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ELATO'RIO

Apresento, couforllle determina o regulamento desta Secretaria, a synopse dos trabalh ,J

da Camara dos Deputados, na 1.' sessão ordinaria da 9.& legislatura e na extraordinaria re _
lizada em outubro ultimo, relatando, resumidamente, o que, em o anno que se finda, OCCor-
reu n esta casa do Congresso Legislativo.

De accôrdo com o regimento interno, as reuniões preparatorias da sessão ordinaria tiv~-
ram inicio em 7 de julho, sendo presididas pelo sr. JOão Lisboa, funccionando como secreta-
rios os srs. Adolpho Vianna, Euler Coelho e Gomes Pereira.

Na sessão do dia 9, terceira preparatoria, foram organizadas as duas comrnissões verifica-
doras de poderes dos novos deputados, sendo eleitos: para a primeira. os srs. Gudesteu
pires, Gomes Pereira, Rocha Lagoa, Duque de Mesquita e Ferreira Pires; para a segunda. o,;
srs. Aristides Coimbra, Argemiro de Rezende, Elpidio Cannabrava. Euler Coelho e Olyntho
Martins.

Em seguida do dia 10 o sr. Rocha Lagoa apresenton pareceres reconhecendo deputados
eleitos: pela 6.& circumscripção os srs. Mario Mattos. Pinheiro Chagas e Paulo Meniccuci;
pela 7." os srs. Bernardino Vieira, Adelio Maciel, Aristides Coimbra e Francisco Less9i pela
11. a os srs. Euler Coelho, Elpidio Cannabrava. Claudemiro Ferreira e Ignacio Barroso; pela.
12." os srs. Olyntho Martins, JOão Antonio, Pedro Laborne e Ignacio Murta.

O sr. Gomes Pereira leu pareceres declarando deputados eleitos: pela 3." cirCIIUlSCriPÇã
os srs. Agenor Canedo, Rebello Horta e CastelIo Branco; pela 4." os srs. Rubens Campos, Eu-
genio de Mello, Miranda Manso e Sandoval Azevedo; pela 5.- os srs. Bias Fortes. Silva Forte,;.
Viviano Caldas e Odilon Braga.

O sr. Duque de Mesquita apresentou pareceres reconhecendo deputauüs eleitos: pela
8." circllmscripção os srs. JOão Lisboa, Leão de Faria. Ribeiro da Luz e José Chlistiano; pela
9. a, os srs. João Beraldo, José Braz, Annibal Assumpção e Eurico Dutra: pela 10.'. os srs.
Antenor Silva, Camillo Chaves, Argcmiro de Rezende e Mello Franco.

O sr. Ferreira Pires lê os pareceres que recenhecem deputados eleitos; pela 2.' circullls-
cripção. os srs. Agenor Alves, Edelberto Ferreira e Cordovil Pinto Coelho; pela I. '\ os srs.
Ado1pho Vianna e Modestino Gonçalves.

. Finalmente, o sr. Aristides Coimbra, pela 2.3 commissílo de poderes, deu ao conhecimen-
to da Camara o parecer que declara deputados eleitos pela 1.', 2.",3." e 6." circumscripções.
respectivamente. os srs, Gudesteu Pires e Gomes Pereira, Rocha Lagoa, Duque de Mesquita e
Ferreira Pires

Na sessão do dia 12 ioram approvados os pareceres acima mencionados e proclamado
deputados eleitos os senhores constantes dos mesmos.

Na sessão de 13, ultima preparatoria, foram empossados 25 deputados presentes. verifica"-
do-se, assim, o numero preciso para a instal1açllo do Congresso.

feitas as necessarias comll1unicações, teve a Camara sciencla de um officio do Senado.
que tambem verificára numero legal de senadores para o mesmo fim, participando ter o pre-
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si dente daqllella casa designado o dia seguinte para a installação solemne do Congresso le. -
gi slativo.

, lO dia 1-1 de julho; sob a presipencia do sr. deputado JoãO Lisboa, servindo de secreta- '
lios 05 srs. senador Vieira Mal ques e deputado Adolpho Vianna, realizou-se a sessão solemne
e insta Ilação, presentes 47 membros das duas casas.

O acto teve o comparecimento das altas auC!oridades federaes e estadoaes, de gran de nu-
mero de pessoas de destaq ue e dos representantes de varias classes e associações.

Annunciada a presença do sr. dr. Fernando de Mello Vianna, Secretario do Interior, incumbi-
do de apresentar ao Congresso a Mensagem presidencial, foi s. exc. recebido com todas as
formalidades por uma commissio constituida dos srs. senador Gabriel Santos e deputados
Gudesteu Pires e Ferreira Pires.

O sr. Secretario d'Estado, tomando logar á direita do sr. Presidente do Congresso, pro.
cedeu á leitura da Mensagem, relativa ao periodo governamental de 1922923.

Finda a leitLlra desse documento, foi encerrada a sessão, declarando o sr. Presidente estar'
installada a l.'" sessllo ordinaria da 9.'" legislatura do Congresso Legislativo.

A primeira sessão ordinaria da Camara teve logar a 16 de julho, presidida pelo sr. João
Lisboa, attendendo á chamada os srs. deputados Bias Fortes, José Braz, Euler Coelho, Elpi-
dio Cannabrava, Ferreira Pires, Gudesteu Pires, Aristides Coimbra, Rubens Campos, JOãO Be-
raldo, Ignacio Barroso, Rocha Lagoa, Duque de Mesquita, Vivia no Caldas, Rebello Horta,.
Paulo Menicucci, Agenor Alves, Mario Mattos, .:Annibal Assumpção, Sandoval Azevedo,
genor Canedo, Camillo Chaves, Modestino Gonçalves, Silva Fortes, Eugenio de Mello.

Leão de Faria, Ribeiro da Luz, Adelio Maciel, Ignacio Mur!a, JOãO Antonio, Mello Franco.
Antenor Silva e Pinheiro Chagas.

Realizou-se, em seguida, a eleição das commissões permanentes, que ficaram formadas
deste modo :

Policia (Mesa) -Presidente, João Lisboa; vice-presidente, Bias Fortes; 1. o secretario, José
Braz; 2. o secretario Euler Coelho, supplentes dos secretarios, Cami1lo Chaves e Claudemiro
Ferreira.

C'JfZs!iluiçlJ, Le.5i>laçãJ e 11l~tiça-f:.lpidio Cannabrava, Gadesteu Pires, JOão Beraldo, Odi.
lon Braga e Rocha Lagoa.

Orça'll!nto e C m/as -Eugenio de Mello, Leão de Faria. Miranda Manso, Ribeiro da
Luz e Pinheiro Chagas.

Forra Publica-Pedro Laborne, Agenor Alves e Bernardino Vieira.
Representações e Petições-Silva Fortes, Ignacio Barroso, Modestino Gonçalves, Edelberlo

LeIlis e Eurico Outra.
Camaras MUllic paes - Agenor Canedo, Rebello Horta e Mello Franco.
Agricultura e IlIdus/ria --Gomes Pereira, Paulo M.nicucci e Rebello t-forta.
Obras Publicas e Viação-José Christiano. Francisco Lessa e Aristides Coimbra
Instrtlcção P,lblica-Viviano Caldas, Argemiro de Rezende, Mario Mattos, Duque de

Mesquita e Sandoval de Azevedo. .
Saude Pub'ica-Rubens Campos, Annibal Assumpção e CordovilPinto Coelho.
Redacção de Lei i-Washington Pires, Ignacio Murta e Adelio Maciel.
Commissões Mistas -Para a de Reforma Administrativa foram escolhidos, pel a Camara

os srs. deputad05 Eugenio de Mello, Gudesteu Pires e João Beraldo; pelo Senado os srs.
~enadores Ribeiro de Oliveira e João Pio. .

Para formar o Tribunal Especial, foram escolhidos,por parte da Camara, os srs. Adolpho
iianna, Antenor Silva e Iinheiro Chagas. membros effeetivos; Argemiro de Rezende. Roch:t
Lagoa Filho e Oudesteu Pires. supplentes.

v
Por parte do Senado foram escolhidos os srs.: Diogo de \'asconcello5. Pericles de Men-

donça, Camillo de Brito, membros effecth'os; Miguel Lana, Vieira Marques e Gabriel S ntos,
sn pplen teso

Serviram interinamente: na Commissão de Orçamento, os srs. Washington Pires, Viviano Cal,
dJS e Sandoval Aze\'edo; na de Legislação e Justiça, os srs. Francisco LC5sa, Antenor Silva e
Gomes Pereira; na de Redacção de Leis, o sr. Modestino Gonçalves.

-O sr. João Lisboa, annunciando o resultado acima, agradeceu a no\'a prova de confiança
. de seus collegas, reelegendo-o para o honroso posto de presidente.

-A 17, primeira sessão ordinaria presidida pelo sr. João Lisboa, sendo secreta rios os srs.
José Braz e Euler Coelho, a Camara teve conhecimento de haver sido eleita a seguinte Mesa do
Senado: presidente, sr. Diogo de Vasconcellos; vice-presidente, sr. Ribeiro de Oliveira; 1 . o e 2.0
ecretarios. srs.Olympio Mourão e Albertino Drummond: supplentes dos secretarios, srs. Ga.

briel Santos e Jacques Montandon.
-Attendendo aos requerimentos dos srs. Agenor Canedo, Gudesteu Pires, Ferreira Pires.

João Beraldo, Ignacio Murta, Rubens Campos, Silva Fortes, Leão de Faria, Rebello Horta,
Eugenio de Mello, Paulo Menicucci, Camillo Chaves, Euler Coelho e Sandonl de Azevedo,
'lue oraram, fazendo o elogio, respectivamente, dos srs. dr. Victor Manoel de Souza Lima,
desembargador Can'alho Drummond, Guerra Junqueiro, Moreira Brandão, Arthur Pimenta'
Eduardo de Menezes, Nelson Dario, Raposo de Almeida, Ministro Alfredo Piuto, Senador
Francisco Botelho, desembargador Olavo de Andrade, dr. Aureliano Mourão, Senador Mello
Franco, desembargador Pereira Contineutino e Olympio de Araujo-a Camara concedeu que da
acta constasse um voto de pesar pelo fallecimento desses servidores da causa publica.

Em seguida usou da palavra o sr. Mario Mattos que, pondo em destaque a personalida'
de brilhante do Conselheiro Ruy Barbosa, solicitou, como homenagem á sua memoria, iosse
suspensa a sessão da Camara.

-Na sessão de 18 prestaram o compromisso regimental os srs. Pedro Laborne e Bernardi-
no Vieira, deputados eleitos e reconhecidos pela 12." e 7." circumscripções.

-Na sessão de 19 foi lido um officio do sr. desembargador Arlhur Ribeiro de Oliveira, com-
municando sua escolha e a do sr. desembargador Raphael Magalhães para pressidente e vice-
presidente do Tribunal da Relação do Estado.

esse dia prestaram compromisso os deputados eleitos e reconhecidos srs. José Christiano,
. Claudemiro Ferreira e Odilon Braga.

--.'ia sessão de 21 a Camara, por indicação do sr. Modestino Gonçalves, prestou homena-
gem á memoria do coronel Lniz Gomes Pereira, pae do sr. deputado Gomes Pereira, ponc
antes fallecido.

-Na sessão de 23 foram lidas as Mensagens do sr. Presidente do E~tado, acompanhanuo
as propostas de orçamento da receita e despesa e fixação da Força Publica para 1924.

-O sr. Odilon Braga orou para justificar um voto de applausos e congratulações, voto que li

. Camara approvou unanimemente, aos srs. Presidente dr. Raul Soares e Secretario do Interior dr.
Fernando Mello Vianna, pela feliz iniciativa e realização do Congresso das Municipalidades, reu-
nido em junho nesta Capital.

-Os srs. Bernardino Vieira e Camillo Chaves justificaram moções de apoio e solidarieda-
de aos go\'ernos dos srs. Presidentes Raul Soares e Arthur Bernardes.

-Prestaram compromisso os deputados eleitos e reconhecidos Edelberto Ferreira e Fran.
cisco Lessa.

_ -Na sessllo de 2 de agosto, o sr. Sando\'al Azevedo fez o elogio do sr. Justiniano de Ser-
pa, ex-presidente do Ceará, e requereu que se re\'erenciasse sua memoria, registrando-se em
aeta um \'oto de pesar p~lo desapparecimento daquelle estadista.

-Na sessão de 8 foi lido um ofticio do sr. desembargador Raphael Magalhães, em que s.
-excia. COlllllll,lI1icava sua eleição para presidente do Tribunal da Relação e do sr. Tito Fulgencio
para vice-Presidente.
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-Pre"taram o compromisso regimental os srs. Cordovil Pinto Coelho e Eurico Dutra, de-
putados eleitos e reconhecidos.

_, a sessão de 16 tambem prestaram compromisso os deputados eleitos e reconhecidos
srs. Olyntho Martins e Miranda Manso.

_ Na sessão de 1I de setembro, o sr. Silva Fortes, referindo-se elogiosamente ao mare-
chal Hermes da Fonseca, fallecido na vespera, pediu e obteve, cOntO homenagem á sua me-
moria, um voto de pesar da Cantara.

_ Nit sessão de 13 foi lido um officio do dr. Olegario Maciel, communicando ter assumido
o governo do Estado, por ter entrado em goso de ferias o sr.; Presidente Raul Soares, o qual
fez á Camara identica communicação.

_ O sr. presidente declarou ser a sessão desse dia a ultima da sessão ordinaria do anno.
De accordo com o regimento apresentou o resumo dos trabalhos realizados e convidou.

os srs. deputados para a sessão solemne de encerramento, no dia seguinte.

A Camara, durante a 2.5 sessão da 5." Legislatura, funccionou 59 vezes, t~!do realizado 7
sessões preparatorias, 49 sessõcs ordinarias e 1 reunião.

