não l,avendomais quem peça 
a palavra, encerra-se a dis-
cussão e, procedendo-se á 
votação do art. 1, em es-
crutínio secreto, são reco-
lhidas l4.cedulas e e o mes-
mo approvado por egual · 
numero de votos. 

P r o c e dendo-se db mesmo 
modo á votação da emenda, 
~ão recolhidas 14 cedulas e 
é a mesma tambem appro-
vada por egual numero de 
votos, 

O artigo 2. 0 é approvado sem 
debate. 

Adoptado em segunda para 
passar á terceira discussão, 
vae com a emenda'approva-
da á commissão d!e Reque-
rimentos de Partes 

Em 1 o de setembro é offere-
cido para ser submettido á 
terceira discussão, e vae á 
imprimrr-se, acompanhado 
do seguinte 

Parecer 

A' commissãó de Requel'imen· 
tos de Partes foi presente 
o projecto In. 154, da Ca· 
mara, approvado em segun-
da discussão comia emenda 
infra, e apresenta-o para 
com a dita emendá ser sub-

I 
mettido á terceira discus-
são, sob a redacção se-
guinte: 

o = = < 

1913 

Data 

Agosto 25 
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Assum:pto Andamento 

154 .Auctorizando conces-, emenda 
são d·e licença a -di-, 
versos funccionarios. 
publicos do Estado .• · Accrescente-se ao art. I.•, 

em seguida á ultjma pala-
vra :-ao amanuense Judá 
Ribeiro da'Luz, da Escola 
de Pharmacia de Ouro Pre-
to, oito m!)zes dE) licença, 
em prorog;tção para trata-
mento de Situde. 

Sala das sessões, I. o de se-
tembro de 1913.-Urias Bo-
telho.-Olympio Mourão, 

IJ:m 3, é approvado em ter-
c;eira discu.ssão, em escru-
tiJ;~io sec~eto, por ]3 votos, 
e remettido á commissão de 
Redacção que, o~tendo ur 
gencia, offiCrece e é appro-
vada a rel:lacção final das 
emendas, s,endo na mesma 
data devolvido á Camara 
dos ·sr.s. D!Cputados acom-
panhado da segufnte 

Emenda 

Accrescente-.se ao art. 1 o em 
seguida á ultima' pala;,ra : 

Ao amanuense Judá Ribeiro 
da Luz, da Escola de Phar 
macia de Ouro Preto oito 
mezes de licença, em proro-
gação, para tratamento de 
saude. · · 

E:m 6 é reJllettido pela Ca-
IllllFa dos srs Deputados á 
sancção presidepcial, sob 
n. ·81, de accordo com a 
emenda do Senaqo 

San~ciona;do 

Lei n. 600 de 12 de setembro 
de 1913 

, Observ.ações 

Inieiado na •Ca 
'mar a dos srs. 
Deputados. 
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' 155 Fix~ndo as di~isa~ dos Em 27. de agosto de: 1913- vae Iniciado na Ca-
dJStl'Jctos de Maria- a imprimir,se para entrar mara dos srs. 
no Procopio e Bem' na ordem dos trabalhos. Deputados. 
fica; do· ~unicipio 
dê;Juiz de róra e as 

·' · • de -~l.t;gria, do mu- Em 30 é approvado, sem de-
' 'mclplo :ld~ Manhu- bate, em primeira discus 

<. L ass.~~ · .• ·· 1 são e remcttido á commis-

' ; '. 'o ' ' "' I P:::: :::::::: oommi' 
, . ,, . .., , , 'j são de Estattstica 

j i 

156 Auctorizandd o J•egis- Em 30 de agosto de 1913 vae Iniciado. na Ca-
1ro na Diréctoria de a imprimir-se para entrar mara dos srs. 
H~·giene do Estado, na ordem dos trabalhos. Deputados. 
dos diplomas confe-

iô ·•·ridos por ~instituto~ 
' · p_articular~s de en- Fm 1.• de setembro depois 

· smo supenor, cujos de algumas considerações 
programmas sejam do sr. Camillo de Brito en-
execJ!.tadoS: de con- cerra-se a primeira discus· 
fornudade com ale- são ficando a votação adia-

·~· g!slação féderal em da por falta de numero le-
. · vigor. t gal. 

i .. ' 

Em 2, é approvado e remet-
tido á commissào de Saude 
Publica. 

Pende de parecer da commis-
são de Saude Publica 

I 
f 
i 

! 
I 

! . I ! I 
., .• ,h i I 

.·. 157 Mandando qeduzir ~O Em 30 de agosto dé 1913, vae Iniciadó na Ca-
•j . ., a ntulo; de multa, á imprimir-Fe para entrar mar a !dos srs. 
nos maJ?Pll-S de cus- na ordem dos trabalhos. Deputados. 
tas jud1cià.rias que : 

... 
I 
i .. 

