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l{clatorio , , . 
Quadros annexos ; . 
{)ua1lro tios projeclos da Camara iilicia!los em 1892, convertiüos cm lei cm 180!. .•••.••.•... 
Dilo dilo, dilo 1\0 18()3, idem, idem, idem . 
Ulto' dilo, üilo' em 18\Jl, retirados da discussão . 
Dito'. dilo, !lito: Clll U:;\l2, _idem, ideui, i.1lcrn , .. 
Dito, dilo, dilo, cm 180B, idem, idem, idem .. :.: .. t . 
Dito, 1lito, auo, cm 18\12, que 11c111lem ele dc.nsao . 
Dilo, dito, dito, em lHD'l, !IUC toram. convertidos o.m 101 :• •.•.•.•••..•..........•.•..•••.•.... 
Dito, dilo, dilo, em l8D1, 1111c foram retirados da drscussão ..•........•.......•••.•..•.......• 
Dito, dilo, dito, cm 18\li, que pcn~lc!n. de decisfí.o .............•.•..... ·: .•.•.•.•...•...•.••.•• 
Qna1lro dos projoctos do Senado, Iniciados e11.1 I8D3, que foram couvettídos cm lei ..••••..... 
Dito, dito, dilo, em 18\lil, que vendem de dc.c1sao : . 
Dito, dilo, dilo, em 1801, que íoram conycrt1dos cm. lei •• : .•..•••.•.••.••••••••...•..•••••••• 
Dito, dito, dilo, cm 1801, que foram retirado~ ªª díscnssão •.•.•...•.•••..•.•..•••••••.•.••.. 
Dito, dito, dito, em 18!) L que pendem de densa o . 
Qnailro dos pareceres dn commissão de representação cm 18\H •••.••.•••.••.••••••••.•••••••• 
Dito, díto, dtto, Je commercío, ídcm · · ••• • · • · .. 
Dilo, dito, dilo, tle obras publicas, idem .••...•..•.•••... ··•.······•·•·•·••····•·•··•·•·••··• 
D!to, ll\lo, dito, 1lc legislação, íücm · · · · · · · · .. · • · · · · • · · • • · • .. • • • .. · • · ·" • · · · · · · 
Dito, rlíto, dito, de jnsti1:a iclcm • • · · · · · .. · • · • · · · · · · • • "" • · • 
Dilo, dito, l11to, do orçaincnlo klem · · · · .. • • · .. • · · · · • • .. • .. • ·" · 
Dito, dito, dito, do camaras idem · · • · .. · .. 
Dito, dito, rlllo, de inslrnccfto, íücur.. ...••.•.• : .....•.•...•.•. ·············•················ 
Dilo, dilo, dilo, especial, ídcm · .. 
nuadro rlos reqnerimcnlos 1lc 18\H ••••..•.•....••.•••••...•..••••••.•...••.•••..•.••.••••.•• 
Quadro das inlli_ca.çli~s de 18\l·I. . 
Dilo, dito, rnoçoes, idem .....••..•.••..••...................•....•....•..................... 
Hesnmo elo mo\ imcnlo ilc projcclos . 
Dito, cliln, clito, 1le parcee;·es . 
Dilo, dilo, dito, de ~·1~q~ien'.nentos . 
DilJ, dito, 1lilo, de md1caçocs . 
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Dit.~,· <1.it?, dit.o, de moções . 
Oíllclos recchldos do Secretario do Iuteríor · · · · · · · · · · • • · · · • · • · · • • · · · · • · · · 
D!lo, (lito, d!lo, da A:.;ricnllura ~ ::::::::::::::::::: ·: •• · · · · "· · · · · · · · · · · "· "·· 
D!to, d!lo, dito., das Finanças · • · • · "· · "· · • ·" · • • • • • • 
D!lo, dito, do Senado • • • .. • • .. · · · · · · · • • ·" • • · · • · • · · • 
D!lo, d!lo, de Deputados .' .' • · · ·: • • • · • • • • · • · • • • · · • • • 
Dilo, diln, de camaras mnnicipacs . · · · · • · • · · · · · • · • · · · · • · · • • • · · · · Dito. dilo, de assemhlé1s mw1il'ipaes · · · · · · · · · · · · · · · .. 
Dilo, dilo, de conselhos dislrict;lf•s .. · · · • · · • · · • • · · • · · ·" · ·" .. · · • • • · · • • · · .. · ·"" • · · • • · · ·" · 
Uilo, dito rle divursos ' ,. · · ·' · · · • • '· • • · · · ·' · • · · • · · · · · · • • · · · · • • · • • · • • • · • • • · · · • · · · · • · • 
Hcpres~nt;l'/•es recclii1i:;~ • c·l;J · c'1 i ~c;~ô~::: .' .' .': .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .': .': .' .' .': .': · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
lle~r11.cr1111c1110~ de parles apresentados ua Cantara .••...•.••.•... : · • · · · · • • • • • · · • • • · · • • • • • · · • • • 
O!hc10s. expec11dos vela Camara ao Senado · · · · · · · · • · · • · • · · · · • · • • • • • ·" 
D!to, cl!lo, dilo, ao gorcr110 • · • .. • · .. · · · · · · · ·" .. · .. · "·" 
Dilo, (!1lo, dlto, a diversos.................................. · · · · · · ': · · · · · · • · • · · • • ·" · · · · · • 
C9m1111s?ücs permanentes <la Caruara .'.'" .. ' · • · · · "· · · .. "' · • · " .. " · fülas mlxías do Conzrcsso . . . 
J)itas pcrmanentés ªº seil:i1i1;::·::::::::::.::::::::::::::::::······························· 
Deputados cujo mandato extlucuíu-sc com a primeira le"islatn1"t · · • • • • · · · · · · • · • • • • · · · • • · • • • • · • 
Sen:iclores Idem idP111 klern º " ' · · · · · · · · "· · · · · · · · · · · · · · · .. · · · Dilo, dilo: ditii exli;l',Í1ir·SC·<Í0 ~~;;l· ;\·~ê~i{1;âá. ie,;i'si;1iü{ .. i . 

' " . o ti ' ••••••• : ••••••••••• ' ••••••••••••••••• 

Da Syno11se 

Synopso dos trabalhos da Carmra em 18'.ll ...................... ····························· 

1'1•ojeclos iniciados na Camara 

de 18DL - Estrada de Ferro de Ouro Preto ao I'cssnnlu 
ci~J 18'.l:2 (Sessão de adínmeuto] - Escola de aprendizes 1;1.iiÚa~·;,~· · • · · • · · · ·' · · • · · · · · • 
d!lO - Estrada de .Juiz rl1~ F1lra a Santa flita da.lacnlin"·t' ,. •··• ·• · ·· · · ·' · '·· · ·• 
d!lo - Estr.ada de S . ."lligucl do .Jcq1utinhonha a Theopl~ÍI~· · i>'ti~i1i · · · · · · · · '· · · · · · 
chto - Hcrrmwnto ele custas · • · · · · ·' • • · · · • • • 
ele 18()3 - Cadcir:Í primaÍ·ia ~H) ·,;~tii;i'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'"" · · · .. · ·" · · · "· · · ·" · · · · .... · · · · 
dito - Denominado ela cidade de Entre Hios ...... "· .. • .... "· "·"""" .. · .... 
d!l<J - Co11tra~to c9m a ÜJll.l(lalll!ia Estrada 1ie Vér'r() 'ri:i1~i:i 'ü ·~·1ii1:1s' •.•.•...••••• 
c11to - DPnom111·1ç·w dP V'l!Tts c1dadPs ' • · · · • • · • · • · · • • 
dito - i\!Óralori~ ,;o coÍle~lo~ do Saci'ai1i1;Üi1;: .... · •• .... • • ·" .. "" ·" · " .. ·"" 
dilo - Estr:1da ele Ferro de Ulieralia ao JU.o (:i:l1iti~ ·' • · • · · • • • • • · · ·' • · · · · · • • • · · • · • 
dpo - llccnrsos clcitoraes · :::: ~:' · · · · · .. · '· ·' · · · · · · · · · · · 
dito - Separação ue otlicios de justiça cm U!Jcraln · · · · · · · · • ·' · · · · · · • · · · · • · 
dito - creal'ào de cadeiras lH'i111·1rhs ' · · • · • · · · · · · · • · · · · ·' · • · · · · · • · • • 
dilo - Direitos solJrn produdos '1a1;tc~~ .. " ·" · .. ·" .. " .. · .... • .. " • · · · · ·"" .. • 
dito - Seca>cs clcitoracs........... · · · · · · ... · • · · • · · · · .. · · "· · · · · · · · · · • • • • • • .. 
dito - Con\·ers:lo de cadeiras primari·i~ · · • · • · · · · • · • • · ·' • · · • · · • • • · • • • · · • • · · • · • • · • 
dHo - Estrada de Ferro (lo Piau a S:rn't;t · ii:triJ;t;.;\· ;1~· iú~· N~Ç~ · · · · · · · · · ·' · · · · · · · ·' 
dito - Crcaç:lo d1J cadeiras primarias. · • · • • · '' • ·' · · · • • · ·' • 
d1~ s~,ssão cxt~aonl!11aria ele 18ü3 - Liccnç;1· ;1;; r~~1:1:i'v'i~ ;,~· ~·ri;1;j<;s 'tio' ;,;1;'.;.;;;1;ciiió · · · 
( 9 18J1 - Alwnaçao e liypol11eca de posses de terras....... ·" 
d!lo - Hemo1;<10 de juízes de direito de prirnPira cnlranci·i • • · · • • · ·' ·' • '· • · • • • • • • 
d!lo - Tra11sfercnci:i d•J cadeira primaria •••• -...... ' • ·' · '· · · • • · • • • • • • · • • • • 
d!lo - llludança ele 11011Jr~ de vi lia de (;narar·i " .... " " .. "" • • • • · " .. 
dilo -- Conversão de carie iras prirrnrhs ' .. " .. " "" · • .. ·" • " " " 
d!to - Auxilio ao Externato de Pit;111•;1·1y' · ·' · .... · .. """ · · • · · · .. · .. · . 
dito - Crea1·:10 ele cotonias conec<:imÍ'-tcs' · · · • · · · · · • · · '' • · · · · · · · • • • • · · · · · · • · · · '·' 
d!fo -Trausfcr~ncia de cadeiras prim:1riàs'.'.'::::::::::::::::::::················ 
dilo - Navc.,acao do rio S. Francisco · • • · · · · · · · '· · · · • 
(11!lo - Vencfinentos de professores' 1ío;.;,;:~ii~i:i~ 'ê '1i:1;> • · Ít;irir;·ii1~i·is · · · · · · · · · · · · · · · 
e ilo - Edilicios para Escolas Norn1ws ' · ' · • • • • • · • • '· · · • · 
'.)!lo - 1;rnlilicaçilo a delegados e s1;il~l~le:,'.;ii,); ;1'e' ·l;,;Üéi':i • · · • · • · • '' · · • • ·' · '· · · • • · 
d
u!IO - Augmcnto prnvisnrio d1) vencimeirlos a [1111ccio1n'r'io~·· .•• ' .. ' .•• '' .. •••• 

l ~lo - Crca1;:10, trausrer1Jncia e co11 versão de cadPiI"tS ' '· • • ·' · · • ·' • • · · ·' • ·' 
'.,1to - Orga11isa\'.:1o dos corpos militares !lo Esla1Ío' .. 
ullO - FiX:ll':10 da ÍOl'I'.;\ pnillie:t Jl:tl'a 18'!5 • • • • • • • • •' • • '' • • •'. ••· • • •' • • • • 

• • . ' •· •••• ~ ••••• 1 •••••••••••••••••••••••••• 
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(lc 1sn.1 - Diplomas de normalistas aos professores das Escolas Normaes ••••.••.••.•• 
dito - Ponte sobre o rio V1~rrnelho . 
dito - Escola Agricola em l\io 3Ianso . 
dilo - Jllollilia para o Fornm 1!0 Pomba · 
dilo - Crcac:io de companhia. de menores artifices militares ..•••.•.•...••••..••• 
dito - Heorga11isação da secretaria da Policia •••.••••.......•••.••••• , .•....... 
dilo - Escolas Agricclas cm Oliveira e Entre l\ios ...•.•••.•....•..•.•••. , .•••••• 
dilo - Auxilio a Escolas Norrnaes municipaes . 
dito - Jnslitnlo A~ronornico de Thcophilo Ottoni. . 
dito - Estrada de Ferro tio Bello Ilorisontc a llarnhuhy .. 
dito - Or~:amcnto para 1805 •..•..•........••....•.•.............•••...•.......• 
dil6 -- Li11ha de correios para o Norte do Estado . 
dito - 1.iciJ11ça ao juiz de dir;)ito de Cataguazcs .. 
dito - Concessão de diplomas de normalistas . 
dito - G rali li cação da q 11inta parte a professores ...•....•.•........•.•.••••••.••. 
dito ·- Snhvcnção a Seminarios •.•• , .•.•.......•.••.......•..••..••..•......•.• 
dilo - <Jnart.el para o 2. · corpo de Policia . 
clito - Yencimenlos de proressores de desenho e musica das Escolas Nonuaes ... 
dilo - A1Jgmc11t.o e auxilio ao collegio ile Diamantina •....•.•.•..•.•.....•..•..• 
(lilo - Auxilio para agua polavcl cm Pouso Alegre .. 
dito - Imposto llrJ 11 ansmissào 'inlel'·l'ivos . 
dilo - Ycndlllenlos dos professores tlc gymnastica <las Escolas Normaes .. 
dito - Estrada ele S. ,'1iguel tio .lc11uilinhonha a Theophilo Otloni. •..•.•...•..••• 
dilo - Estação agronomica em Cunello . 
dito - Auxilio ao hospital de Ouro Fino • .. 
dilo ·- Economia rnral do Estatlo . 
(IILO - Auxilio ao hospital do llio Preto . 
dito - suppressào de conselhos <lisli"ictacs .. 
dito - Yenda de edilicio publico cm Itajuhá . 
dilo -- Creação de cadeiras primarias .. 
dito - Construcç:io de pontes . 
dilo - Ca(leia da ci1.lade eh Formiga . 
(!ito - l'onlc sobre o rio Salinas . 
dito - Ponte sohre o rio Pardo . 
dilo - Heorganisaçiio da secretaria lla Hel1w:10 ....•.•.•...•.••....•.••.........•. 
dilo - Yara de juiz de direito cm Juiz de. l<'1íra . 
dito - Contracto para apanhamento de (!chales da Camara • .••••. 
dilo - Circttmseripções eleitorac~ . 
dito - Licen~'.a ao cscrivào de orphãos ele 1\lontes Claros .......••.....• ,., . 
clilo -- Estrada de [erro do llcllo Ilorisonto a Santa llarhara .. 
!lilo - Auxilio a Seminarios • . 
dilo - Yilalicicdade ele fnnccionarios pnhlicos ..••..•.•..........•..•..•.•••.••.• 
clilo - Cadeia cm S. José do Paraizo . 
dito - Estndas (!e ferro do Turrn a Ilhséo . 
dito - Archirn l'ublico i.llinciro . 
tlito - l'roville11cias para tratamento de vinhedos· ....•.••••.•...•.•.•.....•.•.. 
clilo - Ycncinwnlos 11.is empregados da secretaria ela Camara . 
dilo - Hcparliçfw de Estatistica .. 
dito - Hevoga1;.:lo do art. 2G·1 da lei n. '11 .. 
dito - I11rle111nizaç:1o de adiantamento a trahalhaclores azi.aticos ••.•••••......•.•. 
dilo - Licenç:i ao escrivão de orphàos ele l\lanlmassü •.•.••....•......•..•••.•... 
dilo - !\amai reneo de l'itanguy . 
ili lo - l'rorogação (!e prazo para exames linaes nas Escolas Normaes .. 
dito - Dcsincornpaliliilisação de professores publicos para os cargos (!e (lcpula- 

dos e scnailores ,. 
dilo - Formai;.fto (lo culpa cm ·processes crimes •••••• • ••••.•.•••..•.•.••.•..••.• 
clito - Creai::"10 tle cadeiras primarias . 
dito - \'ara' ele juiz d<J direito em .Juiz do Ftíra .....••.•.•..•.•••...•••........•• 
(!ito - Crea1;:10 do carkira primaria : .. 
dilo - Idem •·•··•·••· ·••··••·•· •·· 
dito - Estrada de ferro <lo Porto Norn do Cunha a Hio Panlo ..•.....••..•..•.•.. 
dil.o ·- Alistamento eleitoral. ·· .. · .. ··•··· .. ···· .. 
dilo - Contracto com a estrada (lc ferro llo l\Inzamhinlw ...•..•...••..•.•••...... 
dilo - Crea1•ffo ele cadeira pri111ari:i · · · · • · • · • · · · • · • · • · · · · · · · · · · · · · 
elilo - Estr:Írla du feno de Vi lia Nova d.o Lima .••....•...•..•........•..•.....•. 
clito - Licença ao l.· lahelliilo de S. Gon~'.a]o do Sapucahy . 
dito - Ponte sohrn o rihcirão 1!0 Cararnona • • 
dito - lnlorprelac:lo do art. 3() da lei 11. 72 .. 
dilo - Credito péira as o liras ila Alfa1111ega de .Juiz de Fóra ...............•...... 
dilo - Orticio prival.ivo de cscriviio (!O jmy em ,Juiz de F(ira .•...............•.. 
dilo - Allera•;fto (lo art. 1. • 11. 1, da lei 11. 4G .. 
dilo - Contracto com o Banco ln1citHlor tle Melhoramentos ....•...•.•..... · .••••• 
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N. 88, de 1891 - Creação rle cadeiras primarias . 
N. 89, dilo - Estrada de ferro (lo Gandarella · . 
N. 90, dito - Licença ao tabellião de Piumhy . 
N. 91, dito - Cotrcío-servente na Junta Commcrcial. . 
N. 92, dito - Crcacão <lo carlelras primarias . 
N. !13, dilo - Curso de agrimensura rias Escolas Normaes ...•..•......•...••.•..•..••.• 
N. !H, dilo - lnelulto de pena ao ex-juiz ele direito ele l'hlladelpnía .••.....•••.•••.... 
N. !J5, dito - 'Iransrerencía de cadeíra' primaria ....•••....•..•................••••••... 
N. 96, dito - Croação de carleíras primarias . 
N. !l7; dito - Auxilio aos institutos de Ouro Fino e Pouso Alio ......................•.. 
N. !l8, d!to - Crcação de cadeiras primarias . 
N. 99, dito - Idem .•.•.••••.••.•••••••••••••....••.•• ••·••· .......•••...•...•..•••..•• 

Projeetos iniciados no Senado 

N. B3, cio 1803 - Applicacão elos saldos das snhvenções :í Escola ele Mi11as ...........•••••. 
N. 35, dito - Auxilio· ao Gynmasio do Norte . 
N. <!7, dito - Convcnsão do cadeiras primarias . 
N. B8, dito - Unificação dos contractos com a em preza Via~'.fto do Brazil. ........••..•. 
N. BD, dito - Converção ele urna cadeira primaria cm Diamantina ...........•.....•.•• 
N. '10, dito - Subsidio ao Presidente do Estado . 
N. H, dilo - Escola Normal cm Cataguazes .. 
N. 42, de 18D1 - Crcarão de 15 cadeiras ceutraes . 
N. ,13, dito - Diana aos Ilscaes ambulantes . 
N. 'U, dilo - Premíos aos [ulzes ele direito . 
N. '15, dito - Estrada ele ferro do Pcçanhn .is divisas do Espírito Santo :: 
N. ,JG, dito - Estrada ele ferro cio Trino à Cachoe1ra cio Campo ..•....•...•.....•........ 
N. 47, dilo - Passagens a Immlgrantes · . 
N. •18, d!lo - Snh~i~lio aos membros do COJ~f(rcsso : .. 
N. -l!J, dito - Auxillo ao curso annexo ela Escola ele Minas •..•.•..•..••...•• 
N. 50, dito - vara de juiz de direlto em Juiz. ele!. Fóra : • ::::::::::: 
N. 51, dito - Concursos para comarcas de pnmctra cntruncín .••••......••.....••.•••.• 

Pareceres de commlssõcs 

PAGINAS 

155 
156 
rso 
15G 
I51i 
157 
157 
157 
157 
rss 
158 
rss 

.. 

lül 
l•il 
ioi 
1G2 
LG2 
1G2 
Iei3 
167 
1G7 
lli7 
IG7 
lG7 
lG8 
1G8 
168 
1()8 
ins 

RELATO RIO 

Dos tra~alílos da Camara dos Ue~utados 
IlnrantB a 4" SBSSãO fia l' lPi[islatnra, Bill 1894 

Ns. 1 a 123, ele 18DL • 171 a 2<H 

Uc11ucrimcntos de de pu t.a do s 

Ns. l a 5, ele 18DJ 207 a 208 

Indicações 

Ns. 1 e 2, de 1so1...... ....... ..... .... ... ...... .. .. . .. .... ... .. ... . ... .. . .. .. . ... .. .. . ... 211 

Ns: I e 2, de 1801......................................................................... 215 



ExM.0• SRS. - Com o fim de cumprir a disposição do§ 14 do art . 5.0 da re- 
solução n. 5 jà tive occasião de me dirigir a vós expondo succintamente ó occor- 
rido na Gamara dos srs. Deputados durante a primeira legislatura. 

Em obediencia ao§ 6.º do mesmo artigo venho agora relatar-vos com um 
pouco mais de mmuder:cia os t~abalh.os q~e occuparam a attenção . desta Camara 
durante a quarta e ultima sessao legislativa, que teve legar em l8M. 

Na forma dos arts. 17 e 18 da resolução n. I, que completam os ar ts. II e 
13 da Constituição Mineira, deviam começar na Gamara, a 18 de abril', os traba- 
lhos preparàtorios par~ a quarta sessão do _Congresso, occupando as cadeiras de 
Presidente e Secretarios aquelles srs. que tivessem exercido esses cargos dtn.•a11- 
te a sessão anterior. 

Não se achando presente ainda nos dias 18 e 1\) os membros da mesa, occu-. 
pou a presidenc!a n~sses dias o sr. Eugenio_de Salles, Secretario encarregado do 
expediente, e assim ti veram Jogar as duas pmne1ras sessões preparatortas. 

No dia 20 compareceu e assumiu a presidencia o sr. Ottavio Ottoni, Presi- 
dente da ultima sessão ordinária havida em 1893, e continuaram assim as sessões 
preparatórias ató. o dia 2:3, quando, yerificad~ numero legal nas duas Oarnaras, fo- 
ram dosiO'nados dia e hora para a installação do Congresso. 

Em 2-1 de abril, sob a presidencia do sr.. Ottavío Ottoni, teve legar à sessão 
solemne de installação do Congresso, tendo sido portador da Mensagem Presíden .. 
cial 0 sr. dr. Francisco Silviano de Almeida Brandão, Secretario do Interior, que, 
na forma do regimento, foi recebido e levado ate ú porta do edifício por uma com. 
missão composta dos srs. Duarte da Fonseca, Bueno Brandão, Leopoldíno dos Pas .. 
sos, Pedro Drumond e Costa Sena. 

Foi a sessão presidida polo sr. Octávio Ottoni por não ter comparecido oPre- 
sidcnte-o sr. Blas Fortes, já eleito Presidente do Estado. 

Lida a Mensagem e tendo se retirado o sr. Secretario de Estado, com as for- 
malidades do estylo, foi declarada installada a quarta sessão da primeira legisla- 
tura do Congeesso e separaram-se· as Gamaras parn entrarem em sons trabalhos or- 
dinarios. 

Durante os tres mezes de sessão reuniu-se o Congresso cinco -vezes. 
s. e. 2. 
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A primeira deu-se em 1.0 de maio, sob a presidencia do sr o t . 
Presidente da Camara, e foi convocada para o fim de ele"et·-~e · c. avio. Ottoni, 
d · "tt• b 1 l 7 l t> • a comn11ss10 ~via emi ir parecer so re as e oições (e l e março para Preside. te : < que 
sidente do Estado. n u e vice-Pro- 

?ara este fim, ab~L'ta a sessão, foram re~obidas e apuradas as cedu . , , 
Presidente declarou eleitos membros da commissão, nu fonn:' do . las, e o sr. 
1 · 1 it 1 A t · · G · ' ren-unento l· 01 e ei ora. , os srs. u orno Martins, ama Cerqueira, Uoillí.:s VaU· 1 r: e e a 
Eduardo Pimentel, Gomes da Silva e Manoel Alves, mandanclo eu. ac ao, Dutra, 
fossem entregues as authenticas da eleição que ia ser verificada. 1 e a estes srs, 

A s~gunda teve legar em lô de maio, sob a presidencia do se t , • • 

Costa, vice-Presidente da Gamara, e foi convocada especialmente p.ai"Ieixen·a da 
o parecer que havia sido elaborado. a receber-se 

. A terceira, ainda presidida polo sr. Teixeira da Costa, foi convoca . 
dia 17 de m.aio, com o fim de ser di~cutido e votad.o esse parecer. da para o 

. !;fosse dia, aberta a sessão e dispensada a leitura do pal'ecer ... . 
sido impresso e distribuído, entrou elle em discussão, que encerro~-s~u~ ja d lmha 
e foi approvado, tendo sido em seguida proclamados -Pregidente do ~:t~ ebato, 
dr. Chrispim Jacques Dias Fortes, a quem se officiou de prornpto s.a o, 0 s~·· 
dente, o sr. senador João Nepomucsno Kubitschek. ' e vice-Pres1- 

A quarta sessão abriu-se em 2~J de julho o, na forma da c<mvocac·- t 
por fim unico approvar-se a acta da sessão anterior. ' .-<Lo, ove ella 

A quinta, finalmente, foi a sessão de encerramento que teve lo"'ar 9 
julho. 0' em A de 

Fóra dessas interrupções traba1haram as Gamaras seuipr., :.;üpa.ra!h· ie t d 
de a sessão de insta lhtçcto. e •1 n e os- 

Como determina o regimento, nas duas primeiras sessões da Camai-, . 
tratou d.as ~leições da i;nesa e das commissõcs permanontes, •'omeçando ~s'\~obse 
lhos ordrnar10s na terceira ses~ão. ª a- 

. Estas eleições, por0m, nffo pl'ova lece1·am d nt'clll tn a ses:>ilo, cr_)mo prcscrov0 
regun~nto, porquanto, motivos de ordem publica determinaram modificacõe, J .° 
orgamzação das commissões. "' s na. 