O Congresso effectuou 2 sessões, sendo uma em 14 de julho para sua installação, e outra
em 14 de setembro para o encerrameuto dos trabalhos legislativos.

Foram apresentados á Camara, na mesma sessão, 11 projectos (tendo o de n. 5 sido des-
dobrado, pela Camara, em 5-A, 5.B e 5-C; e o de n. 6, desdobrado pelo Senado, em 6-A,
ó-B, 6-C e 6-D\. Total 11; 2 indicações, 1 requerimento, 2 moções, 56 pareceres das commis-
sões permanentes e uma resolução, tudo contendo materia nova.

A Camara tomou ainda conhecimento dos seguintes pareceres: ns. 228 e 229, de 1922,
aquelle opinando pelo archivamento das peças proiocolladas sob ns. 360, 567 e 561, e este
pelo archivamento da de n. 385; e dos projectos seguintes:

De SU:l iniciativa:
N. 50, de 1\116, sobre taxa de viação;
N. 77, de 1917, sobre o exercicio da profissão de advogado no Estado j

N. 111;, de 1!l:!l, sobre licença a d. Maria do Carmo Braga e a outros funccionarios publi-
cos do Estado;

N. 117, de 1912, sobre creação de hospitaes de tuberculosos;
N. 119, de 1\)12, sobre divisão administrativa do Estado.
De iniciativa do Senado:
N .. 1, sobre creação de inspeetoria dc estradas de rodagem j

I. 5, sobre creação de qnatro colonias correccionaes j

N. 6, sobre auxilios ás Caixas Raiffeiscn que se fundarem no Estado.
A Camara envion ao Senado, no corrente anno, 7 projectos de lei. O Senado, em egual

periodo, remetteu-lhe 3 projectos de lei.
Pelas duas Casas do Poder Legislativo foram enviadas ao sr. Presidente do Estado e por

elle sanccionadas 14 proposições de leis, a saber:
Pela Camara (7):
N. 18~, dispondo sobre divisão administrativa do Estado (Lei n. 843, de 7 de setembro de

1923) ;
I • 190, auchriz1ndo o governo a crear inspeetoria de estradas de rodagem (Lei n. 848,

de 13 de setembro de 1923);
~. 191, orçando a receita. e fixando.a despesa do Estado para o exercicio de 1924 (Lei n.

'45. de 11 de setembro de 1923);
. '. 192, auctorizando o governo a :liquidar contas e novar contractos com a I'refeitura da

Capital e dando outras providencias (Lei n. 849, de 13 de setembro de 1923) j
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N. 193, dispondo sobre materia fiscal. contabilidade. e dando outras providencias (Lei n.
851, de 15 de setembro de 1923);

N. 194, dispondo sobre eleições e contendo outras disposições \Lei n. S4G, de 13 de sdem-
bro de J923);

N. J(l5, auetorizando o governo a construir quatro colonias correccionaes para adultos e
instituto disciplinar infantil (Lei n. 852, de '8 de setembro de 1923).

Pelo Senado (7):
N. 432, approvando as contas do exercicio de 1922 e contendo outras di~posições (Lei n.

842. de 29 de agosto de 1923);
N. 433, approvando nova tabella de vencimentos dos funccionarios publicos do Estado

(Lei n. 844, de 10 de setembro de i923) ;
N. 434, auctorizando o governo a supprimir feiras de gado e contendo outras' disposi-

ções (Lei n. 850, de 13 de setembro de 1923);
N. 435, dando attribuições aos juizes de direito de l.a entrancia e aos juizes ll1unicipaes

de 2." e 3." para abertura, encerramento e rubrica de livros dos commerciantes e registro'
das firmas commerciaes e contendo outras disposições (Lei n. 854, de 18 de setembro de
1923) ;

N. 436, concedendo auctorização para remodelar as Caixas Beneficentes dos funccionarios
publicos e da força publica (lei n. 847, de 13 de setembro de 1923);

N. 437, dispondo sobre o exercicio e licenças dos delegados de policia e contendo outras
disposições (Lei n. 853, de 18 de setembro de 1923);

N. '138, fixando a força publica do Estado para o exeraicio de 1924 (Lei n. 855, de 18 de
setembro de 192:1).

Estão pendentes de solução das diversas c( mmissões da Camara, além das peças con-
stantes da synopse de 1n2. mais os seguintes papeis apresentados em 1923: Da com missão de'
Constituição, Legislação e Justiça - Officios;

(*) 7--Do Secretario das Finanças, devolvendo, informado, o requerimento do dr. Antonio'
Augusto Celso Nogueira, pedindo indemnização ;

(") 1':6-Do dr. Antonio Pinto de Oliveira, juiz de direito da comarca de Varginha. lem-
brando a conveniencia da manutenção das divisas entre os municipios de Varginha e Lavras;

(*) 127 - De José Augusto de raiva. presidente da C. M. da Varginha, sobre divisas entre
os municipios de Varginlta e Lavras;

179-Do Secretario das Finanças, devoh'endo, informado, o requerimento de Farneze Am-
brosio da Silva, pedindo pagamento de custas.

(*) Representação-150- De João de Rezende Villela e outros, pedindo a pennanencia de
suas propriedades no municipio de Varginha.

Requerimentos-41- De Renato Lagceiro Pandeira de Mello, escrivão do Crime da co-
marca de Muzambinho, solicitando medidas em beneficio de sua classe;

115 _ De JOãO Borges Fleming, avaliador do Estado. pedindo vencimentos mensaes;
148-De A)Tes Pereira de Almeida, soldado reformado, pedindo melhoria de reforma;
180 _ De Felisberto Constancia da Fonseca e outros, avaliadores judiciaes do Estado, pe-

diudo subvenção mensal;
2.'.5-De Maria Felippe de Miranda, pedindo uma lei que lhe dê direito á percepção das

vantagens da Caixa Beneficente Militar;
(*) 246- De Jesuina Ribeiro da Costa. pedindo uma lei que lhe dê direito a receber a im-

portancia que os soldados Domingos Ribeiro da Costa e Oaribaldi José depositaram na Caixa

Beneficente Militar j
247 _ De Antonio Christiano Ferreira e outros, officiaes de justiça. pedindo pagamento de

custas vencidas no 2. o semest! e do anno de 1922.
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Telegramma (") 13 -De Eduardo Marques. pedindo inlervencão da Mesa da Camara.
junto da Commissão respecti\'a, sobre a dualidade de mesas eleitorae~, 'llI Uberaba.

Da de Orçamento e Contas-Officios-7Q Da Associação Commerciai, de S. Paulo. pro-
l estando contra a cobrança, pelas Colledorias do Estado de Minas, do imposto profissional dos
caixeiros-viajantes;

250- Do Secretario do Interior. pedindo credito para pagamento de addicional de dez por
cento ao juiz de direito de. Pedro Nestor de Salles e Sil\'a.

Representação-244-De José Argemiro de Moura. provedor da Casa de Caridade de Do-
res do Indará, pedindo Ulll auxilio de dez contos de réis.

. Requerimento (*) 24 - Da Associação Beneficente dos Irmãos Arti~tas, de Juiz de Fóra,
pleIteando um auxilio para construcção do edificio destinado á sua sé de ;

(*) 25 - De Saint-Clair José de Miranda Carvalho, reclamando contra o imposto cobrado
sobre a exportação do Cre;

($) 66 - De Margarida de Oliveira Guimarães, pedindo subvenção de 4 :OOO~OOO para o
Collegio -Bello Horizonte-sob sua direcção;

(*) 67 - De Romualdo R. de Rezende, pedindo auxilio de dois contos de réis para a con-
ferencia de S. Vicente Paula de N. S. de Monte Carmello ;

(*) 75 - De Bernardo Ribeiro de Oliveira e outro, avaliadores de Pouso Alto, pedindo fixa.
ção de vencimentos para a classe a que pertencem;

(*) 93 - De Joaquim de Souza Coelho. auxiliar da Collectoria da Campanha, pedindo au-
gmento de porcentagem;

2H -:- De Saint-Clair José de Miranda Carvalho, reportando.se a um requerimento anterior-
mente apresentado. sobre ampliação de prazo de reversão das Usinas h)'dro-eledricas, de 30
para 60 annos;

(*) 225 - De A. Collaço Veras, solicitando isenção de impostos de industria e profiissão,
por 5 annos;

231 - De Dolores de Almeida e Silva, professora em S. Domingos do Rio do Peixe, pe-
dindo pagamento de vencimentos correspondentes ao 2. o semestre de 1921 ;

(*) 241 - De Durval de Barros, pedindo uma lei que auctorize o "'overno a doar á Confe-
rencia de S. Francisco de Paula de Villa Rio Piracicaba. o predio em ~ue funccionavam as es-
colas publicas daquella Villa.

Telegramma (*) 176 - De Fernando Moreira e outros. pedindo que a nova tabella de
vencimentos entre em vig-or a contar de janeiro de 1923.

Da de Força Publica,officio (*) 8 - Do Secretario do Interior, enviando o requerimento
do Capo Odavio Campos do Amaral, pedindo melhoria de vencimentos.

Da de Representações e Petições,-requerimento-l37, de Francisco França. pedindo doii
a 'Inos de licença.

Da de Agricultura e Industria, requerimento (.) 27-De Saint-Clair de Miranda Carvalho
pedindo que o prazo de reverslIo das usinas hydro-electricas, que pela lei 573, 'é de 30 annos:
seja ampliado para 90 annos.

Estão pendentes de discusslIo na Camara os seguintes projectos, de {923, de ,ua iniciativa.

De 1. & discussão
N. lI, auctorizando o governo a crear uma escola de curso comn ercial.

De 2'& discussão
N. 2, rc\'ogando a lei n. 833, de 15 de setem bro de 1922.
De iniciativa do Senado.

\0 aslerisco denola que a peç:l não voltou ao arch:vo da ;;';~cretJr1J).

IX

De 1." discussãão
. 6, auctorizando o governo a auxiliar as Caixas Raiffeisen, que se fundarem no Estado.

-O Congresso, durante: a reunião ordinaria, realizou duas sessões solemnes: uma em 14
de julho para sua instalJação e outra em 14 de setembro para encerramento dos seus traba_

lhos.
_ A correspondencia desta casa do Cougresso, desde 1.0 de janeiro até hoje, constou de

2M officios, sendo 102 aos membros do governo, 27 ao Senado Mineiro e 1:,5 a dh'ersos.
foram recebidos 151 officios, 93 representações, 70 requerimentos, 113 telegrammas, 1 in-

dicação, 1 carta e I convite.

Couvocado pelo governo. o Congresso reuniu-se extraordinariamt:nte a 18 de outubro para
conhecer de um pedido de licença do sr. dr. Raul Soares de Moura, presidente do Estado.

-As sessões preparatorias da Camara para a reunião extraordinaria duraram do dia 15 a
17 daquelJe mez, quando foi verificado o numero preciso de deputados e senadores com que
podia regularmente funccionar o Congresso.

-No dia 18. sob a presidencia do sr. deputado JoãO Lisboa e presentes mais 59 mcmbros
das duas casas, realizou-se a sessão solemnc.

Annunciada a chegada do sr. dr. Fernando Mello Vianna, Secretario do interior, foi s.
exc. recebido por uma com missão constituida dos srs. senador Ribeiro de Oliveira e depu-
tados Elpidio Cannabrava e Euler Coelho.

Uma vez no recinto, o sr. Secretario d'Estado, tomando logar á direita do sr. presidente
do Congresso, procedeu á leitura da Mensagem do vice-presidente em exercicio, sr. de. Ole-
gario Dias Maciel, remeltendo um requerimento em que o sr. presidente Raul Soare" pedia
permissão pua, liccnciado, ausentar-se do Est:ldo, em tratamento de sua saude.

-Na sesslIo de 18, a Cant:ua, attedendo ao requerido pelo sr. Gudesteu Pires, resolveu
fosse enviada uma mensagem ao sr. presidente Raul Soares, apresentando.lhe visitas e votos
da mesma corporação para que s. exc. pudesse, sem demora, rt;atar sua aclividade gloriosa
em bem do Estado e da Republica.

-Na sessão do mesmo dia o sr. Elpidio Cannabrava, pela com missão de Constituição,
Legislação e Justiça, apresentou um projedo de lei concedendo licença, para tratamento de
saude, ao sr. de; Raul Soares de Moura, presidente do Estado.

Esse projedo foi, de accordo com o regimento interno, approvado nos dias 2. I, 21 e
22, sendo remettido ao Senado, que o acceitou nos mesmos termos ent que transitou na Ca_

mara.
-Na sessão de 24 a Cantara resolveu homenagear a memoria de d. Lucio Antonio de

Souza, bispo de Botucatií, e do dr. Ol)'mpio de Vilhena Valladão, fazendo registrar em aeta
votos de pesar pelo fallecimento dos illustres mineiros.

_. No dia 27 foi encerrada solemnemente a sessão extraordinaria do Congresso Legislativo.
-Durante a sessão extraordinaria a Camara funccionou 13 vezes, realilando :1 reuniões

preparatorias e 8 sessões ordinarias.
O Congresso effeduou duas sessões, em 18 e 27 de outubro, sendo aquella para installação

e esta para o encerramento dos trabalhos legislativos.
foram apresentados á Camara tres projedos de leis, de ns. 12, 13 e 14, contendo ma-

teria nova
A Camara tomou ainda conhecimento das emendas do Senado offerecidas ao projecte n.

9, sobre a proveitamento das mi nas e mineraes, e n. tO, sobre credito agricola.
A Camara enviou ao Senado um projecto de lei, concedendo licença ao dr. Raul Soares

de Moura, Presidente do Estado.

•
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d 2' de ag-osto de 1923.-0 Presidente, la) .Toão de
Sala das sessões da Camara ~os DIc)Pftaé o~~&7.'p Gomes -O 2.0 Secretario, [a) Euler de Sal-

Almeida Lisboa.-O L' Secretaflo, a os .• •
les Coelho .

o
s C., C= d

•... •...
o o
p.. p..