. 
.r) . 

não forerri remetli-
dos á Secretaria do 
Interior ~té o fim 
de· ~ada 1 trimestre 
subsequente ao de 

En• 1. • de setembro é encer-
rada sem debate, a primeira 
discussão e adiaiia a vota-
ção por falta de numero le-• I 

I 
! 
' i 
I 

I 
I 
i 
I 
l 
I 
i 
t 

. seu. v.enciibento. 

,, 

•'·\ 

gal. I 

• i 
Etn 2, é approvado e remet-

1 ido á commissão de Justiça 
e Legislação. i 

i 
Em 3, é offerecido1 para ser 

submettido á segunda dis-
cussão e vae á imprimir-se. 

Data 
o 
~ 
~ < 

I 

913 Agosto 28 

HH3 Setembro 2 
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157 Mandando deduzir 201Em s é / 
•,'., a titulo de mult~ bat~ e~pprov~do, . sem de-

1 
Iniciado :1a Ca-

nos mappas de cus' lO r 'art· se~n a d1s~ussão,, mar a dos srs. 
tas judiciarias que 1ca sob~~o~ success1vos, e/ Deputados. 
não f · a mesa para en-' OSam remettJ- trar na Oi'dem do., trab d as a ecretaria do 
Interior até o fim de 
cada trimestre sub-
sequcnte ao de seu 
vencimento. 

lhos .d~pois de findo 0 i~~ 
terstlc10 regimental. 

Pende de andamento pm· par-
le da Mesa do Senado 

158 R~~~~~~dodo~ J~;?;~; Em 4 de setembro de 1913 

159 

nas Secretaria de Es- vae á imprinür-se para en: 
tado. trar na ordem dos traba-

lhos. 

Em S. é approvado e111 pri-
meira dJSCliSf'ào e remetti-
clo á Com missão de Jnstiça 
e Legislação. 

C a-
rs. 

Iniciado na 
mara dos s 
Deputados. 

Pl'nde dr? J;m·ec!'1· da Com- Iniciado na Co 
nnssão úe J 1!sl ira e LPgis- mara dos sr·s·. /ação. · ' 

Auctorizando o goYer-
no a contractar, com 
quem melhores Yan-
tagem offerecer o 
estabelecimento ' de 
feir~~:s .d~ gado nos 
mumcJpios de Pas-

Em 5·. de setenbw de 1913 
vae a Imprimir-se para en-
trar na ordem dos traha-
lhos. 

sos, Theophilo ot- E 8 · . toni Sete La oas m . ' e .approvado em pri-
Cur~ello e Bo 1~fim' rnleira discussão, depois de 

• a gu~nas observações do sr. 
Ca~11lo de Brito e remettt-
do a commissao de AQ'ri-
cultura. ~ 

Pen.Je_de parece1· da coramis-
sao de Agricultura 

Deputados. 



PROJECTOS ENVIAOOS 
PELA 

C AMARA DOS SRS. DEPUTADOS 
AO 

Senado Mineiro 
E 

QUE TIVERAM ANDAMENTO EM 1913 



Projectos enviados pela Camara dos srs. De-
putados ao Senado 1\tlineiro e1n 1912 e que 
tiveram andamento etn 19·3 

Data 

~ I 
1912 Ago~to 19 

Assumpto Andamento Observações 

126 Estabelecendo as divi_l Vide syno]Jse de l!Jl:!, 
sas dos districtos de 169 
Carrancas, Lumina-

pag.,lniciado na: Ca-
mara dos ~rs. 
Deputado~. 

rias, Conceição de 
Ibitipóca e S. Do- Em 20 de junho de 1913 en-
mingos da Bocaina e tra em segunda discussão 
contendo outras dis- o art. 1.· 
posições. 

I 

O sr. P. Drummond justifica 
e offerece o sequinte 

Req1~erimento 

Requeiro o adian1ento da dis-
cussão do projecto n. 126, 
por 48 horas; voltando o 
mesmo á comQJissão de Es-
tatística, 

Sala da~ sessões, 20 de junho 
de 1913.-P. Drummond. 

Apoiado e em discussão, é 
esta, sem debate encerrada. 

Procedendo-se á votação, é 
approvado o requerimento 
e remettido o projecto à 
comn:issào de Estatística. 

Em 1\J de agosto é offereci-
do para ser. novamente 
submettido á segunda dis-
cussão e vae á imprimir-se 
acompanhado do seguinte 

Parec:er 

A commissão de Estatística a 
que foi presente o vrojecto 
n. 126 vindo da Camar:t dos 
srs. Deputados, sobre a fi. 
xação das divisas de alguns 
districtos, já approvado 
pelo Senado em primeira 
discussão, verificou que as 
divisas dos districtos de 
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1913 Ag·osto 

f 

1912 126 Estabelecendo as divi-
visas dos distriêtos 
de Carrancas, ·Lumi-
narias, Conceição de 
Ibitipóca e S. Do-
mingos da Bocaina e 
contendo outras dis-
posiç es. 