.Embora sacrificando a ordem chronologica dos factos, passo a indicar-vos 
modificações que se deram e os motivos que as determinaram. ª5 

. Em 4 de maio, tendo o sr. Simão da Cunha renunciado seu mandato e ff 
c~o que mandou à Camara, ficaram vagos os cargos de l. • supplente dos s~~r~t i- 
r10s e de membro da commissão de obras publicas. a- 

. Para o primeiro desses cargos foi eleito o sr. Bernardino de Lima em H d 
ma10, e para o segundo foi eleito o sr. Souza Moreira no dia 15 desse' moz e 

No dia 9 de maio foi acceita a renuncia que foz o sr .. João Uraulio de ºme 
bro ~a commissüo de saude publica, tcrido sido essa vaga preenchida peld sr Le~i- 
poldmo dos Passos, eleito no dia immediato. · ' - 

Tendo sido acceita om 12 de maio a renuncia, que fez o sr. Octavio Ottoni 
do cargo ~e presidente da Camara, em 14 desse moz foi eleito para esse lor.ar ~ 
sr• Frau cisco Salles. 

0 

C_om_ esta eleição ficaram y~gos os c~rg~s de vi:c-Presidente e de membro das 
comm1ssoes p~rmanentes de lcgrn~ação e Justiça, assun como das commissõcs mix- 
tas, de pecuho legal e de orgaruzação do trabalho. 

~stes dois ultimos cargos continuam vagos, tendo sido o primeiro isto e 0 
de vice-presidente, preenchido pelo sr. Teixeira da Costa, o se<tur1do isto e 0 de 
dembro ~a commissão de legislação, pelo sr. Vfriato Mascarenh~s, e ~ de mdmbro 

d
a co~m1ssão de justiça, pelo sr. Bueno Brandão, todos os trcs eleitos no dia 15 
e maio. 

Como, porem, o sr. Viriato Mascarenhas declarou-se incompatível com o cargo 
para o qual foi eleito, repctiu·se a eleição no dia 22 de maio quando foi o sr. Ber- 
nardino de Lima proclamado membro da referida commissão de legislação. 

Na mesma º";cu.siilo em que se preenchiam as vagas deixadas pelo sr. Fran- 
c'.sco Salles, correu eleição para completar-se a commissã'.o mixta <le privilegios, 
tendo sido eleito, para prcenc11er a vaga existente, o sr. Sabino Barroso Junior. 

Pela eleição do sr. Teixeira da Costa ficou vago o logar de l .ºsecretario, para 
o qual foi eleito o sr. Ribeiro de Oliveira, em 18 de maio, o que por sua vez de- 
terminou a vaga do cargo de 2. • secretario para o qual a Gamara elegeu o sr. 
Faria Lobato no dia 19. 

Esta ultima eleição deu Jogar à uma vaga na commissão de agricultura e, 
11ara preenchel-a, foi eleito no dia 21, o sr. Viriato Mascarenhas. 

Tendo o sr. O lega rio Maciel se ausentado, cqm os srs. Octavio Ottoni e Simão 
da Cunha, para tomarem assento no Congresso Nacional, deixou elle uma vaga na 
commissão de obras publicas e outra na commissão mix.ta de limites. 

A primeira foi preenchida polo sr. Teixeira da Costa, eleito no dia 23 de 
junho e a segunda acha-se aberta. 

Além destas nenhuma outra modificação houve nas commissões da Camara e, 
tendo-as cm vista, nqanizci o quadro que adiante V('l'eis. 

Em sessão d0 7 <le maio foi lidu à casa um officio em q uú o sr. deputado Ro- 
drigues Chaves participava ter assumido o cargo de dircctor da Escola Normal de 
Arassuahy; pel: q uo foram 1·econl10cidas vaga'> esta cadeira bem como a~ d s srs. 
Octav o Ottoni, Okgario I\faciel e Simão da Cunha. 

ContimF1ram normalmente os trab:1lhos das duas Camaras durante a quarta 
sessão, tendo sido 'otad'JS e enviados i0I sancqão os diversos projectos cuja lista 
vos apresento nos quadro> que fazem parte d'este trabalho. 

Era minha intenção aprec:ar aqui os trabalhos da casa em relação a cada 
uma das tnaterias; porém, como essa apreciação consta das synopses na casa das 
observações, deixo de fazel-a para não vos fatigar a attenção. 

No breve relatorio, que vos apresento em outro volume, dos trabalhos da le- 
gislatura, jà vos dei noticia das modificações que soffreu o Regimento Interno da 
Casa, bem como das disposições de lei que lhe são subsidiarias. 

Tambem nesse trabalho, dando conta do movimento dos projectos convertidos 
em lei, submetti à vossa apreciação, em fürma de lista, uma classificação das leis 
emanadas do Congresso durante a legislatura. 

Este quadro deixo de reproduzir aqui para evitar trabalho supcrfluo na Im- 
prensa Official. 

Como complemento d'estc.rclatorio devo dizer-vos que a secretaria da Gamara, 
organizada pela Resolução n. 5, continúa com o pessoal constante do quadro an- 
nexo à essa Resolução, e que, na fórma do art. 22 .. n. l, da Resolução n. l, a 
mesa da Camara, cm sua ultima sessão, firmou contracto com o sr. Arthur Ro- 
semburgo, de accôrdo com sua proposta que foi preferida a outras apresentadas, 
para o apanhamento de debates da Gamara durante a primeira sessão da segunda 
legislatura, tendo deixado à mesa que for eleita o direito de contractar esse ser- 
viço para as outras sessões. 

Tendo oomcçado os trabalhos desta sessão legislativa no dia 24 de abril, em 
-virtude do art. la da Constituição Mineira teve logar no dia 24 de julho a sessão 
de encerramento da quarta e ultima sessão da primeira legislatura do Congresso. 

Na forma do art. 51 da Constituição cit. deixou a presidencia do Estado, no 
dia 7 de setembro, o sr. conselheiro Affonso Augusto Moreira Penna, tendo te- 
rnado posse perante o Tribunal da l~elação, nesse mesmo dia, o sr. dr. Chrispim 
Jacques Dias Fortes. 

... 
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Pelo so. dr. Bias Fortes foram nomeados os srs , dr. Henrique Augusto de 
Oliveira· Diniz, dr. Francisco do Sá o dr. Francisco Antonio do Salles para os car- 
gos do Secretarios do Interior, Agr-ioultura o Finanças, tendo sido convidados a 
continuarem a prestar os seus .serviços ao Estado, nos altos cargos de que estavam 
investidos, os srs. dr. Alfredo Pinto Pinto Vieira de Mello-c-chofe do Policia, e dr. 
Arão Reis-c-ohefe da commissão constructora da nova Capital. 

Encontrareis em seguida a este rolatorio o faseudo dolle parte integrante qua- 
dros contendo em resumo os trabalhos da. Gamara durante a sessão o listas das 
commissõss que existiam 1i01' ;:;,3c~si~;; de c:~C&i'f~;;;;;~t~. 

Como proscrevo o art , 21 § :J. º do regimento ficou encarregado do expediente 
da pamara· no intervallo desta para a próxima sessão legislativa independente de 
designação especial, o sr. Secretado dr. Bernardino Augnsto de Lima. 

E' o que tenho a dizer-vos sobre os trabalhos da quarta sessão da primeira le~ 
gislatura. 

Da synopse, Qn_~ adianto vereis consta detalhadamente o movimento desses tra- 
balhos. - 

Secretaria da Gamara dos srs . Deputados do Estado de Minas Geraes em 
Ouro Pro to, 15 de outubro 1895. -O chefe da primeira secção. - Jaão Baptis{a 
de Freitas, 

., 
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Prt\3'"·'~· ,., 1,~1,.\,1•lo" ?.1a Can\:n•a elos n(~putatlo!'l n o s tr-e s 1)l•imeiI•a,o1 auno s tia 11ri- 
m e í r-a h;!Jislatu1·a, 'lllc io1•.t1n convct•ti<lo.i cm lei cm lH!)'i 

"~°"·=======~============ _-,- .., 
,::::: ~n 

~·:: g 8~ª , e•,.., 
;( - 

~- ---~--~~~~~~~~~~~~~~~· 

';27 

:Sl'JIEllOS E IHTAS DAS LEIS 
OD.JECTO 

Estr:i1l:t de Ferro 1k .luiz <lc F1)ra a Santa 
Bila tl:t Janili11~;a Lei IL S':l, de 20 1k jnnho de 18Cl1. 

l\cgirncnto 1lc custas ...•...•...........• Lei n. 105, 1lc 2-1 de julho 1\e 18'.lL 

:.lnralol'ia ao collcelnr <lo San·amcnto 
para solver seu <lehito Lei n. ClG A de 17 de julho de 18'.lL 

l8'.lcl Eslra1la ilc Ferro 1le l111eraha <i margem 

l 
dircil<~ do l\iu,(;_.·.1rnk.~ .•. _ •....... :··.· Lei n , s~, de 1.' de junho de 18'.ll. 

lSCl:J Scpara1;ao <ir) r.dlI1;1os de insl11:a rcnn1rlos 
1 1;111 !JIJ•;ral1a Lei n. S:!, de 21 <lc maio de 1891. 

Jf:n:l llsen1:ão d<) direitos sobre 1n·n1!11dos la· 
cícns Lei n. so, Llc ~!3 de junho lle 18'.lL 

1813 tNumcro rlo eleitores cm cada sr.'r:r·[io elei- 
toral : lei n. 80, de 2t 11c maio de 18'.)L 

'1·1 13'.J:i Eo:lrat!a ile Fr·rro <lo ramal tllJ Pi:·lll a 
santa Barbara do Rio Novo Lei n. U5 A, de 18 de julho de lSCll. 

22 18'.):l 

'11 lS~r! 

!.:5 J~)1JJ 

37 

41 

i::n:; Liccnr;a :10 cscri vilo 1lc orpl1<°LOS rlo Sa· 
n:rn1c11lo, ípruj•:ctn inkiai!•) na s•:ssão 
extraoniinaria em Barb:tce11:1.) •...•..• Lei n. 87, de U t!c junho t!c 18'.H. 

., 

.J 

p1•0jcchHi ·anieia1los na Cnmara tl<l"4 Dcputatlo,o:, nos ll't'!il primeiros annos da 
· p!'imdra lc'!Jisl1tlnra, lfUC ioram retil•atlo!!!! da cli,.cu,.sào cm 1H31- 

~~r-· 
..... 
~ ;!.: 

·n-::,, ~ 
~~3 
~ ;': ~ 

. ':,1;r, 

)JOTll'O 1'01\QUE FOll.rn l\ETIIUD'.lS 01!.JECTO 

~· 
~ ~l;\slr:~::~;e Ferro de Omo Preto ao J'ei;a- 

nlia Hejr"ilatlo no Sena1!0. 
2G 18'1'2 Estrada <11; rorlaw•m 1!1J S. fü~nel do .lc· 

q11ilinho111ia a rl1cophilo Otl<mi ....... l<lem. 
18 un:i C:Hleira primaria Jl(J t•l'llh:\1) mnnicipio do l'cr.:anlia ..•.............•..•...... Heprorlnzi1!0 no de n. H <lc 1SD1. 

20 18'J3 ~llul:rnea de 110me tl:i cirlarl·l de Entre l\ios.' .......•...•...•••............... Preju1lic:ulo pela rejeição elo de n. :.>-!. 
21 rn~:l t'.onlraclo eom a Companhi:t Eslr:t1la tio Ferro Bahia e ~li11as .•................ Archiva1lo em virt111k tia approra1:uo do parecer n. 12 

~lu<lan1;a 1l1Js nolll<!S de <liV1Jr;;::s eid:,1!r~s. llejcilado 11a Camara. 
l\c•·.11rsus lei l.oracs ...................••. Hcjci lado no Senado. 
t:rear;ilo de ca1kiras prirnarias Hepro1!nzido no de 11de18Cll. 
Dcd:1r:111t:o mixtas 'arias carlr•ira-; pri- 

maria-; Idem. 
1G u::1:\ Crc:1ç.fo 1le cariei ras primarias l1lc111. 

';2,I rn'.l:l 
28 1 ~ ;~}:_~ 

3G J:31.m 
1" JB'.i:l 

• J 

- s. e. J. 
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Pro~ccto~; iniciados no. Camara do,.; De1mtado:!I IlO!'! t1•c!1 1n•imeil•o!J anuo" da. pi·i- 
me.ír-a lc!Jiiolatu1•a, 11ue tendo tido andamento cm 1HU1', pendem de decisão 

180~ s 1 

1 

1 

OJJ.JECTO ESTADO 

.llan11teiJ1:<lrJ ria Escola de Aprendizes :Ili· 
Iitarus 1J1rojr•1·t11 inil:iarlo nn sessão de 
:uliau1•)11fo da primeira ordinaria] •.•.. Pende de parecer para terceira diseuss:io na C1m:na. 

ProjcefoH Iniciados na Cn m a r-a do!-& Hcputndo"' do E~tatlo de )1ina~1 Gc1•acs, em 
lUH'á, que ioram eouve i-t.ldox em lei - ~ 1------- 

"' <ill.JECTô ~ ~ 
;c. 

Nt.:mmo:; E IHTAS DAS LEIS 

,1 .llurla1J1;a 1k nome <la villn de Guamrá ..... Lei n. 81, de G de junho tio l8GJ. 

G .luxilifJ ao cxleruato mnnictpa! de PItan- 
;.:ny Lei n. ~J.s, de 2;l dr) julho de 18'.H. 

13 .\ugrnenlo provtsorío de vencírucntos aos 
rúncctonános puhlicos Lei n. GO, d1J :!:l de junho de lS'.ll. 

1'1 Crca1;f10 e transtereucia de cadeiras prima- 
rias ,Lei n. 1013, do :u do julho de 18'.J!. 

15 Orµaniza1,:;'io dos corpos 1k policia ..•.•.•.• Lei n. 112. de ~:3 ele julho cio 18'.'H. 

lG Fixa1:ão de força pulilicn Jrara 18'.J;J .....•.• Ld n. Dl, de lG ele julho de 18'.).J. 

19 Escola Agricola ern Hio ~l.111so ••.•.•.••••• Lei 11. 11-1, dr) :6 de julho de 18'.l·l. 

20 l\corganizaçiio da secretaria da Policia ..... Lei 11. 101, de 22 de julho de 18!) 1. 

2:1 Escolns Agricolas 0111 Oliveira e Entre Illos Lei n. 103, de ;?J de julho de 18'.ll. 

1 . 
25 rnslilulo agronomico crn Tl11~r1pliilo Ottoni. Lei n. 113, de 2G dr) [ulho dn JS!ll. 

-1 

1n 

NfülE!tlJS E llA'L\S DAS LEIS Oll.JECTO 

2 ·7 ()1·e· .. ·•111c11lo da receita e flxae;ào tl<t despcza J 
' Lei n. 107, <le :!G dr: jnl110 de lW 1. 1;ara 1s:l5 ..•....•• • • • · · • • · · · · · · · · · · • • · · · 

I · 10 J·111·z (lc d1'1·e"tlü de Calar0ruazes ... Lei n. 86, do 7 clr) jn11l10 drJ lS'JL 20 ,lCCJle.':t ; · ' · 

40 !Eslar::io ar~ronomica orn Cun•"lln L•)i n. 101, rle :.'·l rir~ j11ll10 11•• lS~LJ, 

M Suppressào clr• e·on,;"illfi:i dbtrict::•''' nas ,,,;. 1 
· rir''' dos municípios e alleraçoes da lei ,· ! 

n. :! Lu n. 110, de 21 tle jl!llio de lS'.l·. 

45 Vcrnla elo prcelio cm <rue funccion:u_n o_iury . 
e 0 trihuna! corrcccional cm Il:l]nha .•.• Lr)1 n. llG, d•) :n 11'! julho de 1S'J1. 

•. ~) (.'.',·P,'H,:i\o do calleii-as primarias cm varios " 
''" - J lei n 115, do 25 de j11Jlio c1.; l8ul. ponlo;; do Estaco · • .. •• ' · 

· • ' , " f PÍ ll 100 llP 2:) llc jnl110 lk 18\H, M Circumscnp1,:ucs cletlor:w,,. • • · · • • • · • · • · · · • ,, • ' , 

55 Licença ao escrivão ele orphi\os de Montes ' 108 llc ;H do julho de 1801. 
Claros .••• • • • • · • • • • • • • · • • • • • • • · · • • • • • • · · Lu 11 

• 

"7 ·\t1x1·1·t1)s aos SPrninarios de Marianna e Dia· . G 1 l'i'l' 
., ' , . . , LPl Jl 9 e, de 21 de julho ( () '' 't. rnanlina ••.•.•.....•....•••.•••••.•••••• , • 

m Acquisição de prodnctos chirniC\lS e :ippa· f.c1' 11 92, do 1l <le 1'ulho ele 1804. 
reli tos para o tratan1ento do vrnhcdos... . 

G:I Ampliação aos empregados desta secretaria 11• IJ', de l'.J ele i·unho de 18'.H. 
ela malcria do projcclo n. 13 .•••.•••.••. l\osolução 

CG lnrlemnisação. 1!e passagem paga aos tra!Ja. m~, de :l-í ile julho <lo 18'.H. Jhadores azial1cos....................... Lei n. 



!!O 

"' o a 
::i 

"1--- 
ü8 IConlraclo com a companlría ()1~slc de ~li nas 

no torante ao ramal de Pilangny ..•••••. 

NUl!El\OS E JHTAS D.\S LEIS on.JECTO 

Lei n. roo, de 21 do julho de is». 

8·1 Credite para a conclusão das olnns do cdi- 
licio·da alfandega em .Juiz de Fúrn ..... Lei n. D'.J, rle ;21 julho ele 18'.J.J. 

=========~========--::::.:,;::.:::::=:= 

ProJecto~ iniciatlo~ n n Camn i-a .Jos H11put:u]o"' elo F."'ta1l"' 1lt' :\linns Gerac 
tUU-'.: e qu e foram retirados da disl!n~sào s, em 

)IOTIH) l'OH(.)UE FO!LDI HET!!UDOS ll.\ DI~cvss.\o OllJECTO 

:J 'l'ransfcrcncla do cadcí ras pri marias ...•.•• ítcprcduzido no de n , l J. 

5 Conversão clc cadeiras primarias ...••••.•. / Idem. 

8 '''"""'""d" rlc cadelras pri marias ., ., J <km, 

1 l Constrncçãn ele prerlios para Escolas xor- 
maes Hejr;itado na Camara, 

17 Concl'ssi10 cl~ diplomas de normalisla aos 
professores das Escolas Xonuaes ......•• Idem. 

18 Construcçãn ela ponte sol1re o rio verme- 
1110 Idom • 

20 .mvlllo para rompra tlr; niohilla para o 
Fornrn ela cidade do l'u111li:t •••••••••••• l1le111. 

21 Crcaç;io do cornpaultias ele menores atllll- 
elos militares Idcm . 

.:!I Auxilio a escolas nortnacs munlclpaes .•• ,. Hejeila11o no Senado. 

!!l 

~~========================~======= 

OB.TECTO 
)JOT!VO PO?.(.)UE FOl\Al! HETI!UDOS IlA mscrssto 

2C Eslrada ele Ferro de llello Ilorlsoule a . . , 
Ilambuhy lleie1l;t1lo na Cantara. 

30 concessno dr) eliplomas do norrnalisla~, pclt; 
l'resiilcnlc do EsLlclo, na forma ela lei . . . 
ns. ri:i e B,112 ..••••.••.•.••.••••.•.••... l\eJCLla1lo no Sen:Hln. 

32 Snhvcn\~1ío a scminar:os .•....•.•..•.•.... llcpro<luzirlo 110 ele n. [>7. 

33 Erli!lcio para qu:irlel 1ln scgurnlo corpo 11e . , 
Policia, cm Ullr~ralla ... , •..........•.... (cl1ra1lo pelo autor na Carnara. 

35 Elr~var;:io rio :1uxilio ao collcgio ele Dia 
1n:rnlina l\cpro1l11zirlo no rlc n. ;,7. 

38 Eq11iparaçf10 dos Yencimenlos elos .Professo- 
res de gy11111:islica :10::> clm> rlcma1s prufe::>- 
wrcs 1las Escolas Nurmar~,; .•............ l\ejciblo na C:unara. 

41 Auxilio ao hospital ele Ouro Fino ••••••••• l\clir:ttlu pelo autor na Ca111ara. 

'12 Economia rnral cio Esta1lu .•.•..••••••.••• H~jeilaelo no Scn:11lo. 

4:) All'dl:o ao lwspilal elo l\io Prelo .••...••• llnjr~ila1lo na Cam:u-a. 

l · l',r.~1.1·1 .. ,11!0 el·.t 111·".'Cll"",'10 11cJ,·t ·.111·, rornç·àu do 11ar·.·~·~c 47 C )llSll'\\CÇãO tle [lOll fJi .......... " • "•"" - ,, 0~ 

n. tll. 

,18 i:on~Lrucr;;lo ela cacleia 1];1 cicl:11le ela For· · l\l'J.Cilailo na Carnara. 
1111ga ••••••••••••••• •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • 

;;o Ponte sobre 0 rio l':\l'llo ,, Helir:11lo ela eliscussr,o pela app·oYa\úo do p:m'C(?t'" 
11. 81. 

Gl Jleorganisar;ào t'.a scc1'o laria ela lld~ç:io .... l\1'jr~ila1lo na Camara. 

r,z Creado ele segnnila vara ele juiz ele direi lo 
011; .Jniz ele Füra .•...•.••••••.••••• , •••• I\clirailo por seu autor na Camara • 



OllJECTOS 
~!OT!Vll l'OllQt:E FOIUJI l\ETil\.\DOS D.\ IJISCUSSIO 

í -,i~~~~~~-l~~~~~~~~~- 
~1:\ !l; .. l·1,ilr:1cto para apa11ha111e11lo d" dclntes 11·1 : .. n1r·a"1 · · J ' _,._, 

1 

r H. l·••' • •''•'•••o• o• t • • 1 o•'•• o• o o' o o o 

1 
;;r.; lrH:iHci<1da1le de funccion:trios lHJI 1·, " JIC(L ... 

l\ejeilad11 na Camarn. 

Idem. 

;,~! .Cow;frnc ,,., I· , · . t . · :.1• ,,o 1 .J cmleln e casa do 1· ur , 

l s. ,lo,;,· do l'araisr) .•.•••••.•..•.•.• 1:'. cm ••• ldcru . 

C5 Hevoµ::](l;io do art 'l(' 1 J· 1 . 
. - e .... ;--(,lc1n.11 .....•... klem , 

l\ellrado pelo autor na Camam. 

71) nesincom: '•[iliiliz·11:·· l 
os (':ll'"I;.:· d1• D1'·'1>'ª1º ](os vrofcssoros para 

" · · , li ª1 'JS e Senadores .•... l' · · 

l 
•CJe1tail11 na Camara. 

'II l'n·n·s· 1 r . 1 ... so < r~ ,1rmação de culpa ..•.•......• 

"i' 1r · ~ ! .rrnç, o d1• <"1d ·1·1"\º 1>1·· • • ,. '·• 1manas ············· 

Idem. 

llcproiluzido no d1J u. 7'."J. 

71 Idem . ·····-····················· kloni. 

1:-. ltlom ~ . ............... ,, . lli)Joitatlo 11:1 cam:na. 

lf P1 ·r•p:lm r.• organis:iç'io ti lura!........ ' o alistamento eleí- 
• • • · · · · • • · · • • · • · · • • · · • Idem. 1 

W 1crn~io l 1 . ' '· 1 'ra ·)Ira primaria ··············· l\i)prnduzitlo 110 do 1 N:- ,, 1, :;.i .. 

~o E)trad:t ('.P 1· - . erro llc Villa No l . 
e va 1 e Lima •. ll · ít eJe1 :ido no S1niailo. 

8:! Po 1 n e sol1re o ribeirão do Caramiona ..... Hcjeitauo ua C·tm . 
. l arli. 

=~==========7'==========:=·--""·--·-·-- 
~!OTJ\'0 PO!\QUE FOlUM llET!l\AJHJ:J DA on.rncros 

85 Crc:u;;"io de o!"fieio privativo ele e:;crh:io 1!0 
jnry em .Jni:l lle Fórn ilem. 

oz Crca1;:'lo do ca1lciras prin>arias: l\eproilnziilo 110 de n. ~1:1. 

05 Tran,.fercncia lle cadeiras pri111:ll'i:,,; lile111 . 

0G Crca1::lo ele cadeiras primarias .........•... ld12m. 

1 

Pl'o!ccto!!! iniciatlos na Camnrn do!'! Hcputadns do E.-tatlo Jc ::1.iina,; Gc1•ac,;, erlt 
l BH'f·, qu., 1..,..ndcm. de tlccll'!ào 

EST.l!JIJ Ell IJ'.:I: SE ,\1:11.lll Oll.JECTO 

!------------------------- 

1 Alien:u:;"lo e hypolher:a de posses de lerras. l'clHk de llecis~o do Senado. 

2 l\crno1;<'10 de juízes 1]1) dir·~ilo lk primeira 
cnlranci:i ..•••.•..•...............•..... Illcrn. 

7 
Colonias correccionacs ..•.•..•..........•. Pende de terceira rliscus~ão na C:1111:1r:1. 

~ NaYCgac;ão a vapor !lo rio S. Francisco ... Pc111krlo parecer para s1~gnnda dLJei:s.-:i.o. 

to Equipar:u;ão <le vcncirnenlns d1!s professo- 
res norn1alislas e n:to uonnallstas lilcm. 

12 Gralllic:u;ã.o aos llelec<a1los e su!illclcgailcs 
de policia : l1lnm. 

:28 Linh,as do eorrcios para o nork du E~lado. l'en1k 1\IJ 1kcbão 110 S2nado. 



!!5 

3 ~ Auxili•~ para canallsaçãr, d'agua potnvcl cm 
·~ · p,;iHlc tle turcccr para segunda discussão na Carunrn, Pouso Alto .••.............. ·.·········· 

ESTADO rrn QUE SE ACHA~! 