1:0005000 12:0005000

4505000 5:4005000

45'}SOOO 5:4005000

450l)OCO 5:4008000

900$000 10:8ooS000

1:0805000 12:96O$OC'O

p.oosooo 3:6005000

3OOSooo 3:()()()Sooo

3505000 4:200S000

725SlJ{lO 8~700s000

9535333 II :4105000

9625500 11:5.."'OS000

.1405000 5:280Sooo

••• 0 •••••••••••••••

Cargos

1 Director de serviços de sessões....... ••••••••..••.•..•... , •..

1 Tachygrapho-chefe •••••••••••••••.....••••••••••••.••••••. , ••.••

1 Tachygrapho-auxiliar .•...•.•...... o•••••...•...•••..••••..•••.•.

. .1 Amanuense •••••••••••••••••.••.••••••••••••

! Praticantes-dactylographos, a 150Sooo por mez .••••••••••••.•.

2 Continuos, a 1758000 por mez .••.•••••.•••••. o..•..••••..••••.•..

5 Continuos-serventes, a 145;000 por mez .... o.••••.•.••••••••••.•

1 Oir('ctor da. Secretaria •••••••••...•. o.•• , ..•.

1 Primeiro oíflcial e archivista .•••••.•••.••••••••••••• o••••.••••.

1 Primeiro offlcial e bibliothe~ario •.•••••.••••••••••.. """"""

1 Primeiro oíflcial e redactor de debates ••••••••••.•••••.•••.••.

2 Primeiros offlciaes. a 45050-Xlpor mez. '.0 ••••••••••••••••••••••

li Segundos oíflciaes, a SIi05000por mez ..••••••.•...••••..•.•••..

Io
'i)..,
c=- .,"0~.i:

'"iC

o - '. t ri da Camara dos Deputados os vencimentos e
l-O numero de funcclOn.arlos da Se~re a _ t! vi or a artir de 1.0 de janeiro de

dos mesmos são os'constantes da tabella annexa, que er g P
• . li meados e titulados pela Mesa.

1924. Esses funcclonanos s~r 0.00 • d Regulamento .da Secretaria, ser lo exercidas
lI-As funcções ddepo~~e;~;t:e~e:s7~::d~s p:~a Mesa, o qual perceberá, por essa commisslo;

por um dos emprega os , _ . . .

mais o pr~ciso para Í>e}fa~er o':iv::c:::e:~i:~=~mento, que .auctoriza a admissão de col-
IIl-Flca revogada a dlsp ç t t'd dois logares de praticantes-datylographos.

laboradores na Secretaria, ficando s6men e man I os ffi .o d' t dos
IV ~Ficam supprimidos, quando vagarem, os logares de' segundos o Claes, Ire.c ~r

serviços das sessões e tachygraphos. t t d director do serviço
V _ O serviço destes ultimos passará a ser feito po~ con rac o e os o

ffi • I d S cretaria que será deSIgnado.
das sessões por um o Cla a e d ' ffi o es os primeiros passarãO a ter simplesmente, o

VI-Vagos os logares de segun os o Cla •

titulo de officiaes. . d s ao ac1ual Regulamento da Secretaria, do
VII -As disposições supra serão Il1corpora a ..

qual será feita nova edição, convenientemente consolidada e COrrIgIda.

Quad~o dos funccionarios da Secretaria da Gamara dos Deputad.os e res-
pectivos vencimentos

foram remettidas á sancção, pelo Senado, as tres proposições de leis seguintes:

N. 439, concedendo licença ao dr. Raul oares de 'oura, Presidente do Estado. e dando
outras providencias.

(Lei n. 856, de 25 de outubro de 1923);
N. 440, contendo disposições fiscaes e administrativas (Lei n. 85S, de 3 de novembro

de 1923;
N .. 141, dispondo sobre apro'veitamento das minas e mineras (lei n. 857, de31 de outu-

bro de 1923;

-ficaram pendentes de solução das cOlllmissões permanentes os seguintes papeis:
Da de Orçamento e Contas -;- Officios - Prol. 251, fls. 105, do Secretario das finanças, in.

formando o requerimento de d. Maria Candida de Oliveira, sobre o alcance do ex-collector de
Rezende Costa, Modesto Augusto de Oliveira;

Prol. 252, fls. 105, do Secretario das finanças, de,'olvendo informado o processo em que
Pericles Electo pede pagainento a que se julga com direito;

ProL 253, fls 105, do Secretario do Interior, enviando mensagem do Presidente do Esta-
do, pedindo verba para o pagamento de addieional a officiaes da força Publica e a funceiona-
rios do Estado;

Prot. 254, fls. 106, do Secretario do Interior, enviando uma mensagem do Presidente do
Estado, pedindo credito para pagamento de gratificações a que tem direito d. Anna de Car-
valho Cintra.

Da de Representaçõ~s e Petições - Offieios - ProL 255. fls. 106, do Secretario das finan-
ças devolvendo informado o requerimento de Clovis de Andrade Ribeiro, pedindo licença em
prorogação;

Prol. 256, fls. 10ó, do Secretario da Agricultura. de,'olvendo informado o requerimento
de Avelino falleiro, pedindo concessão gratuita de um terreno situado nos fundos do Grupo Es-
colar do distrieto do Japão.

Da de Camaras Muniéipae:i - Requerimento - Prot. 257, fls. 1U6, de Ernani Ornellas re-
correndo do aeto da Camara Municipal de Cabo Verde, relativamente a impostos sobre café.

Representação - ProL 238, fls. 106, de Antonio Xavier de Toledo e outro, habitantes do
districto de Santa Anna da Pedra Bonita. município de Abre Campo, pedindo seja dada outra
denominação áquelle districto. .

-Os projectos ns. 13 e 14, aquelle mudando a denominação de districtos nos munieipios de
Campo Bello e Olh'eira, e este determinando que o districto de Mumbuca, município de Tres
Pontas, volte a denominar-se-Santa Anna da Vargem-estão pendentes de deliberação da Ca-
In ara.

x

SECRETARIA

Durante o anuo correram bem os trabalhos da Secretaria, estando tudo escripturado e em
dia. O quadro dos funccionarios soffreu as seguintes alterações: exonerou-se do logar de I. o
official e redactor dos debates o bacharel Nelson Hungria Hoffbauer, sendo nomeado para
substituiloo o bacharel Manoel Teixeira de Salles; vagou o logar de porteiro. por ter fallecido o
respectivo occupante, sr. Francisco Vaz de Mello.

-A Mesa julgou com'eniente fazer algumas alterações 1I0S serviços da Secretaria e,
para isso, expediu em 22 de agosto ultimo a seguinte podaria, que foi approvada pela Camara,
conforme a resolução 11. 26, de 4 de setembro deste anno:

cA Mesa da Camara dos Deputados de Minas Geraes, usando da aurtorização que lhe foi
dada pela Resolução n. 1, do Congresso Legi;lativo, de 20de setembro de 1922, e de accordo
com o que di.põe o art. 37 do Regulamento em vigor na Secretaria da mesma Call ara. resolve
estabelecer o seguinte :

•
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-Em virtude do que determina a portaria acima transcripta, foi feita n()vaediçà:o do re-
gulamento da Secretaria, convenientemente consolidada e corrigida, sendo-lhe incorporadas as
novas disposições.

-Os quadros e notas seguintes mostram, em resumo. o que occorreu, neste anno, relativa.
mente aos trabalhos legislativos.

-O expediente da Secretaria tem sido determinado pelo sr. deputado Euler Coelho, 2.0
Secretario, residente na Capital

Secretaria da Camara dos Deputados, 31 de dezembro de 19.23.-0 director, Castorin()
Magalhães.

Trabalhos Legislativos do Estado e da União
foram recebidos pela Secretaria, além dos já mencionados na Synopse de 1921, mais os

~eguintes em 1923.
BAHIA

Synopse
1 V. de Synopse do Senado, de 1920.

DlSTRICTO fEDERAL

Senado federal

{ V. do Manual do Senador. de 1920.

RIO GRANDE DO SUL

Annaes

1 V. da Assembléa dos Representantes de 1922 e H123.
1 V. do Regimento Interno, de 1920.

SÃO PAULO

Annaes, synopses e mensagens

1 V. de annaes do Senado, de 1922;
1 V. de annaes da Camara, de 1922;
1 V. de Synopse do Senado, de 1923;
1 V. da Mensagem do Presidente do Estado, de 1923.
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RelaçãO dos membros d~;':Cong~"essôdó" Estàd
••_,.' ;', 1:1',",: .••.•..:}f~ ": ,~t

9.a LEGISLATURA-=1'922-; 192~':"::""

CAMARA DOS DEPUT AÓOS
1.-(:jreumserlpcão. '" ,:~ . .

1 Dr. Adolpho Ribeiro Vianna, Beno Horizonte.
2 Gudesteu de Sá Pires, Bello Horizonte.
:3 Cel. Modestino Gonçalves, Santa Luzia.
4 Dr. Manoel Gomes Pereira, Bello Honzonte~

2,. Cil'cumseripção
,'.' \

5 Dr. Cordovil Pinto Coelho, Manhuassú.
6 Dr, Francisco Paula Rocha Lagoa Filho, Ouro Preto.
7 Dr. Agenor Ludgero Alves, Caratinga.
8 Dr. Edelberto de Lellis Ferreira, S. Dom ingos do Prata.

3 .• Circumseripção

9 Dr. Alfredo Martins de Lima Castello Branco, Além Parahyba.
10 Ce!' Agenor Augusto da Silva Canedo, MuriaM.
11 Dr. José Ricardo Rebel\o Horta, V)çosa.
12 Dr. Francisco Duque de Mesqu'ita, Càrangola.

4 .• Clrcomscrlpção

13 Dr. JoãO Maria de Miranda Mansó, Mar de Hespanha;
14 Dr. Eugenio da Cunha e Mello, Rio Branco.
15 Dr, Rubens Ferreira Campos, Juiz deFóra.
16 Dr. S'andoval Soares de Azevedo, Cataguaz~s. , ,

\...
:,< •

5•• CiremDseripç'ào

17 Dr. Carlos da Silva Fortes, Barbacena. (' . " , : ,.,~~"
18 Dr. José Francisco Bias Fortes, Barbacena.' ,
19 Dr. Viviano da Silva Caldas, Prados.
20 Dr. Odilon Duàrte Braga, Pomba. ' " ' ' ", .,

6,.' Clreom!'crJpçãO

21 Dr. Djalma Pinheiro Chagas, Oliveira
22 Dr. Mario Gonçalves de Mattos, Itaúna ••

;',

, :
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"23 Dr. Washington Ferreira Pires, Bello Horizonte.
'24 Dr. Paulo Meniccuci, Lavras.

'7.&Circumscrll)ç;io

'25 Dr. Francisco de Oliveira Lessa, Guaxupé.
'26 Dr. Adelio Maciel, Patos.
'27 Dr. Aristides Cecilio de Assis Colmbaa, Muzamblnho,
28 Dr. Bernardino Vieira de ~edeiro, Passos.

" .'
8.& Clrcumscrll)ç,~O

29 Pharmaceutico JOão de Almeida Lisboa, Aguas Virtuosas.
30 Dr. Joaquim Ferraz Ribeiro da Luz, Bello Horizonte.
31 Cel. José Christiano do Prado, Paraguassú.
32 Dr. JOão Leão de Faria, Alfenas; ~

9.a Clrctimscrll.~:10

33 Dr. José Braz Pereira Gomes, Itajubá.
:34 Dr. Annibal de Paiva Assumpção, Caldas .
.35 Dr. Eurico Leopoldo de Bulhões Dutra, S. Rita do ,Sapucahy.
:.36 Dr. João Tavares Corrêa Beraldo, Pouso Alegre.

10.& Circumscrip ••..rlO

37 Dr. Antenor de Paula e Silva, Fructal
38 Dr. Argemiro de Rezende Costa, Bello Horizonte.
39 Dr. Virgílio Alvlm de Mello Franco, Bello Horizonte.
40 Cel. Camillo Rodrigues Chaves. Ituyutaba.

ti. & CircumsCI.ipção

41 Dr. Elpidlo M. Cannabrava, Bello Horizonte.
42 Pharmaceutico Ignacio Alves Barroso, Serro-Correntes.
43 Dr. Euler de Salles Coelho, Bello Horizonte.
44 Pharmaceutico Claudemlro Alves Ferreira .•J~nu~ria~

1~. & Clrcumscl"lpção

45 Cel. Pedro Laborne, Grilo Mogol
46 Dr. JoIo Antonio Lopes de 'Figueiredo, Theophilo OUonl.
47 Cel. Ignacio Carlos Moreira Murta, Arassuahy •
.'18 Dr. Olyntho Martins da Silva, Jequitinhonha..,: ..

SENADO
Mandato de 8 annos : .

1 D:. C'lmillo Augusto Maria de Brito, Bello Ho.-izo:Jt~.
2 Dr. Gabriel de Oliveira Santos, Bello Horizonte.
3 Conego Francisco Xavier de Almeida Rolim, Curvello.
4 Dr. JOãOJacques Montandon, Araxá.
5 Dr. Levlndo Eduardo Coelho, Ubá.
ó Cel. Manoel Alves de Lemos, S. Gonçalo do Sapucahy.

XVII

7 Dr. Diogo Luiz de Almeida Pereira de Vasconcellos, Ouro Preto.
8 Dr. Miguel Antonio de Lanna e Silva, Ponte Nova.
9 Dr. Domiciano Augusto dos Passos Maia, Dores da Boa Esperança.
lO Cel. Alfredo Viriato Catão, Lima Duarte.
11 Francisco Escobar, Poços de Caldas.
12 Dr. Francisco Alves Moreira da Rocha, Bomfim.