Carrancas e Luminal'ias, do 
iimnicipio de La \'r as, e. 3:s 
dos de Conceição de IbitJ-
poca, e S. Domingos da 
Bocaiana, do de Lima Duar-
te, se acham traçados no 
referido projecto, de acc_or-
do com a< representaçoes 
nesse sentido dirigidas ao 
Congresso pelns respectivas 
Camaras :Vlumcipaes, mas 

- . 
Iniciado na Ca 

mara dos srs. 
Deputados. 

ConsidecaridO que ·o i)l;esiden~· · "'"""'·~-~-... ·4-.w-• ........ 

te da Camara Municipal da 
villa :t\epomuceno, em re-
presenta(;ào tambem dtn-
gida ao CongrP-sso, protes-
ta contra as divisas traça-
das para o districto de Lu-
minarias visto comprehen-
derem tt•rritorio daquel!e 
município, e 

Considerando que as questõt;s 
de divisas entre os mum· 
cipios só podem ser resol-
vidas por accorrlo entre a:s 
resp<:ctivas camaras mum· 
cipaes e approvação do 
Congt•esso, accordo esse am-
da não existente, na hypo-
these de que se trata, é a 
commissão de parecer que 
o referido projecto seja 
submettido á segunrta dis-
cussão com a seguinte 

Emenda 

Ao art. 2. 0 Supprima-se, 

Sala das sessões, 18 de agos-
to de 1913.-P. Drummond. 
- P. Mntta .Vlachado. -
Antero Dutra. 

Em 2:1, entra em sepunda 
discussão o art. I. o 

Depois de algumas observa-
.;õcs dos srs. Levmdo Lo-
pes e P. Drummond é re-
jeitado. 

' -175 .. -
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-~--------~~--------~~----~----~-----
1912 -\gosto 19 

1912 Agosto 19 

126 Estabelecendo_ a~ di- Entra .em discussão o art. 2.o Iniciado na Ca 
VIsas dos d1stnctos con JUn c ta rnen te com a mar a dos srs. 
de Carr~ncas,_ ~umi- e!llenda suppressiva offere- DeputarJos. 
nanas, Concmçao de Cida pela commissão de 
Ibitipóca e S. Do- Estati.tica. 
mingos da Bocaina e 
contendo outras dis-
posit;.ões. 

127 Auctorizando o pre~i
dente do Estado a 
contractar a con-
strucção e o al'l'en-
damento das estra-
das de ferro do Es-
tajo, pelo systema 
da lei federal n. 
1.126, de 15 je de-
zembro de 1903. 

Não havendo quem peça a 
palavta encena-se a dis-
cussão e procedendo-se á 
votação da emtnda é ames-

1 
ma approvada, ficando pre-
judicado o artigo. 

Os _arts. 3. 0 e 4, o são succes-
Sivamente rejeitauos depois 
de algumas obser-vações do 
sr. Levmdo Lopes. 

O art. 5.• fica prejudicado. 

Vae á archivar-se o projecto 
offiCiando-se a respeito a 
Camara dos srs. Deputados. 

Vide synopse de 191'! pag. 
16!1 

Em 12 de agosto de 1913 é 
offerecido para ser submet-
tido á segunda discussão e 
vae á imprimir-se acompa-
nhado do seguinte 

A commissão de Legislaç.ão e 
Justiça, a quem foi presente 
o proJecto n. 127 da Camara 
dos srs. Deputados, já ap-
provado em primeira dis· 
cu>são no Senado, auctori-
zando o gover!:lo a contra-
ctar a construccão e arren-
damentos de e"stradas de 
ferro, é de parecer que o 
mesmo proJecto entre para 
a ordem elo dia pat·a ser 
discutido e votado, Em dis-
cussão a commissão exporá 
verbalmente seu modo de 
pensar sobre o mencionado 
projecto. 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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Auctorizando o presi· Sala dos comrnissões do Se- Iniciado na Ca-
dente do Estado a nado Mineiro, 12 de agosto mara dos srs. 
contrancta a con- de 1913.- V. M. de ~1ellu Deputados. 
strucção e o arren- Franco.-Camillo-de Brito. 
damento das estra-
das de ferro do Es-
tado, pelo systema Em 23, entrando em segunda 
da lei federal n. discussão o att l." o sr. 
1.626, de 15 de de- 1\iatta Machado justifica e 
zemhro de l\103. em·ia á mesa o seguinte 

Reque1·imento 

Requeiro o adiamento da dis-
cussão do projecto n. 127, 
da Camata, por 48 ho,ras. 

Sala das sessôes, 23'de agosto 
de 101:~.- I'. Matta Ma-
chado. 