Pende de primeira discussão na Carnara, 8'.J Estrada de ferro do Gandarclla............ , 

ODJECTOS OB.JECTO ESTADO Ell QUE SE ACIL\ll 

31 Equipara('.iio de vencimentos dos, pr?fess~i: 
rcs de desenho e musica das Escolas 
NÔrmacs ..••...•.••.•...•....... · · ·. · · · · Idem · 

,, .1 zom o Banco Ini- 87 Innevação de c'111n11.:1c ºentos para construc- 
clador d~ Me toram Idern . 
<;;lo de estr.uln 11': ferro._.··· · · · · · · · · · · ·' · 

Pende rlo segunda discussão na Camara, 88 Jcreação de cadeira primaria .............•. 

39 Eslr:ida rle rodagem dr) S. ~ligul.! do Jequl- , 
unnonua a Thcophí!» Ollo111 ...•.. , ..... Idem. 

Pende de terceira discussão na Camara, !JO Ucen1;a ao talielliiio de Pinmhy • •..•..••.. 
49 Ponte sobre o rio Salin is Idem. 

56 Ilslrarla <le Ferro da Nova Capital a Santa 
Barbara ............................•... Pende de decisão do Senado, 

91 Creaç:'lo de corro.o-sorvcnt [na. :~1'.1•1~. :.º.''.1." Pende de primeira discussão na Camarn, mercínl ...• · · · · · · · · · · · · · · · · · . 

r.1 Creação do «Archívo Pu!Jlico Mineiro .••. Idem. 
, . , , . s Pende tle parecer para segunda discussão na Camara; 93 Curso de agrimensura tias I•.swlas Normaes 

J3t Creação de uma rci1arli<;áo de. Estalislica .. I'endo ele parecer para segunda disc11ss:1o na Camara, 
iuíz tio direito de · · , ,, · Camara !li In<lulto de pena ao CX·J • •••••••••••• Pcrnlc_dc terceira dlscuss.to na. '· l'hiladclph1a. · · · · · • · • · · • • · 

69 l'roro~:ição de prazo para 1)s ()Xarnes linacs 
da Escol;, Normal. ...•••...•......•.. PC'n1lc tlc 1kci3áo <lo Scna1lo. 

. .1 l . rnnicipaes de Ouro . · • e a !J7 \uxilio aos rnsl1 11 o~ 11 ' ' Pende de primeira rl1srnssao na amar • ' 1,:iuo e Pouso Alegre .. • .... • .. " .... ·"· 

~ Creação de se~UTH!a vara 1le juiz de <lireilo . _ , 
na comarca 1lc Juiz de Fúra •••••••..... Pende de tlec1sao 110 Scna1!0 

. . IS Idem. \l8 Cre:1ç;io de catleir:•~ pnm:m: ...•..•.....• 

\l!J Creai;:·w, transfer1~11cia e torners;io de ca- Pende de segimtla discnssão na Camara. 
dcíra~; primarias .• · · · • · · · • · • · · ·' · · · · · · · 76 Eslra1la 1lc ferro do Porto Novo do Cunha 

ao Uio Pardo ...•....................... Pende de rellacç:1o final na Camara. 

7.B lnruwaç;1o de conlr:tclo co11t a companhia 
estrada de ferro Muza111bi111to Pende de varcccr vara segunda <liscnssão na Camara. 

'81 Lic!m1;a a funccionarios de ouicios l!c jus- 
l!~·a 1'1in<l1J de "31p~jra 1liscussão n·t Camara. 

'i33 Divi;;iics. e !lcrnarc:u;ües 1le terras cm que 
SCJ:tm rnlcrc~sados oq1!Jãos ou inlerdictos Pende 1le decisão do Scna1lo. 

:.il6 El<!v:u::1o <ln capital e taxa de c1ne t1·ata o 

n. l d'J art. 1.· da lei n. fü .... ··· .... •• Pen1le de parecer para segunda discussão na Cannra. 

"·e.<. 
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l'ro!ccto!I iniciadoM no Senado l\llnciro 11011 tres primeh•o!I a nnn s da ttrimcira 
logislatura, q u e fo1•.am e o nve r tf do s em 1 .. 1 cm tU3'.· 

NUmmo E DATA DAS I.J.:I'> OB.JECTO 

-:- ~\ Applica1;5o dos saldos elas .: suhvcnçõesl . 
concedidas ;í Escola ele ~I mas Lei 11. 78, ele Pl de maio de li:l\l L 

:n 

J8'.l3 \Escola Nunual cm Cal:1~11azcs (ci n. '.li, de n ele julho ek lf'l'.lL 

18\l3 Conversão ele varias cadelras primarias. Lei n. 85, ele G 1le [ulho de 18'.ll. 

H8 1::l\l3 Uuillcnçãn ele contractos com a ernpreza 
Viação do llrazil ...••...•.••....•..•.. Lei 11.. 79, tlc w ele uuüo tle 18'.l L 

39 18'.l3 Conversão do uma caüelru primaria .••.. L1)i n , 81, de 21 ele maio ele 18~)1. 

40 18!)3 Subsidio ao Presiücutc do Estado ........ Lei n. 95, de 19 ele [ulho de 18\JL 

41 

Projecto" lnielado8 no Senado l\lineiro noto1 trt•!f t•rlmch•os annus da 1•rimei1:u 1-r:- 
uf,.latul'a, ttut•1 lendo tido u nd nm e n t o c·m tHU!f, 1wnJc·m dt• clc-~ho1ào 

EST.IDO on.JECTO 

35 18'.l3 Auxilio ao f;y11111asio elo r\orle Pc111k ele decisão lia Camnru , 

1\UllEIWS E IHT.IS 11.1,; l.l'.t:. 011.IEt:Ttl 

·1'1 Diarins aos lh1·:\l's :i111li11l:111l1~,; quando c111 
na:;1•111 l.ei 11. \Hill. de 1; Ih> [ulho ih• 1$)1. 

4f; E~l.ratla til' F1·1'1'11 d11 Trino ú C:ielto1~ira do 
Campo · l.f:i 11. 111, de 21 d!' j111l111 d0 1:-1·.)I. 

'li "u hsi1lio aos 1111~11l11r11s do C(l11~r1•s,-o d11r:111· 
te a s1~~11nd:: IP;;i,;l:t111r:1 l.f'i 11. !lfi, de ~o d1~ j11llin 41,~ l:{rl, 



Pro!ccto..i inidado!4 no Senado l\llneiro em 1H91-, que, tendo tido andamento na 
Camara, foram rcti1•ados da di!1cussào 

MOTIVO QCE llETE!UllNOll J.. l\Jo:TllUD.\ Oll.JECTtl 

4;, Esl rnda de Ferrn do I'cssanha ils rlivlsas 
do Esla!lo do Espírito Santo •.•...•..• llejoilado na Cumara. 

4!l Auvilio ao curso anuexo da Escola rle 
~!inas ..•.•..............•...........• lrlem. 

PARECERES l'ro!eclos iniciados no Senado J\lineh•o em 1U91· que poudom de .teci!'lii.o d• 
Camara 

"' o e::: 
E8TAllll 1rn Qlrn SE ACllBI OB.IECTO 

·12 Cre:11:ftn rk cai.leias cen lraes....... • . . . . . . Pende rlo parecer para s1~i.:mHla d lscussão na Caruara, 

·1'1 Prcmíos a juízes de direito Pende de apresentação na Camara, 

47 lmlcmnlzarão 1lc passagens a innnlarnn. 
los. · · · · · · • · · · · · • · · · • · • · •. · ·. • ... ~ .... Pende rlc lrneira discus~fül na Camara. 

!íO Crca~ilo rle 'e;(urnla vara de 1lireilo na 
1·omar1·a de .J11iz 11~ F•'in I' 1 J • · · · , ' .... ·.. ..... .. enr e ( 1: prnueira tl1scu~são 11:\ Cauiara, 

51 Co1'.1n1.~·~n~ urra co1n:1rcas d1: 11rinwira 
.11l1,\1w1a Idem, 



APRESENTADOS E APPROVAD03 NA GAMARA DOS DEPUTADOS 

Da. con:unissã.o de .1.•cprcsentac;~i)es~ rcquerin:ientos e 
. petições 

N. 2--'-Sobl'o a representação dos inspectoros do alumnos do Internato do 
Gymnasio Mineiro. 

N. 3-Sobro roquerimnnto do porteiro o continuo do mesmo estabeleci- 
mento. 

N. 
N. 
N. 

Brazil e 
N. 

"' J 

~ 
i , 
! 

1í-Sob1·0 o rcqncrimou to do porteiro da Imprensa Ofücial. 
21-Sohro requerimentos do diversos Iuncciouarins públicos. 
22-::obro o rcquevimonto da Empresa Industrial de Mdlioramentos do 
outros. 
:37-Subre a represcntaçjo tio. prcsi.lonto da cnnara municipal de 

l 
j 

?. 
o 
.Jl 

'° 
I:J" 1- tanguy. 

N. 43-IJito, dia, da camai-a mun.cipn.l do Pará. 
N, 1H-S·hre o requerimento elo ongonl1eii>.J Guilherme Possanhn do Oliveira, 
N. 4;)-[)obrc a rcpres.utação do conselho districtul de Campo Mystic« .. 
N. 4Ci-Soln•,J o rcquorimouto ria proícssoru publica do districto do Fonscca , 
N. 50-Sobrc a 1·01 roso:1L:çffo do presidcut.i !la Junta Commer-cial. 
N. 51-Sohr•) o requerimento do Ilonorio Esto\'os. 
N. 52-Sobre o ollicio do presidente da camnrn municipal da Formiga. 
N. 5'.3-Sc·br<1 a reclamação do professor publico do Carmo dos Arcos. 
N. 51-~obro o requerimento do Antonio Nólsrn do Moura. 
N. üG-D.to, dito, do Americ» A. Lro.i'dro Pint'), 
N. ()7....,..])ito. dito, <los conccssiouarros da Estrada de Fcr1·0 do Sapucahy-. 

Mirim a Piumhy , 
N. OS-Sobro. pedidos do div. rsos Jun-cirnar.os puhlicos. 
N. 71..;....sobr.e 0 oflicio da camara municipal do Pedra Branca. 
N. 72-J)ito, dito, dito, do Jacnhy , 
N. 7;J-Sobl\J o r.).;uel'imo 1 to do os irivao do uqihãcs do Cunello. 
N. 71-Sobi·o a ropt'Cliontaçito .:o consdho dislridal da Conquista. 
N. 75-Dita, dita, da camara municipal do Sert'o. 
N. 7Ci-Sobro o rec1uerimonlo do dt·. Eduardo Machado <lo Castro. 
N. 77--D:to, dito, do dl'. 1\ dt·o G,>mes Pereira de ~foraos. 
N. 78-llito, dito, do .J<'ib Anto1ti·) do Amor;m, 
N. 71)-Sob1:0- o requel'imcnto do professor .lanual'io lh Cunha Barbosa. 

s. c.-5 



:0i". iH-Sohre o requerimento de Adolpho Schmidt. 
N. :J2-Sob1·e requerimentos das Companhias Estrada d!' Ferro do Q,uilom- 

ho e do Paraopeba , 
N. 33-Suhre diversos pedidos de concessões de estrada de ferro. 
N 34-Sohre o requerimento de José Braulio da Rocha Britto . 
N, ~55-Sobre os requerimentos do engenheiro Arlindo José de Mello e ou- 

tros, 
N. :j6-Sobre o requerimento do dr. Randolpho Augusto de Oliveira Fa- 

brino , 
N. 38-Sobrc o requerimento do engenheiro Carlos Accioli de Aaevedo 

Bastos. 
N. 
N. 

Junior. 
N. 41-Sohre o requerimento da Companhia Estrada. de Ferro Leopoldina. 
N. .{2-Sobre o requerimento do dr. Carlos Pereira de Sà Fortes. 
N. 55-Sobre o requerimento do coronel Carlos José Bernardes Sobrinho. 
N. 06-Sobre as representações da Gamara Municipal e do povo da cidade 

da. Christina. 
N. 57-Sobrc os requerimentos de Septimo de Paula Rocha e outros. 
N. 60-Sobre o requerimento do engenheiro Joaquim Julio de Proença. 
N. C\1-Sohre a representação da Gamara Municipal de Alvinopolis. 
N. 62-Sobre as representações da Intendencia e Gamara Municipal <k 

Inhaúma. 
N. G3-Sobre o requerimento do dr. David Ottoni. 
N. 64-Sobre o i-equerimerrto do dr. Pedro Sanches de Lemos. 
N. 65-Sobre a representação do conselho districtal das Lages. 
N. GH-Sobre o requerimento do Banco Iniciador de Melhoramentos, 
N. 82-Sohre o re [uerlmento do tenente coronel João Alfredo de Athayde e 

outros. 

~: ~~=~º~~-~ o :equerin:_ento do professor Januario da Cunha Barbosa. 
N • 81-S~b~~ ª1)/o~~~~~;t~l<~~edaost cctolh~horadores da secretaria do Interior. 
N 81 S 1 J l orrzam construcetío de pontes etc 
" • :., -. o ire a reclamaoao de Virgílio Oestari. . , ' . 
N • ~g=~~f 1~~ a ~lamaç.ão dn camara municipal de Diamantina. 
N. 87 's ln· e o I equer.1mento do engenheiro Ar thur Thire' 
N. -. OJ1e o requerrmo { 1 · · N. 9t5-Sobre a . , . , n. 0 l 0 continuo da Escola de Pharmacia, 
N QG Sobr ropresentaçao da camara mnnicipal de Pi tancuv 
• • -.. ie o reouerímento do nortoi .. . t l ' ,,, . · publicas. • · n ° ª posen <H o da repartição de obras 
.N • 07-~obre o re<1u • i l 
N. 08-Sohre a petic~~1:11~~~1 r~1 ~t~s serventes da E~cola de Pharmacin. 
N <)g s 1. • · u 1vou o parecer n 87 
l • . • -. o )l'C o requerimento do . r' . . . ·, 
N • 109-Sobre a representação <lo .ªf_1f!~orno Anton~o (~01ncs Carmo. 
N. 110-Sohre a replica dos ~oll· 1 s ,,1'\J1 an ~s do d1str1cto de l\latto Verde. 
N. 111-Sohre a represerit·v•·to <lt Jo~ <H 011'c1 s '.t rn~retaria do Interior. 
N 119 s t ''' lo cor.~e 10 d1str1chl d' S J · l · ~- .. o n·e o requerimento de n 't . Ad 1 . '·, e · ose tos Botelhos. 
N. 113-Dito, dito de F., ·. · ns av.o o pho Suckow. 
N~: 11-i-D:to, dito,' de En11fi1t~1f2oº ille Assis Pereira da Rccha. 
N 11"" l)'t d' lte( e. · • •J- · 1 o 1to de Anton· J • d \ N. I IG-Dit ' . ' , . 1~ • ose. e 1 breu. 
N o, dito, do cscr1vao do Jlll'" cl '-' l' l 
· • ll 7-Dito dito elo c li ·t ·' · ~ •)· au o de l\Iu"iahé 

' ' . o ec .01· e escrtYão da collecbl'ia d~ l> 1 a myra. 

Ilia coonui!"lsão de conunercio 
, estatistica,. iudni-;t1··1.··~. e artes .,,., 

N • ll -Sob1·c o 1• · ' equemnent 1 \ · N • 47.:._sobre a repr~senta1·~ to , ueel10 Figueiredo. 
'· 1ªº do -conselho districtal t110 I> ·assa Vinte. 

1 )a counnissão de oi .. . 
6.··raphos, naveo··.•(n_ as {Hlblicns,. via<··-l() ,. 

_,.,. ""t() (1 • ,... • ••1·1·c·· t 1 11:.tes. = .... e rt()S •. t ,. · . "-J ... , e e- , es ,1 ad .. ts., pontes e c:i- 
N. 
N. 
N. 
N. 

Prata. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 

N I'> S l N • l :-.-·s·º we o n. 21, de 18U:: 
- • ·..>- obre o m . . .• 
N. 1-1-S l • o 1c10 da camara mi .. · , 
N j,_ ,one o requerimento de p y~1c1\Ml ~la Conce!1;f(o. 
N. lG-~ohre o requerimento de p et/o Garcia Filho. 
~. 17 -~ob1·e o requerimento de ~in o Machado o oukos 
~.· 18-S~ollwe o rcqnel'imento th C11'1llloell .Antonio da Silva' Heis 
· · - o H'C o t'e· · ' J pan ua Fsti·a l, J I' · · · N. lü-S 1 . ·1ucr1men to do dl' ~1, -· <.t ª <o 'erro Oeste de '·I' , , ~ • ·OHoorequerime t ·! .11,rnoe!Lmz y· ·, nl!l,lS. 
·, • ,20-Sohl'o 0 rc u . 11 O( o engenhl iroC.il'lo", . }ºli?- e outros. 
~ • ::l-Solwe o l'eiu~~.\1r~cn~o d1o engenheiro Atw·~1~\~c:~:1,1 d?,'\zevedo Bastos. 
. . .2'1-Sohie o re( - eu o< o co1·onc! ~hnoe( > • .xi ey 1 a vares. 
~. :2G-Sobro o re<11tu~1:.:mcnto de Fra11<~isco' ('01 ~. clre1ra Cassiano. 
:'i. '>C S lei 1mento do <l • T , .r ll;,t vos da (' t· , . 

do p t' ,_ )-, ohrc a rcpr0se11hç·.:. l. t. , oso Cesal'10 l\Iont , A)S ~l SolH'mllo. 
>e un, , <to< as auctorid· l l , o11·0 da StlV'l 
~ '>7 S 1 ,t( es to d1~tl'i1·t l , ' . ~ · 9 ,-. o ire o re·iucrinicnt 1 1 , 0 1 a Capolla No,·a 
· · -8-Soh1·c r 0 r o 1ach·tl'ol J 
~ · 2ü-Sc111·o ,: 1~~~riue~:imento do Bar~co ,;i~''.;: Fi· .. nldim rlo Alenc:u· Lima. 
:'\. :io-s 1 . ' 1u01.1mento do .To""', f> ,:ç,to <lo B1·azil. 

Olleo1c11ucp1monto l 'bc \Odr1n·u0~dPC t n ong·e11hc•iro Fb ,, , ou1·:1. 
, 'l'll<)Sto fl('[i 1> m aes Leme e untro~. 

:J9-Sobre o requerimento da Companhia Estrada Ferro C11.taguazes. 
·10-Sobre o requerimento do engenheiro He1•mano de Vasconcellos 

83-Sobre o requerimento do dr. ~fanoel Joaquim de Lemos o outi·os. 
89-Sobre o officio que motivou o parecer n. 51 de 1893. 
90-Sobr~ o requerimento da companhia estrada de ferro do Quilomfo, 
91-Sohre o requerimento da Gamara Municipal de S. Domingos do 

92-Sohre o requerimento de Sastre & O.ª 
fX3-Sobre o requerimento de Joaquim de Noronha e Silva e outros. 
9'1-Sobrc a indicação do SI'. Camillo Pratos. 

107-Sobre o requerimento de Antonio Soares de Azevedo Lobo e outros. 
108-Sobre o requcl'imento da companhia estl'ada de fel'ro do Quilom 1)0. 

I):t eon1ntissão de Consti,t:ui~~·l.o., Legislação e 
J>oderes 

N. 1-Sob1·e a representação da Carnal':t i\lunicipal da Christina. 
N. 49-Sobre o requerimento de Augusto Pantaleão. 
N. 103-Sobre o recurso de cineo cidadãos que se julgam eleitos Yel'e~dor~s 

pelo municipio do Curve1lo. 



--====-~ 
' 

I)a contnl.issii.o deJnstiçu. civil e c1•hnin.al 

N. SS-Sobre o r'<ruei·itncuto do 2. • eserivam de orphams do Ubcraba. 
N. IOO~Sobro a reclamação do escrivão de paz do districto da Gonqursta. 
N. 101-S,brc a peti<;ão do gra;a do dr. Carlos Mayrink Pires Nahuco. 

x. 
N. 

Preto. 
N. 
N. 

jJinas. 

I)a co1nnl.issii.o de 01•ça1nento e contas 

58-Sobrc os requerimentos de diversos funccionapios public<i<. · 
50-Sobro a reprcsontaçi\o da mesa da Santa Casn de MisecoPdia de Ouro 
70-Sobre o requerimento do Aurelio do Figueiredo. 

102-Sobre o requerimento da Companhia Estrada de Ferro Oéste de 

N. 5-Sobre o recur,o do conselJio dish•icbd da C<•nceição <la Ibitipocn, 
N'. 0-Soir e disr:osii;iio de lei da rama1·a 1nunici J•a 1 da Itahira. 
N. 7-Sobre o recurso de Leonel uos Santos. 
N. 8-Sobrc u~a rccla maçüo de c0mtribu in los do m unicipio do Pomba, 
N. O-Sobre 1·cclanm,rro de contHhointes do municipio <la Conceiçiio. 
N. •!8-Sohie o rccu1·s<i do c011'elho disll'ictal da ciliado de Jurz de Füra, 
N. 105-Sol•l'e o recurso do cinco vereado1·os da ca111ara da Chri,tina, · N. 118-Sobro o parecer 11. 48. 

N. 1 liJ-Sohrc a rocla ma <;úo de <li versos con tri bu in tos d o ui 1111 ici pi o do 'I'u rvo • 
N. 120 ( 1 )-Sobro a r ecla1ua cüo de Iio berto Hcd ri gu os M onçao. · 
N. 121 (2)-So bro a recln uw;ão <lo dr . Bazilio da Si] v a San t ili go. 
N. 12.!l (8 )-Sobre a rcclain ª''"'' <l e diYcrsos con ti-i lmi n tes do m 1111 i ci pio d e Leopoldina, 

N. 12:J (4)-Sohrc as rccla111açúc.s 1los professores da Escola Normal de Mon- tes Claro; e do di v o 1 sos con tri buin tes d esec muni ci pio. 

N. IO~Sobro a re;rcscntação do pr,>sidonlc da Camara Municipal do Pitanguy. 

N. 100-Sobrc o requerimento de Antonio Juvcncin llalbino do 1'oronha. 

N. 104-SoLre as moi;ões c'.e re2ar re!a morte do Presidente dn llcpublica 
.Franceza. 

'"'" '''"'''° t•arcce<cs l'<ndem de "'"""'ºe Vola<'o "'"''"· - 1. 11. I·hita.. 

~--··•P.-· 



Uequeri1111.entos de l)eputad1u1 ap1•el!fentado!J em tUU1: 

AUCT(>l\l:S OB.JECTO 

llH1~nu Brn11M111 ••• , •••••••••••••.. t<:uviaudo ao >1;overno 1lue1u11enlos soure 
situação da faze111la 1\0 iuajor Aulonlo 
Haposo de Al111eida Approv·.l!o. 

2 Scveri:1110 do H1'Z<'t1d1.· Maullestaudo a ~.ul i1laried:1ilc da. C.a111arn\. 
com a mo1::111 1\irigida p•:lo Senado ao 
eh1'fe 11<1 Na1;~u ·A1•prm;id11. 

3 O 111P.,1110 ..••.••.•••.••••.••.••••. 1'1~1\i1lo 111~ inforn1:11:t'"~" "olir•~ :q1pl ir:11::ln do 
cr1>1lito 1le 101J:t)OIJ$ 110 .•••.•...•......•.. lAppnll:11!11. 

4 l.i111l11lpl111 l'.:ll'L1J10 lulur1mçõ1~s ~0!1re cscola« priu1:1ria" em 
.Januui:l Appmv:11lll. 

5 lg11:11:i11 i\flll'l:1 Luniles entre o:< E.-.l:nlo,; tl1• ~1 i11:1:< 1• 
B.tl1ia . ." ......•........................•. Apprmail11, 
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· INDICAÇOES 



Indicaçõe!!I 1111,rescntadas na Comai•a dofJ Ucputadol'I cm 1334 
- - 

o ~ ~ AUCTORE8 OB.lllCTO llECISÃO 

:::; 
;.:, 
;<; 

- 
1 Bernardino de Lima ...•..•....•... Supvrcssão do dlstrlcto da varzea do I'on · 

t:mo pela camara de Saharfi ............. Pende de parecer. 

2 Camillo Prates .•..•..•..•.•.. , .• Ponto inicial ela Estrada ele Ferro de Ouro 
l'reto ao l'ess:mlla .••.....•••.•.•....... llejcilalllt pela appro- 

vação do parecer 
n. 9cl, 

.. 

• 



1\ILOÇÕES 



l\loçõcs apresentadas na Camara tios De1mtados cm 1H31' 

2 Camillo Pratcs .•....•.....•..•.•.• Idem . 

AUCTOl\ES 
Oll.JECTO IJECil.Í.<> 

1 Bueno Brandüo l\1ani!cslaçf\u de pozar pela morte do l'resi· dente da Hnp11lllica l<'ranccza •......•.... Hefuudi1las pelt1 pa- recer 11. Joel, q1w 
foi approra1lo. 

• 



RESU:NIO 

DOS 

QUADROS AN1'IRXOS AO RE11~TDRIO 

s. c.-7 



Itesunno d.o n1owinncnto de projectos inieiados nas <rll1u1as 
ca!oo;al!l do Congt~c§SO durante a legi11J1lat,ura,, (J!Ule 1J:,i\w-e,. 
ran1 andan1cnt,o en.1 1894. 

DA CAMARA 

DE 18\J l 

Teve andamcn to ó ·de n. 41 . 
i;ui rejeitado no Senado o de n. 41 ............................• 

DE 18!)2 

Tiveram andamento os de ns. 22, 2G, 11 e 01 . 
Foram comedidos cm lei os de 11s. ~!'2 e 41 . 
Foi rejeitado 9 do n. 2·i . 
Pende de decisão o de n. 51 . 

DE 1803 

Tirn1·.1m all(1amcí1!0 os de ns , · l S, 20, 21, 21, 20, 27, 28, 29, ~3G, 37, 
-11, -l:J, 4 r, :rn e :i. . 

Foram eonvcttidos cm lei os <lo ns. 23, 27, :29, :37, 11 .. H e :: . 
Foram reti1·ados da discussão os de ns. 18, 20, 21, 24, 28, :lG .. 1:l o 4Ci 

DE 1SU1 

Tivcraui all(l:irncnto os de ns. 1 a !)D . 
Foralll convcrrd.» em 1ei os de ns, 4, o. 1:3, H, li:°>, ie. 10. 22, ·_!:~, 

'.!0, 27,2D,:ll, :\i,40,!1!,45,-W,51. :-;5, i:"17, (L?, (j;j,0(), (JS, sr 
Foram retirndos da discussão os de ns. :3, :->, 8, 11, 17, r-. :20, ?1, 

21, eo, :w. 1i'2, :i:i, :35. as, 41, 4?, 4:3, 47. 48, 50, ::->1, ~1:2. ::>::. 
:->8, fül, no, G::J, r)1, 10, 71, 72, 1-1, 7G, 77. 7\J, 8(), 82, 85, o?., !)::l 
e no. . 