Mandato de 4 annos : .
13 Dr. Pericles de Mendonça, S. JoIo Nepomuceno.
14 Cel. Francisco Ribeiro de Oliveira, Entre Rios ..
15 Cel. Olympio Julio de Oliveira Mourllo, Diamantina.
16 Dr. José Vieira Marques. Palmyra.
17 Dr. Albertino Drummond, Bello Horizonte.
18 Bazilio de Magalhlles, S. João d'EI.Rey.
'19 Dr. José Ribeiro de Miranda Junior, Ouro Fino.
20 Cel. Getulio Ribeirode'Carvalho, Ouanhães.
21 Conego João Pio de Sousa Reis, Congonhas.
22 Dr. Antonio Benedicto Valladares Ribeiro, Bello Horizonte.
23 Dr. Simão da Cunha Pereira, Peçanha.
24 Dr. José Luiz do Couto e Silva, Juiz de Fóra.
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Pro1jectos iniciados e movimentados
em 1923

na Camara dos Deputados
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Transuml'lo Obsún'açóos

1923 Approvll. as contas da receio Apresentado em 28 de julho, foi appl'Ovado em pt'illhli!'a
ta e desprsa'do Estado, re. discuss:io no dia 31, em segunda (com emendas) a 1.' de
lativas ao exerci cio de 1922. setembro, e em terceira a 4.' A 7 foi enviado ao Senado,

com a seguinte redacç:lo final alli definitivamente
appro\'ada :

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

Art. I." Silo approvadas as despesas do exercicio de 1!l".!2,
constantes das co'ntas verificadas na Secretaria das Fi-
nanl,'as, definitivamente fixadas em 114.G':!6:818$63~, com.
prehendendo :

(I) OS disJlendios em razão das tabellas da lei n. 8:W, de
1.0 de outubro de 1921, e os creditos supplementares.
extraordinarios e especiaes abertos, na irnport.ancia de
78.HG: 175$GGO.

1.1) A restituição dos depositos da divida ftuctuanto, na im-
portanda de 9.156:495$141, a saber:

do Cofre de orphi.os •••••••.•••..•...•..•

de hons de ausentes ......•.•••.•....••••

de emprestilllos econolllicos ••.••.•..•.•.

de depositos, fianças P. cauçôes ..••.••..

de Caixa Beneficente dos Funccionarios
l' ublicos •.•..••••..•••.••••...•••...•

de Caixa Beneficente dos Funccionarios
Publicas, conta de emprestimos •••••

80111ma •••••••••••••••••• ,

200:290S01)2

10:4355910

5.989: 1805052

2.130:40585\H

100: 1958939

9.lrx, :495Slll

,') As c>nlt'tlgas :'IS CanHu'as l\lunicipaes duranli' o i.\rl'cicio,
no \'alol' de G,G19:955$9IR.

d) As aCijuisições de titulos e de outros "aIures no mono
tante de 15.50'):757$563.



:!.376:000 ()

6.320:213g3Ül!

~l.76(;: 1l2S5<)~,

CG3:823S318

'!2.950:789SG70

19.318:026SJ5;

2~. 788: 14!1SI}l1

3.531 :.16':lg091

28.41ol:5:U 'lHO

19.2i9:932Sitl6

116.121:3to~O(~)

58.988, fil..'X\:it}.lO

227. 992: 67.1g32l

~:3.355:6975610

Bancos ~.......•• ' I" •••••• II

Divida externa fundada ••••••..•.••••••.•

Divida interna fundada ••...•.•..••.•.••

Divida fluctuantc •.•.•• , .••••••.••••••...•

Divida convertida •••••••••••••••••••••..

no total de ...•.....••••• , •.•...••••

Dú passi\'o:

Emprestimos municipac:l ••• , •••.• , ••••.•

Banco no paiz e no estrangeiro ..••.••..

l':xactores .•,' .•........••••••••••.•..•..•.

DÍ\'ersos l'cspon~ayeis ...•••••••. , .•. ' ••..

Proprios do gstado ..••...•.•............

Di\'ida Acti\'a .•................•.•••..•

Valores do I.;slado •..••••..•.....••.•••.

Amortisaçâo da di \'ida extel'Oa •.••.••...•

Titulo da divida externa •..•...•.•••.•..

Municipalidades •.•..•..•.....••.•..•...•.

Ar!. 5.0. As rendas deste exercicio, provenientes de impos-
tos de lançamentos, que não tenham sido arrecadadas.
farftO parte da divida aetiva do gstado e como tal súr,io
escripluradas n') exerci cio em que se ellectuar a co-
IJrança.

Ar!. G.I). Fica approl"ado o l.Jalan1;0 do acti\'o e passivo que
revela a estimação dos valores componentes do patri-
monio do Estado ~ as responsabilidades ao mesmo vin-
culadas, constantes do acti\'o, as seguintes parcellas :

-7-

!1'1.1, n. Os saldo,: lli'lllonstradoR no halanço em poder uos
kmcos e a derJito de i'X:I/'tores e diversos responsaveb
sar:;o transportados par:! o exercicio de 1923, para ,I
,'l1eito de serem aquollc,s movimentados nas r(>specti\'~s
contas cOl'ri'nles, ,; esles, quando liquidados, l'ecolhi(lo<
e escriptlll'ados soh a Apigraphe-Indemnizar:ües da ff'n-
da evenlu:!l .

e) Os supprimentos recehidos dos exercicios de 1921, no
\'alor de 1.335:929,1(08, e di' 1!l23 no valor de .........•.
I.870, 65SS34.~.

Tl'ansumpto

1 Approv:J. as contas da recei- d) Os saq lles em con tas bancarias no ralor de. ' •..•....•.
ta e despesa do Estado,re- 11.289: 168:.160.
lativas ao e\ercicio de 1922.

I: l7uS71),!

2.BI2.S80glJ'!l

7.367:055:;ltI7

lt;:OIIS:"Wi

;,27 :(lllif6\17

21~:OO,lS~':l"

11.048:91'.:1 1.1.;n.-. 101:11 ,lc ••••...••••••••.••.•..•.••

u" cofre lle orphãos .••.•••..•..•.•...•••

de deposnos. fianças e çauçúes ..••.•••.

de Caixa Economica ................••••.

de bens de ausentes .........•••....•.••.

de Caixa Beneficente dos Funccional'io'
Publicos ..•..••.••.•••...••..•...• '

da Caixa 13eneficente da Força Publica.

da Caixa Beneficente dos FlInccion:tl'i os
Puhlicos, (:/ di' i'mprcsfimo< .

c) Os ('ecebimenlos das municipalidade~ no \'alol' de réis
7.5ro:122,,~~3.

--6-

AI". 2.. S,.•o :ll'pro\'ado,; creditos :

(I) SUI~]llementares abortos e juslillcados nos docs. ns. 6.lfA.,
de 29 de ag,) to de 1922: 6.288, de 18 de maio de 192;:.

IJ) !~,;peciaes .abertos e justific;ldos nos decs. lIS.:; .842, de
~5 ~,e .Ianell'o de 1922; 5.813, de 25 de janeiro de 1'J2~;
6.1;)3, do 12 de agosto de 1922:6.208, de 28 de setembro
di) 1922; 6 210. de :30 de setembro de 1922; 6.232, de I~J
de dezembro de 1922: 6.210, de 12 d~ janeiro d(' 1923.

•:} I~xtraordinarios abenos, de l;onformillade com os dec'.
ns. 6.008, de 3 de março de 1922:íL032, de 17 de mal'l'o de
1922; 6.099, de 30 de maio de 1922;6. UI. de 13 de illOho
di) H122;6.081, de 16 de maio de 1922; 6.117, de :10'de j li-
nho de 1922: (U 18, de 30 de jnnho de 1922; Ij .113, de 2;,
de .Inl~lo de 1922; 6.144, de 25 de jlllho J.e 192~; 6.142, de
25 de lulho J.e 1922; 6.152, de" de agosto de 1922;6. W3.
de 5 de setembro de 1922; 6.209, de 29 de setemuro li"
1922; 6.215, de 17 de outuhro de 192:: 6.221, de 9 de no-
~'emlJro de 19l!2: r.. 229 e 6.230, de 5 de dezemhro de 1\I:!t:
b.'!72, de 23 de março de 19,!.1.

Arl. 3." Súo reconhecidos e confirmados os recur~Os ti"
receita que tevc o exercicio de 1922, fixado~ cru .••.•••
1I1.6?u:818S639. que comprchendem :

(LI .\ l'e~lda ordinaria arrecadada, conforme us paragrap hu,
da lei n. 8:!6. de I •• de outubro de 19~2 na imllUrlancl~
(Ie 5 .06:3:6845120: e a extraordinal'ia arl~ccadHua, de a"-
c~rdo com os puragraphos da meSllla lei, na illl[lurtan-
Cla de 20.,121:98'.1'753.

IJ) OS depositos em dinheÍl'o e r,'colhidos:

TraU::lllllpto

ApprO\'â 3.S conta' da receio e) Os s?-I~os ~o ",\ercicio <llll poder de agentes, exactores,
ta .e despesa do, ~stado, re- mUnlclpalidades e responsaveis na impo~tancia de réi-
latiras ao exerCICIOde 1922. ". gg.1:424~35'j • ."

o..
o '"c 8
c =~ z~

lÇ,23



Art. 8•• Fica o "OVtJl'no auctorizado desde já, a ahrir o
credito de 7:200$000 para supprir a deficiencia da verha
dos numeros .j eG do ~ I.oda lei n. 841, de 5 de outu-
hro de !!l22.

AI'I. 7•• I"ica o go\"el'no lIuctorizado li alll'ir no corrente
c;xc;r"icio o t:l'edito de 100:0005000 para pagamento de
(leSpda~ de exercicios encerrlldo;<, dll verhlls fIuu
n:10 hlljllm deixado sohras, c flue não possam ;<er sal is-
Ceila~ pc;la de exercicios findos do \'igenle orçamento.

ANNUAES

De cada IDe todosum

VENCIMENTOS

Mensaes
de

cada um

Observaç"e;<

PESSOAL

-9-

o Art 4. Os vencimentos dos officiaes, praças, auxiliarest' e
.de~lais despesas da [<'orça Publica são os fixados na a-
belIa annexa n. I.

Ari. ;)," Revogam-se as disposições em contrario.

Commnlldo (.el'al

TransulTlpto

3 [<,ixaa [<'orça Publica para
exercicio de 192~.

o•...
'"E
~

19'23-! .876: 6585o'I(U

215.743:3:?35932

197.000:4t7SIj()2

ObservaçC,esTransumpto

Approva as contas da recei- EXllrcicio dc 1923 ...•••....••...••.....•
ta e despesa do Estado, rc-
lativas ao exercício de Ifl22. ~o total de .••••••..••.....••..•.........

Com a difCerença a Cavor do Patrimo-
nia d(~••••••••.••••••••• , •••••••••••.•

1923

VENCIMENTOS

AN~UAES
Mensaes

de Icada um De cada De todos
um

i ,. Batalhão

PESOSAL

1 Tenente Ce!' Comman-
000$000 10:8008 10:80••Sdantc .•••••••.••.•.•

Estado ~Iaior:
I

G50S000 7:800$ 7:8 OOS1 Major Fiscal •...•••••.
1 Capit.lo Ajudante ••.••• 550gOCO G:GOOS 6:60OS
1 I oTenente Secretario. 4;;05000 5:,1005 5:1OOS
I I.' Tenente Intendente 4;)lISOOOl [,: IOOS 5:.1OOS

Commando Geral •.•. ,.

Estado Maior:

1 Tenente-coronel assis-
IO:8OGS 10:800Sten te •.•.••.•.•••.••.. !)(()S

1 Major intendente geral. 6508 7:8005 7:800$
1 Capitão secretario geral 5508 6:600g 6:6008
1 Capitão auditor., •••. " 5508 G:6oog 6:6005
1 1.' tene.nte auxil iar ••.• 4505 ;':4005 5:4005

--
I5 Romma .•••.• , ..•••. - - 37:200S

•

Arl. U." Revogam-he as disposições em contrario.

Sanccionado. Lei n. 8,12, de 2\) de agosto de 1\)23

Remettido ao Senado com a seguinte redac.;ão final, appro-
vado a 2\); que lambem fOI acceita pela mesma casa:

O Congresso Legislativo do Estado de Minas Geraes decreta:

Art. 1.0 A Força Publica do Estado de Minas Geraes, para
o exercido de 1!)2t, compor-se-à, de 4.000 homens assim
distribuidos :

Commando Geral.

Cinco Batalhões de Infanteria,

Esquadrão de Oavallaria.

Secção de Bombeiros.

Secção de Metralhadoras.

Serviço de Saude.

Art. ~.. Para manutenção da Força Publica, fica o Poder
Executivo auctorizado a despender, no referido exerci-
cio, a importancia de 8.117:34OSooo, de accordo com a
tabella annexa n. 1.

Ar\. 3.0 0Jlessoal da Força Fublica terá a clMsificação con-
stante os l{uadros annexos.

1923 2 Revoga a lei n. 893, de 15 Apresentado a 28 é approvado em primeira discussão no
de setembro de 1\)22, sobre dia 31 de julho.
divisas entre os municipios
de Lavras e Varginha. Pende de parecer para segunda discussão

1923 3 Fixa a Força Publica para o P3J!SOUpelos tres turnos regimentaes nos di:>.s2, 22 c 28 de
exercicio de 1924. agosto, tendo recebido emendas na segunda discussão.

s. c.-2
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um. -------

":S(llIad.'iío de (::,,-allal';a
.\nnexo ao 1.° Batalhflo

PES::;OAL

PESSOAL

2.0 tenente Commanuan.
te •.........•.....•..