Aapoiado e em discussão, é 
esta encerrada sem debate, 
sendo approvado 'o requeri-
mento e adiada a discussão 
do projedo. , 

Em 26, continuando a segun-
discussão do art. 1 ° é o 
mesmo approvado depois 
algumas considerações dos 
HS. Mello Franco e Malta 
::\iachado; 

Os arts. 2 a· 13, sã.o sucessi-
vamente approv~dos sem 
debate. 

Em discuss9 o o art. 14 o sr. 
Camillo de Brito offerece a 
seguinte 

Emenda 

Ao art. 14--;Supprima-se : -
e municipaes. 

Sala das sessões, 2() de agosto 
de 1913.-Camillo de Brito. 

(<;· apoiada e posta conjuncta-
·n,ente em discus~ão. 

Data 

1912 Agosto 19 

S S.-23 
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127 Auctorizando o presi- Kào have d . 
dente do Estado a a palav~a oemais quem peça Iniciado na Ca-
contractar a con- cussào ' ncerra-se a dis· mara dos srs 
strucção e o arren • Deputado,;. 
damento das estra 
da> de ferro do Es-
tado, pelo systema 
da lei federal n 
1.126, de 15 de de 
zembro de 1913. 

Procedendo-se á votação, é 
a!Jprovado o art. 14 com a 
emenda. 

Os _arts. 15 e lG, são succes-
Sivamente approvados sem 
debate. 

Adaptado, em ~egunda para 
passar a tercmra d•scussão 
vae col!1 a emenda appro~ 
vada as commissões de 
Ol.Jr!-1-s Publicas, Justiça e 
Legtslaçã e o. 

Em 29, é _offe\ecido para ser 
submetttdo a terceira dis-
cussão e vae á imprimir-se. 

Em 31, é approvado, sem de-
bate, em terceira discussão 
e vae á commissão de Re-
d_acção que, obtendo urgen-
cia, ollerece e é approvada 
a redacção final. 

En~ I.· _de setembro, é devol-
VIdo a Camara dos srs. De-
pu~ados companhado da se-
gu!llte 

Emenda 

Supprimar_n-se as palavras:-
e mumc1paes. 

Em 6, é !remettid,:,_ pela Ca-
mara ~os srs . Deputados á 
sancçao presidencial, sob 
n. 83, de accordo com a 
emenda do Senado. 

Snnccionado 

Lein. 61.5, de ISde,setembro 
de 1913 ' I • 
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Vi,le synop8e de 1912, pags. Iniciado na Ca-
197 mar a dos srs. 

Deputados. 

129 Auctorizando o fwver-
no a mandar conso-
lidar todas as lei;: 
sobre o processo ci-
vil. Em 20 de junho de 1913 en-

tra em térceira discussão. 

124 Reformando o art. 107 
da Constituição do 
Estado sobt·e conces-
são e venda de lote· 
rias. 

O sr. l\lello Franco funda-
menta e manda á mesa o 
seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o projecto n. 
129 vá á com missão de Jus-
tiça e Legislação. 

Sala das sessõ~s, 20 de junho 
de 1913.- V. M. de :\1ello 
Franco. 

.~poiado o em discussão, é 
esta encerrada sem debate. 

Procedendo-se ã votação, é 
approvado o requerimento, 
sendo o projecto remettido 
á commissão de Justiça e 
Legislação. 

De conformidade com o art. 
5." da Resolução n. 11, de 
29 de agosto de ~()07, foi 
archivado. 

Vide Synopse de 1912 pags. Iniciado na Ca-
201 mara dos srs. 

Em 23 de agosto de 1913, é 
devolvido pela Camara dos 
srs. D'"putados para soffrer 
as tres discussões do segun-
do turno, acompanhado das 
seguintes emendas : 

Emenrlas offerecidas e appro-
1'adas pela C amara dos srs. 
Deputados ao projecto n. 
134, da mesma Camara. 

N l 

Em vez de-substituido. diga-
se-Revogado. 

Deputados. 

Data 

912 Agosto 26 
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Andamento 

134 Reformando o art. 10'7 N. 2 
da Constituição do 
Estado sobre con-
cessão e venda de Supprima-se a alinea 2. • a 
loterias. começar das palavras- O 

Congresso- ate final. 

N. 3 

Supprimam-se as palavras-
pelo seguinte : 

Sala das sessões da Camara 
dos Deputados, Bello Hori-
zonte, 22 de agosto de 1913. 
O presidente, Eduardo Car-
los Vilhena rlo Amaral.-0 
I. 0 secretm·io, José Vieira 
i\Iarques.-0 2. 0 secretario, 
José Alves e Mello. 

Vae a imprimir-;;e para a or-
de::n dos t;~abalhos. 