Pendem dti doeis í11 (JS d· ns. 1. 2, 7 .. ü, 10, l :2, :!8, :\i, so, :\\l, ·19, 
::>n, ()l, o i, (\D, 7:\, 7G. IS. 81, 8:\, SG, 87. so. 00, !ll, n:~. tM, 
!)7, US e ~:~l . 

DO SENADO 

De 1s:::1 o 18!_12 .... e:· .................................... ' ... 

Tivüt•arn andan:~nt\1 os tll!. ns. :~:l, :)5, :.n, :38 .• :;u, 1lí e 11 . 

1 

2 
1 
l 

15 
7 
o 1::) o 

···t· ._1.1 

o 



Foram convertidos om lei cs de ns. :33, 37, 38, 30, ·10 e 41 ...•..•.• 
Pende de decisão da Carnara o de n. 35 ...........•.•••.•....•.• 

Tiveram andarnen to os de ns. '.12 a 51 ...........•••••.••...••••• 
Foram convertidos em lei os de ns. 4:3, 4G e 47 .••.•••••.••••••••• 
Foram retirados da discussao os do ns. 45 o 40 ...•••••..•••••••• 
Pendem do decisão ela Gamara os de ns. 42, 44, 47, 50 o 51 .•••••• 

6 
1 

') 
•J 

2 
5 

l~et<.nuno do :rnoviJ:nento de parecere8 da Cani:tra 

Apresentados : 

Pela commissão de representações os de ns. 2, :l, 4, 21, 22, :37, -4.3 
44, 40, 46, 50, 51, 52, 53, 5'1, 66, ü7, os, 71, 72, 7;3, 7,1, 75, 7(;; 
77, 78, 79, 80, 81, 8-1, 85, 80, 87, 95 a oo o 110 a 117 •....• 

Pela de comrnercio os de ns, 11 o 47 ...........................• 
Pela elo obras publicas os de ns. 12 a 20, 23 a :3G, :3s a ,12, 55 a 57, 

GO a ü:->, eo, 82. 83, 89 a 04, 107 e 108 . 
Pela de constituiçlo os de ns. 1, '19 e 1o:J ...............•.•.••••• 
Pela de justiça os do ns. 88, 100 o 101. ................•••••••• 
Pela de orçamento os de ns, 58, 59, 70 o 102 ....•..............• 
Pela de carnaras os de ns. 5 a ~l, 48, 105, 118 a 123 . 
Pela de instrucçâo os de ns. 10 e J 06 ................••••••.•..• 
Pela especial o do n. 1 Ü'Í. •••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 

Foram approvados os de ns. J a 110 . 
Pendem de discussão os do ns. 1:20, 121, 122 o 123 .•••••••.•••••• 

lrtesun10 do movhnento dos rcqueriJnentos 

Apresentados................................................. 5 
Approvados , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 5 

llte~nuno do n1ovhnento dns indic:t~~<1es 

Apresentadas ................................................• 
Pendo de parecei· .................................•.......... 
Rejei ta da ...............................................••... 

Itct-nuno do 1novin1ento das 1uo~.~<1es 

Apresentadas................................................ 2 
Refundidas pelo parecer n. lOL...... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 

·17 
2 

i18 
~3 
') 
t) 

1'1 
13 
2 
1 123 - llü 
4 123 

1 
1 

2 

l - 

7 

10 

10 

REPRESENTA~ÕE8 E REiJUE~,rníElf OS BEGEB DOB NA CAl~iAR& 

E~ 1894 



OFFIGiOd APRESENTAil08 

NA 

DURANTE A QUARTA SESSÃO DA PRIMEIRA LEGISLATURA. 

!)a Seeretaria G:Uo ITnterior 

.\lons:tgcrn do d r, Presidente (lo Estado p:tra install:tr-:::c a qua1·ta scssílo tio 

Congresso. 'l'l'ansmitlintlo o ror1uerimcnto em que a inspcctora de nlumnas da Escola 
001·mttl da Capital pede que sejam seus vencimentos equiparados aos dos demais 
professores do referido estabelecimento. 

Enviando pedidos de divc1·sas camaras municipnes sobre crear;ão <ll' oudeirns de 
inst rucr;ão primaria. 

Enviando a proposta de força publica. 
Transmittinclo uma. representação dos respectivos empregados sobre augmento 

ele vencimentos. Enviando urna rept•cscntaçiio cm que a camnra municipal <lo nuar:1rú i:cd-'· 
m udanca do nome da. respectiva villa . Sohro restanrar;n:o da cadeira de instrucção pl'imaria tht cadeia de l\lal'ianna, 

Enviando '" repl'escntaçii:O do conselho dístrictul do Juiz <lo Fóra sobro impos- 
tos de trausmissffo de pro.,riedade. Enviando urna recl:trniu;ão <lo professor puhlico de S .. ! osé do 'l'ocan tias sobre 
aluguel de casa. · Envian<lo um recpterirmmto cm <1nc Fabiano ::\ogueira Alves pc~dc cre:v;ão d~ 
tuna cadeira cm sua üw•rida. Enviando o req uerimcnto em c111c o p~·ot'cssot' dn cadeira de scicucins pltysiens 
e naturaes da Escola Xormal <la· Capi tal pede gTatiiicaç:\o. 

Envianrlo uma represcntar;ão cm c1uc o corpo docente du Escola :\01·1rnü de Juiz 
Fc'>ra pede e11uipara<;iio de vencimentos. Enviando o re(1uerimento em que Amorice Loonidio Piuto pede um auno 1lt·· 

licença. 



õ& 

Enviando urna representaça.. do conselho districtal da Conquista sobre predios para suas sessões. 
Enviando mm representação da Escola Normal de S. Jo:Io d'El-lfoy sobre au-, gmento de vencimentos. 
Enviando o requer+monto <lo escrivão de orphãos elo Curvello pedindo licença 
Enviando as infonnaç'ies pedidas pelo SI'. Lindr.l pho Caetano . 
Enviando um re juerimeuto dos respectivos collaboradores pedindo verba para. seu pagamon to. 
Enviando as infot·ma~ões pedidas pelo SI'. Sevorianno de Rczendo , 
Enviando uma rqn·c~entaçã') dos empregados das SCGrotarias de Estado pe- 

dindo augrnonto do Ye:icime:itos. 
, Env.ando um ro [ucrlmcnto cm que o professor do «Corre,:;o d'Antn8» pede pa- 

gamento do aluguel do prcdio onde fuuccionn a rcspecti va escola. 
Enviando uma replica dos collaboiwlocrs da respectiva secretaria pedindo verba. 

para pagamento do gratificações. . . . , . . . . 
Enviando informado o recurso do ex-juiz de direito do Philadelphln pedmdo in- dulto do pena. 

ID>a secretaria da !l).g·ricultura 

/ 

Sobro augrnonto do vencimentos dos respectivos empregados. 
Enviando informado um requerimento d:t companhia Estrada do Forro Oôsto de Minas. 
Enviando o requeri rnen to do engenheiro Modos to de Faria Bello sobro es- 

tradas de ferro de Prados a Lagôa Dourada o do Ilomfim a Bello IIorisonte. 
Fnviando infurmaçõcs pedidas pela Gamara. 
Enviando informado o requerimento da companhia Estrada do Ferro do Pa., raopoba. 
Enviando infcrmada a representação da municipalidade do Garatinga, contra 

disposições da lei n. 27, de 1892. 
Enviando proposta sobre credi tos supplemontaros. 
Devolvendo informado o requerimento do bacharel João Franklin, sobre estra- 

da de forro da Saúde a Itabira do Matto Dentro. 
Prestando informações, sobre a representação do presidente da Junta Coin- mercial, 

Informando o requerimento do Banco Iniciador de Melhoramentos sobre Estra- 
da .de.Ferro do Rio Doce. 

Devolvendo informado o requerimento da companhia Estrada do Ferro do Qui- lombo. 
Devolvendo informado o requerimento de Adolpho Schmidt sobre Estrada de 

l'erro de Bello Horisonto a Jaguára. 

Da sec1•etaria das I?inançnl8 

Enviando a proposta de orçamento. 
Enviando o orçamento do 1892. 
Sobre verbas de cxercicíos findos. 

-, 
1 

57 

Do §enado 

, ara a inst rllacão do Congresso. 
Participando ~1.ão havc~.~'.u~1lc10 t;;n~1·0 loaal para a installacão do Congl'cs~o. 
Par~icipanrlo .J<~ ~ee ver11c,!t~ o en >articipêl~do terem subido à sancç:'iú rnnos Enviando 0 prOJecto n. I 

outros. , _ 1, 'Ies·t 0 a composicão da com missão julgadora· · do a reeleiçao ( ,t "' ' ' • l r) ] Commumcan ' .. - l , . to sobro estrada de forro e o eçan ta. Participando a r:eJotçao ( ?,J1 OJ ec , . . 
Envian.!o o P1'0J0ct.01 n. ci"'.. , l·t 't emenda ao projecto n. ~l3, que subrn a 
P t ,, ''nclo ter s1coapp1ovctc,, . ar !CIP" . l l 97 

• ·1 '1!0 1·ciettac o 0 ( 0 n · ~ · 1 f l Ube "'lJa ao n io sancção, o to1tls , ~monda o r>rojecto sobre estrada (e erro (e r .. , , n. Devolven o com 

Grande. . . d t , subido à sancção os projoctos para lá remcttidos sob nu~ Part1c1pan o orem, 
mero.; l .c 2. , . ,! 13 e devolvendo com emendas os do ns. ~l e 2G da Ennando o p1 OJCC•O 11. 

Camara. . b' l : S''tncc·1o os projectos ns. '1, da Camara, e 37, do Particípan1lo terem su H o 
9-t, 

·' , {8<)3 · 
S l ' d ovol vcn do o de n · ,..ü, do < • • , 1 e . .. s·olJI·e licença ao .1' uiz cnac o, e . t .. b' l : S'tncc'lo 0 prOJCCto e a ama1,t Partic1 panelo Cl' :Sll 1( o <l ( s' 

de direito de Catagua.zost. 9G do l8\J') e communicando a rejeição elo de nu- Dcvolvendo o prOJCC o n. ~ , ' ~, 
mero 27 rlo mesmo anno. , . , ·t n G sobro auo·mcnto do vencimentos aos Devolvendo com emendas o pi OJeC o . ' º 
funccionarios publicas. . ,· f · t· rielo sr. dl'. Bias Fortes, de sua cadeira no Comm unicn ndo a renunc1,a e1 ,t '· •. 

1 , ·"'o eh l\Ies't d aquella Gamara. 
Senado e '.".te 

011<,o<t 
a 1', ;i~nc:s',, do recurso enviado pelo conselho districtal do .T uiz de H,equ1st am ' " ,,, ,, 

Fôt•a. 1 !)I'OJ·ec·.o n. G, s:Jbro vencimentos a funccionarios Devolvendo com emon( as o 

puhlicos. 1 . , ihs os IH'OJ'octos ns. 7 e 21, da Camara, e ns. 41 e"H do Devolvem o com eme1 ( •, , 

Senado. . 1 . 'o'ção dos projoctos ns. lü 023. 
Comm1m1canc o a I OJ 1 

' ' • tos iis 8 11 l'J lG .. lG e 20 da Camal'a e l e m emendas os prOJOG , . '-' ' . ' Devolven( 0 o 15 40 e n do Senado. 
remettcndo os de ns. · : las 0 wo'ecto n. 1-1. 

Dovolvomlo com em~n~ .' l : Isa;1cção o projecto n. 48, ela Gamara, e remotten- Commun:cando ter sn Jt( o ,t , ' 
d l n 48 do Senado. . 

11. o o e e · , . ·to 11 rn, sobre força pn J 1ca · 
1 

f 
Devolvendo o pr 0Je~ . ~0• (los Iiroiectos ns. 24 0 GO sobre estradas e e erro. e kamlo ·i r0Jo1ça · J · · t otnmun ,, ' . 1. iro'ecto d1; orcamen o. . .. 
Devolvendo com omefü ,is 0 l .~,, ·t :'4 sobre cadeiras primarias o partrc1~ Dcvol rendo com emendas o p1 ºJ.~~ o n. > ' . 

1 . J .'t S'lllCÇ[O O de n • ,_d' • • 1 b 1iando ter su HC 
0 

' .' t · 1. chrias e Ol'º"t ... isacio policrn em 1 , 'octos sobre cus as JU' i ' ' o'.. • IJ · 1 t lo De1olven( o Oll pr O.J ' , • ·to do Senado sobr.J subsidio ao resr( on o e como a omenfa da Gamara ao p1 OJeC . 

Estado. . . 'e 1 ' Clll'SO annox.o d:.t fücola do ~finas e devo,1- 
Enviando o prOJOcto n · c!g .~g Jt 0,3~ h G'unara scíbl'o contracto com a co1111Jct• 

l mcncbs os dons. ·>~e . o, (, , • . ' . 
VC1;1t o C'•lll e . ,'"' , obre c!ictunscripçõos eli;ntornc~. nhia Oeste de ~lin,i_ 0 s 

S C,-~ 



Communicando ter subido ú sancção o projecto da Gamara sobre transmissão de 
propriedade inter vivos. 

Participando ter subido à sancção o projecto da Camara sobre estrada de ferro 
do Piàu a Santa. Barbara do Rio Novo, enviando 0 projecto n. GO sobra vara de di- 
reito em Juiz de Fóra e devolvendo com emenda os projectos da Carnar-a sobre or- 
ganisação da secretaria de Policia e sobro assn mptos municipaos. 

Devolvendo com emendas o projecto da Gamara sobre instituto agronoruico em 
'l'heophiio Ottoni e o do Senado sobro auxilio ao Gvmnasio do Noi-te. 

Devolvendo com emendas o projecto da Gamam sobro licença a escrivães d~ 
Orphãos e participando terem subido ú sancção as que foram para o Senado com os 
ns, 2,1 e ~31. 

Convocando o Cong: osso parr;, approvação da acta de sua ultima sessão , 
Participando terem subido ú sancção diversos projectos, 

.l)e Deputados 

Do sr. João Braulio, participando estar prompto para os trabalhos do Con .... 
grosso. 

Do sr. Abeilard, 110 mesmo sentido, 
Do sr. Simão da Cunha, renunciando seu mandato. 
Do sr. Rodrigues Cha ves, no mesmo sentido. 
Do sr. Octavio Ottoni, resignando o cargo de Presidente ·da Camara. 
Do sr. Teixeira da Costa, participando não poder comparocar ás sessões. 

J)e caniaras 1nunicipaes 

Da de Campo Ilello, transmittindo uma reclamação de contribuintes seus. 
Da de .Juiz de Feira, submettendo ao Congresso uma reclamação do respectí \TO 

conselho districtal, sobre impostos de transmissão de propriedade. 
Da de S. José d'Alérn Parahyba, louvando o Congresso pelo seu manifesto em 

defesa da Republica. 
Da de villa de Contendas, participando a installução do respectivo municipl». 
Da de Itabira, ele Matto Dentro, enviando informações pedidas pelo sr. Mar-i, 

armo de Abreu. 
Da do Pomba, enviando reclamações sobre disposições dos respectivos estatutos. 
Da de Manliuassú, enviando uma representação de varios municipes, sobre tei·- 

ras publicas. · 
Da de Piunh y, sobre classificação de comar-cas, 
Da do Serro, trnnsmittindo uma reclamnçao de contribuintes seus. 
Da de Cataguazes, no mesmo sentido. 
Da da Conceição, no mesmo sentido. 
Da de Pitanguy, pedindo auxilio para o externato municipal da mesma cidade. 
Da de Entrc0Wos, sobre questão de impostos e crcar;.lo do cadeiras. 
Da de Christina enviando um re::m·so da re-;pectiva asscmblôa municipal. 
Da da Dóa Vista do Tremcdal, suhmcttcndo ao Cong1·esso documentos sobre 

custas judiciarias. 
Da de 13omfim, pedindo creaçü:o de duas cadeil'as primarias. 

59. 

. a· 1 0 t . icç'to de uma nova cadêa. Da do Para pe UH o ª c ns 1 l_ ' . . - lidas pelo Congresso. 
·1.l la Co1·1cci1·'to do Serro, env1anclo mformaçoes pec ', ac, •' , d f ,·1 "d·tde Da da Formiga, sobre a cadea a!'º cr H. a c1 ' . 
Da de Montes Claros, sobre questoes de. impos.to3. C ncek'to 
D do Serro sobre estrada daquella cidade a_ a 

1 
o d.-,"' · 

D~ de .Jacul~y, yedindo auxilio·c~~~~ â~ll~~:~~f~~sc ~i~~d~~~es. 
Da de Diaman_tma, sdobrp·c sutp. prsobre cr·cac·ão de c~deira 1irimaria. 

1 S I)o nmO"C:-l o ra a " · · Da e e . . r º . - l ' l s cadeiras de instrucção primaria. 
Da do Pará sobre crcaçao e e e ua ' .:_ d· 1 . '> ' ' t d l ·e altcraç·w ~ e1 n. ,~. · Da de Pal.mas, rcpresen ai: 0. soJI , ' ,, ntacão dos habitantes do distri- 
D ·1 de Diamantina, tran:-;rn1 ttmdo urna I e11rese. , . 

' b d · .. de instrucçao primaria. do de Ourirnatahy, so rc ca ena d d F o de Bello Horisonte a Bambuhy. 
Da de Inhaúm_a, sohrc Estra a 1 ~ 'e:r ;'"o de cadeira mixta no logar deno- 
Da de S. Dommgos do frata, ~o ne crcaçtt 

minad~ ~~ex1~~ uar , sobre crear;ão de cadeira e auxilio para u1,'.1 ?ollegio. g~ do BoJtim,ypcdindo o restahclecimento das aposentadouas . 

J)e assen:ihléas Inunicipaes 

Da de Itajuba, congratulando-se com o Congresso, pela 

nicip~~ de Santa Rita de ~assia~ s~bre questões de impostos. 
Da de Itajubà, sohr.; 1mros1çao ele multa. 

decretação .:la lei rnu· 

I)e conselhos <list,rict,aes 

· d d · - 1 mara municipal re- Do da Conceir;ão da Ibitipoca, recorrendo a ec1sao e a ca ' 

spectiva, sobre i1~pdostosB. t 11 recorrendo eh decisão da respectiva camara e as- no de S. Jose OS O C lOS, ' 

semblôa mucnicipal11~1olnt'? qul~~~~~~l~l~1~~~fi~sp. ara construcção de um cdificio para as 
Do de ampo n ys 1co, ' · 

suas sessões. ' t . l Passa Vinte petlinclo a mudança da respectiva séde .. 
llo de Santo 1'..n onw t 0 ' d' · l 
Do da Lage, sobre construcção de uma ca ea correcc1on:.i • 
Du de Inhaúma, sobro agua potavel. . 
Do de Fur<1uim, sobre creaçãobde cad~fas. ara conclusão das obras da respe- 
Do de s. José dos Botelhos, so re aux1 10 P ' 

ctiva cadêa. 

t 1 

'· 1·~' 

J)e diversos 

d lo as felicitações que Do Presidente do Estado do Espirito Santo, agra ecenc 

lhe foram di:rigi~as peldo Oong.r~s~o. d S nta Rita de C·1ssia sobre materia de im~ 
J)e contribmntes o mumc1p10 e a ... ' ' · ' 

JlOstos. 



HO 

Do presidente do club d· I · d id I 1 ção dada à lei n. 27. d a vou ia a ci ar e e o Peçanha, centra a interpreta- 

mcntos. presidente da junta commercial, sobre augrneuto de pessoal e seus venci> 

ge Antonio Gomes Carmo, sobro fundação do uma fazenda modelo no Ftad 
mi elo <~ ~c;or · tene<lnted coronel .Hodolplio Gustavo da Paixão, participando t(:~: e o. 

D . ~man o a g uarmcão deste Estado. - assu- 
Carnar~ .JUIZ substituto de Palmyra, enviando documentos sobro 0 pedido jú feito ú, 

Do ~r. Bias Fortes, sobre eleição presidencial. 
cem 1loºbs1.:muetl d?s S1a.nttos,1 recorrendo da decisão da carnnra municipal da Barra 
o •· " ma eria e 01 ora . e ºc.,- 
hlica ~_?t<) t(il~· dirct~tor da Imprensa Official, dando os motivos do retardamento <la I>ll- 

"'-'' as ac as. 

ta,1018Jo mc.smo c11 clarando ter dado providencias sobre a reclamação elo sr Depu 
e ' e veria no ( o Rczende , . . V - 

. Do conselho administrativo da Academia do Commercio de Jui: l I" 
Yulai~~lo c~:a Oa~nara ~ara assistlr sua i~1stallaçüo. , z e e -ora, con- 
nia cl· o dlzlrecto! <dla Ls.cola de I harrnacin, convidando esta Camara para 

e a co ocaçao e grau e .. a coremo- 

REPRE~FN~AGOE~ 

DURANTE A QUARTA SES~ÃO DA PRIMEIRA LEGISLATURA 

Iro Samuel dos Santos recorrendo da decisão da camara da Bagagem que o ex- 
cluiu de veroadcr , 

Dos inspoctores de alurnnos do Internato do Gymnasio Mineiro pedindo an- 
gmento de Y(:Ucirnen(os. 

Do porteiro e continuo do mesmo estabelocimento pedindo equiração do venci- 
mentos. 

Do habitantes do Carmo do Parnahyha, sobre creação de cado'.ras primarias. 
Dos alumnos ela Escola Normal de Ouro Preto pedindo interpretar;ão da lei 

n. -11 S<J bro praso para ex.ames. 
Ile Hlernhros da magistratura do Estado sobre augmcmto do vencimentc:s. 
Dos habitantes do districto da Varzea do Pantano sobre suppressão desse d'.s- 

tricto. 
Dos habitantes da cidade de Itabira de l\fatto Dentro sobro restauração doca- 

deiras primarias. 
Do cons•3Jho districtal do Santo Antonio da Lagôa sobre crcaç<1o de uma ca- 

deira primaria. 
De habitantes de Piranga enviando uma lista de menin'. s residentes no loga1· 

o(<13arrnneira~». 
De habitantes do Turvo pedindo revogação de uma lei da respectiva camara 

municipal. 
Llc habitantes do districto <lo l\fatto Verde pedindo con;-itl'ucçio da ponto sobl'c 

o Caripau. 
lla camara municipal de Ouro Preto sobro revoga<;ão do art. da constituição 

que aboliu as aposentadorias. 



REuUERIMENTOS DE PARTES 

~p;tQ;ê}~!!~~~!;~!l~~§J :rn,~!~ (Q,ª~.!M!1!!ª!J ~l{~;~ lD ~,p:1~,~~~1 ~ri~§ . 
.... ~ 

D UH.ANTE:\ C)UA.lrt'A Sl·;s~do U.\. PRL\lEIHA LlWISL:\'l'UH.:\. 

De Aurélio do Figueiredo sobre galeria histol'ica da inconfidencia mineira. 
De Manoel Soares de Oliveira 'I'olles, pedindo augmento do vencimentos. 
De empregados da Sec1'etaria da Gamara dos Deputados sohro equiparação de 

vencimentos. Do Augusto Pantaleão pedindo interpretação da lei n . 3.'106. 
Do bacharel João Franklin de Alencar Lima, sobre estrada de forrei. 
Da professora d . Maria Augusta Noves, .pedindo licença. 
Do collector da Itabira do Matto Dentro, pedindo fixação de vencimentos. 
De empregados da porta da Escola Normal da Capital, sobre aucmento de ven- 

cimentos. 
0 

Da companhia Estrada do Ferro Oeste de Minas, pedindo pagamento de 
Ci5:000S000. º !'o juiz substituto de Palmyra, pedindo indemnização de despesas de viagem 
para serviço nublico a que era obrigado pol' lei. 

Do mesmo reiterando o mesmo pedido. 
Do juiz ele direito de CatagL:azes, pedi11do prorogação da licença. 
Do engenheiro Guilherme Pessanha de Oliveira, no mesmo sentido. 
llo dr. Carlos Pereira da Sá Fortes, pedindo modificação do contracto para 

const1·nccüo da Est!'nda de Ferro do 'I'm-vo a llhéos. 
Do professor publico da 1." cadeira de Barhac.nu, podi ndo verba para aluguel 

da casa onde dá aulas. 
De Henrique Ivlatheus. Lott, sobre estrada de ferro. 
De Septirno de Paula Rocha. no mesmo sentido. 
Do professor publico rio Carmo dos Arcos, l odiudo augmcuo tio vencimentos. 
De João Pereira do Lemos Torres, sobro estrada de ferro. 
De Honcrio Esteves, suhrc! venda de quadros do «Bello Ilorisontc». 
Do concessiona rio da paute do Escnnopicho, sobre cobrança de pedaglo. 
Ih concessionario da Estrada ele Ferro Sapucahy-mirim a Piumhy, pedindo 

garantia de juros. De Virgi lio Cestari, pedindo restitui(.(;to Ü·l direitos. 
De Eduartlo Machado de Castro, p3dindo o autog1·apho da «Historia da ln- 

coníidencia». Do psc-rivão de orpharns de Montes Claros, pedindo licença. 