1.0 Sargento .....•••..•

Sl'('\"io d(' I:o •••h~h'os
.\nnexa ao 1.0 Batalhão

lStI ca\'ul1os
, ~lnare~

- 11 -

I Cal'itào c0Il1111andante.1
21,°5 Teo(.ntc:-;•........•.
'! 2. os Tenente, ••...•..••
J ['0 ::;argenlo ...••......
~ ~ o. Sargen tos •........ 1

'1 2." Sargento intcnd~tlt('
1 2 o ~argculo \'etel'lna-

l'Ío •••••••••.••••.•.•
13." Sargl'Ulo ••..•...••. 1
lij Cabos •..•...• .-..•.•... 1
I Cabo fe1'l'all •.•r ••.•.....
l CalJú clarim ......•..••. '
1 (jahu lJicadol' ••.•.•.... 1
? Cabos .instrtl<:tore~ ..••.
I Caho ,.Ol'l'ieiro •.......•
2 Cahos enferlJ1eil'('~ ...•

I ti ,\ tl,pt:ssada~ ..•.•..•..•
I AnsJlt:ssada ferradur •••
I .\llspessad~\ c!al'illl •...

.. _'--- -- -3 ~I d~dos _jcn<ldor',~ ...
I .-;oldados clarins ••••.•.
2 Soldados cOI'rieiros ..•.
2 Soldauos enfcrmeil'os •.
I Soldado, picadores, •..

IIj(j Soldados •••••.•.•.••...
l8õ ;jommll •..•••...•.

Tl'lm,u!Ill'lo

3 Fixa a Força Publica para o
exel'cicio de 1')21.
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i

1()23

2: 160$
1:620S
I :ti2ú$
6:t80S

3:240$
I :6~OS

5 :~GOS

29::~~GS

2: 14$S

2: IISS

9::!lli:

26:.IO\.IS
21:600538:4()(1
9:i!l?8

();21GS
:34 :560s
30:2405
li3: 1805
51 :,205
1O:!H4S
10:914S

~)39:?8i\'

2:301$

2: 1605
1 : lYlOS
I :620~
1;620S
1:620S
j :6205

I: 1.105

2:.WIS

2:118S

2:44SS

:!:418~

G:6oo8
;':.1008
,1 :800s
2:418S

2:~0IS
2:301$
2: I 60S
1:620S
1:440$
1:368,
1:3ô8S
1: 260S

2:448
2 :301 2:304S
1:512$ 15;120S
1:4108 14;4008
1:3688 13;680S

1.00G;';04S

201~

YE~CI~IENTOS

.\SNI'.\ES

21ÚS

20lS

I,~U;
13~..•
135S
135S

1355
135$

12°8

550~
1505
4005
204$

2015

1\.l2S
126S
1208
114

~Ieusaes
de

,:ada 1I1ll

I'ES';U.\ l.

Companhias:

.1 Capitães cOlllm':.1llUantes
4 I.Qs Tenentes .••.••••••
82.rs Tenentes .•.•..•...
~ I. Q. Sargentos •.......•
.1 2.Qs Sargentos Inten-

dentes •••.••••••• '" •
15 2.°' Sargentos •••..••••
143." Sargentos ••.•••.•.
39 Cabos •••••••••••...••
38 Anspessadas .•.••••.•..
8 Soldauos cOflloteil'os ••
8 ~oldados tambores ..••.

H8 Soldados ••••.....••••••

Banda de ~[USicll :

10

Estado ~[euor:

1 ~argcuto Ajuuaule ••••.
:! L."; :-;argeut"s lntcu-

uenles .••.•...••.•...
12 l.0' Sargentos Alllanu-

cuses .••..••.........
l.u Sargento pratico dl'

pharll1acia ..•.•••..•.
1." Sargento cufel'IlIei-
ro.mór ...•....•... , ..

1 t.'s Sargentos amanu-
enses ........•••.••••

I 3. u Sargento cornetei-
ro ..mór. '01 •••••• ',. 01.

j Cabo corneteiro •..•••.•
1 Cabo tam bOI"••.••..••.
I Cabos enfel'llleiros •.••

:? cabos praticcs de phar.
macia .......• " ...••••

1 cabo fiel do Intendente
4 Anspessadas ajudantes

de enfermeil"Os ••. "•.

1 1.° Sargentú mestre ...
; 2.° Sargento confra.

mestre .•••••••.••.•.
1ll Musicos de 1.' classe ••
10 Musicos de 2.' ~~Iasse ••
10 Muslcos de 3.» classe.

file, ,'omma .•..••....••..

:1 Fixa a for,;a Publica para o
(:xl'rr.icio d., 1!l:?I.

](l?3



'7 :1:Si)l.lg
ô:GOOg

IO:f;OO;

De todos

. Al'Nl:,\ES

De cada
um

10:8()(,~

VENCIMENTOS

ti5úg
5505

}(J2S 2::3C48 !1:2ICoS

18US 2: lOOS 2:IWS
1:{5S 1:620S 1:620~
J35S 1:(i2(\~ 1:6208

55US li:GOUS 2(j:4UIJ.
,150S 5:tooS ~l:600
4l(!S ,I: l)O(lS 38:1()(',t:
:!UI~ 2:.\18, 9:792:;

1'J~5 2:3J4S !':2l(; .
1921) 2:30.1$ :34:5608
1805 2: I60S :)(,:240f
l:~ 1:620~ ~6: 14l'~
120~ I: 140S [,6:240S
11./,' 1::3685 \0:9-1.18
114S 1:368~ \O :94.4S
1055 1:260S 783:7208

1.1;8: lIX5

Mensaes
de

cada um

PESSOAL

I Tenente-coronel COIll-
mancl:mt e ...•••••••

1 Majõr-flscal .••......•. ,
1 Capi'i\O-ajudantc .. , .• ,

- l'

~[ensaesde 1------:;------
cada um De cada IDe todos

UIll

a.O Jlalalhã ••

PESSOAL

VENCIMENTÚ.

800 SOllll\la •••••••

,1 2." Sargentos amanu-
enses •.•.••...••••••.

3.0 S!l-rgento cOl'lleteiro-
mor .••••.• , '., .••••••

Cabo tambor •.•..•••..
Cabo cornctci"o

Companhias :

4 Capil{ll.lscOlllluandante,.
4. l.0' Tenentes •...•..•.•
8 2.'" TCllen teso ..•.•••.•
./ l. o. Sal gen tos ..••.•..•.
,J 2.'" Sargentos intenden-

tes ...••..•.•..•.••..
111 2.°' S>!l'gentos .••.••.•.•
H 3.°' Sargentos .....••...•
.17Cabos ••.••..........••
46 An~pessadas .••...•. '",

E '3oldados cOl'net<lll'os ...
8 30ldado5 támbores •.•••

622 Soldados .•.•.......••...

~ Fixa a Força Publica para o
exercicio de 1924.

Transullll'too•...
'"E
::l
Z

1923

2:301S
-1:6085
6:4805
6:480.
1:6205
1:620S
!1:n05i:20U5
2:7361
,li :5S0S

OI :5!16S

2:30482:3045
2: 160S
1:620S
~ : 620S
1 :li20S
1:6205
1:4405
1 :3t:8S
1:2GOS

De cada I De todosum

OOOS 1O:8)()~ 10:800 S

65º' 7:8005 i:800£
55C8 6:6C05 6:600$
4505 5:4005 5:4CO~
400S 4:8005 4:800S

21C5 ~:~1~2S 2:592S
~d4i 2:448S 2:4185

2048 2:4485 4:896S

l(J25
H)2S
lSOS
1355
135S
1355
]:}55
1~05
IJ.!5
10;;S

ANNUAE:<

YI~NCIMENTOS

~Icnsaes
de I----~---

cada um De cada IDe todos
um

Mensaes
de

cnda um

PESSOAL

1 Tenente-coronel com-
mandante " •..•

Estado Maior:

1 ~lajor tlscal. ••••.••.•.•
1 capitão ajudante ...•••.
1 1.0 Tenente secretario .•
I 2.0 Tenente intendente.

Estado ~lcnol' :

1 Sar~ento ajudant') •....•
1 l. o :sargento intendente
2 l.0' Sargentos amanu-

enses .•.•. '., ...•..•..

~.o Uatulhãn

-1

PE SOAI.

YENCIME:'\TOS

Obscryaçõcs

1 2.° sargento intendentel
22.°' Sargentos .•....•.•.
3 3. o, Sargentos •.. - ..••.
4 Cabos •.•..•..••......•
1 Cabo corneteiro ...•.. ,
1 Cabo Illechanico •..••.•
(j Cabos motoristas .•..•..
5 Anspessadas •..••.•.•...
2 Corne\.:li ros •.•..••.••.•
33 Soldados .....•.••..••••

00 Somlna................. -

Transumpto

3 Fixa a Força Publica para o
exercicio de 192,1.

o;
E
::l
Z

HJ23



2:5Q2~
2:,l-ti$

4 :89(.$

9:216$
2: lGOS
1 :620S
1:6211g

2l>:lOCS
21 :60C$
38:4008
9:i928

9:0168
3-1:5608
30:2tOS
iG:140S
61):2\OS
10:9!lS
10:9448
,ZO:.2Gg

1.1:5: W<S

6:600$
5:.jOOS
'1:8ooS2:44ES
2:30.1$
2:30.1$
2: 1608
1:620$
l:HCS
I :36E$
1:368$
1:260$

2:448S
2:304$
2:1GC81:62CSi:62C8

2:592S
2;.118:

.• :8OCS
6:G()()S
5:4OC8
4:800$

De ada IDe IMl08
11111

550S
150g
40C$
2048
1928
1928
18C8
1358
12CS
1I4g
1148
105$

"1£$
20lS

201$

192$

180~
135S
135$

G50:55CS
150S
.IOOS

í\(,'n,aes
de

cada um

Sonl lna I •••••••••• "

E"tado Maior:

Estado ~Ienor:

15

I. ° Untnlhã"

l'I':Sso.\ I.

Tenenl,j-colonel com-
lll:l.ncIanle ...•••.•.••.

\'F.?\ C IM F.?\TO~

~Iajo r-l! scal •..•••••....
Capi t<lo.ajudante ••. : ••
l. o Tenente-secretarIO
2. n Tenente intendente

Sargento ajudante., •••
1 1.° Sargento intendente
2 l." Sargentos amanu-

cnses .........•....•.
.1 2.°5 Sargentos amanu.

ens~s .............••.•
I 3.0 Sargento cornetei-

ro mór ••••........•..
Caho corneteiro .•.••..
Cn.1,o tamhor .•••

Companhias:

I Capitães comlllandan-
tes ..••••.•••..........

4 I. o. Tenentes., ...•.•.•.
82.°. Tenentes .•.•••.••
.1 I. o. Sargentos .•.•.••.•.
4 2.°' Sargentos intenden-

dentes ..• , •.... , ...••.
I~ 2.oS Sargentos •.•.....•
143.°' sargentos ..•.•.•...
4i Cabos .•••••••.....•..•.
16 Anspessadas .••.•• , .•••..
8 Soldados corneteiros •.
8 Sol<1ados tambores •••.

572 Soldados .•..••••.•.....

Tran"ulIlpto

3 Fixa a 1"01";:1. Pllhlica para (l

eXf'rcicio 11f' 19:1.

5: 11.'1):;
I:~I~)~

.\='~L'AES

~': leU:;
.1:li(\I$

Vr-;I'\CI MEi\TOS

;,;,US (j:~.M..,i; 2li: 11)!,S
15C$ ,,:.IOCg :!I :61J0~
lOOS 1:800S 38:4(I~S
20lS 2:H8S ~): "";~J2.:

I!J~S 2:301$ ~):21l;~
1~)2: 2:3Oí5 31:5(j0~
18($ 2: 160S 311::!íO:O;
135:-; 1 : 620S 1;:1: I 80S
I2CS 1:,14(:$ 51:.211:-
114g I :36~S lU:9.I.l~
Il4S I ::\08S 10:~IIS
105:: I : 260S 18~:880S

858:h:!."S

2WS t:rJ~12~ 2:iJ'J::S
:!1)15 7: Ilil:) 2:H~S

211lS :!: 11;:;:0; .t :~vr.:
1!1,l~ :.':::,,1," ~I::!ll.;~

IXl)::: t:lliti;' 2: lLU~
1:l5S I :lj'~OS I :li:!U,'
l:l"S 1:(j~O;'; I :lj~o~

~lensae8
de I---~----
11m De cada IDe torlos

1111I

550 SOlllllla ...••...•....

Estado ~Iaior :

1 l ° t\lnente 'e<':l'etario ..
I 2. o .tenente intendente.

j';stal1o ~Ienor :

PESSOAL

COlllpanhia" :

~es .••....•....•.•••••

- 14-

ses .
I :';." ~argeJllo l'lJl'tlclcil'o-

Illl,[' •.•.•.........•
Cabo corllcteiro ......•
Cabo lallluor ........••.

I Sargento-ajudante ...••.
I I." sargento intcmltmte

':! l.flo slu'gento;-; arllalluen.

I 2.°' sal'gentos alll<.tllllen-

1 Gapitúes cOIUlllandantes
I J."s tenentes .•.•.•..•..
8 2. Os lenentes •.••.....•••
~ J. c. "al.gento" •...•....•
~ 2. ,. sargentos intenden.

tes ....•.....•......
I~ 2." sargento~ ..•.••...
143cs argenlos OI

3~ cahos. ' .••..• , .
38 Anspessadas •....•...•..
8 Soldados corneteil'us ..•
8 Soldados tambores ....

388 Soldados ......•........

l.l Fixa a Força Publica para J
exercicio de 1921.