Em 2G, entrando em primeira 
discussáo,do segundo turno, 
o sr. Matta Machado diz 
que acha a matei ia mal 
collocada ante os artigos da 
Constituiç.ão e que se qui-
zessemos substituir o dis-
positivo constitucional bas· 
taria simplesmente revogai-
o, deixando livre a acção do 
Congresso para cogitar das 
loterias em leis ordinarias. 

Pergunta, por isso, ao sr. Pre-
sidente, si é licito ao Senado 
emendar o projecto neste 
2. 0 turno e si as emendas 
da Camara impPrtam na 
suppressào do artigo, por-
que no caso negativo apre-
sentará uma emenda, pe-
dindo apenas a sua rovo-
gaç.âo. 

O sr. Pre;;idente diz que quan· 
to á primeira parte da con-
sulta do nobre senador, de 
poder ou não o Senado 
emendar o projecto em 2.o 
turno, é affirrnativa a r<)S· 
posta, pois do contrario 
ficaria o Senado só com o 
direito de discussão e vo-
tação. 

Observações 

Iniciado na Ca-
mara dos srs. 
Deputados. 
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912 Agosto 26 134 Reformando o art. 107 Em rela~ão i segunda parte 
da Constituição do da consulta, púece-me que 
Estado sohre conces- a Camara jà satisfez aos 
são e venda de lote- dese,ios do nobre senador, 
rias. mandando que em vez de 

substitui!· o artigo seja o 
mesmo revogado. 

Não havendo mais quem peça 
a palaYril, encena-se a dis-
cus são e, procedendo-se á 
votação, é appr-ovado por 
mais dois terços dos votos 
presentes e remettido á 
commissão de Constituição 
e Poderes. 

Em 27, é offe:'<?cido para ser 
submettido á segunda dis-
cussão do segundo 
vae á imprimir-se. 

turno e 

Em. 29, entra em segunda 
discussão, do segundo tu r-
no, conjunctamente com as 
emendas offerecidas pela 
Camara dos srs. Deputados. 

Não havendo quem peça a 
palavra, encerra-se a dis-
cussão e, procedendo-se á 
votação. é approvado o ar-
tigo com todas as emendas 
por mais de dois terços dos 
votos dos senadores pre-
sentes. 

Adaptado em segunda para 
passar á terceira discussão, 
fica sobre a me"a para en-
trar na ord<>m dos tt·abalhos 
depois de fiLdo o intersti-
cio regimental. 

I O sr. Rocha Lagoa obtendo a 
palavra pede pai·a se con-
signar na acta que votou 
contra o projecto, tanto no 
primeiro como no segundo 
turno. 

O sr. Presidente declara que 
o pedido do nobre senador 
será attendido, 

I i 

Observações 

Iniciado na Ca 
mar a dos srs. 
Deputados. 
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1 
I 

Agosto 29 

Setembro 2 

;;;..---- -

134 Reformando o art,l07 Em 31, é approvado, sem de- Iniciado na Ca-
da Constituição do bate. em terceira discussão rnara dos srs. 
Estado sohre con- do segundo turno, por una- Deputados. 
cessão e venda de nimidade de votos e remet-
loterias. tido á commissão de Reda-

cção, que, obtendo urgencia 
offerece e é approvada a 
r·edacção final. 

Em 1. 0 de setembro é publi-
cada como lei addicional da 
Constituição, sob n, S. 

135 Estaoelecendo que nos 
fmtos judicjaes em 
que os collectores te-
nham de fallar, ser-

Yide Synopse· de 191'.!, pags, Iniciado na Ca-
'.!U'.! mara dos srs. 

lhes-ão pagas por in- Em 2 de agosto de 1913, de--
ten·o as custas taxa- pois de algumas observa-
das no art. 76 do re- ç.ões do sr. ~lello Franco, 
gulamento vigente e encerra-se a primeira dis-
contendo outras dis- cussão, ficando a votação 
posições, adiada por falta de numero 

legal. 

Em 22 de agosto é apprPvado 
•. em primeira discnssão e 

rem.ettido á commbsão de 
Justiça e Legislação. 

De conformidade com o art. 
5. 0 da Resolução n, li, de 
29 de agosto de 1907, foi 
archivado, 

Deputados. 

136 Auctorizando o gover-
no a auxiliar as em-
presas ferro-viarias 
que adquirirem no 

Vide Synopse de 11J1'!, vags. Iniciado na Ca-
'.!02 mara dos srs. 

Estado te r r e nos 
aprorwiados ás in Em 20 de junho de 1913, é 
dustrras. agro-pecua- appr·ovado, sem debate, em 
rras ou a agricultura primeira discussão e remet-
e que se propuzerem tido á commi~são de Finan-
nella estabelecer ças, 
nucleos coloniaes. 

De conformidade com o art. 
5. 0 da Resolução n. li, de 
29 de agosto de 1907, foi ar-
chivado. 