6 ... ., 

Do escrivão de orphams de Montes Claros, pedindo licença. 
De Arthur 'I'hiré, sobre estradas de ferro viccinaes. 
De Luiz dos Santos Werneck , sobre estrada de ferro. 
Do Banco Iniciador de Melhoramentos, sobre estrada de ferro. 
Do escrivão de orphams de Manhuassú, pedindo licença. 
Da companhia Estrada de Ferro do Quilombo, pedindo revalidação de sua 

concessão. 
De João Antonio de Amorim, pedindo admissão gratuita de um filho sou no 

Gymnasio de Barbacena. 
Do continuo da Escola de Pharrnacia, sobre augmento de vencimentos. 
Dos serventes do mesmo estabelecimento, sobre equiparação de vencimentos. 
Do porteiro aposentado da repartição de obras publicas, pedindo melhoria ele 

vencimentos. 
Do 1. • tabellião de S. Gonçalo do Sapuchy, pedindo licença. 
De Antonio Soares de Azevedo Lobo, sobre estrada do ferro. 
De Emílio Rouede, propondo a venda do quadro que representa a ostatua de 

'I'iraden tos. 
De Ricardo Adolpho Suchow, sobre fabrica de tecidos de lã e crcação ele car- 

neiros. 
De Antonio José de Abreu, sobre a fundação de um Banco para íunccíonarios 

publicos. 
Do professor publico da Pedra Branca, pedindo pagamento de vencimentos. 
Do escrivão do jury de S. Paulo de Muriahé, pedindo providencias afim do 001· 

remunerado o seu trabalho. 
Do collector e escrivão da collectoria de Palmyra, pedindo elevação da por- 

centagem que percebem. · 
Do tabellião da comarca de Piumhy, pedindo licença. . . 
Do professor do Macuco, termo de S. Domingos do Prata, pedindo mclulto de 

pena. 

s, 0,-ll 
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OI1PIGI08 BXPEDIDºS 

IJA PRilvIEIRA LEGISLATUR1\ 

Ao Senndn 

De ;20 de abril, participando não havei· numero para a in::;talla1;ã0 do Con- 
gresso. Do 2:l de abril, marcall(lo di:l. o hora para a insta Ilação do Congresso. 

De 25 de abril, participando a reeleição da Mesa. 
De ';!,7 do nb: il, dando parte da rec imposição da com missão do pecu1io legal e 

da eleição do examinadores nos concursos de magistradu;. 
De ~O de abril, convocando sessão do Congresso para dar começo it apuração 

das o lei çües presicler:ciaes. 
l)a mesma da ta enviando copia ela Mensagem. 
lle 5 de maio, dovcl rendo com emenda o projeclo n. 33. 
1J., 8 do maio, remotton<lo os projectos r s , 1 o 2. 
De l O do maio, remettendo o projecto n. :3. 
De 15 do maio. partic;pando tm· subido à sancção o projecto n. 38 do Senado. 
Da mesma datn , e nvocaudo o Congresso para discuti!· o votar o parecer so- 

bro ª"' eleições p1·c~i<lcnci os. 
Do lG do maio, devolvendo o projecto n , ,10 o enviando o de n. 4. 
Do 21 do maio, participan1lo ter subido it sancção o projecto n , B9 do Senado. 
Do 22 de maio, pedindo Iusão dvs commissões de constituição das duas Cama- 

ras para rosalverem sobro questões importantes. 
DJ 23 de maio, enviando o projecto n . G e participando ter subid i á sanção 

o rio 11. 21). De 28 de maio, rolterando o convite para fusão das eommissõcs de constituição 
das duas Cam1ras. 

,,,_... .. 
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Do 30 elo maio, enviando o projecto n. 6. 
De :31 de maio, enviando os projectos ns. 7, 8 o 9. 
De l ." do junho, enviando o projecto n 10. 
"Jo 2 de junho, enviando o projecto n. 11. 
Do G d- junho, enviando o projecto n . 12 .º devolvendo com emendas o de 

n. 41 do Senado. 
De 8 do junho, enviando o projccto n . 1:3 e devolvendo o de n. 26. 
Do 9 de junho, enviando os projectos ns. U, 15, lG, 17 o 18. 
Do 11 de junho, enviando o projccto n. rn. 
Da 12 de junho, enviando os projcctos ns . 20 o 21. . 
DJ 14 de junho participando ter subido à sancção o projccto 11. :3. 
De 16 elo junho, enviando o projecto n. 22. 
Da mesma data enviando os projectos ns 23, 81 o 25. 
De 18 de junho, devolvendo com as respectivas emendas o projecto n , G. 
Do Hl de junho, participando ter subido à sancção o projecto n. 37, enviado ao 

Senado sob n. 26, em 1893. 
De 20 de junho, participando ter subido à sancção o projecto que foi remettí- 

do ao Senado com o n. 2G em 1892. 
Da mesma data, enviando os projectos ns. 26 o 27 do 1801. 
Da mesma data, enviando o recurso do conselho districtal de Juiz de Fora, 

conforme a requisição feita. 
D,\ 21 do junho, enviando os projectos ns. 28 e 29. 
Do 23 de junho, enviando os projcctos ns , 30, :Jl, :32 o i3:J. 
Da mesma data, participando ter subido ú sancção o projocto n. G. 
De 20 do junho, enviando os projectos ns . :i1 e 35. 
Do 6 do julho, enviando os documentos que serviram do base ao projecto 

n. 32. 
Do 7 de julho, enviando o projecto n , 36. 
Da mesma data, devolvendo com emendas o projecto n. 7. 
DJ 10 de julho, devolvendo com emendas o projecto n , 3::;, de 18!)3, 
De 11 de julho, devolvendo com emendas o projecto n. l G, 
De 12 de julho, participando ter sido rejeitado o projecto n. ,10 do Senado. 
De 13 de julho, enviando o projecto 11. i37. 
Do Iü do julho, enviando os projectos ns. :38, 39, 10 e '11, participando terem 

sub.do à sancção os de ns. 8, do 1894, 21 do 1893 o ,13 do Senado e devolvendo 
com as respectivas emendas o de n. 11, do 189,1. 

De 17 do julho, enviando o projccto n. 42. 
Da mesma data, participando torem subido ú sancção os projectos ns , 7 e 15 

<lo 189,1. 
Da mesma data, devolvendo com as respectivas emendas o projecto n. 1:J. 
De 18 de julho, participando terem subido à sancção os projoctos ns. 17 e :20 

da Gamara, e <18 do Senado. 
Da mesma data, devolvendo com emendas o projecto n. 22 sobre custas ju- 

diciarias. 
Da mesma data enviando o projccto 11. 113. 
De 19 de julho participando ter subido à sancção o projccto n. 40 do Senado. 
De 20 de julho, devolvendo com as respectivas emendas o projecto n. 18. 
Da mesma data, devolvendo com as respectivas emendas o projocto n . 27. 
le 21 de julho, participando ter subido à sancção o projecto n. ;35 e ter sido 

rejeitado o de n . 49 do Senado. 
Da mesma data, enviando o projocto n , 44. 

d · t 1 9G de 
d as rcsr)ectivas ornen as o prOJOC o I • ,_, , , De ;23 do julho, deYolven o com 

l )(\ 1 · to· ns 32, :34, 8t.1' 1') l at" 1)a1't1' cipando terem subido ú sancr;rro os proJeC. " .. a n1esnut U<. "• < (. • 

lG, 4G do Senado, 12, Ia~ ~ l, 01'6 ~ :~~: 1 do do recurso do conselho districtal de De 25 de julho, reqms1tan< o ,1 < evo u,, 
.Juiz de F(ira. 

/~ ... o governo 

')() ·.l • 111,.11 1nrticiriando ao Presidente do Estado não haver numero para De:~ <e <l ' ' 

a installação.do qolngrct~:"~· .. lo ·10 Presidente <lo Estado o dia e hora designados De ;2 3 d0 a':;r1 ' pai· tcl p,i11c ' 
para a installação ·ido Uo.ngrleoss~l.ocumcntos sobre limites dc;s Estados de Minas o 

De 26 de alm ' env1anc . 
S l),Hllo 1 tl ·t' l·is eleieões IJresidenciaes. • ' : · • 1 isi bndo remessa e e a u 1en ·1cas e L , De 2 de maio, 1eq1 · ,, . 

7 l, nio no nwsmo sentido . .1 18r 9 
De . (le n '. ' ·e·1u';ihn<lo exemplares .da col.lecr;ã<.l .de hns ue ...i,~. l)e 8 e e ma10, I . ' .. . t ''9 . 1~ l m1io enviando á s:11w;ão o proJe;: o n. o . 
De ·> to 1'at·1 envhnrlo reclamações snbee pontes e estradas. 
l)a mesma 1' '' ' · • - .• • ·t 40 
D' '> l de maio, envia11do a sancçao o pl',lJCC ? n. l' . l . . l'to do 4 000:000;5. 

L ;.3 d nio pedindo inform:\Çr)es ~;oh1·~ disr.enc lO e o cret t • • 
De :-;~ ~ r~aio' enviando à sa11c1;ão o proJccto n. '11. ~ . ,, .. 
lle ;~~de l .. ' enviando reque1·imentos sobro concoss<.lú de.llce .. ça. , .·. 
De ,2i:i de m'.t~I), Jcdindo infoi·mar;õos soln'd c;~dei1·as prtm~ti ia.,; cm .J~nu.t~ 1ª· 
l)o :29 do ma.to, I . l ff ··o lo <'onselho distnctal de: A1)badm dos De 11 de junho, envianc o um u ic1 e , , 

Dourados., . data enviando á satte(:ão o projecto n. 42.. . , . , 
Da mesma. 1 , l 'Íando um oflicio da camara m umc1 pal de .Tdcuh} . 
Do 18 de .JUil 

10• 
bl '. 1 · .. . .. -- 0 JJrOje"to n 43. 

De 19 de junho, cn viam o ~ s<.tr1cr,.cto . t -bl' 'i·1 a lei n 87 por ter sahido 
a eh.ta ll''dinrlo seja novarnen e pu ical, , . Da mesrll< ' ' ' - 

com engano. . d i':t enviando varios pedidos foi tos ao Congresso. 
D·1 mesm,t a (. ' . . t H u' 90 de junho, enviando á sancção o prOJ~C o n., - ; 
D~ Z3 de 'junho, env!ando ú san~~ãº,1º l·r?,J~'.\to t· 1!~1:te do presidente da ne- 
De ;27 de junho, envrnndo a moç,w .e pesar pe a 

1rnlilica Fraln~ezlal.o enviando para Sí!l' informado o pedido do gcaça rlu exl-juiz dl~\ 
De 7 e e JU 1 ' , ' ' . l 1 · . ,curso de verent ores l, . 't 1 l>Ji.ibdelrlhia 0 rmra attender como e< e Oi um 1"' 

dne1 o ce ' 
rc·t do Ourvello. . 1G 

coma 'l" de 'ulho. enviando a sane ;ão o proJ~cto n · ' · · , " g~ 10 de iu1ho; enviando à sancr;ão os IH'OJ_ectos ns. ';~o '~~· 
I)e 17 de ·1·ulho, enviando à sancção os prOJectos ns. :1· ~9 ° ~3 

e · · l · · ·-o os 1ir0Jcctos ns 0 0,.,, e ·-> • De 18 de julho, enviam o ª sancr,a . _ . .. : , ' ·ci ial do Salinas. 
Da mesma data, enviando uma represonta~ao cLt c,1i;i,u a rnun l 
D~ H) de julho, enviando à sanc<;ito o proJ~cto n. ~~· 
De 91 de julho, enviando :'t sancção o r1r0Je.cto n. vv~. ,..7 ~s , 59 De Z3 de julho, enviando á sanc9ão .os proJectos ns. 06,: 'fao·~m feito pela 
Da mesma data,. enviando o ped1~lo no a;~gme~~o de por cen º 

collector e pelo oscn vão da colloctorrn do l a.lmyx a. 
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1~ diversos 

De 24 de junho, enviando á secretaria das Finanças ::>. folha do subsidio aos . 
srs Deputados . Oíl' · 1 'd · . · De ~() de junho, reclamando do director da Imprens~ . reia provi encias 
t d ntes " evitar atrazo na puhl.cação dos trabalhos da t,am:ira. ell Ü ' " e e • L'' ' { 1 - (' De 30 de junho, enviando a SOCI'(· tar:a das r mnnc.is c, -pia (a I\ BO uçao n, ), 

Da mesma data, enviando a folha dos emprega~l?s u~'t secretaria. • . ,. 
lie 4 de julho, requisitando pagame!lto da gratiücação do chefe da 1. secçao 

ao officirl qne o substituiu durante a .hconçn. . 
l 6 d · lho onviando à secrvrarra da Agr ica ltura pnra ser tomada cm cou- 
Jti e .JU ' - · · 1 1 D' .. ' 1 1 t· ·:, sideracã i a representação da ramara mumcipa <e o os (o w .1 ,\,. 
' d · t e ar o mesmo flm :\ reproson-- De 7 de julho, euvian o a me.:;ma secre arta t' ..i · 

t ão da cam ira. municipal de Pitanguy. . . . 
aça D '') d. · lho enviando as iuforrnaçõ is pedidas pelo director da secretaria 

O ' e JU ' lif . . ] (' •> • ricultura sobro obras no e< 1 1c10 e nos moveis (o ,( ng1,.-:ss_i.. . . 
dAgDe 10 de julho, requ~sitando do director da Imprens<l Ufh :rnl a publrc~t~ão de 

d' ··ursii do sr Sever1ano de ll1•zende. . . 
um ~~1' l l. de 'ulh~. rometten lo ao pre~'lidt•ntc da Camara :'..fon:cipal da Lcopoldnui 

, s nop;es dos trabalhos do-n.a Gmnara. . . 
anna~s e 1 :{de julho, rcq uisi t:rndo d.a rn~ret:~ria l~a~ Finarv:as. a 01•dem neces~arm 0 

ta 110 Btnco da Republica, à d1sros1çao do presidente da Camarn, a Imra ser po::i · 1 1 · . r::- 
b lo l 93- § 1 º doar:.'2.º1a 0111.va. 

ver a l 
1 

• ~ • • ' • • d'\ · lt · f lo um De 1~3 d·J j ult10 eu d,mdo a secretaria r grrcu ura, para ser rn ornw1 . , 
0 sobre estrada do f>J1To. . 

requorwien . d·,ta 're(i.ibitar!do l statutos e le:s da Gamat•a Municipal da Chris-- Da mes111a u e ' 

tina.De 21 de julho, requisitando da secretaria das Finanças pagamrnto do contas 
d ,d·cn·c da Gamar t, • • . • • D 

e exp '>3- d · l· 0 cnl'i'rnclo á mesma secretaria a folha de sulH1ho aos sr11 •. C·· Do - e JU .. ' , 
putarfos. . d· t· devnlvencb ao ~Onselho clisfrk~o l ,fo lni~ I~<' V'.'\ .. , n l'"C'.ll'rn D·t m•'Sltla \ '1• . • 1 . .. • • l ' ão ' '· · t e"ta Camal'a 11sto com1Jetir ao po1er- ,Jfüt1c1 no rcso ve1·a1~1n~,. ~. que apres ·n iu ª .~ ' 

, oíllcios foram expe1li1l is p1~Ja secretari~ dcpoi~ ~1n w11·ern1l·~ a se<>s}o, os 11 :1;)C1l nll/t 
NoT:\; 011.t1ro~ r r"ibr•r-llllJo L> rat n~1 syn'.l[HC da prux1rna sc.;s. 0.-1. JJ, l• re1tw1. vrio aqui rncllw o~ PJ ·· , º 

Da mesma data, enviando à sancçi'ío os projo·:tos ns. 60, Gl, 62, 6:3 e G.t 
De 2,1 de julho, participanrlo to1·em sido designados dia e hora pam encerra- 

mento da qnal'ta i::es.são da primeira legblatura do Congresso. 

Do 25 de abdl, rep1isitan•lo do commandanto do corp 1 do Pol:cia praças pam 
attenclcrom ao scr\'iço da Casa. 

Da mesma· data, re111isitanfo cLt so~ret'.tr1a da Agricultur.\ o alnstocimonto 
d'agua no pr edio do Congros.~o. 

Da mesma data, communicando ao Tribunal da Holaçã·J a elciçã1) do examina- 
dor e supplente aos concurso3 de magistrados. · 

De 1. º de maio, enviando :'t secretaria das Finanças a folha dos empregados da secretaria. 
Do 9 de maio, re1uisitarido do pros:donte da Gamara Mu1ticipal da Conceiçio 

do Serro copia das actas da asscmhléa municipal respectiva. 
De 12 de maio, jll'stificando se perante a Gamara :\Iunicipal de :\farianna do in- 

sulto que lho foi dirigido em onvolucro offlcial da Casa. 
De 15 de maio, remott1.rndo à secretaria d'Agriculturil rnra ser informado um 

requerimento sobro estrada do forro. 
De 17 de ma10, participando ao :n•. dr. Bias Fol'tes tot• sido ollo proc !amado Presidente do Est~do. · 
Do 2;3 de maio, enviando à soc1•ehwia d'Agricultnra um r..:?querimcnto sobro estrada de ferro. 
De 24·do maio, enviando à se::retaria das Finanças a folha do subsidio aos srs. Deputadcs. 
Do 28 de m'lio, enviando à secretaria d'Agricultura um ofTicio em que á Ga- 

mara Municipal do Parà representa sobre a necessidade da construcçtto de uma. 
cadêa naquella eidade. 

Da rr,es·na data enviando à Gamar..i da Ayuruoca a re::iresenbção do conse- 
lho districtal do Cedro, pedindo m11Clança da séde do re3po~t1ivo districto. 

De 31 de maio, enviando à secretaria das Finanças a folha dos empregados da Secretaria. 
Da mesma data, agradecendo ao coronel Rodolpho Paixão a participaçã0 quo 

fez de ter sido nomeado commmdante da guarniç<Io deste fütado. 
De 1. º de junho, requisitando da secretaria d'Agricultura concerto no telha- 

do da secretaria da Gamara. 
De 7 de junho, enviando á secrotal'ia da Agricultura p:ira serem informados 

uns o attcndidos outro:;, Yarios requerimentos apr~sentados à Gamara. 
De l L de junho; enviando ao director da companhia Cachoeira do Mac1co 

um exemplar do parecer n. 80. 
Da mesma data, requisitando da secretaria da<> Finanças pagamento do cus- 

tas de expediente ela Gamara. 
Do 13 de junho, enviando à secretaria da AgricuHura parn serem informados 

alguns requerimentos sobre estrada do for1•J, 

De 21 e 22, de junho, enviando à mesma secretaria e para o mesmo fim ou- 
tros requerimentos. 

De 22 de junho, envian:lo à mesma secretaria dois projectos sobre pontes o 
estradas, para attender a seu objecto do accôr,lo com os interesses do Estado. ~: i:,-l') 

,.. ~.- 



COlVIlVIISSõES PERMANENTES 

DA 



Commissão de Policia : 

D1·. !',.an:~·sco Antonio do S·dics, Fn'ÜÜern.; (l}. 
Commendado Francisco Ribeiro de Oliven-a, 1. º ~-~ocretario (2). 
Dr. Frnnc.sco ele Far a Lobato, 2.º Secretario (~l). 
Com 1~a.::11bdu1· Mau cl Tcixc.. ;t d« Costa, vi· e~P1 cs.Je:. Lo ('i). 
De. Bernardino Augusto de L11na, l ." suppleute dos secretaries (5). 
Coronel Manoel José da Silva, 2.º idem, idem, idem. 

Cornmissão de consti tuição, legislação o poderes : 

Dr. Bernardiuo Augusto de Lima (ü). 
Dr. Weuceslau Braz Pereira Gomes. · 
Dr. Augusto Clomentino da Silva 

Commissâo de orçamento o contas: 
Dr. Henrique Augusto de Oliveira Diniz. 
Dr , Bernardino Augusto de Luna , 
llr . Joaquim Antonio Dutra . 

Commissão de força publica : 
Tenente-coronel Scv0ria110 Nunes Cardoso do Rezende , 
Dr. Antonio Lcopoldino dos Passos. 
Dr. Wen eslau Ilraz Pereira Gomes. 

Commissão de rL•p1·es<mtaçõos, rer111c~ri1ncmios e peti J1es: 

D1·. Carlos da Sil va Fortes. 
Dr. ,Jn,é Facundo ~Tonto l~aS(!. 
D1·. Fl': ncis o .J osi~ Co -lho de Moura. 

llie}1i Elcilo em 11 dr: maio eru ,u!isUl'li'".h> ao sr, Oda1 io O~loni, C!lIC 1e1111ncioH o cargo a 12 dosso 
15 •(1~.' . Eleito em 18 ck maí» ·~rn s1i!J~litni1/1" no sr. Tdx•~irn d:i. Costa que íol eleito vlcc-prcstdentc em 

.1;'~e ,rr1ez. 
IB t1\~).,1.l'.L•rl<1 cm 10 ele maio 1~111 s111J:1lil1.dç:\11 a() sr, Bibeiro <h ouvcira !]il•) foi eleito l.• secretario cm 

-~~ · nrez. 
p1 ri ·ilo cm !í rle maio e111 lo":tl' diJ i'·l'. Fr:1m:b:o Sallcs ijllU [l)i e'eil11 l·l'e~i!lente no dia l4. 
(~; \e. lo 1•m l•l dl) ":do cm l<;:!ól.l' 1fo ,r S!m:lo d:1 Cunlla qne re111111ci n (~ n::i1 .. htlo no dia 4, 

};i. F .! ,1.11 ilo •·m :i d1• 111:1111 c111 l11~:ar :ln sr. \maio Masc:1re11has qi.e l.:11 ia sido 1:le1to em Jogar du 
1,mc1s1 0 :-.al!e, 



78 

Commissão de justiça civil e criminal: 
Dr. Viriato Diniz Mascarenhas. 
Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
Julio Bueno Brandão (7). 

Commissão de camaras municipaes: 
Capitão Mariano Iiibeiro do Abreu . 
• J uli» Bueno Brandão. 
Commendador Joaquim Antonio Gomes da Silva, 

Commissão de commercio, estatística, industria o artes. 
Conego Manoel Alves Pereira. 
Dr .. Iosino de Paula Britto. 
Commendaríor Joaquim Antonio Gomes da Silva. 

e immíssão de agr:cultura, mina:'>, colonisação, terras e bosq ues : 
Coronel dr. João Luiz de Almeida o Souza. 
Coronel Ignacio Carlos Moreira :\I urta . 
Dr. Viriato Drnir, :\lascarenhas (8). 

Cornmissão de obras publicas, viação ferroa, telegraphos, nav~gar;iio de 
r-ios, estradas, pontes e canaes : 

Dr .• José Tavares do Mello , 
·Dr. Augusto Gonçalves de Souza Moreirn (9). 
Commendad()l" ~LtPOül Teixeira da Costa (10). 

Commissão <lo negocios intcr-ostadoaes: 
Camillo Philinto Pratcs, 
Dr . Joaquim Gonçalves Fo:rcira. 
Dr. Eloy dos Heis o Silva. 

Commissão de instruc·.ão publica: 
Eduar<l11 Augusto Pimentel Barbosa. 
Alexandre Barbosa. 
Coronel Domingos Rodrigues Viotti. 

CJmmissão de saúrle publica : 
Dr. Henrique Duarte da Fonseca. 
D1·. Cai-los Marques da Silveira, 
DP Antonio Leopoldino dos Passos (11). 

Commissã:; do redac'.~ão de lcú: 

Et~aai~du A ugusto Pim~ntel Ba1 bosa , 
D1 • b oy d ·S Reis o Silva. 
Commendador L'ndolphn Caetano elo Souza ' 

. e Silva. 
(i) 
(81 

• (9) 
(IO) 
(ll) 

ll~lle!tto em .15 de maio em Jogar do sr. Francisco Sal!!':.; 
, e1 o em 21 de 111a10 em Jogar do sr F·1 ·· 1 1 t - • · · 

Eleito em IG rle maio em loirar do ·~1: :.11~ .oua ~1 'IHC 101 eleiln ~. · sccrctarlo . 
l;'~!to ~m 2:i de ju.11.IIo: em 1;1~ar d~i ~r~1g\~~a~~ \V,~:~/~~ <111<~ re1111111'.io11 o mandato. 
Lic1lo cm 10 d·l m,uo cm Jog-ar do sr .. João 111 .. 11111·1) 11·111,1•111 

• 
.. , , r 1 cve rlxo11ern~·:10. 

\. 

COMlVIISSOES MIXT AS 

DO 



- 
GOMMIS~OES MIXTAS DO CONGRESSO 

'i.'••lbunal •~s1>ecial de julg:urnento 
Senadores : 

Desembargador Frederico Augusto Alvares da Silva. 
Dr. Bernardo Cysneiro da Costa Reis. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o o o •• o ó • o • o •••• o • o • li ( l) 

Deputados: 
Dr •. José Tavares de Mello. 
Dr. Ilvnrlque Augusto de Oliveira Diniz. 
Dr. Viriato Diniz Mascarenhas. 

Desembargadores : 
Dr. Adolpho Augusto Olyntho. 
Dr. Antonio Luiz Ferreira Tinôco , 
Dr. João Ernilio de Rezonde Costa. 

JEx:uninadora. nos conc1u·sos de 1nagi~t:radol?l 

Presidente: 
Desembargador João Braulio Moinhos de Vilhena. 

Membros: 
Dr.semhargador dr. Adolpho Augu<:to Olyntho. 

> dr. Antonio Luiz Ferreira Tinôco. 
Senador dr. Virgilio Martins de Mello Franco. 
Deputado dr. Levindo Ferreira Lopes. 

Suppl-ntes : 
Senador dr. Camillo Augusto Maria do Britto. 
Deputado dr. Bernardino Augusto de Lima. 

Senadoref) : 
Anton:o Martins Ferreira da Silva. 
•••••••·•••• •••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••o•eoo'o••.•. (2) 

(t) Va110 p-la morte 1!0 senador Antonio Carlos. 
(2) Mo consta ter sido preenchida a vaga. 

'· 0.-11 



a:.: 

Deputados; 

Dr. Levindo Ferreira Lopes. 
Dr. Bernardino Augusto de Lima. 
Dr. Sabino Barroso Junior. 

Peculio legal 
Senadores: 

Dr. Joaquim Candido da Costa Sena. 
Manoel Ignacío Gomes Valladão. 

Deputados: 

:Dr. Henrique J\.ugusto de Oliveira Diníz, 
Joaquim Antonio Gomes da Silva. 
• • • • • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . • . . . • . . . . • • . . . • . . • . . . • . . . ( 3) 

I ... in1ites 
Senadores: 

Dr· Virgil.io Martins de i\Iello Franco. 
Dr. Francisco de Paula Rocha Lagôa. 

Deputados : 

Dr. Sabino Barroso Junior. 
Dr. Eloy dos Heis e Silva . 
• • • • • • • • • • ~ •••• li • • • • • • • 

. • • • • • . • • • • • . . • • • . • • . • . • • • • • • . • • • . • • • ("1) 

Senadores: 
01•ganisação do tt•abalho 

Josó Pedro Xavier da y0·,,. 
Dr. Eduardo Ernesto da n 'aºª' C . 