TranSlllll}Jto

I!123



16 -

De cada IDe todos
um

ANNUAES

1925 2:3"45 2:3(41)
1265 1:,,125 15:120$
12(~ 1:4108 11:4005
1148 I :3ô~S 13:6808

- 1.42;):996$

ANNUAES
Mensaes

de
cada um De cada I De todosum

4505 5:4005 5:400S
2045 2:448S 2:4485
1925 2:3045 2:304S
1355 1:6205 3:2405

13!>S 1:6205 3:2405
1205 1:4105 2:8805

120$ 1:4405 2:880S
1055 1:2605 1:2605
1145 1:3685 1:3685

1055 1:260S 2:5205

1055 1:2605 5:0405
lfJ5g 1:2605 7:5'.iGS

- - 40: 1408

VENCIME~TOS

Mensaes
de

cada um

Somma

6 Muares.
I Cavallo.

Observações

2 Muares •
Secção de Metralhadoras

Annexa ao 5.0 Bata.lhão

VENCDIENTOS

PESSOAL

1 1.0 Tenente comman-
dante .•••.••.••..•.. :.

I I. o Sargento •••..•..•••
1 2. o Sargento .••••.•.••.
2 Cabos conductores .••.•
2 cabos chefes de guarni-

ção ••••••.•.••.•.••.
2 Anspessadas serventes.
2 Anspessadas encarr'ega-

dos da machina de
carregar .•..•.•...•.••

1 Soldado armeiro ••...•.
I Soldado corneteiro ...•.
2 Soldados serventes mu-

niciadores •.•..••..•. '
4 Soldados serventes re.

municiadores ••..••.
6 Soldados conductores ..

2;) Somma •....•.•.•...

-17-

PESSOAL

Banda de j\lusica :

1 2.• Sargentc contra.mes-
tre ...........••.••..

10 ~Iusicos dt' 1.' classe ..
10 Musicos ae 2.• classe ••
10 Musicos de 3.' classe .•

975

Transumpto

S. c.-3

o..eu
S
i

1923 3 Fixa a Força Publica para o
exercicio de 1924.

• :8005
6:6008
5:4005
5:4008

10: 8l1GS

2:592$
2:4,185

,1:896$

9:2168

2:1698
1:6205
l:fi20g

2:448$
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A:\NOAES

\'E~CIMENTOS

2165
204S
2018

1925

18C5
135S
13-'15

s:>os
4;.05
.1005
2015

1925
1925
1808
13:>5
1~
1l4S
1145
1057

Mensaes
de

cada um De cadal De todo!'!
um

:;. o BlItlllhão

1 Tenente-Coronel Com.
mandante •••••••..•••

Estado Menor:

1 Sargento Ajudante •••.•
! l.. Sargento Intendente
< 1••' Sargentos amanu.

ense~ •.....••.•.•••••
4 2.'" Sargentos amanu-

. eJ}ses........ • ••••..
! a.o ~argento corneteiro

mor ..............•.•.
1 Cabo cornetei 1'0 ••• '" , •
I Cabo tambor ••••••••.••

rE~SOAL

Estado )laior:

1 Major Fiscal .••••.•.•••
1 Capitão Ajudante .•••••
I l.. Tenente St'cretario
I 1.0 Tenente Intendente.

Companhias :

4 Capitães Commandan-
te:; .••.•.•••...••••••.•

4 1..' Tenen tes .•••••••••
82.0' Tenentes •..••.•.•.••
1 I•• ' Sargentos ..•••••.•
4 2. O' Sargentos Inten-

den tes .•.•.. '" ••••••
242 ••' Sargentos .•.•••••.
21 3.9• Sargentos .••....•.
.18Cabos •.••••••••••.••••.•
48 Anspessadas .•••.••.•••
8 Soldados corneteiros ••
8 Soldados tambores ••.••

743 Soldados ••.•••••••••••••

Banda de )fnsica:

I 1.. Sargento m~s(re •• ,

- ..
c Transnmpto Observações;;;c Sc

C-.: 7-

1923 3 Fixa. a Força Publica pal'a o
exercicio de 1924.



Serl.'iça ele Sande

53:42.15

51:6l .•
39:GOt 3

6:iJCC~

120:9GOS

220;800g
4: 14CS
5:7005

64 :8005

1/8: 2(1)5

1,8 ;2)05

'1"otal

861S

1:0085

4:800g
.I:! lOS
1: 152~

5:4005

6:600$

7 :80:0
6:60($
6;OO:J:)

lO:8OCS

3S200

POI' dia ror .n.nno

Observações

CLASSIFICAÇÃU

A transportar .•••...

VE. 'CnlENTOS

6 T'JOen tes-Coroneis, sen-
do 1 Assistente .. , ..

7 )fajores, sendo 1 Inten-
dente Gorai e I Che-
fe do SerYiço de Sa-
Saude .••.............

6 Capitães medicas ..•.•.
I capitãO auditor .

2i Capitães, sendo I Secre-
tario Geral e 1 com-
mandante do Esqua-
drão ..........••.••...

33 Primeiros T e n entes,
sendo 2 Intendentes,
2 do Esquadrão, 1 Au-
xiliar do Assistente,
1 Pharmaceutico, 1
CirurgiAo Dentista e
1 Commandante da
Secção de Metralha-
doras " ..•• , .••..••••

46 Segundos Tenentes,
sendo 3 Intendentes,
2 do Esquadrão e 1
commandante da Se-
cção de Bombeiros .•

I Director de Musica •..
5 Sargentos Ajudantes ...

53 Primeiros Sargentos,
sendo 6 intendentes,
20 amanuenses, 1 en-
fermeiro-móI', 1 prati-
co de pharmacia e 2
mestres de musica •••

HO Segnndos Sargentos,
sendo 20 amanuenses,
2 contra-mestres de
musica, í2 intenden-
tes e 1 veterinario ...

I) PESSOAL

a)
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exercicio de HJ!4 ele !linas Geraes ()lua o eXllrcicio de i 1124

o
~
E
::l
Z

o

""-(

1923

37:2iXS
1.006:7048
1.178:14FS"

858:82flg
l.IIl'i: 1481)
1.425:~968

272:3105
91 :5968
40:1403
!ll':~OüS

6.ú81:300S.

YENCIMENTOS

AXXUAES
Mensaes
de 1--------

cada um Deu~da IDe todos

UeSlllllo elo (lessoal

PESSOAL

- 18-

Observações

Commando Geral........... 5
1.0 Batalhão................ 6~6
~.o Batalhãe................ 800 I
3.0 Batalhão................ 550 4 2
.l.~ Batalhão............... 750
5. o BatalhA0.......... Çl,5 2
Esquadrão de Cavallaria.... ISO 180 4
Secção de Bombeiros,...... 60
Secção de Metralhadora~... 25 6
Serviço de Saude .••••••.•. __ 9 _

Som ma •...... ,............ ,I.UOO 185 15

CLASSIFICAÇÃO rJ) VENCDIEX-
UJ

q
UJ TOS

Z :3 '"~ ~ =:~ ~
I g < ::>

Q ;;;

Corpo medico:

I Major chefe e Director
do Ilospitall\lilitar .. 6~,C.S 7:8C03 7:8JGS

(j (;apitàes medicos .•..•. , 5508 6:600;5 39:600S
Serviço pharmaceutico:

1 I, o tenente P harmaceu- •
tico ., "', ••..• ' ..•••. ,I50S 5:400S !'í:~ooS

Serviço dentario:

I I. o tenente ~irurgiào
Dentista ......... ... 4rO. 5: :O)S 5:.100$

-
9 Somma .••••.•••.•. .... - - 58:200$

Transumpto

3 Fixa a Força Publica para o
exercicio de 1~2.1.
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Observações

3:2408
660g

3O:000S

40:0008

30:00OS

50:0008

713:2508

286:750$

lS0:00<Je

31:000$

5:000s

128:0008

219:000$

3.050:1008

1:0805
660~

Por dia Por anno Total

VENCIME!'ITOS

CLASSIFICAÇÃO

Transporte .•...••..

2~5')Q para 2;7 ca.
bos, de 2$200 para
60 musicos e de
2:'000 para 247 ans
pessadas, ~7 sol-
dados signaleiros e
2.916 soldados ••••.

d) Gratificação da lei
n.425, de 19C6, a
saber:

Observações

3 Tenentes-coroneis.
I Capitão ..•••.•......

e) Gratificação a reen-
gajados a t:!OO (;Ul()(1
praças) ••••••••.. ".•n Ajuda de t:usto a
officialls em diligen.
ci:l ••..••.•• ,•••••

I

2) MATERIAL:

a) Fardamento p a r a
3.874 praça!; .••..•.•

b) Calçado para 3.874
praças ...•....•.•...

c) Compra e concerto
de armamento •••..

d) Compra de muni-
ções ......•...•••..•

e) Compra e concerto
de equipamento •...

r) F o r ragem. ferra.
gem e tratamento
dos animaes e for-
ra~em para os do~
oJficiaes montados.

g) Remonta de a n i-
maes do e&quadrão
e dos officiaes mon-
tados. •• •• ••• .• •••.

h) Objp.ctos de expedi.
ente ........•.••..••

i) Conservação e lim-
peza dos quarteis.

jJ II\uminação e tele-

A transportar ••••.

- 21 -
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Transumpto

S Fixa a Força Publica para o
exercício de 1924.

o•..
<:.laz

1923

18:0005

648S 55:37f.S

7205 14:4008
648~ J2:9£05
576S 11:5208
MOS 1.574:6405

7205 171:8408

i20S 199:440$

7205 64:~OS

18:0008

18800

2S000
18800
18600
IS5')0

VE!'ICIl\1ENTOS

2gOCO

28000

28000

Por dia Por anno Total

CLASSIFICAÇÃO

87 Sol dados signaleiros,
sendo 43 corneteiros,
40 tambores e 4 cla-
rins ••••..........•. "

- 20-

1 Instructor de caval-
Jaria.... ..•• • •.•

r) Etapa de 4•.•000 para
281 inferiores. de

A transportar •......

ú) CO!'lTRACTADOS:

TI ansporte ..•......•

89 Terceiros Sargentos,
sendo 5 corneteiros-
móres ....••••........

277 Cabos, sendo 5 corne-
teiros, I clarim, 5
tambores. 4 eufer-
meiros do Hospital
~Iilitar, 2 praticos de
pharmacia, I 1cl do
Intendente do Hospi-
tal Militar. I ferra-
dor, 1 picador, 2 ins-
!ructores do Esqua-
drão de Cavallal'ia, I
corrieiro, 2 enfermei-
ros do Esquadrão de
Cavallaria, 1 mecha-
nico. ô motoristas, 2
cond uctores e 2 che-
fes de guarnição ..••

247 Anspessadas, sendo 4
ajudantes de enfer-
meiros do Hospital
Militar, 1 ferrador, 2
serventes e 2 encarre-
gados da machina de
carregar da Secção
de Metralhadoras e
I clarim .•••••••..••.

'"o•..
'"E
Z

20 Musicos de I • clallse ..
20 » "2." » •
20 » »3.' » •

2.916ISoldados ••..•.........•

Transumpto

3 Fixa a Força Publica para o
exer~icio de 1924.

1923



- 23-

ga a lei n. 62, de 22 de julho de 1893, e contém outras
disposições,-constituiu a lei n. 3W, de 13 de setembro
de H)23.

Obsenações

No dia 2;3 foi remettido ao Senado que o devolveu, com emen.
das, a á de setembro.

(Lei n. 849, de 13 de setembro de 1923, art, 4, n. 111)

(Lei n. 8j3, de 18 de setembro de 1923)

o de n. 5 B,-dispondo sohre mate ria fiscal, contabilidade,
etc,-constituiu a lei n. 851, de 15 de setembro de 1923.

Rejeitada a emenda n. 6 (supprimindo as custas aos advo-
gados), tornou ao Senado que se conformou com a deli-
beracão da Camara e desdobrou o projecto em quatro
proposições distinctas, sob os ns. 6,6 A, 6 B e 6 C.

O de n. 6 C, concedendo auctorização para remodelar as
Caixas Beneficentes dos Funccionanos Publicos e da
Força Publica, constituiu a lei n. 8017, de ]3 de setem.
bro de 1923.

o de n. ô D, dispondo sobre o exercicio e licenças aos de-
legados de policia e contendo outras disposições.

O de 6 A, que auctoriza o governo a supprimir as feiras de
gado e contém outras disposições, constituiu a lei n.
850, de 13 de setembro de 1923.

O de n. 6 B, dandõ attribuições aos jui:es de direito de 1."
entrancia e aos juizes municipaes de 2,' e 3 o"entrancias,
a abertura, encerramento e rubrica dos livros com-
merciaes e contendo outras disposições, constituiu a lei
n. 854, de 18 de setembro de.HJ23.

O de n. 5 C,-determinando que as eleições a que se refere
o art. 133, ~ 4.• do dec. n. 4.871, de 22 de setembro d~
1917, será marcado pelo presidente da Camar:! Munici-
pal ou do conselho Deliberativo, e contem outras dispo.
sições,-constituiu a lei n. ~45, de 13 de setembro de
]923.

O de n. 6, que approva a tabella de vencimentos dos func-
cionarios pub1icos do Estado, constituiu a lei n. 84<1,
de 10 de setembro de 1923.

Transumplo

6 Approva a nOI'a tabella de Approvado nos tres turnos regimentaes, nos d °a~ 13, 20 e
voer:cimen~os dos funcciona- 22 de agosto, com emendas na segunda e terceira dis-
rIOs publlcos do Estado. cussões.

5 ürca a receita e fixa a des-
pesa do Estado para o exer.
cicio de 1924.

7 Auctoriza o governo a abril' o Rejeitado em segunda discussão, em 11 de setembrr, e in.
credito de 298:184$:300,para cluido, como emenda, no projecto n. 5 A.
diversos pagamentos.

oc:
c:
-<:

1\)23

1!l23

1923

130:0005

IU:OJOS
0:0005

18,1:0008

1:000s

1l):OOOS

8.117:3105

Por dia Por anno Total

em 31 de agosto.

Archivado

aI Material e remonta.

Somma ..••••.•.•••.