Deputados. 
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Data 

Juhno 15 

Ago~o 22 

Agosto 23 

Pareceres do Senado 

Assumpto Andamento Observações 

Reconhecendo Sena- Em 15 de junho de 1913 é Da commissão de Con-
dr'r ao Congresso Le- approvado sem debate, stituição e Poderes 
gislativo do Estado sendo proclamado senador 
de Minas Geraes o o sr. dr. Urias de Mello 
~r. ar. Urias de Mello Botelho. 
Botelho na vaga ve· , 
ritl~ada com a re-
nuncia do sr. coro-
nel Joaquim Baptis-
ta de Mello, eleito e Etn 28 de julho presta o 
reconhecido deputa- compromisso regimental e 
do ao Congresso Fe · toma assento o mesmo se-
dera!. nhor. 

Opinando que seja re- Em 22 de agosto de 1913, Da commissão Mixta 
mettida á com missão . sendo submettido a discus- de recursos eleito-
de Camaras Munici- são, é approvado e remet- raes 
paes a petição do tido á commissão de Cama-
eleitor da comarca ras Municipaes. 
de Palma, Socrates 
Renan de Faria AI-
vim, visto tratar-se 
de um recurso refe-
rente ao acto da Ca-
mara Municipal de 
eleição de seu pre-
sidente e vice-presi-
dente que não se 
comprehende no art. 
1.0 da lei n. 558, de 9 
de setembro de 1911. 

Opinando que seja re- Em 23 de agosto de 1913, Da commissão <il.e Ca 
mettida á commis- submettido a discussão, é maras Municipaes. 
são de C amaras Mu- approvado sem debate. 
nicipaes a peti<;ão 
do eleitor da comar-
ca de Palma, Socra-
t.es Renan de Faria 
Alvim, visto tratar 
de um recurso refe-
rente ao a~.to da Ca-
mara Municipal, de 
eleição de seu pre-
sidente e vice-presi-
dente, que não se 
comprehende no art. 
J.o da lei n. 558, de 
9 de setembro de 
1911. 

c ; 

; 

' 
' . . . 
' . 
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Agosto 26 
' ' ' l' ( , .-1 ~ ~" · · , ' ' \ r· \ · ., l 

Opinandõ•que ~eja re- Em-26 1cte--agosto1 de 1913, é Da commissão de Re-
mettido á commis- approvado, sem debate e querimentos de Par-
são de Fmanças o remettido á commissão de tes, 

-~ -f- r-e..q,u..erimani.ü. em -Finan(}as. . • ~ -- _.,. - _ • 
que o major refor- i 

Agosto 31 

Agosto 27 
l, 

Agosto 2';' 

mado, Delfino Fet- ' 
reira da Silva, pede 
contagem de tempo 
paramelhotia.de sua 
reforma. 

Op~nando pelo arch~- E.nt 31 de agost_ o q.e 1913,_ éJDa Con1!ll.issão de Re-
' amento do requen- approvado, sem debate e querímentos de Par-
mento em que o a1- vae a. archivar-se. 1 tes. · 
feres honorario,.C\fa- · · 
noel Apollo, pede 
seja computado para 
sua aposentadoria o 
tempo em que ser-
viu no exercito e, 
pelo dobro, o perío-
do de quasi quatro 
meze~ em,que esteve 
em defesa das insti-
titutções vigentes. 

Opinando que seja ou- Em 27 de agosto de 1913 
vido o governoquan- appr0vaqo sem debate. 
to ao requerimento . " •, . 
em que José Bernar-
des de Paula Aroeira, 
pede indemnização 
de despesas feitas 
em viagens, no des-
empenhode commis-
sões do serviç.o fis-
cal. 

; ,,, 

Opinando que seja ou- Em 27 de agosto de_ 1913 
vido o governoquan- approvado sem debate, 
to ao requerimento · · 
P.m que Francisco 
José Leite Guima-
rães, ex-official suh-
archivista do Archi-
vo Publico Mineiro. 
pede pagamento de 
vencimentos a que 
se julga com direito 
na importancia d<' 
21: l50SOOO. 

- ·~·-

é Da commissão de Fi-
nanças. 

·é Da Com missão de Fi-
nanças. 

Data 

1913 Agosto 27 

191::\ Agosto 27 

1913 Agosto 27 
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I I 
Opinando que seja ou- Em '21 de arrosto de 1913 é Da commissão de Fi-

vido o governo quan- approvado ~em debate. nanças 
to ao requerimento 
em que F e I i c i o 
Drummond pede a Em 3 de setembro, é lido no 
concilssão de um pre- expediente um officio do 
n.io por haver des- sr. Secretario da Agricul-
coberto a solda do tura, prestando as inforrna-
alummw. ções solicitadas e vae á 

cornmissão de Finanças. 