.r; ma erque1ra. 
Deputados : 

Mariano Ribeiro de Abreu 
Dr .. Josino de Paula Britt~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • • • • • (5,\ .................. 

COlVIlVIISSOES PERMANENTES 

DO 



GOMMIS~OES PERMANENTES 

DO 

1 ,' 

j' 
·~ 1 
I 
j 

! 
' l 

Commissão de Policia : 
Conselheiro Frederico Augusto Alvares da Silva. 
Coronel Francisco Ferreira Alves 
Dr. Joaquim Candido da Costa Sena. 

Snpplontes : 
Dr. Camillo Augusto Mariu de Britto . 
Dr. Antonio Candido Teixeira 

Oommissão de Constituição e Poderes : 

Dr. Eduardo l~rnesto da Gama Cerqueira. 
Desembargador Frederico Augusto Alvares da Silva 
Dr. Theodomiro A lvos Pereira. 

Comrnissãn de Finanças: 
Commendarlor .Josó Pedro Xavier da Veiga. 
CommomL1dor Antonio Martins Ferreira da Silva. 
Dr. Vírgilio Martins de :\Ie!Io Franco. 
Dr. Joaquim Candido da Costa Sena. 
Dr. João Gomes Hehêllo Horta. 

Cornrnis~ãJ de Justiça e Legislação : 
Dr. Camillo :\ ugusto Maria de Brito. 
D1'. J, ão Roquotte Carneiro de Mendonça. 
Dr. Manoel Eustaohio Martins de Andrade. 

Com missão do obras publicas, terras o eolonisação, correios e tofogrJ'lpb.l}:I-: 

gr. ,Joaquim Candido da Costa Sona. 
C t- Ft'<mcisco de Paula Rocha Lagôa. 

oro:iol Franeisco Ferrei ra Alvos. 



Commiss:Io de instrução publica : 

João Nepo.nuceno Kubitschok , 
~1· • Virgi ho Martins de iliello Franco. 
Commemlador José Pedro Xavier ua Veiga. 

Commissão do camaras municipaes : 
Dr. Carl?s Ferreira Aires. 
Dr .. losé Pedro Drumond. 
Coronel Carlos de Oliveirn Sá. 

Commissão do fop1;a publica. 

Commendador ~Ia noel Iimacto Gomes 'v. 1) 1- Dr João P tt , o . , ' tl. nc ao. 
D.' 'L'J· 1.-oqno o Carneiro ele Mendonoa 

t. . ieonomtro Aires Pereira. , . 
Commissão de agricultura. comm r .· . . D. 

13 
, 0 cio, industria, artes, minas e il01·oslas: 

i: ernardo C ysneiro da Cost· R . , 
Jca? Nepomuceno Kubits l ,l· u eis. 
Major Joaquim José de Ocl~c ': I) · 1vo1ra enna. 

Commissão elo s·túdo l li 
• e pu J ica, estatística e catocliese: 

Dr. Bernardo Cysneiro da , > • 
Dr.· Alv.aro ela Matta .M~clcora I.01s. 
Dr · J ose Pedro Drumond. iar 0 

• 

Co · _,, mrmssao ele req . uenmcn tos do partes . 
Dr. Francisco de Paul· ) . . 
Dr. Manoel Eustacl . '~l.'ºc.ha Lagoa. 
Dr. Anlon:o Candidou~I' I. ,ir.t1ns de Andrade erxeira , · 

Commissão de redacção : 
Cornmonelaelor José p 1 . • 
Ilr. Camillo A ter ro Xavier da Veio·a 
D 

urrus o M . e . 
r · Manoel Eust~ ·1 . .,.1 aria de Bri tto 

e 110 nfartins de Andr~ulc. 

' ~ . 

DEPUTADOS ELEITUS 

p ARA A PRIMEIRA. 1EGISIJ.ATURA FINDA 



Deputados euj o mandnt.o cxtlngulu-!Jc com 11 primeira Icgislatillt'a do 
~~"'."::;':"~~.-r;o J':f.!neiro em 1.8,,-,~ 

NO)!ES 

1 Dr. Francisr:o Antonio rle ~<:11Ics Lavras. 

z Con11nen1lador Francisco Bibeiro de Oliveira .•......•..•... , ...••... , Entre Rios. 

3 Dr. Francisco de Faria Lobato · · Poços de Caldas. 

•1 "Commcndndor Manoel Teixeira da Costa .. · ...........•... ; .. .- •..•.......•. 5. Luzia tio n. das Velhas, 

t; Dr. Levifülo Ferreira Lopes ...•..... · ......................•....•........ CapiitI. 

() Dr. Sal1ino Barroso Junior ...........................•......•...•..... , .. Idem. 

7 conimentlador Lindolpho Caetano de Souza e Silva ...•.............. , .... Januarla. 

s Camillo Phelinto Pratos .... · .... ············· .•.....•...••.•.•••.. , ..••. Montes Claros. 
9 Coronel Jgnacio Carlos ::l[orcira ll!nr!a · , Arassuahy; 

10 Dr. carlos da Silva Fortes Palmira. 

11 Coronel José Bento Nogueira ·· .. ·.· lllinas Novas. 

12 coronel Manoel José (la Silva.························ Boa Ylsia tio 'Iremedal, 

13 
Tencnle·corond Eu~cnio Simplicio de Salles C:1pil:ll. 

H Dr. Antonio Lcopoldino dos Passos .. ·.··· .•. · ...........•.......••....... Ca!Jo Verde. 

15 
Alexandre 1lc Souza Barbosa.·.·• .. ··.········ · Uheraha, 

lG Capitão Nelson Dario Pimentel Barllosa .........•....•...•...•.•••.•..... Paracatú. 

17 
Dr. José Tavares de Mello · Palma. 

18 
Dr. Augusto Gou~alves de Souza Moreira ................•....•.•........ Pará. 

19 
Dr. Viriato Diniz Mascarcnha~ • · · · · , Taholciro Grande. 

20 
Mariano Hiheiro elo Abreu · · · ··· .. · Bom succcsso. 

21 
Ednanlo Augusto Pimentel Barbosa ...........•.......••...•.•••.•....... Paracaíú. 

22 
Dr. Targino Oltoni de Carvalho e süva.. S .. Josõ do Paralzo , 

23 
Dr. Ernesto da Silva Braga ······· .. ·· .. · · Cidade do Turvo. 

2,1 Dr . .Josino de Paula nrtuo · · · • Tres Pontas. 

25 Dr. IJenri11uc Augusto de Oliveira Dlniz Barbacena. 

26 Dr. ,\ugnslo Clernentino da Silva ..•..... •• •.•.•.. · .....••...•.•••.••••••. Serro. 

27 cornuictllla1Jor Domingos Hoclrigucs Violti ..... •. · · .. · · ·. · · • .•..•.. · ...••. Eslaç:1o de Pouso Alto. 

28 Dr. Ahcilard llodrigucs Pereira · .. · ·• · · .. ·. · · ·. ·. · ·. ·. · · · • •..... Lagóa Dourada, 

29 Dr. Bernardino Anguslo do Lima · .. · .•. •······•··········· Ouro Preto. 
30 Tenente-coronel dr, João Luiz de .\lmcida e Souza ...••.................. Serro. 

31 Conego Manoel Alves Pereira ...........•.....•....•.•.. ·········•······· Diamantina. 

A, C, -12 
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NO)IES 

HESIDENf:L\S 

"'> D · l • F· · 1 :11 ntc lta lloa Espcrani;,a. ;1,, I 
11.,. 

OSf, ,\Cl\11( O • (J C l<SO,., ... ,.,.,., ,.,.,." .. ," .. .," .... ., 

:i:3 Dr, Gomes Freire tle Andrade ..••....•... , , •••••... Ouro Preto. 
g.1 Dr. Carlos ~!arques da Silveira llomflm · I)

. E·!···· ri ·11•· Sll · loão d'Et-1\oy. ~~ 1, o~. ~os eis o. 1 va ..••........•.. , ....•.... , ..•...•.............. '··j ~ .. 
3fl S<)Y(Jriano NU!H)s Cardoso de l\czcnde ., Idem. 

il7 fü. Wcnccsl<iu Ilraz Pereira Gomes.,, .. ,,,,., ......• ,.,., , .. ,, Monte S;mlo · 

08 Dr .. João Ill'aulio l\Ioinllos de Vilhena .Junior , Campanha· 

:39 Conimendador .Joaquim Antonio Gomeg da Sill a .•........•...•.•... , ...• Fructal. 

'1D Dr, .Joa11uim Gonçalves Ferreira ., , Chapóo (!'Uvas. 
.u Dr. Ilenri11n1) Duarte da}Fonseca (1) Anguslma. 

4:! Dr .. Joaquim Antonio Dulra (1) Lcopoldi11a. 

,13, Dr. Francisco .José Coelho de Moura (1) Oliveira. 

'1 l Julío Dncno llrand;io ...............•........•...... , .•.•.............•.. 

·l.r. ••·•••·•••··•·•·•••·••••••••••·••••••·••••••••••••••••·••••••••·••··· (:2) 
Pomo Alegre. 

4() ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (2) 

·17 •••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••.••• ' •••••••.••••••..•.••••.••• (2) 

48 .•••.••.••••••••••••••••••.••.•••••• ' .•••••.••••••••••.••••••••.••••• (2) 

J-ira.JlO• ''.' "º"°' nas .., .. ..,..... '''"' • r s • • " "'"" e arn ""'. ·"" bo "., ' or ra.z , ' .u '' ""'"""' • "'""" ":;,," ,, • 
(I} Vaga, doixaths po\03 si•s, <lrs. º'>!avio Cttoni, Ó'lllglrh >Ia·:iol e ~im;:,, da Cunl"'• •:hltos d•putatloi ao Con, 

,ci•ina\ o p;l•) sr. padro Uouriguo1 Chaves, diroctor ,., ns,:o\~ Normal •h A•~'innhr. 

llavor:c cloiç1'•i <Ll doputados P"r" a sogun•\J, k;isla\ur,\ n,, db 1:; do n•nonil>r:J 1irnim•1 fuhr,,: -J. IJ. fr.Jit<''• 
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2 Dr. 

3 Dr. 
<1 Dr. 

5 Dr . 
G Dr. 
7 Dr. 

8 Dr. 

Sen:lt!ore~ cujo mr.uilato cxlingulu-:;;e com a pl'imeira Ic9iBlntu1•a, en1 ':!1-l~}~ 

Nom:s 

Conselheiro Frederico Augusto Alvares da Silva ..• , .••••.••••••••.••..•.. .Juiz de Fõra, 

Virgílio :\Iartin~ de l\lello Frnnco Capital. 

Eduardo Emeslu da Gama Cerqueira .•••••.••••••••••.••••••••••.••. Cataguazes, 
Ucrnardo Cysnclro da Costa Reis .•••••••••••••••.•••..•..•••....•... Palma. 

Joaquim Candldo da Cos\[I sena .••••.•.•••••••• ,, ••• ,.,, ••••••••..•. Capital. 

AI varo da l\lalta l\lacllado ......••. , •.•••••••••••••..•• ,,, •.......... Diamantína, 

Francisco de Paula da llocha Lagóa .••••.. , ..• • •.•.•••••.••.•..•...• Capital. 

lllanor)l Euslaehic l\rartins do Andrade Trcz Corações. 

~J .João Ncpornuceno Kuhilsclrnlc ...•..•.....•.••• •• • •••••••...•• • •........ Diamantina. 

10 Dr. Thcodomtro Alvos Pereira ....•.... ; ....••••.•.•••.•••••..•••..•.•... Diamantina. 

11 Dr. José Pedro Drumond .............•.•.•..•.•. · • ...••.•••..•••••••.... Santa Barbara .. 

12 Dr. Antonio Candi-Io Teixeira • S. Antouío do!:Hntlrn.t1o. 

PJ.ra a. r•JC1JinliOJi·;1o dv SGü;vlo, Is tu rJ1 p:na. pr,JJ11;'.1in1•.mto d·:nbs 12 V.\ó.\8 havt)r,\. ololç!o no d i a 15 do J1.1;1·:t";ní.'!Jro J_)rO- 

Ãin1.o futuro.-J. r.:. Fr·d~~u. 
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SENADORES 

1~ :rvr 18 g s 



Sen~tlore"I cu.io m a n d a t.o !:C cxti:i.guh•á com a !legunda legislatura, om tuna 

NO)IE~ RESIDENC:lAS 

Dr. Carlos Ferreira Alves S. João Nepomueeuo. 

2 Dr. João Gomes l\eliêllo Horta Cap'ital. 

3 Dr. Carníllo Augusto lllaria do Dritlo Capital. 

<1 Coronel Francisco Ferreira Alves.·· .....•.•...••.•. • ......•.••••••...... Capital. 

5 Coronel €arlos de Oliveira Sá ·.····· Grão l\logol. 

G Coronel :\Ianocl lgnacío Gomes Valladão .. ·. · · · .. · .•.•.•..•..••.••••...... Campanha. 

7 Cornmcrnlador José Pedro Xavier da Veiga Capital. 

s Commowlador Antonio l\lartins Ferreira da Silva ...••••.••••.•.••••.•..• Ponte Nova. 

9 Major Joaquim José de Oliveira Peuna. • · .. • .• · ·. · · ...........•.•....... UbcralJa. 

10 Dr. João üoquette Carneiro de Meudonça ... · ...•.....•....••.........•.. Mar de Hespanila. 

11 •..•..............•.........•........••••.•...•.•..••.•.•...••..•...... ( 1) 

lZ •· (2) 

(1) V;a.g:t. ver í âcad a por morta t~O Sena.dor Antonio. C•r!o.s. . . ~ 
('Z} va.r,l. vorificJ.da. p1h renuncn qu·.l f,n e sr. Bll, l' ortt-~. eleito Pre:ndonto do Bs tado , 
Pa.r_. p r aenoh í man te diHtJ.s va,as n o uve ol·:iii;ião no dl a 7 do sstcmbr o, sondo ca.nd ldatos unia votados os sr s , CrHOnd 

Josó nento Nvgu1::ir1'., rosldiah em MinJ..i Novo.1 .o dr. üamttto Ma.ri\\ 1"erroira. da. 11onsJC3., rcsidJnto cm l3a.rbacan~.-l, ;r, 
ll•eltas. 
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SYl\\OPSE 
DOS l?ROJECTOS INICIADOS 

NA. 

CAl\iARA DOS DEPUTADOS 
NOS TRES PRIMEIROS ANNOS DA LEGISLATURt, 

QUE TIVERAf~ ANDAMEHTO EM 1894. 



Sanccionndo 

PROJEGTOS IN[CIADOS EM Arrnos ANTERIORES, E QU8 TIVER f: M 
ANDAMENTO EM 18\34 

DATA TIL\NSUlll'10 OllSEUYAl;üES 

18!H .••...•. , . 41 Auctorisa o governo a conceder Ilejeilarlo pelo Scna1lo em '"'O'S:1" 1k ~2'7 ik 
garantia de juros de ? .i . ü aliril. 
Empresa de Obras Publicns de 
l\Iinas para a coustrucção de 
uma Estrada de Ferro de Ouro 
Preto ao Pcr:anl1a. 

1802 .....•••.. 51 

(Sessão de 
arlía- 

Tllr)nlo) 

1802 

~Jantem como inslilni(:ào do Es- Aprcscnt:ulo pela commissão de constilni!'fio 
lado, s11jeila ao rninisterio tio lcgisla1;ão e poderes para sl'gnnda dbi~i1:;'. 
Interior e ao comtnando geral são em '.~8 de alnil. 
dos corpos pollciues, a Compa- 
nhia do Aprernlize;.; Militares Em 1liscnss~o cm ·1 tio maio, Ioram-Ih« olfo- 
de illinas (;cr:ies, exlinela por reci1las as emendas ns. 1 e 2 pelo sr. 's1~yr~- 
(l1~erelo 110 Congresso Naciounl. ria no de Itczend», sonrlo ollns npprov:Hlas 

co11ju11ctamcnle com o urojocto que foi 
rcmctlido á commissão do · forç:i publica 
da q~ial pende de parecer parn terceira dis- 
cussao. 

22 A11clorisa o governo 119 Estado a üevolvido pelo Senado, cm :2 de j1111ho, com 
conceder aos cidadâos Lanro Ires emendas, entraralll ellas cm dlseussão 
Baplisla dr) Oliveira e Francis- cm 7, sendo approv:ulas as dons. 1 e 2 () 
co Cassirniro Collan.icr, ou a rejeítnda a de n. 3 ; pelo (JtW, remcttou-sc 
quem mais vantagens onere- de DOYO o projeclo ao Senado por oíllclo 
cor, privikp:io P!lr 50 unnos, n , 80 de8 desse mez. 
para a co11slrncçao, uso o goso 
de nma via-ferroa, de nmmc- Devolvido pulo Senado nu dia 11, por não 
tro entre Lrilhos, qne, parl1Jl(lo ler clle se co11forma1lo com adecisiío da 
da cid:1d<Jde .Juiz de Fórn e ]las- Camara, entrou a rcforida emrmda n. :i cm 
sa11do JlOl' S. Francisco do Pau- discussão, a H tlc j1ml10, sendo appro- 
Ja e p1~l:t citlado do llio Prelo, valia. 
v:í :í. l\slar;ão dn Santa Hita 1lc ,Jaculinga, na Estrada de Ferro Foi rcmoltido o projcclo ft commiss:'io de ro- 
Sapucahy. <lac1;f10 <1110 o apresentou rctligido afinal 

· cm 18. 

Approv:ulo cm rn foi rcmeltido li sancção 
soh 11. H, por officio n. ()() de 20 tlo jn- 
uho. · 

Communicou-sc ao Sen:1do por oHicio n. 89 
dessa data. 

tei n. 88 de ~o de j11n/10 de 1811! 



DATA 

•• • • • • . • • • 2G 

.......... 18 

10.!i: 

VJ o o:: 
';!. 
8 z 

TJ.ANSUMPTO OllSEHYAÇÕES 

Auctorisa o governo a despcuder Hcjcitatlo pelo souado cm sessão de li de ju- 
pela verba-Obras Pulllicas,- nho, 
a quantia de G:OOOSIJOO para 
abertura de urna estrada que 
de S. Miguel elo Jequitinho- 
nha, municipio de Arassuahv, 
se dirija ú cidade de Thecphilo 
Ottoni ou ao ponto mais con- 
vcnleute da Estrada ue Ferro 
Bahia e 1\linas. 

lllD3 
.U Trata da ref9rn~a. do regimento Aprcscnlacl~ redigido a Ilnal pela commíssão 

de custas [udlclarlas. de rcdacção cm 7 ele junho, foi approvado 
cm 12 e remctlido ao Senado soh n. 22 por 
ollicio n. 85 de lG do referido mez , ' 

Devolvido pelo Senado com B9 emendas cm 
16 ele julho entraram cllas cm díscussãn 
cm 18, sendo rejeitadas as de ns. 2, G, 9 
nas partos rclatfvas ris Ieltras D 1) E 10 
11, ID, 20, 21, 22, 2:J, 2,J, 25, si, 35, 36 ;) 37 
e approvadas as demais ; pelo que rernct- 
teu:s~3 de novo o projeclo ao Senado por 
olllcio n. 107 dessa data. 

18Dll 

Contonuando.sn o Senado com a decisão da 
Camara, rcmelteu o projccto :í sancção sob 
li. 5G cm 23 de julho. 

Sancclonn(]o 

Lei n. 10;; de 21 de [ullio de ts»s 

Crc':a uma cadeira mlxta de ln- Foi repro1!11zitlo no prolcclo n. U de 18 110 
strucção primaria llO povoado maio de 1891. 
denominado « Púlia » dlslrlcío 
tio Santa Jl!aria de S. Felix, 110 
município do Pessanha. 

180:! 

20 Muda o nome da cidade de Entro Ficou prejudicado pela rcjeiç:1o do projcdc) 
Illos para o de - Cidade de n. 2J, em 28 de abril elo 1891. Camapuan. 

Archirnu-sc. 

s. e. 11. 

DATA 

. . • . • . • . . . 21 

• • • • • • . • • • 2-1 

.......... 25 

• • • • • • • • • • 27 

105 

Tll.ANSfülP'fO OUSE!l VA~~ÕES 

Auclorisa o Presidente do Estado Foi nrchívado cm rn de 111aio, cm \'il'lllllo ~la 
a mollillcar o contracto celc- approvação do pan~ccr 11. 1:>, <la eo1n1111~- 
lira1lo com a Companhia Eslra· s<lo de ohras puhlit·.a~. 
da de Forro Bahia e 3Iinas, e a 
desapropriar a referida via fer- 
rea, caso seja declarada ca<lnca 
a. concessão, afim <lc proscguir 
em sua conslrncção contratan- 
do-a com 11uem melhores van- 
tagens o1Ierccer. 

Muda o 11ome ela ciclade do Pará Foi rejeitado cm sessão de 28 <k abril ilc 189 
para o de Casuarinas ; da da e arcllivaclo nessa data. 
Fonniga para o de Palestina; 
da do Bom Succcsso para o de 
Crisliaa ; e da de Entro Hios 
para o ile Canu11man. 

Csucctl•• moraloria sem juros, Dovolviclo polo Senailn cm 3 ele julho con 
pelo praso do cinco :1nnos ao uma emernla, 011lr011 ella cm !liseussf1n en 
collector do Sacramento, cicla· 7, sendo approvmla. 
dão Daniel Gonçal\·cs Casta- 
nheira, para, por si ou 1ior sous Foi remcttido o projeclo ~\ commissão de re- 
herdeiros, lit[nidar o dcl1ilo ai- dacção, <1uc o apresentou rcdigido aflnal 
lciiado e provado para com o- cm 13. 
Estado. 

1 Approvado nesta data, foi re111cltillo ú san- 
c<;iío sob n. 47, por ol'licio n. 71 de 16 do 
refcri<lo moz. 

Communicou-sc ao Senado por ollicio n. 103 
da mesma !lata. 

Sancclona'1o 

Lei n. 91; A lle 17 de Julho de 189.f 

\ucl.orisa o governo a conlractar Dcvolvi!lo pelo Senailo com uma emcrnl:i 
' a coustrncç:io de uma Estrada em 1.5 de maio, entrou olla em discussão 

<lc Ferro, ((UO parlimlo de Ull?· no dia HJ, sendo ap1irovacla. 
raln e passando pela frcgucz1a 
da ' conceiç:lo das ,\lagoas e l"oi clla remeltida com o projcclo :í commis- 
p~la cidade do Frncta_l, vá ler- s~o de rcdacção que o apresentou re<ligido 
minar no ponto m:u~ c,onvc- ahnal cm 22. 
nienlc da rnar~cm dll'e!ta do Approvallo em 23, foi remeltiilo ú sancção 
Hio Grande :~ha1xo da Cacl~o- soh li. 41 por o!Iicio n. 57 de 25 de maio. 
eira do l\lan!Joml~; e. c~mc?- , . , , , . . .. 
<lo ao concessionarw 1mv1~cg10 Con~n~nmc~u-se ao Sen,\ilo por 011tc10 n. 73 
por 50 annos com garan !ta. de dessa data. 
J nros de G • /. sohrc o capital 
maximo !le 5 .100:000$000. Sancciona'1o 

Lei n. s:; de 1 de j1111lto lle 1811-i 



107 

f ~ 

! 
DAT.\ § 
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\ 

•• .. . •• • • • 28 Estabelece o modo pelo qual de- Foi rejcltado pelo senado em sessão de 11 
vem. ser. feitos os recursos de maio de 18J1. 

1. eíettoraes. 
1893 

18!)3 

' 

•••• ... •• • 29 

• • • • .... • • • • 3G 

.•• ••.•• •• • 37 

Tll.\NSUl!l'TO ollSERYAÇÕES 

üevoga o decreto de. o de março Apreseutado pela commlssão de [ustiça, clvil 
de 18\ll que reumu o 1. • otü- e criminal para terceira discussão . cm 28 
cio do escrivão do civel o ta- de ahrll, [oi approvado cm 2 de maio e re- 
belllão do judicial e notas ao rnellido á commissão de redacção, que n 
de 2. · escrivão. <lo orphãos da aprcseníou redigido :li ílual cm 4. 
comarca de Uheraha, e aaranJ.e 
cm seus direitos os serventuà- A1111rova1lo em 7 foi remeltil1o ao Sena1lo 
rios dos respectivos offido:>. 50\1 n. L, 11or Ql\l1:fo u. 1;;:, \\a mesma \\:üa 

'5em\o \10t este teme\Ul\o :\ '5anc1:ão .,;o\ 
n. '1'°2 em Hl de maio. 

S1u1ccionado 

Lei 11. 8f!. de .f!.I de 11111io de 189.i 

r:r~a <liver>.3~ .cadeira:; mlxlas Foi reprodusido no projeclo u. H, cm 18 de 
nos niumc.p íos de Oliveira, maio de 18\li. 
Turvo e Lavras. 

Mat!da v.Jg?rar por .10 annos as Devolvido pelo Senado, com uma ~mcm~\, 
disposições da lei n. 35G'), de cm G de [unho entrou ella cm -liscussão 
25 de agosto do 1888, relativa· cm u scnclo approvada e romettlda com 
mente á ~scnção do .tli~eilos cios 0 proi'eclo á co.m_n1iss:i~ de rcdacção que o 
productos lácteos simüares aos apresentou redigklo afinal cm lG. 
do cstrangc1ro. 

Approvado cm 18 foi rcmellirlo :i sanc~'.ão 
soh n·. 43, por olllclo n. ti3 lle rn do mesmo 
mez. 

Communlcou-~c ao Senado por olllclo n. 88 
dessa.data. 

Sólacclonado 

-:-1Fixa cm d11zei1tos o ci11cocnta o Ap1~csenla.1!0 J!Cla comrnissào .d? constitui- 
.········· 11un1cro de eleilores para cada çao, lcg1slac:ao e poderes, rcd1g1do 11ara tcr- 

sccção eleitoral. e eira discussão, cm 28 de ahril, foi appro· 
vado cm 2 de maio e rcmcllido <í cmnmis. 
s~o de re1lacção. (\UC o apresentou redigi- 
do a tina! r:o dia ,1. 

Approvado em 7, foi rcmetlido ao Senado 
soh n. 2, por o Ili cio n. 65 da m csma data, 
sernlo por este remct!i<lo :i sancç:1o sob 
n .. n, em 10 de maio. 