Obser\'ações

CLASSIFICAÇÃO

Lei n. 855, de 18 de setembro de I ':l23

Sancclonado

VENCDIENTOS

Transporte •..•....•

phones dos quartei~
k) Enterramento .....
l) Aquartelamento .•••

1/1) Conservação da li-
nha de tiro .•••.••.

n) Auxilio ao Hospital
Militar ••..•...••..

SECÇÃO DE BOMBEl.
ROS

- 22-

tilo
~c:az

Nessa mesma data foi com a redl1cção final enviado ao Se.
nado, e publicada pela Camara a resolução destacada.

Devolvido pelo Senado em 9 de setemhro, com 44 emendas
que foram acceitns pela cam,ua, é o projecto remettido
á.sancção por esta casa que o desdobrou em quatro, sob
os ns. 5,5 A, 5 B e;) C.

O de n. 5,-sobre or<;amento,-constituiu a lei n. 845, de 11
de setembro de 1923.

O de n. fi A,-auctorisando o governo a liquidar as contas e
novar os conlractos do Estado com a Prefeitura, I'evo-

4 Auctoriza o governo a conce- 'Rejeitado
der dois annos de licença,
para tratar de nogocios, ao
escrivão de paz aa cidade
de Carmo do Rio Claro, Ar-
gemiro Dias Costa.

5 Orça a receita e fixa a' des- Approvado em primlliro e segundo turnos, respectivamente,
pesa do Estado para o exer- em 16 e 27 de agosto. No dia 1. o de setembro foi ap-
cicio de 1924. provado em terceira discussão e destacado o art. 40

para constituir proposi~ãO distincta.

Transumpto

S Fixa. a Força PuLlica para o
exercício de 192.1.

o..
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o
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]923

1923

1923



1923 11 Auctoriza o governo a cri'1r Apresentado em 8 de setembro.
nesta Capital uma escola de
ensino commercial. Pende de andamento.

1923 8 Auctoriza o governo a abrir Rejeitado em segunda discusSãO, em 30 de agosto.
no corrente exerci cio o cre.
dito de 690;000, para pllga- ~Iateria identica consta do projecto n. 5 A.
mento de"addicionaes a Ar.
thur Queiroga, inspector (Lei n. 819, de 13 de setembro de 1923, art 4, n. 11)
regional do ensino (lei n.
425, de 1906l.

1923 9 Regula o aproveitamento das Passou pelas tres discussões regimentaes, nos dias 2G de
minas e mineraes do Es- agosto, 3 e 6 de setembro, tendo recebido emendas por
tado. occasião da segunda discussão.

:\0 dia 6 de setembro, foi remettido ao Senado, com a res-
pectiva redacçAo final.

1923 10 Contendo disposições fisca.es Approvado em primeira discussão no dia 3 de setembro,
e administra.tivas. em segunda a 6 e terceira a 10, com emendas.

Remettido ao Senado a 10, com a. competente redacçàO
final. extraordinariaSessão

Sessão exfraordinaria do mesmo anno

Projectos iniciados na Camara dos Deputados em 1923 e movimentados
NA

Obsen.açôes

- 24-

Transumptoo
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P l' ojectos iniciados
vimentados na

na Camara dos Deputados em 1923 e
sessão extr aordinaria do mesmo anno

mo-

TranSlllllpto Observações

Hl23 12 Concedendo 6 mezes de licen. Apresentado a 12 de outubro. Approvado em primeira dis-
ça ao dI'. Raul Soares de cussão 110 dia 20, em segunda a 21 e terceira a 22. Reda-
~Iollra, presi1ente do Esta- cçàO tlnal approvada no dia 22 e nesta Ulesma data foi
d?t e <:ontendo ontras 1'1'0- o rrojecto enviado ao Senado.
VIQenCHlS.

SaJlccloJlndo

SanccluJludu

Lei n. 858, de 3 de novembro de EI;!\

Lei n. &57, de 31 de outubro de 1924

10 Contend?, disp<?sições fiscaes No dia 23 de outubro foi devolvido pelo Senado com 10
e admllllstl'at!vas (1l:pre~en. ~mendas. Tendo sido rejeitadas 6 emendas, volt~n o pro.
tado na sessao ordmarla). Jecto ao Senado por onde foi enviado á sancçào.

Snnccfonndo

Devolvido em 23 de outubro pelo Senado, com uma emenda
concedendo licença ao dr. Raul Soares de ~Ioura, Pre-
sidente Estado; submettido á discussão, no dia 24, foi a
emenda destacada do projecto por conter materia ider\.
tica :i consubstanciada no projecto n. 12; tornou ao Se-
nado por onde foi rernettido li sancçào.

!J Regula o aproveitamento das
minas e minerae:; no Esta-
do (apresenta10 na sessão
ordmaria)

Lei n. 85G, de 25 de outubro de 1923

13 Dispondo que os distl'ictos de Apresentado no dia 12 de outubro •
• Corredelra. de Campo Bel-
lo, e «Jacaregun.y», de Oli. Pende de primeira discussiio
veira, passem a se chamar,
respectivamente, .S a n t'.
Anna do Jacaré ••e S. Fran-
cisco de Oliveira».

14 Denominando «Sant'Anna de Appresentado no dia 25 de outubro.
Vargem_, o districto de
.Mumbuca)', no municipio Pende de primeira disCllSS,lO.
de Tres Ponta~.



PROJECTOS INICIADOS
NA .

Camara dos Deputados .
em annos anteriores e que tiveram andamento



Pro jectos iniciados.flores e

Transumpto

na
que

Camara dos Deputados em annos
tiveram andamento em 1923

Observaçôeo

,

ante-

Hlli

1916 50 Interpreta a lei n. 651. de 14 Devolvido pelo Senado, com emendas, em 27 de agosto
de setembro de 1915, com de 1923.
relação ás custas judicia-
rias, e ao imposto de seBo,

77 Dispõe sobre propositura de Regeitado em segunda discussão elll 10 de agosto, por con-
acções e causas sujeitas á ter materia ja incluida na legisl~cão em vigor, no gsta-
jurisdicçào voJuntaria. do. Lei n. 595, de 14 de setembro de 1917, art. 4.

1(l1!) 29 Declara que os juizes e de- Rejeitado pelo Senado, e!r. 5 de setembro de ]!'23.
mais funccionarios retribui.
dos pelos cofres do Estado
perceberão por inteiro as
custas que lhes forem con-
tadas, e fixa ve n cimentos
aos escrivães do crime.

1(122 116 Anctoriza ao governo a con- Devolvido pelo Senado, com emendas, no dia liJ!:Ie agosto
ceder um anno de licença á de 1923.
professora do prupo esco-
lar de Ponte !'\ova, d. !\la- Pende de discussão
ria do Carmo Braga.

1922 1I7 Auctoriza ao governo a crear Approvado em segunda discuss:l0 no dia 25 de julho de
um ou mais hospitaes para 1923.
tuberculosos.

1922 119 Dispõe sobr.} a divisão ad- No dia 25 de julho foi apresentado (substitutivo da commis-
ministrati\'a do gstado. são Mista }1;special) para segunda di~cussão, com prefe-

rene ia. Preferido foi approvado, com emendas. em 29
e a 6 de setembro. tamhem com emendas, foi approvado
em terceiro turno. No dia 9 foi remettido ao Senado, com
a respectiva redacção final. A 29 foi devoh'ido pelo Se-
nado, com emenda,: que foram acceitas pela Camara, nes-
sa mesma data.

Sall(~clonado

Lei n. SU, de " de setembro de 1923



Projectos iniciados no Senado e movimentados
NA

CAMARA DOS DEPUTADOS
E:tva: l.e~3

s. c.-5



,.

Projectos iniciados no Senado, que tiveram andamento na Ca-
mara dos Deputados em 1923

o•..
CJ
c;
7.

Tl'ansumpto Observações

;(12.3 .1 Auclol'izando a creaçáo da Enviado á Camara em 28 de agosto de 1023. Appl'ovado
lnspectoria de e~tradas de em primeira discussão no dia 30, em segunda a (I c ter-
rodagelll. ceira a 8.

Lei n. 848, de 13 de setembro de H)23

1(123 5 Auctorizando o governo a Enviado á Camara em ,I de setembro. Passou pelos Ires
concluir Cf u a t r o colonias turnos regimentaes nos dias 5, 10 e 11 de setemhro de
cOl'recionaes. 1(123.

Lei n. 852, de 18 de set.embro de lfl23.

1023 6 Auctorizando o govel'Do a au. En\'iado á Camara em 12 de setembro.
xiliar as caixas RoiJTeisen
que se fundarem no Esta- Pende .de primeira discussão.do.



I~D][ClIQ1i8
Apresentada e movimentada

NA

CAMARA DOS DEPUTADOS



Indicação apresentada á Camara d03 Deputados em 1923

o•...
'"E=z

TranSlllllpl{)

l!123 Do sr. Sandoval de Azevedo, Apresentado no dia H de ago,to de 19:13.
propondo á Camara que,
por inlcrmedio da Mcsa, sc Pende de parecer.
telegraphe á Camara Fede-
ral, sobre a necessidade de
serem transformadas em lei
as suggestões da mensa-
gcm do aclual Prcsidente
da Republica, I'elalivas a
auxilios aos Estados na di.
fTusão do ensino primal'io
e profissional.



REQUERIMENTO APRESENTA0
r-~-

Camara do's Deputados
E~ ~e23

s, (;.--6



Requerimentos apresentados á Camara dos Deputados em 1923

o
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TransuII\pto Observaç0eli

__I

Do :<1', Odilon Uraga e outros, Apresentado
pedindo c o n signaç:\o na
acta de um voto de applau.
sos e congralulaç0es ao
Presidente do Estado e aos
municípios pelo feliz exilo
do Congl'csso das :\lunici-
palidadcs; a tl'anscl'ipç:\o
nos «Annaes» do discurso
inaugural profcl'ido pelo SI',
Prcsidentc do )';slado, bcm
como das conclusões vota-
das pelCl Congl'( sso e, final-
mentc,tlUe sJscicntillquc ao
SI', P,'csidúnte do E"tado e
dI'. FernandCl :\Iello Vianna
da JeliIJeraç:\o da Call1anl.

e appl'ovado em 23 de julho.



J:v:tOCÕES
""

Apresentadas e movimentadas na Camara dos Deputados



Moções apresentadas á Camara dos Deputados em 19.23

o
c
c
-<

Transumplo

Reafil'mando o apoio franco Do sr. Bernat'dino Vieira. Aprcscntada c approvada no
I' decidido da Camam ao dia Z3 de julho de :92:\.
governo do SI'. dr. Raul
Soares de ~loura.

~ RI'allll'mando o apoio, solida. 00 sr. Camillo Chf\ves. Apresentada e approvada no dia
li'1dade lO applallsos da Ca- 23 de julhu de J923.
mara ao governo do SI' dt'o
Arthul' da Silva Bel'uat'des.



PARECERES
DAS

i?Commissões Permanentes da Camara dos Deputados apresentados

'-5. c ... -7



-Pareceres de Commissões Permanentes lia Cama.ra apresentados
em 1923

...•

Transumpto Obsel'vações

19tH Propõe qU'l sejam reconhe- Da primeira COlfllllissão Verificadora de I'odere~.
cidos os srs. dI'. Adolpho
Ribeiro Vianna (' curonel Appro\'ado em 12 de julho.
Modestino 00n(;al\'e5. depu .
tados eleitos pela primeirn
circnmscripção.

1()2il 2 Propõe que sejam recanhe- Oa pl'imeira Commissão Verificadora de P.Jder'es.
cidos os 81'S. drs. Agenor
Ludgero Ah'es, Edtllberto Appl'O\'ado em 12 de julho.
de Lellis Ferreira e Cordo-
vil Pinlo Coelho, deputa-
dos eleil'Js pela segllndn
cir<:umscripção.

:]92,1 3 Prop'-.e qlle sejam r('conhe- Da primeira Commissão Verificadora de Poderes.
cid08 os srs. dl'í;, José Ri-
cardo Rebello lIorta, AI- Appr0\'11do em 12 de julho.
fredo Martins de L i m a
Castello Branco e coronel
Agenol' Augusto da Sil\-a
Callt'do, deputados eleitos
pela terceira circlllllscri-
pçào.

,1923 4 Propõe que sejam l'econhe- Da. primeira c.ommissão Vel'ificadora do ['aderes.
<:idos e proclamados os srs
drs. Rubens Fel'l'eira ram- Approvado em 12 de julho.
pos, l!:ugenio da cunha e
1\10110, .10:\0 Maria de \fi-
l'anda ~lanso e Sar.doval
Soares de Azevedo, depu-
lados eleitos pela qllarta
circumscripção.

':1923 5 PI'Op/it) que sejam [econhe- Da pl'imeira Commissão Verificadora de Poderes.
,',idos e proclamados o~ srs.
dr.>. José Francisco Rias Appl'ovado em 12 de julho,
Fortes, Viviano da Silva
Caldas. Carlos <IaSilva For-
tes e Odilon Dua:le Braga,
deputados eleito~ pela quin-
ta circumscripç'\o.
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1923 12 Silva" Jo:\.o Antonio Lopes Da primeira Commissúo Verificadora de Poder'es.
de Flguell edo e cOlonei,
i'edloo Lahorne e IgnaclO Approvado em 12 de julho.
Carlos ~loloeira ~lurta depu.
tados eleitos pela 12." cir-
cumscripç:1o. '

1923 13 P (opõe que sejam reconheci, Da segunda Con,missão Verificador'a de Poderes.
dos e proclamados os srs
drs. Gudesteu de Sã Pires, Approvado em 1'2 de julho.
?-Ianoel GonH's P e r e i r a,
Fl'ancisco Duque ~Iesquit.".
Francisco d" Paula Rocha
Lagüa Filho e \Vashinglon
Ferreira Pires. deputados
eleitos pelas 10',2.,3.' e
G,a cil'cumscripções.