Opinando que seja ou- Ent 27 de agosto de H!l3, 
vi do o governo quan- approvado sem debate. 
to á representação 
em que a Associação 
Commercial de Mi-
nas solicita altera-
ção nas taxas do im-
posto de exportação 
da borracha. 

é Da Commissão de Fi-
nanças. 

Opinando que seja re- Em 27 de agosto 
mettida ao governo, approvado sem 
para tomar na con-

det 1913, é Da com rn is são de 
debate. Obras Publicas. 

sideração que mere-
cer a representação 
em que os habitan.-
tes do districto de S. 
Roque, município de 
Piumhy, pedem pro-
videncias no sentido 
de ser reconstruída 
a ponte sobre o ric 
S. Francisco exis-
tente naquelle dis-
tricto. 
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1913 

Pareceres da Camara dos srs. Deputados 
sobre recursos eleitoraes 

Data 

Agosto 21 

Agosto 14 

Assumpto 

16H Declarando que o Con-
gresso 'resolve ne. 
gar prnviment:J aos 
recursos interpostos 
por Alcredo Ferrei· 
ra da Silva e outros, 

Andamento 

Em 22 de agosto ele 1913 vae Iniciado na Ca-
aimprimir-~epara entrar na mara dos srs. 
ordem dos trabalhos. Deputados. 

do reconhecimento Em 25, é approvarlo sem de-
de podere;; da Ca- bate, em unica discussão e 
mara Municipal de remettido á commi:-;são de 
Araguary; relativo Redact;.ào. 
ás eleições de 31 de 
março e 25 de agosto 
de 1912. 

Em 26, é offerel'ida e appro-
vada a 1 edacção final. 

J.:m 27 é publicado como Re-
solução do Congresso sob 
n. 54. 

179 D e c l arando nullo o Em 25 de agosto de 1913 vae Iniciado na Ca-
acto da Camara Mu· a imprimir-se para entrar mara dos srs. 
-nicipal de Pouso AI- na ordem dos trabalhos. Deputados. 
to, de 18 de feve.l 
reiro do corrente 1 

anno, que decretou: 
a perda de mandato Em 28, é approvad:l sem de-
de vereador geral' bate, em unica discussão e 
do município ao ci-l remettido á commissão de 
dadão Americo Pel-i Redacçil.o. 
legrine, de vereado-~ 
res especiaes, os ci-
dadãos Dario Au-
gusto Guedes e Ale- J.:m 19, é offerecida e appro-
xandre de Oliveira vad:t a redacç.ào final. 
Costa. 

l!'m30 é publicada como Re-
so!Ut;ão do Congresso _sob 
n. 60. 

S. S.- 25 
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1913 Agosto 5 

1913 Agosto 8 

Indicações 

Assumpto Andamento Observaçõ es 

I 
1 No sentido de ser en- Em 5 de agosto de 1913, es- Do sr. Matta Ma-

viada á commissão tando apoiaria entra em chado. 
de Constituição e unica discussão. 
Poderes sobre a con-
veniencia da refor-
ma do art. ll da 
Constituição do Es-
tado pa!fa se reduzir· Depois de algum debat.; em 
a dois mezes o pra- que tomam parte os srs . .\lel-
zo do funccionamen- lo Franco, combatendo a in-
to ordinario do Con- dicação e :\latta J\Iachado 
gresso. defendendo-a, encerra-se a 

discussão, ficando adiada a 
votação por falta de nume-
ro legal. 

Ent 22, procBdendo-se a vo-
tação, é approvado e re-

•- mettido á commissão de 
Jus r iça e Legislat;ão. 

2 No sentido da com- Em 8 de agosto de 1913, de- Do sr. Camillo 
missão de Constltm- pois de apoiada, é sem de- de Brito. 
ção e Poderes pres- bate encerrada a discussão 
tar seu parecer so- unica e adiada a votação 
bre a creação de dis- por falta de numero legal. 
irictos na Capital 
do Estado. 

I 
:Em 2~, procedendo-se á vota-

l
i ção, é approvada c remetti-

da á commissão de Consti-
tui~ão e Poderes. 

I 
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lVIoção 

Assumpto· Andamento Observações 

DeclarandoqueoSena- Em 19 de junho, estando Do sr. Levindo Lopes 
do, a·) iniciar os seus apoiada foi submettida á e outros. 
1rabalhos da pre en- discussão e approvada una-
te sessão legislativa, nimement e depois de orar 
reaffirma a sua so- o sr. Mello Franco que con-
lidariedade política cluiu o seu di> curso en vian-
com a Commissão do á mesa a seguinte 
J;Jxecutiva do Parti-· 
do Republicano Mi-
IJeiro e com o exmo. 
sr. Presidente do 
Estado. 