1803 

DATA 
1. 

• • • • . • • • • • .13 

• • • • • • . • . • ,11 

·········· 

TIIANSUlll'TO OBS1'1\VAÇÕES 

18(13 

18!.):l 

SanccionQdo 

lei n. so de .21 de 111aio de 18!H 

Declara mixlas as. ca!leiras ilc i•!·,Foi r9pro1lns,hlo no projcclo u. U de 18 de 
strncç.iio pt'ima.rta !lo sexo [en11-1 mato de !SOL 
nino do Congonhal e rio ~cxo , 
rna,;c11lino tl<J ~anto Anl(_)IHO do 
l'orlo, alllllas do mun1cqito do 
Turvo. 

\ndorisa o governo a ronccdcr Apresentado pela comrniss~o de ohras 1mllli· 
' ao engenheiro Antonio Neguei· cas para segnn11a discussão em 10 de maio 

ra Peüirlo 011 a quem mais van. foi approvado cm 11 e rernettitlo á mcsmá 
ta"cns o!Tercccr privilc!;io para co111111issão que o llprewnton para terceira 
a conslrucl'i'lo de uma Estrada no dia 12. 
ele Ferro 111íc, partindo do ponto 
mai,.; conve11i1jnte do ramal !la Approvado cm Hí, foi rcmcltido á commis- 
l'i:\n E;;tratla de l1'erro Leopol- s:lo ile redac<;ão que o apresentou rc<ligitlo 
dina vá ter ao arraial !le Santa alinal e111 "2. 
Barbara de l\io Novo. 

Approvado em 23, [oi rcmettillo ao Senntlo 
soh n. 5, por o meio n. 73 de 25 do mesmo 
mcz, sendo rcmeltido <í sancção por G?E.S:t 
Camara soh 11. 51, cm 18 de julho. 

Sanccionado 

1.ei n. IJ,) 11 lle 18 ele jullw de 18!14 

LG Cr1\t nma cadeira de inslrucçãcJ Foi rcpro1lusiilo no projccto n. H de 18 lle 
primaria para o sexo 111asc11· 111aio de 180·1. 
lí1to 110 Jogar ilcnorninado- 
8algado-110 dislricto d1J Ca- 
jmü, m1micipio 1!0 Pará. 

T,ei n. 89 ll~ .25 de jnnlw de. 1s111 



SESSÃO EXTRAORDINARIA EM BARBA~ENA 

ises 
Sc~são ex- 

tr ao rd i 
ria. 

D.lTA OllSERVAÇÕES Tl\ANSmIPTO 

3 Concede quatro annos de licença Approvallo em segunda discussão cm 28 de 
ao escrivão do orphãos do Sa- abril, foi rcmcltido <í commíssão de repre- 
cramento, cidadão Manoel Cas- sentações, reqnerlmentos e petições quo o 
síano de Oliveira França, para apresentou para terceira em 30, 
ansoníar-so do Estndo. 

Approvado cm ! de maio !oi remettido <í 
commíssão .de redacção que o apresentou 
redigido nünal em S, sendo approvado cm 
9 e rcmettido ao Senado sob n. 3, por oíü- 
cio n. !'i6 de 10 do mesmo mez. 

Devolvido pelo Senado com tres emendas 
em 2 de junho, entraram ellas em díscus- 
são no cli;i. 7, sendo todas approvadas. 

Foi remettído o projccto :\ cornmíssão de re- 
dacção que o apresentou redigido aflnal 
cm 11. 

A.pprovado cm 14, foi remettído li sanccão 
sob n. 42, por o!Iicio II. 61 da mesma 
data. 

Cornmuntcou-se ao Senado por olllclo 11. SL 

Sauccionado 

/,d n. 87 de u de [unlu, de tses 



SYNOPSE 
DOS PROJECTOS INICIADOS 

NA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
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PROJEGTO) INIGIADOS NA GAMARA DOS DEPUTADOS Di) ESTADO 
DE MINAS GEHAES EM 1894 

'" o 
o B :<: DATA ~ ,., ,.. :...> ~ 

_,. 

18'.H Ahril, 27 .. 1. 

OllSEllVAÇÕES 

s. e. 15. 

Tl\ANSUJIPTO 

Considera validas as allcnações e Do sr. Símão da Cunha. 
hypothccas (las possos de que 
trata o art, 3. · 8 :L · da· lei Teve segunda leitura cm :2s de ahrll. 
n. GOl do 18 de setembro do 1850 e que se cJiectuaram por Approvarlo em primeira discussão, em 1 de 
titulo legitimo antes de 21 de maio, foi remottido á commíssão de ter- 
tcvcrcíro de 1801. rasque o apresentou para segunda cm 7. 

Em discussão cm 8, foi ella adíada, por rlcz 
dias, a requerimento do sr. lgnacío Murla. 

Enlrarnlo novamente em discussão cm 30 rio 
maio foi-lhe oífcrccída polo sr. Jgnaeio 
l\lurla, como relator da commíssão de tor- 
ras, uma emenda, e, a requerimento do sr. 
Carnillo Pra tcs foi de novo adínda a díscus- 
são até que se distrilmisso impressa a rofu- 
rida emenda. 

Em discussão em 1. · do [nnho roram-lho 
offcrccidns uma snlH"lllCJllla, pelo sr. Jg11a- 
cio Murla, o um substitutivo, pelo sr. L•;- 
vindo Lopes. 

Em 5 de junho, preferido o suhstltuüvo, 
entrou cllo cm rllscussâo sondo-lhe o!T!~l'C· 
cltlas as sr;guin!cs crnc1Jdas : n. 1, pelo 
sr. l.evhulo Lopes, n. 2 pelo sr. Ignucío 
)lur!a e n. :J, pelo sr. Camillo Pralcs. 

Approvaclo o ~uhs!it~1livo eon,itmcta~ncn!c 
com as emcnrla», foi elle rernellid<J a mrfr 
ma counnissão que o apresentou redigido 
para terceira dlscussão cm G de junho. 

Elll discussão cm s, lorarn-lho oílcrccídns 
duas emendas pelos srs. c.arnillo ~'rates_ e 
Bueno Brandão, ílcantlo adíada a discussão. 

Approval1o o proje~lo cm ~ tio junho, c~1m 
as emendas oli'creculas, foi cllo rcmollnlo 
it co111miss~o de rerlac\~:10 que o apresentou 
rc<ligitlo a!i11nl. cm 18, , scnrlo ~PlH'OVat,\<~ 
<'lll rn e remcll1rlo ao Sonar.lo solJ 11. "IJ 
ÍlOr ofiicio 11. DO ele 20 de junho. 

Dcvolvi<lo pelo Senado com um~ eme~tla em 
~W <10 julho, entrou e!la cm rlts_cussao cm 
2:3, o foi rcjeita!la, f.enrlo o pro.1octo rcu1et· 
ticlo do 110vo :w senarlo por olllcio n. 11.'1 
dessa data. 

Pende <le ilccislio dessa Gamara 
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OllSEl\VAÇÕJ.:S 
TRANSUMPTO 

-21 
lleYoga o art 1 l G de .iu~110' de., ( f. Iei n, 45 de o . 

rn;i1;ào dos juiz·~·J3, sol.ire, a re- o sr • \V CilCIJS!iu Braz. 
1. cntrancia. s de (hre1to de Teve se gunda leitura cm ·i de maio. 

Aprn·ova1lo on .• . . f 1 remot li(l ' ·Í pnmeira discussão cm 7, • o 
legish. ãg ,' counníssão de consUtuiçao, 
se"unJ , e poderes que o apresentou para 

e a cm 2f> de maio. 
Approvado e . . • commiss'io rn ,31 foi rcmettldo :1 mc~ma 

tcrcein 'a· que o apresentou redi"ido para 
iscussão cm 2 de junho~ 

Approvado ci • . . • de rcdacc: 11 ;J foi rcmeltklo [l comnnssao 
finai ~n{ã~ que o apresentou redigido a 
rncttldo . r' si;nilo approvado 'em 8 e r,c· 
n. 81 d, '),l ~r:tiailo soh n. 1'1 por otllcio 

e " de [unho. 

Maio, 2 ... 

1891 

l'endc de d . • ec1sao dessa Ca111urn 

!\laiJ.J <J '""'•• ,, ' 
" I'ransfcrc a ,, . . cç·\ . c,tdc1n le . í· '0 Prnnaria d ' 1 o mstru D 

l)
i~ir~ do '.lislri~to ollesec~º tmascu: <J sr. ~imão da Cunha 
" .t o de s an a f' 11 "· llo nn · . ·.anl'Anna 1' 'ª o rovc s '•1 lU1cip10 do Pc~s~1~1?nça, . . e,,Ulllla lei lura em ,1 do maio. 

cv, Approvailo .· . . · remcttido 0.!n P11 me1ra (!1scussão cm 7, foi 
hlic·1 , UI' .t conunissJo (le instrucção pu· 
de 1's li ' n rcvrodusiu 11') projeclo n. 1'1 

o mesmo mez. 

1~91 

~!aio, •1. •• 
·1 fü'.tla o nome d· . 

l_(i vara - <,,;! v11Ja do Gu .. Santo uo f' ilia tio E· .a.ia. Da cou1111· • ,,uarará. » svir1ro dustrhsissao ile commcrcio esl'ttislica, íll" 
l e artes. ' · ' 

Teve S('"t 1 '"mi ª lcitma om 7 do maio. 

A l1Prova1lo , f 1 rernetlidi 0,!11 Pl'lm11ira 1JiscussflU clll 8, ~- 
s1~nl1J1J 

11~\I:~ llH!,;rn:t cnm missi"to que o apr 
' .t ~1~~1m1la discuss:io em 9. 

DATA 

Converte cm c:Hlciras do sexo Do sr. tlr. Cocll10 jc M0ura. 
masculino as mixtas dos Fal· Jeiros e Pantana esta do mu· Teve segunda leitura cm 11 do maio. 
nicipio de Jnhaüma e aquclla . . . . 
110 

de Oliveira. i\pprova.110 .cm pnmc!l'a illscussão cm 11 foi 
· · '· · rc!11ettid.o á commiss.ilo do instrucção' pu- 

blica que </ Feproduzw no projecto n. 14 
de 18 de maio. ' 

Tll.\NSU)IPTO 
íJBSE li V .\ÇÕES 

-------------;-------------· ·-------,,.- 
A11provado em 15, foi remetliilo ao Senado 

sob n. ,1, por o!1lcio n. 70 do lG de maio 
sendo por este rcrneltido á sancção ~ob 
n. 44 cm G de junho. 

Saneei ()nado 

Lei n. Si de G d~ jnnho <te 1SM 

:uaio, 10 .. I ::, 

.. Maio, 10 .• 
G Auctorisa o Presidente do Esta· Do sr. Gomes da Silva . 

do a despender annualpente \ . . 5:000$000 paramanutcnçao doi rcrn segunda leitura cm 11 (!e ma10. 
Externato creado pela camara . . . . . municipâl (le Pitanguy. Approva'Iº cn~ pnmei.ra thscu;.;ssao em U, foi rernettido a conumssão de orç.ameuto e 

contas, quo o apresentou para segunda cm 
21. ' 

Em discussão em 22 foram-lhe oflorecidas as 
emendas IL 1, pelo sr. Domingos Violti e 
outros e n. 2 pelo sr. Henrique Diniz e 
outros, sendo approvado o projeclo com as 
emendas e rcmctthlo ~\ mesma commissflo 
que o apresentou redigido para terceira 
cm 25. · 

Approvado cm 5 de junho foi remcllido á 
co umissão de rodacção que o apresentou 
redigido a!lnal em 7. 

sendo approvado cm $ foi rcmcttido ao Se· 
nado sob n. 15 por otncio n. 81 de 0 de 
junho. 

Devol,'ido pelo Senado com uma emenda cm 
5 de julho, cntrn el,la em discussão erl1 13 
sondo approYada. 
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7 Ançtorisa 
cinco o rovcrno na cor coionias corr a .fll!Hlar Oo , 
n. 15Jr3~nll;la<1c lia 1~rc}~1,1aes, sr. Bueno Branllfo 

N do inlhÓ l ct era! . te 18'.l3 r · evc 80,, , ,,untia~:]oitura cm 11 

Foi o pr · . OJccto 't c·n . . . , , o a111·es"nt ' , nunissão cll' re1.laCÇ<lO (JU'' 
approva'lloou riJcligido all11aÍ cm 1ô sendO 
~aucção sol na ll)esma ela ta e remeti ida <I 
Junho, · 1 n , :ta por o!Ilcio n. 72 de 17dC 

Co mrnunicou-so , 5 lia mesni" 1· 1,a0 
Senado por o1Ilcio n. 10 

n (a a. 

Sanccclonatlo 

lei n. , 98 ae ~.i de julho de 1891 

llc maio. 

Aprir0,., l d( o em 11•' . . • remcttido,: ,1unc1.ra díscussão cm 12, fOJ 
crimmat , 

1;\ 
comm1ssão de justiça civil e 

cm la. l 0 0 apresentou para a scgurHlil, 

Em 1· 
1 . ( 1scuss'lo ' . e 8 t ras a ri'qÍ{<'r· cm .21 foi cHa adiada por · , uncnto do sr. LcYintlo Lopes. 

EntrnniJo em r , , - . Ol~erecillo J ',z1sc~1ssao cm 5 ele junho fo1-Jl1ü 
st1l11tivo. 1 e 0 sr. llueno Brandão urn suli· 

Em l'' · ""• lll'l'f<'r· I em disl'u:º~ 11 o o suhstitutivo entrou o!IO 
"Ili. [ ' ssao sorul li " '· S''· ,., n es em ' · o- w oítorccldas as v 

rlano '!" \lorHJas: ns. 1 e 'l 110!0 sr Jl!a· ll , 1 1reu ' . · · o rnn1Ião SP e ns. 2 e 4 pelo sr. nucn 
3 o rojeilatt~ª.;1'~, approvadas as de ns. 1, Z 

u. l\. uf) n. ,1. 

Approvado o , . 
lllesma com Jl~OJCclo foi cHc• remcltidO [t 
gitlo para t • ~1~1~são 'lllC o a1;rcsentou rcill· 

u ccira em 18. 

Em ·1· • < 1scnss'(o missão d1~ 'or cm 20, foi rcmcttidO [t com· 
seu parcc;,r çamcnto e contas para emitlir 
llra11c1<1o, ,scn~ r'.~crnerimeuto do sr. nuouo 
I1ara tcrc<'im 1~ .ipresentado com emendas 

• ' l lSCllSSfo cm ;iG de junJlO. 

l'Cllllc tf, l, ., , . . _ e 1.1 [Cll'ct ll1scussao 

...---- -- --------··----1----·------------ 
18\)l 

18'.l! 

1sa1 

DAT.\ 

11\Iaio, 11.. 

' 

1 
1 :\Taiol'' 1 ) No o 

1 

Maio, 12.. 10 

l\Iaio, U.. 11 

OlllEilVAÇÜES 
THANSUJIPTO 

8 Transfere para uContagcmn a ca- Do sr. Manoel Alves o outros. 
deira tio ensino primaria do 
(1.Melanciasn no municipio da Diamantina. Teve segunda leitura cm 12 do maio. 

Approyaclo cm primeira discussão cm H ele 
maio, foi remcltido á com missão ele instru- 
cçf\o puhlica, que o reproduziu no vrojccto 
n. 14, de 18 de maio. 

9 Auctorirn o Presidente do Esta· Da commigsào de obras publicas. 
do a 1once<lcr privilegio por vinte :rnnos :\ Companhia Es· Foi dispensada a segunda Jcitnra cm 1,1 cio 
tracla de Ferro Oéstci de l\linas, maio a requerimento 110 sr. Ig1rncio l\lurta. 
ou a c111crn mais vanjagcns o!Ic- . . . rocer. para naYCgaçüo a vapor Approvado cm pnme1rn cl1scussão em 15 
elo Hio s. Francisco entre a foi romctlido :.í mesma commissào. ' 
]Jarra tio Paraopeba o a Cacho· eira do Pirapúra. Pende de ziarecer para segnncllt diswssrio 

concedo aos professores não nor-· Do sr. Limlolpho Caetano e outros. 
malistas, norncallos por meio 
de concurso antes da promul· ga1· .. 1o lia Jci n. ,11, os mesmos Teve segunda leitura cm 14 elo maio. 
on'ieuados e vantagens conferi· 
elas pela cilatla lei aos norma· listas. Approva~lo c1p prim~ir:~ tliscu~são cm 15, foi 

remctt1do a comm1ssao ele rnstrncc;ão pu- 
blica. 

l'ende de parecer pare segunda lliscussiio 

Auctorisa o !'residente do Esta· Do sr. Severiano de Hezemlc. 
tio a despender pela vcrha 
((o]iras p111Jlicasii a c1uanlia de . . . . • 150:000$000 com a construcçào Teve segunda leitura cm fo de maio. 
de etli!icios par:i Escolas Nor· 
unes nas cidades onde estes . . . . _ estahccimcutos runccionam cm Approva~lo cm pnmCI!'ª ~!Iscussao em 18, foi 
pr~dios altl''ados. rcmcttulo tí comm1s~~ao de Ol\'.arncnto 0 

" contas que o apresentou para segunda 
cm 21. 

Entrando cm discussão cm 23, fo rejeitado 
e na mesma data archivatlo. 
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18!H 

----·---- -- -·-·-··------- -------------- 
Maio, U .. 12 

Maio, 14.. 13 

Abona aos delega1ks e suhdcle- Do sr. S1wcriauo do Ilezenrlo e outros. gados do Policia, a titulo de . 
expcrlienk, gratiUcaçõcs varia- Teve segunda leitura em 15 <lo maio. 
veis conforme a cntrancia das • n 18, foi 
comarcas. Approvado em primeira _!liscussao. ~·~rncuto e 

rcmcttido á commíssão ele orç: 
contas. 

• 11ssüo Peiuie lle üareeer tuira seg umllt aiec · 

Determina que os vencimentos Do sr. Lovlndo Lopes e outros. dos funccionarios pnblicos se- . 
rão pagos, a contar-se (la pu. Teve sc"nnda leitura cm 15 de maio. 
hlicai,;ão dc~ta lei e .emquanto !> " . ,. , n 

18, 
[oi 

cambio estiver ahnlxo llc 21 dJ. Approvado em vrimcira <llscussão. ?1 ncnto e 
nheiros por mil réi,s,. com o rerncttido á cornmtssão de 01ça~mcnt1as 
augtnento correspondente a um contas que 

0 
apresentou com e 

quarto da deureciaçào do meio para segunda cm 23. circulante não excedendo esse 
augrrn~n to em . caso algum de . wr ,18 
30 • /. dos venc11nento1. Em 1fücmsão em 25 foi ella a<l,1ada 

1[cis. horas a requerimento do sr. f>loy 
roram-JhC Entrando cm discussão em 28, . . ' n. 1, 

o!Icrccirlas as seguintes emendas · 
9 

pelo 
pelo sr. Camillo Pratas e oulro3 n iiclo sr· 
sr. Augusto Clemenllno e !)·. . 

5 
as de 

Lindolpho Caetano, sendo re1e1~,ula 
ns. 1 e .3 .e appr0Ya1la a deu.~· 

. , :ío con· AI!Prova(las as emendas rla com 1!11,~r~ rcmet· 
1un~tamente com n projcclo [oi e rcscntoll 
tido á mesma commissào que 01.ªI~iaio. 
re1li~itlo para terceira. em 29 l e 1 e 

Er? 11iscusc:10 cm 30, foi offereciil~ P1fd~Li~~·, 
h1luanlo Pimentel uma eme1HJ,t ªntc com 

~ sendo. elia appr<lVí~tla conjunct:l1,1~c :í co~1, 
o pro1ecto e sendo este rem_el H 0 -.re11c1a· 
lllISilão de redai.:1.~:lo que, per!1~rl0.~11Za1. 
o apresentou nesta rlata rctl!glllO ,t . 

1 soll n. 0 Approva1lo foi rl'melti1lo ao Scn:u 0 
por otllcio 11. 75. 

. . . , . Jl}Cflll~~'. · DovoLvHlo vc·o Sena(!o com crnw ccIII i11° 
· cm H de innlto · entraram cllas. , de ns· 

CUSSão em ·18 sendo rcj•.Jilarlas ,\~ 5· pc!O 
1, 2 e ,1 e a111H'.ondas as de ns .. 3, g Ao se· 
·nne rernctten.so de llO\'•J o pn~JÇC:ilJo. 
nado pqr o!llcio n. 87 de 18 de JU •>O 

JJl w ' Foi n0Ya1Hc1ll1J devo! vi do pelo Scnar!gn~ :i dC· 
por não l1J1· ell1J so ccm[ormarlo j:i 

0, 
.1. 

cisão da Camara 1111a11to [\ erneni' 

~- 
tlU 

18'.J.i 

DATA 
OUSE!l\'AÇÜES~ 

r;f} 
o =: 
"' :'1 ::> z '-1 1 

' 

TJUNoUl!PTO 

-o on1 "l foi rejeitada J' USS'l ~ do Fntrawlo cm e isc ~·cf~rida crnc]lda sen 
'por dois terço~ ·~~to ú commi~s~o db rei 

remctlido o p10\presentou red1g1do a na dacção que o ' 
cm 2~ · sancção 

93 foi remettido á Approvaclo ym ~ o!llcio n. 67. 
sub n. J~, vor , . !H 

Senado por oll1c10 n. ·· Cornmunico,n·sc ao 
de 23 de 1mit10. 

Snnccionado 

. "º (Ir; ,2.; de junho de 1894. ui ·11 • ., , 

. ~ ilc inslrucção publica. . r, D·t comm1ssc10 . fo , . ·retos ns. 18, 3.'' . . . . ão cm 19 de rna10, : 
ncprmlu~ os I1~3J- 0 os de us. 3, 

Em segunda. <'.~~Çj1;~ as seguintes cm?II,~as • 
43 e •lb do ''.ll approvarlos cm rtm-l!JCS 01lc1ec~j,;llCll'l Alves e outros' ~· 5 0 

8 tlc J~. ' '.810 sobre tran?· 1; 1 pelo sr. '. ~Íacicl e outro~; ns. ' 
primc\~·a :11~1~\se;·sflo (~e c~.'1°1~ 2 ·pelo st·. OI~gW:~n~c'i Alves e o~it~·?sJ ni [e rcnc1.1 e ct · ,,çno 1mmau.a, 1• A ; rielo sr· . ,1111.1º e outros, · 

8• 
·ns ru~ ·'' J o ' "v, J1na1'10 11 " l' s · u ras de 11 'rnondas so ll'O G .. pelo sr(.' glt1o'c•c i\Ionra.c ou IO ' n' n' . 'sen a '-' · 'l' ,oe 1 • • outros ; • "• 

~1\1~~mo assumpto. rc,;g s~'. \v encc~l:m, l~~~{~,;s; ns. 10 e 15, 
pc 'r Nogueira e . e outros; n. 11, 
pelo ~ . Bu1rno Bramia o 1 s e outros; n. 
pelo sr: Viriato l\las\arcul ia,Lima, e ns. 13 
111g1011~~~ ~r. Il\~'narllltg1f,rcaies e outros. ~, lo sr C,tlllI eu, pc · 

te com as emendas, , ,. 1 conjunct:unc1~ 1 ·í mesma com- 
Apfp!0"1l11~0J· eclo rcmcltl1il11º r~din·ido para tcr- 

01 O l a{HCSC!l 1 " rnigslío q1;e ( 
coira cm 31. 

- 9 ile junho foi-Jllc ol~erc: , ·'1'scussao em N • I 1· 'imentcl, como rela Em u 'l' F1ln:m o . . <' tia de reda- 
c1·idal1)_icl(~o;n in i'.ssfio, u. ,1~~1ª11,;1c~~íi11·.u\1ctamcnte 
or " ' 11 ·itiprn • " · · com , ,, sendo e . :i ' · , foi rcrnettido a 

1 
• 

(Ç,lOl, O llfOjOclO l!ll~ S<'IlllO a[ll'CSCn[a( 0 cou 1 , rcrl:ll'Ç:10, ' - 
missão 1 \tli"ido atinai, cm 7. ()r. esta 1 e " ·'o 
P tl· ·'o ao Scnau r . reme Ju . '''tdo em 8. _01 i 81 do l1 de junho. Apprn ' 1711or olllcIO J • sob n. 

1 ,,,, cmcuuas, cm 6 de 
De volvido por csl,º"f·~,1; i;~1 cfürn~~ào em 11, . ent.r:Han , . l· . 1ul11n. 1, . ·ipproV<tL ,\s. SCllllO lOl •lS , 

l\laio, 18.. ~l 

1 



120 

"' o o 
z D.\TA ~ 
z "" TRAN"SUllPTO 
-'i ;:; OBSEI\VAÇÜES p z 

Foi re~rHJlti<lo o projccto á commlssão de re 
<lacç:w que o apresentou redigido de con 
formilla1le com as emendas cm· 13. 

Approy~!lo cm !G, fui o prolecto rcmcttldo ( 
san~;çao, sob n. 51, por oülclo n. 7:l ele 1 

1 de Julho. 
! 
! Cornrnnnicou-se ao Senado por oíllclo n. lOG 
•' ll1J !~ llc julho. 

1 Sa nccio nndo 

1 Lei n. 101; de .:U de julho de 189 l 

1 

18Ul Maio, 18 .. 1 15 Dá organísação aos corpos rnlli- 
1 lares da Brigada Policial do Da commlssão de força pnlillca. 

Estado. Em 21 de maio foi dispeusnda a sogundn lei z 
ti:ra :1 requerimento do sr. Bernardino d 
L11na. . 

Approvado cm prl melra dlscussão cm 22, lo 
remeltitlo <\ mesma com missão que o apre 
sentou para segunda cm ~3. 

Em discussão em '·5 foram-lhe ollerccilla 
as seguintes emendas: ns. 1 e 5, pelo sr. 
\Venceslau Ilraz e outros. n. 2, pelo sr 

1 

Camillo l'rates, n , :l, pelo sr. Sc,·criano ti 
ltczcndo e outros e 11. G pelo sr. August 
Clcmenlino. 

App~·ovailo conlunctamento com as emendas 
foi ello remcltlrln á mesma com missão qu 
o aprese11ton redigido para terceira cm 28. 