Hl23 1,1 Propõe que seja indeferido e Da Commis,:ão de Saude Publica.
ar'chivado o requerimento
do >'1'. S o t é r Gon,;alves Appro\'ado em 311de julho.
Drumond,

l!)23 15 Propõe seja.m solicitadas in- Da commissll0 de Represental','es e Peti(;"es.
fOlllla~ões tIo go\'cl'nu so- '
hre um requerimento de d Appro\a.do em 3() de julho,
Ignacia Ferreira Guimal'ães
e que seja archi\ada uma
petição de d. Alice Ribeiro

1923 16 Propõe flue ~eja an;hiY3do Da Commissào de Representaçôes e Petiçõe:;.
um r€f(nel'imento de Deo,
cleciano de ~Ioraes. Appro\ado em 30 de juJho.

1!l23 17 Propõe que sejlllll pedidas in, Da Commiss:1o de Orçamento e Contas.
fOl"mações 110':1', Sec! eta-
rio das Finanças 50bl'e fi Approvado em 28 de jnlho.
pc/:a prolocollada sob n.
41.

1!123 18 Propõe ftu,e ao ~oycrno se- Da Commissão de Reprcsentaçúes e Petic;"es.
,):1InsolICItadas lIlrormaç"e~
sobr'e um l°eflllel'imento de ,\pprovado em 2 de a"osto
An-lino Fallciro, o •

1923 l!l Propüe j archiyamento de Da Commissüo de Legislação e Justiça.
urna petiçãú do ~ o sal°gento
reformado Ludo\'ico ~ Lu- Approrado em 6 de agosto.
dgero Cunha.

1923 ~O Pr'opüe ftUe um requerimento Ou commissão de Legislação e Justiça.
de Graciliano Constantino
seja archivado. \pprorádo ell, 6 de agosto.

1923 21 Opina que sourc um reque- Da Com missão dE' Legislação c Justiça.
rimento do escrivão dojul'Y
e eXecuções IIscaes c cl:imi- Appro\'ado em G de agosto.
naes da comarca de S João
d'El-ltey, s,'iam solicitadas
inrormà~ões' ao gúH'rno.

Oh8ervaçõesTran-llmptoo•...
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1923 G Propõe 'Iue sejam reconhe- Da primeira ~ommi8são Yeritlcadora de Poder<ls
cidos e proclamados os 81'S.
drs. ~Iario Gonçalves de Approvado em 12 de julho.
~Iattos, Djalma Pinheiro
chagas e P alllo Menicucci,
deputados °eleitos pela sexta
cil'cumscripção o

1923 7 Propõe que sejam reconhe- Da primeira Commi são Vel'lficadora de Poderes.
dos e proclamados os 'rs.
drs. Bernardino Vieira de APPl'ovado em 12 de julho.
~Iedeiros\ Adelio Maciel,
Aristides Cecilio de Assis
Coimbra e FI'a.ncisco de Oli-
veil'a Lessa. deputados elei-
tos pela setima eircumscri-
pção.

1923 8 Propõe que sejam Ieconhe- Da primeira Commissão Verificadora de Podere'.
cidos e proclamados os srs,
pharmaceutico J ofto de AI- Approvado em 12 de julho,
meida Lisboa, dI', João Leão
de I,'aria, dro Joaquim Fer-
raz Ribeiro da Lm e coro-
nel José Christiano do Pra
do, depulados eleitos pela
oilava circumscripção.

1923 !) Propõe que seja'll reconhe- Da primeira Commissão Verificadora de podere,.,.
cidos e proclamados os srs,
dl's. João Tavares Corrêa Approvado em 12 de julho,
Heraldo, Jo;,; Braz Pereira
Gomes, Annibal de Paiva
Assumpção e Eurico Leo-
poldo de Bulhões Dutra,
deputados eleitos pela nona
cil'cumscripçãO.

192'3 10 Propõe 'lu e sejam leconhe- Da primeira Commis~1O Verificadora de podere 00,
cidos e proclamados os srs,
dI'. Virgilio Alvim de Mello Approvado em 12 de julho.
Fl'anco, dI', Antenor de Pau,
la e ~ilva, dI', Argemiro de
ttezende CosIa e coronel Ca-
millo Rodrigues chaves, deo
puLados eleitos pela decima
circumscloiIH;ãO.

1923 II Propõe que sejam reconheci- Oa primeira Commi:,sl1o Verificadora de Poderes.
dos e proclamados es srs,
drs. I<~uler de Salles Coe- Approvado em 1't de julho.
lho Elpidio M, Canllabra.
va, 'e Phannaceuticos ,Clau-
domiro Alyes I<errelra e
Igllacio AIYes Bar'roso, de-
putados eleitos pela 11."
circumscripçãO.

1Qt3 12 Prop"e que sejam reconheci- Da primei~a Commis~:1o "erificadora de Poderes.
dos e proclamados os srs.
drs. Ol",ntho ~Iartins da Approyado em 12 de julho.
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HI23 22 Propõe p"lo arehivamento de Da commissão de Legislaçáo e Justi';:L
um requerimento do 2.(\
sargento Antonio Valerio Appro\'ado em ~ de agosto.
dos Santos.

1\\23 2:3 Propõe que seja indeferido Da Commissão Lpgislação e Ju:,tiçJ..
um requerimento do fiscal
de rendas Pedro Toledo, Approvado em ~I de a/!osto.

1923 2 Propõe que um requerimento Da Commissão de Or,;amento e Coutas,
do sr. Luiz g u I a I i o de
Aguiar seja iudeferido. Appro\'ado em 11 de agosto.

192;; 25 Propõe que em partes sejam Da commissão de Or(;amento e Célntas.
indeferidos '2 requerimen-
tos de João I orges Fleming Appro\-ado em 11 de agosto.
e Raymundo Dias de Frei-
tas, avaliadores judiciaes,
opinando mais sejam os
mesmos remettidos á com,
missão de Legislação e Jus-
tiça.

1923 26 Opina que sobre um requeri- Da Commiss:io de Camaras .\1unjcipa'ls.
mento do dI'. Saint Clair de
Mirauda Carvalho sejam ApproY:ldo em 13 de agosto.
pedidas informações ao go-
verno.

1923 2. Propõe que sejam solicitadas Da Commiss:\o de Itepresentações e Peti,;,ies.
inf'>lmações ao sr. Secreta-
rio do Inter'ior sobre um Apl'l'ovado em 13 de agosto.
requerimento de d. Mar'ia
Paula da Conceição Cha-
ves.

lf123 28 Propõe qne ao governo sejam Da Comllli~,;:\o tle Representações e Peti':'ies.
solicitadas in formações so-
bre um requerimento de Approvado cm 13 de agosto.
João Luiz VCl'siani.

I~n 2~ Propõe que seja indeferido um Da Commbs:io de Representaçôt's c P ti'"ies,
requerimento d~ Ra,}'mnn
do Ol,rntho da Silm caldas, Appl'ovado em 16 de ago,;to.

1923 30 Propõe que sejam pedidas Da Commissào de O/'(;amento e Contas.
informaç()es do gove"no so
bre a peça pl'olocollada sob Appro\'ado en! ~) de agosto.
o n. 751.

19i3 3\ Propõe o al'chi\'amento da5 Da Comm:ssào de Orçamento e Conta:!.
peças protocolladas sob os' •
ns. 7~. 72 e 137. Approvado em 23 de agosto.

1\123 32 Propõe que sobre um reque, Da commissão de Requerimentos P<lli,:"cs.
rimento de Clov:s AndrlLde
Ribeiro, sejam pedidas in- Approvado em 22 de agosto.
formações ao go\'erno.

1~~3 33 Propõe que ,:eja oll\"ida li Da Commissão de Orçamento e Contas.
Com,missão de Legislação e
,Justll;a súbl'e um I'c'lueri- APlll'O\'ado em 24 de ngosto.
mento de Yicente Rod['i-
gues e Se\'erino -'fendes de
Cary:.lho.

1923 34 Propõe que s"ja en\'iado ao Da Commissào de ür'çamento e Contas.
go\'erno uma petição de Pe-
ricles Electo. Approvado em 2'1 tle ago~o.

Hl2i' 35 Propõe que um requerimento Da Commiss:',o de Orçamento e Contas.
de IIe1ll'ique de Rezende
CampeJlo seja enviado ao :\ppro\'ado em 2.1 de agosto.
governo.

1a23 36 Propõe que ~e,ia archi\'ada a Da Commissão de Ol'çamento e Contas.
peça pr'otocollada sob n. 220 Approvado em 27 de agosto.

H123 :37 Propõe que seja archivada a Da COlllmissão de Orçamento e Contas.
pe';a protocollada sob' n. '
201. Approvado em 27 de agosto.

](123 BS Propõe que seja archivada a Da Commissào de Orçamento e Contas.
pe~a protocollada soh n.
218. :\pprovado em 27 de agos',o.

H)2:~ :3(l Propõe '1ue scja in,!eferido Da Commissão de Orçamento e Contas.
UIJI rt'fjuer'imento do pI'ove-
dOI' d~\ ~anta Casa de Me- Appronldo eÍll 28 de agosto.
sericordia de Juiz tle Fóra

1!i23 .10 Propõe que sejam ar'chivadas Da COTllmissão de Or,:amento e Contas.
as peGas protocollndas sob
ns. 17, 23, 2~1, 7~, 30, 78, :\ l'pr'o\'ado em 2;1tle agosto.
DO, (lI e !l07.

192:3 41 Propõe que seja archi\'ado Da commissão de Representações e Petições.
UIJI I'eque/'Ímento de Eula,
Iio Baptista tle Assis, dire- Appro\"lldo em 2:1de agosto.
eto/' do Grupo Escolal' do
Japão.

19~3 ,12 Pl'opõe pela devolução dC' Da Commissão de Representações e Peli';ões.
urna petição do sr. João
Luiz \'ersiani ao SI'. Seel'e- Approvado em 2!i de agosto.
tario do Intcrior, pal'a de-
lihel'ar a respeito.

1(l2il 43 Propõe que seja archivado Da COlllmiss;io de Representações e Peti,;ões.
um re'1uerimento de 4,
Blandiua Rodrigues tio' Approvado em 29 de agosto.
Santos, professora do Gru-
po Escolar de \'illa :'\ova
de Lima.

1823 4,1 Propõe (Iue a peça protocol- Da Commissão de Hq)~esentaçLe l e Petições,
lada sob n. 228, fls. 101,
seia dnolvida ao ';1'. Se- Appro\'ado em 2) de agosto
crclario do Interior, para
resolver a respeito.

..
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19?3 45 Propõe que sejam archi\"a- Da Commissiio de Orç,amento e Contas.
das as peças proto(ol1ada;.
sob ns. 6 e 593. AplJrovado em 31 de agosto.

1923 .16 Propõe o archlvamento das Da Commissão de constituição, Legisl:l';iio e Justi,;a.
peças protocolladas soh ns.
183, J.l9, 903 e 1?5. Approvado em 1." de selemhro.

1923 47 Propõe que sejam archiva- Da Commiss:io de Orçamento e C'Jntas.
das 'lS peças protocolladas ,
sob ns. 235 e 62'. Appro\"ado em 31 de agosto.

1923 48 Propõe que um requerimen- Da Commissão de Representa,;ões e Pcli,;õ,'s.
to de r\stolpho lIermoge-
nes de ~Ioraes seja 3rchi- Approvado em 3 de selemQro.
vado.

1923 49 Propõe seja archi\'ada uma Da Commis"ão de Itepr'esental;ões e Peti';ões.
pfltição de João Luiz Fer-
reira. .\pprovadQ em li de selembro.

1923 r>O Propõe que um requerimento Da Commissão de OI'l;amento e Contas.
do director' da Estaçüo Se-
l'icicola de Barbacena seja Approvado em ti de setembr.:>.
al'chivado.

1923 51 PI'opile que seja archivada a Da Commissão de Carnaras ~[lInicipaes.
peça protocol1ada sob n.
141. Appro:'ado em 3 de setemhro.

19~3 52 Propõe que sobre a peça pro- Da commiss:\o d,~ Represcntaçoies e ratiçô.Js.
tocollada soh n :?38 sejam
solicitadas informações do Appl'ovado em .1 de setembro.
governo.

1(123 53 Propõe que seja archivado Da commiss:lO de Representaçúes e Peti,;o1c".
um r e CJ u e r i mento de d
19nacia Fel'I'eira Guima- Approvado em ;) de setembro.
ràes.

1923 51 Propõe que sejam archivadas Da Commissüo de Orçamento e Conlai'!
as pel;as protocolladas sob
n. BO, 219 e 232. ApP~ol'ads em 6 de setembro.

1()?3 55 Propõe que sobre um oflicio Da commisstlO de Constilui,;ãO. Legislal;áo ~ JlIstiç.a.
do sr. promotor de jllst!ça
da comarca de S. Domlll- Approl'ado .,m 8 de setembro.
g05 do Prata, sejam ~olici-
tada~ informações e que se.
jam apresentadas cer.tidõeF
de I'arios documentos ne.
cessarios ao estudo e deli.
beração do assumpto respe.
ctivo.

1923 56 Propõe que sejam archivadaF Da commiss;lo de Orl;amenlo e Cont.as.
as peças protocolladas soL
ns. 192, 1(17, 198, 204, '217, Approvado em 11 de setembro
237 e 243.
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Transumpto Observações

1!l23 22í: Propõe que sejam archivadas Da Commissão de Orçamento e Contas
as peças protocolladas sob
ns. 630, 561 e 561. Approvado em 30 de juliJo de 1!l23.

19"23 22!) Propõe que um r.Jquerimento Da Commissão de Orçamento e contas
de Juvenato l\lilanez. almo-
xarife da Secretaria do In- Approvado em 30 de julho de 1923.
terior, seja archivado.
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