Declm·ação de voto 

" Ouvi com a attenção que o 
assumpto mer·ece a moção 
que acaba de ser apresen-
tada pelo illustre senad0r 
e, embora eu me reconheça 
o mais obscuro membro 
desta casa, a consciencia 
me impõe o dever de de-
clarar o que penso sobre a 
a procedencia da n1esma 
mo~ão. 

Quanto á administração, de 
que é chefe o lionrado sr. 
presidente do Estado, não 
appareceu ainda em publi-
co nenhuma accusação con-
tra actos administrativos, 

1 cuja responsabilidade lhe 
I possa caber. Além disso, 

eu penso que o preceito 
fundamental attribuido ao 
chefe do ~:stado é tanto um 
dever, como poder, a saber: 
-procurar que se executem 
as leis, sem necessid;1de de 
outro estimulo extr'anho que 
nã0 seja a consciencia de 
sua responsabilidade na ex-
acta e fiel execução das 
mesmas leis. 

Or", o p:1der legislati\·o, que 
é o fi~cal dess:1 execu\ão. 
não deve, sem que haja ac-
cusa\ão, antecipar seu 
juizu sobrP. a administra\·ão 
de que é Juiz. 
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.ti.SSUmpto 

I . 
!Decl:trando que o Se-

nado ao iniciar os 
seu~ trabalho~ da 
p1 esente sessão I e-

. gislãtiva, ren ffirmâ 
a ~ua ;olidat idade 
política com a Com-
missão Executiva do 
Partido Republica-
no l\1 i n e i r o e ao 
exmo. H. Presidente 
do Estado. 

Audamento Observações 

Parece-me, pois, que são Do sr. Levindo 
inappliraveis nesse parti- e outros. 
cular as moções do Con-
gresso. Bem sei que são 
intimas as relaçõ~s "da sei' 
encia administrativa e pa 
política, que estabelece :os 
principias da administração 
e tdo governo, d()duzidos pa 
lei basica, que é a Con~ti-
tuição. 

E' sabido que o direito ad-
ministrativo é .um ramo ;do 
direito publ~co. 

O illustre ·presi'dentNdos Es-
ta:dos • Unidos-~ ·wood1·on 
\Vilson, conclue seu trata(do 
sobre o' Estado, d·ize.Jido em 
resumo ·o seguinte :-" O . 
governo <tem por • missão 

1facilitar· os?iins da s.ocieda-
de. A regra da -aoção go-
vernamental é a coopera-
ção necessaria. 

O methodo do desen ,·olvi-
mento politico é a adapta-

. ção con~enadot·a que reno-
va os costumes e modift:ca 
os anti~os meios para ai-
tingir novos fins.» No cum-

. prnnento des~a eleva'da 
missão, os applausos li~on
geiros do poder legislattvo 
o collocam em situação :dei 

· infer·ioridade em relação ao 
eJÇecutn·o. j 

• Quanto á policia eleilor·al, 
· p<;>r mais patrioticos que ~e
ja;m os intuitos do chefe :do 
E~t ado e da honrada e ti-
lustre Con•missào xecuti,·a 
dó Par·tido H.epublicano 
l\lineiro. filiado ao Partido 

·Conservador, de que é cnefe 
o eminente general Pinhej:·o 
J\l.achado, eu penso que .foi 
pr:er"atura e direi !llesmo 
t.leo:ac:ertada a sua exc ll>ào 
previa pat·a su•·cess."o pr·e-
,;;dencial em snlJ:;tituição 
do mat·echal Hennes ; por-
(JilC', pela o:ganizaçào 1do 

I 

Lopes 

Data 
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Assumpto 

Declarando que o Se-
nado, ao iniciar os 
seus trabalhos da 
presente sessão le-
gisla.tiva, reaffirma 
a sua solidariedade 
política com a Com-
missão Executiva do 
Partido Republica-
no Mine i r o e 
com o exmo. sr. Pre-
sidente do Estado. 

Andamento Observa~ões 

Partido de que elle é chefe,, Do sr. Lel"indo 
a indicação de candidato á e outros. 
presidencia da Republica 
era da competencia daquel-
le partido. 

Assim se pronunciou o illus-
tre vice-Pres1dente da Re· 
publica, dr. \Venceslau 
Uraz, e mais ou menos tem 
tido prudentemente o mes-
mo procedimento o grande 
Estado de S. Paulo.-!!.' este 
o meu modo de pensar que 
c o n s cientemente enundo 
perante o Senado :\fineiro » 

O sr. Presidente de c! arou que, 
de accordo com o que acaba 
de requerer o sr. senador 
Mello franco e nos termos 
do Regimento, será oppor-
tunamente publicada a sua 
declarat;ão de voto, em se-
guida ao seu discurso, na 
acta dos trabalhos do Se-
nado. 

L ore 

Secretaria do Senado :\Iineiro, Bello Ho;·izonte, 31 de dezembro de 1~11:3. 

O Suh director, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107