Em díscussão cm 2:1, Ioi-lho oücrecída, pcl 
sr. S1'.vcria110 de Rezende, uma crncrnl· 
([Ue_ foi approvadn conjunctamcnlc com. 

1 
llp.11ecto, sendo este rernettklo :i commís 
sa.o rlo reilac1,'.:"io que 0 apresentou redigid 
alma! em 7 de junho. 

Approvado em 8 foi remelti1lo a'l Senado sob 
n. lG, por olllcio 11. 81 ilc !J tio junho. 

DcV<~lvido pelo S1)na1lo em ;, de julho con 
13 emnnclas, entraram ellas rJm discussã 
em 11, sendo approvai]ag to1las com cxco 
l!?ão elas de ns. 1 e t:.1, p1Jlo que rcrncttet 
8~ <le novo o pro;•Jelo ao Sc11aclo por olll 
cio 11, 100 desta tia la. 

l 
8 

e 

e 
o 

' e 

o 
a 
o 
o 

1 
o 

1::1 - 
o ~ z ..., 

s. e. rn. 

DATA TllAN>'U)IPTO OBSEl\\'.\ÇÕES 

Devohi<lo ele novo em Hi 1le julho por n:1o 
ter o Senado se conformailo com a tio- 
cisão tl:1 Camara quanto :í emeutla n. 4, 
entrou esta em discussão cm rn, sendo 
approva1la. 

Foi o projeclo rcmelthlo <I commissão de rc· 
dac~'.ão c1ue o apresentou rcdígitlo atinai 
cm 2L. 

Approvatlo nesta data foi cllc rcmettido á 
~ancção sob n. 58 por ollicio n. 76 de :i:i 
tle julho. • 

Communicou-se ao Senado por ollicio n. 115 
de 23 ele julho. 

Sa nccio11ado 

Ui 11, '1J. de ~.; 1tc jnlho de tS!lí 

.Maio, 18 .• 16 Fixa a for1;a pul1lka !lo Estado Da commissão de forç.a publica . 
parn o cxercicio ele 1895. 

Em 21 de maio foi clispcnsaf!a a scguiula 
leitura a requerimento do sr. llernarllino 
de Lima. 

Approvado cm primeira lliscus0<"lo cm ~2, foi 
rcmcllido :í mesma commissão que o :qirc· 
sentou para segunda cm 23. 

Em tliscussão cm 25 foram-lhe offcrctlidas 
as seguintes emendas: n. 1, 11elo sr. C:.i- 
millo l'ratcs e n. 2 pelo si·. Domingos 
\'iotli, s'.'rnlo approvada aqnclla e rejeita· 
da cst.1. 

Approvaclo o projcclo foi cllc rcmettiilo á 
respectiva commissão que o apresentou 
redigido para terceira na mesma cl:1ta. 

Approvado em 28 foi remcltitlo :í cornmis- 
são ele redacção c111c o apresentou rciligido 
afinal cm 29. 

A pprovado cm 30 foi remelti<lo ao Sen!'(dO 
soh n. 7 por ollicio n. i6 fie 31 ele 111ai11. 
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1.ei n. 9, '• ele 19 de jnlho de 189'1 

TI\ANSUJIPTO 
OBSEl\V .1.<;(iES 

-- ---~ 
Dr;volv!do pelo , '. . 3 de Jnllio Senado com Oito emendas e1n 

7, sendo .1•1 entraram e lias cm 1liscussão em 
leltadas a's ir;rova.rlas as de ns. 1 e 6 e re- 
de novo 0 ?1!J<US ; pelo l[UO remetten-so 
n , 98 dest:i11t~~n?tº ao Senado por olllciº 

Devolvido de S() COU[ormllOVO em 11 l)Or fel' O ScnauO 
mente quai~8)º ~om. decisão da camara so- 
~lias de 110 •1 emenda n , l, entraram 
Iulho sendo vo cm discussão em 13 de 
!le ns. 2 :i ~PJ>rova1las por dois terços as 
Iccto á com' ~' 7.- e 8. }roi rcmettidO O pro· 
sentou rcdi 11•1\3~·\0 de redaccão que o apre· 
elle a11prov~H o atinai em ·rn quando foi 
soh 11. 50 .tdo, sendo removído <i sancção 

, por oíllcio H. 72 de 17 de juJllO· 
Commuuicou.· dessa data, se ao Senado por oflicio n. 105 

Sanccionudo 

Maio, 18.. 17 Torna extens: r elas Escolasn ~ aos tlírec a !aculdau Normacs do r tores Do sr 1 mas do e ~ de. c.:q;e u <.s.tado . gnacio lllurta e o l . sor nounahsL t ir dtplo- T , u ros. 
os tias rnesnl'lsas ~os profcs- ove scg11uda leiu . . ' escolas , tra cm Hl de maio. 

· Em r>rim·· ... e arc1tiv~~\;;, discussão em 22, foi rejeitadtl 

Maio, 18,. 18 Auctoris·i pela v~rg1govcrno a dos > , a quanua' d « obras p1{1i1':~lll,er Do s1·. Vi.· construcç'ioº i10:000$ü00 ,1cas n llalo lllascarcnll'lS 
!Jro o Hio' V ,l e uma pontcom a Teve scrr . ' • 
,~~lllr; Santa cg1,1;.Jho, na ~st~·~: \ .,unda leitura cm 1!l de maio. 

.• ~·IS ao nn ·!~. 1!0 l\io li·' ' J>.!J~ovado , . ceiç.,w do Scri~tcip10 tia co;~: 1~1 rornetli;lm .· prnnci!'a. discussão cJll 21~: · · <As (JllP .1 a 0 '1 comnussao tlc ohras puh 
1 

llc jnrrl~o'. presentou para segunda c]ll l.' 

Em ri' • • · 1~c11ssao ' . , . , scg11mtes , cm 4 foram-lhe otl'erccula~ ·!· 
lllnrla, 

11 
:)me~1das: 11. 1, pelo sr. 1guac1~ 

n. ·1, pel~ ~·,IHJo sr. Lintlolpho caetano, 
0 

encerrada 1 • ~lexarnlre Barllosa, Jican~0 
E ª discuss;lo e adiada a voiaça0• 

'~5foirc·• ·· !hcallas as J~llatlo o projecto ncandO prCJ11 
< Cll\CIH]as. 

Archivou-sc ncsl a 11.l l.t. 

-- 
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DATA 

Anctorisa o governo a cstahele· Do sr. Manoel Alves e outros 
ccr no Jogar deuorninallo {l !lio · !\Ians?, n nnrnicipio d:i . Dia- Teve segunda leitura em 10 tle maio. 
mantma, uma escola agncola, ol1t~ndo para esse nm o ncees· Approva~lo c~n prim~il'!)> discussão em 21 foi 
sano terreno. rcmotlldo a conumssao de a~ricultura 'que o apresentou para segund::i cm 23. 

Approva~lo. em 28, foi rcmetlido á mesma 
conumssao r1ue o apresentou para terceira 
cm 29. · 

OBSEIW AÇÕES 
Tl\ANSUJ!PTO 

Maio, 18. . 1\) 

Em discussão em 31 foi-lhe oiicrccida pelo 
sr. Wcnceslau. Braz uma emenda, que foi 
apprO\·ada con3uncl.amentc com o projecto 
sernl9 este rcmetlido á commissão de re· 
flacçao 11uc o apresentou redi"irlo alinal 
cm 5 de junho. " ' 

Approvado em 7 foi. ~emcttillo ao Senado. 
soh n. 13, por offic10 n. 80 de 8 de junho·. 

Devolvi.do pelo Senado com 7 emendas, cm 
5 de 3ulho, entraram cllas cm discussão 
cm 16, sendo approvadas todas com exec- 
pçi'io das de ns. 1, 6 .e 7; polo 11ue rernel· 
teu-se 1lc novo o proJecto ao Senado por 
ontcio 11. 101de17 de julho. 

Devo! viclo novamente cm 19. por não tr~r 0 

Senado se conformado com a decisão da 
Camara sobre a emenda n. 1, entrou esta 
em discussão em 23, sendo rejeitada por 
dois terços. · 

Foi remettido o projcclo [1 commissão de rc- 
1l:te<;ão que o apresentou recligirlo afinal na. 
mesma data, scrnlo cll& approvatlo e remct· 
lido á sancr;:to soh n. 61 por ollicio u. 79 
1le 23 de julho. 

commmlicou-sc ao Scnatlo por ollicio n. 
115 dessa data. 

Sanccionatlo 

Lei 1i. tN. de ~J lle ji•lho ele 1891 

Anclorisa 
0 

gover11o a dcspci:- Do sr. Gonçalves Ferreira e outros. 
der de urna Hó vez a 9uantia . . tle i;:oo0$000 para molnlia. do Teve segunda Ic!lnra em 10 de maio. 
Forurn da cidade rio Pomba. 1 . . . Em primeira lliscussfio cm 22 01 rCJCttado e 

archivadO. 

Maio, 18.. 20 
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Em discussão cm 25 íoram-Iho oüerecldas as 
seguintes emendas: ns, i e 2 polo sr. Bue~ 
no ltraudão, 3 e 4 pelo sr. Henrique Dinlz, 
o 11. f> pelo sr, Levíudo Lopes. 

Approvado o projecto, conjunclamente com 
as emendas, foi elle rcmetlulo á mesma 
commlssão que o apresentou redigido para 
terceira cm z de junho. 

Em discussão em s, roi·lhe oílerecida pelo 
sr. Go(l{;alves Ferreira uma emenda que foi 
approvadn com o projcclo, sendo este re- 
me: tido á com missão de redacção que o 
:1 presentou redigido aliual em 7. 

Ap11rovado em 8, foi rcmcltklo ao Senado 
sr)!J 11. ltl por otliclo 11. 8l cio D ele [unho , 

Devolvido pelo Senado com ,[ emendas em 
18 do julho, entraram ellas cm discussrio 
cm 20, sendo rnjeltntlas; pelo que foi o 
projecto rcruettkto de 110Yo ao senado por 
olliclo n. llu desta data. 

T 1\A~SVl!PTO OBSEI\ \'AÇÕES 

Crêa trcs companhias de mimo- Do sr. Severiano de üczcudc e outros. 
res artiíices militares, estaeío. 
n~das, n.a Capital, Uheraha e Teve segunda leitura cm 19 de maio. ülamnntína. 

Approvaclo em primeira discussão cm 21, foi 
rcmcttldo il commlssão ele Iorça publica 
que o apresentou para segunda cm 22, 

Em discussão cm 23, foi ella adiada por 21 
horas a rcqucrlmcnto cio sr. Se' cnano ele 
llezcnde. 

Entrando cm discussão em :.'!> foram-lhe 
apresentadas as duas seguintes emendas. 

N. l, do sr. Wcuceslan Braz e outros e 11, 2 
do sr. Severiano de llczenrlo, sendo nesta 
data rejeitado o projecto, ílcaudo preiudt 
cadas as emendas. 

Archivou-sc. 
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113!H lllaio, 18 .. 21 

lllaio, IB.. 22 Dá nova organisação à secretaria Do sr. Bueno Brandão. 
da Policia. 

Teve sc:.:mHla leitura cm l!> de m1io. 

Approvado em primeira discussão em 21, foi 
remclticlo :í commissão de eonstituicão, 
legíslaç:lo e po1lercs qnc o aprl'~cntou 1iara 
segunda em 2:1. 

DATA 

· I' ··tciile elo l'sl·1rlo 'l'e\<' se"1i::1:a le.L:r:i c111 ::1 de maio. A 11clorisa o re,,1< : • · · " 
•1 fundar anas escolas agncolas . . 1. , .- 99 r 
' . , ,· 1· 1 , l • Christina e En- Approvaclo em primrH~ t 1scns.'ªº cm ~~, o p:\8 ~1.1 ·'.l e:f.i(z~•ncln acqnisicllo rcmclticlo ;í comn1 ::i~ao ele 111slrucçllo pu J,( la~~)ricla~ ·;J11e· se prcsti~m hlic•,~. q11f) o :1:~rc5cnlnn para sc:.:mula 
para lal fim. cm ~-l. 

1'11.\NSUllPTO (BSEl\VAÇÕLS 

Conformaudo-sc o Scnaclo com a 1lccisão da 
camara enYion-sc o projeclo [1 sancção sob 
n. 55 em :2l de julho. 

Saneei o nu do 

Lcí n. 101, d•? .~2 dl' j11llio de 189~ 

Em cliscus,;iw 0111 ~:;. foram·ll~c oH•~recid~s 
clnas ementlas pelos srn. ,Joao Luiz e fa·- 
neslo Hra:.:a, sendo :unha:' rcjl:lilailas. 

Apin·m·ado o pro.iecto 11<".tª _ila la foi ellc rc- 
mclticlo :i mesma com 111 :ssao <Jllíl o apresen- 
tou para terceira cm zr.. 

Ap/1ro11ado.cm 28 foi re111dlido :í c.om1.n~ssão 
e e rcclacçiio qnc o :wresenlon red1gillo a 
linal em 2\J, sendo appro1·a;lo cm 30 e, rc- 
111el 1 ido ao se1iaclo soh n. 8 por ofücic~ 
11. '/6 de 81. 

Dc1'0l\'i1Io pelo Scnatlo com 7 cmcn!las, ern 
5 1lc jullto, entraram cll:1s cm cl1scus~ão· 
cm 10 sendo todas i\J)!ll'Ol'a1.las. 

Foi remetthln o prnjc1:lo :í. eomt!li.s~~o ele, rc· 
1Iacçi10 que o apl'l~~entou reLhg1do almal 
em :i. sm11!0 11esla dala approrn<.lq ç remet- 
liclo á ~a11c1;fío soli n. ,Ji; por ol11c10 n. 70 
de 1G 1lc j 11 l hn. 

Commnnico11-s1! ao S011a<lo por otncío n. 103 
clessa ela ta. 

S.1nct!iona1lo 

J.ci 11. 111.í d,; .:;í 1/1· j111fw d1: 18/J.í 
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Maio, is.. 24 Auctorlsa o governo a conceder Do sr .. Ioslno de Hrilto e outros. 
annualmcnte um auxilio de 
15:000$000 ás Escolas Normaes Em 20 de maio íoi <lhpensada a segunda lei 
já Iundadas ou que fundarem lura a requcrlmcnto rlo sr. )lontc ltaso. 
as muníclpalldades no muni- 
cípio onde não houver Escolas Approva11ü cm primelra discussão cm 21, fo 
Normaos esladuaes, desde que remettído :'t com missão de orçamento e con 
íunccíoncm ellas rlo accôrdo las que o apresentou para segunda cm 23 
com as leis 41 e 77 e respecti- 
vos regulamentos. Approv:Hlo cm 2\ [oi rcmettldo ú mesnu 

commíssão 11t1e o apresentou para terceira 
cm 2G. 

Wll 

1891 1Maio, 

1 

D.\TA 

to., 25 

Sendo o projcclo npprovado no dia 2, foi elle 
rerncllido ao S1;11ado sob 11. 11 por oíllcio 
11. 78 dessa data. 

'fllANSUJIPTO OBSEl\YA<,:ÕES 

Approvado em 28, foi remetüdo 1i commissão 
de rerlaccão que o apresentou rcdtaído ali 
nal em 29. sendo approvarlo cm ao e re 
mctlído ao Senado sob 11. 9, por ollieio 
n. 7G, de at ilc maio. 

ltejcitarlo pelo S1.!na1!0 cm sessão de 11 1!1 
julho. 

Crt~a na cidado de Theophllo Do sr. Camillo l'rales e outros. 
Ottoni um instituto agrono- 
mico com o mesmo typo dos 'l'evc segunda leitura cm 21 11e 
que foram creados pela lei 
n. ·11. Approv:t1lo em primeira discussão cm 22 Io 

remouído [t connnissão de ínstrucçào 1n1 
lillca 11u1J o apresentou para segunda em · 
2:J. 

1891 
maio. 

Em discussão em :!ií Ioram-Ilre oüerccidas 
duas erucndus pelo sr. Ed nardo Pimentel 
e outros e pelo sr. Camillo Pratos, sendo 
e lias approvadas conjuuetamen te com o 
projeoto que foi rorueuído i mesma com 
missão que o apresentou redigido para ler 
coira, em :!<i. 

Approvarlo cm 29, Ioi remeltido :í co11:11!is 
s:lo de rcdacção que o apresentou rcd1glllo 
atinai em 1. • de Junho. 

Devolvido pelo Sena1lo com 8 emc11.das cm 
r. de julho. entraram cllas cm 11Jscnss;"Lo 
cm IB, sen1lo approva1las as de ns. 1 e 3 e 
rejeitadas as dt)mais; pelo 1p1c rcmcttc1!-~C 
de novo o projceto ao Senado por olllc10 
n. 103 de 1G de julho. 

DATA 

Maio, Hl •• 26 

Lei n. t f."i de :.2;} de jnlho de 11111.; 

TIUNSUllPTO OBSEI\VAÇÕES 

Devolvido novamente cm lR, por n:io ILI' o 
Senado se conformado com a decis:lo da 
Camar 1 sobre as emendas n;;. ::., •1 e 8 n~t 
parto referente :í cillade da Ponto i'lova, en- 
traram cllas cm discussão em 21, sen<lo 
approvadas e rcmelti<las com o projccto á 
commiss:lo rlc redacção 1111e o apresentou 
redigido afinal cm 23. 

Ap11rovado o projccto, foi ellc rcmellido :í 
sancção sob n. G2 por ollicio n. Sll desta 
data. 

Communicou-sc ao Senado por ollicio n. 115 
da mesma data, 

SancciGnndo 

Auctori~;a o governo a conlractar Do sr. ~!ariano de Abreu. 
com quem melhores vantagens . . . 
ollercccr a conslrucçãe de uma Teve segunda le!lura cm :21 de maw. 
estrada ferrca 1le llello llori- . . . 
zontc em 1lirecção a cidade de A pprovado cm pnmc1ra_ d~scnssão cm 
Bamlrnhy, enlronca111lo-sc na foi rcmcltido :l comm1ssao de obras pu- 
linha de Barra Mansa a Ca- lilicas que o apresentou para scg1~rnla com 
talão. as emendas ns. l e 2 cm 1. · de i1mho. 

Em 1liscussão cm 7, foi-lhe o!Icrcchla pelo 
sr. Souza Moreira e outros a. cmc1i,da 11. 3 
e, a rc1iuerin1:cnlo t!o sr. ~larian? d Abreu, 
foi a<liada a d1scnssac por 4G horns. 

F.ntramlo em discnssãs cm 13, foi olTcrechla 
pelo sr.1\lariauo de Aln·mi, a emenda.n. '1 
e a rc1111criment·) 110. sr. ~.ouza M~r~11·a e 
outros, voltou O pl'O]OctO a CO!P.rntssao re- 
spectiva que o apresentou cm -b. 

Em discussão cm 2~. foram-lhe olTcrccidas 
as emendas 11. 5 pelo sr. ~oma Moreira e 
outros e 11. G pelo sr. l'\lariano tle Allrcn, 
scllllo cm G de julho, approvadas as de 
118, 1, '2, 5 e G, licanilo prejtHlicadas as de 
ns. 3 n 4. 

ApproYatlo o projcclo nessa. d~la, foi cllc PC• 
mctlido :í mesma comm1_ssao qnc º·apre· 
sentou rc11igitlo para tcrccll'a cm 7 <lc JUiho, 
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' IA pprovado Dessa data íoi cl lc rcmot lido :í 
sancção soh 11. 60 por ollii'io 11. it\ ele ~!:: 
de julho. 

Coimuunlcon-se ao Setuulo por nlllelo n. 11;, 
dessa data. 

OllSEl\\".\e/iE,; TllANSUl!PTO 

Em discussão em 10, foram-lhe oflcrccldas 
as emendas 11. 7 pelo sr. Bueno Ilrandào, 
n. 8, pelo sr. Severiano de Ilezende, sendo 
pelo sr. Teixeira da Costa e outros apre. 
sentado 1w1 requcrlruento no sontído de 
voltar o projeclo à couuuissão, Ilcando eu. 
cerrada sua discussão e adiada sua rnl:w~o 
por falta de numero. · 

Em ll ele julho foi rejeitado o proiecto •fW) 
foi archlvado. 

Maio 21.. 27 Orça a receita e fixa a despesa do Da comrnlssão de orcamcnto e contas. 
Estado para o exercício de ' 
1895. Em 22 de mai .. , foi dispensada a segunda 

leitura a requerimeuto do sr. sevcrtano ele 
Hczellcle. 

18'.) 1 

Em primeira diseuasão cm 2:J, foi ella acli;\. 
da por seis dias cm virtude de requeri- 
mento do sr. Camillo Pratcs. 

Em discussão cm 28, foi elle approvaelo e 
rerncttído á couunlssão respectiva que o 
apresentou para segunda cm 29. 

Em dlscussão cm ao, foi-lhe olTcrceida pelo 
sr. Lludolpho Caetano e outro uma emen- 
da, que foi rejeitada sendo approvado o 
projeeto 1111e foi rernettido :\ mesma com- míssão, 

Esta o apresentou para terceira em 31. 

Em discussão em l. • ele junho foram-lhe 
otlerecldas as seguintes emendas : 11. 1, 
pelo sr. ll11c110 Brandão e outros, li. 2. 
pc.lo sr. Camillo Pratos e n. 3, pelo sr. 
Nogueira e outros. 

Approva<las as emendas coniuncíameute 
com o projcclo, fui ellc remeítído ;i com- 
miss:1o de redacção 1111e o apresentou re- 
digido afinal cm L 

Sendo npprovado cm 5, foi rcmettirlo ao se- 
nado sq!J n. 12 por o!Jlcio li. 7lJ de f; ele 
junho. 

Devolvido pelo Senado com onze emcnelas 
cm 16 de julho, c1:trararn ellas cm l!iscus· 
s:lo em 17, sendo todas approvadas; pelo 
<fne foi o projcct.o rcmellido :í con11nisg:io 
de redace;:'ío 'fllll o apreselllon redigido ali· 
llal em :!O. 

18D1 

~- e. 17. 

llAT.\ 

Maio,2~ ... 28 
! 

3Iaio, 23 .• 

TH.11\Sm!PTO 

Sanccionado 

l.ci n. 107 ile ~Zf; de j111!10 ite· JS!J.í 

Auelori:;a o ;;01crno a despender Do sr. Camillo !'rates<) outros. 
a q11a11lia 11ce·1•s;:aria para esta-J 
hElccer 11111:1 Jinlla ele) r01Tc1os'TeYe segnnrla leitura em 2:1 ele 111:1io. 
cio po11 to terminal <la Estrada . . . _ . 
ele Fcrm C<,11lral cio llrazil il Ap1n·oyado em pnnie1ra rl1scnssao, foi remcl- 
cid:1de Di:1111u11tina. e outras, Lido :l rommi~s:io de AgTicnltnra que o 
da cicl:11Jc do l'ce;anlla :i Tl1co- apresentou para scr(n1Hla cm 31. 
pl1ilo Oll1>ui pas,;ando por San- . . . .. 
ta ~faria " llamliacury. Em discus,:lo em 1. · de JUnho 101-lllc ollt)· 

· rce:ido pelo sr. Gone;.alvcs Ferreira um snl1- 
slit11lil o, cm G, preferido c:ilC, entra <;llc 
cm discuss:lo sendo approvado e rcmell.11!0 
ú com111iss~o ele oilras puhlicas <1ue o apre- 
sentou para terceira cm 11-l. 

ApproYaclo em () de jnll10, foi rcmcl.ticlo :í 
commissi"to de rcdacç:lo 11ne o aprcsenltlll 
reili"iclo afinal cm 1:J. sendo approvaclo e 
rPmctliclo ao Senado soh n. ,[O, por ot"ficio 
n. 103 ek lGdc julho. 

l'ewle de c/ecisâo dJ S1•11ado 

:!!l Auclorisa e> governo a conceder ll:i commis~~;io <le rcpresc11tae:õcs, requeri· 
:ué um anuo de licen\·a, comi menlo> e petiçücs. 
orclen:Hlo por inteiro, ao ha· 
cliarel .los1'\ ~laria. dos Caltlpos . 
Corcleiro, juiz de direi lo da co- Teve segun1la leitura cm 25 <le 111a10. 
ltla rc;1 do Ca tagnazes. 

,\ ppro\'a1lo c111 pri111cira 11iscnss'.10 _c111 2G, foi 
rcmdliclo :\ respcl'liva co1cm1ssao que o 
apres•!lllou para seguncla wi mcsmfi dala. 

A pprO\ alio cm ~:1. foi rcmelliilo fl mcs~11:1 
en111missC10 ep1e o apresentou para lcrcetr:i 
e111 :JI). 
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Sunccioao.do 

Ui n. !J.> de 11; ile j11l/111 1le f8!Jí 

TI\ INSUllPTO 
ANNO 

__ I _ 
IApprovado em 31, foi remetüdo :í commís. 

1 

süo de redacção que o apresentou redigido 
atinai cm 1. · de junho, sendo nessa data 
upprovarlo e rernettido ao Senado sob n. 

1 10, por ofllclo 11. 77, o por este remettkío 
· :\ sancção sob n. JG cm 7 de Junho. 

Sancclonodo 

Lei n. 81; de ide junho de 18!/f 

Auctorísa o Presidente cio Estado Da com missão ele instrucção publica. 
a conferir diplomas ele norma- 
listas nos termos tias leis n.il112 I'eve segunda leitura cm 25 de maio. 
de 27 de julho cl11 18S7 n. 53 de 
7 de julho de 1893, aos cida- Appruvarl« 0111 primeira rllscnssão em :!G, foi 
dãos que provarem os requlsi- remctüdo ã mesma comtulssâo 1111c o apre. 
tos exigidos pelas referidas leis. sentou para segunda cm l ele junho. 

Approvado em 5. foi romettido [1 mesma 
eonuníssào que o apresentou redigido para 
terceira cm 7. 

Approvado cm 1:1, foi rcmcllido á commis. 
são de rodacçào que o apresentou redigido 
atinai em 14, sendo approvado cm lG e rc- 
mettulo ao Senado nessa data soh n. :?:l. 
por olllcio n. 8G. 

Itejeítado pelo Senado cm sessão de I:l do 
julho. 

Auctorlsa o Presidente do Estado Da eommlssào de ínstrucção publica. 
a mandar pagar ao proressor de . 
arilhmclica e algclira da Escola Teve segunda leitura em 25 ele maio. 
Normal de Sabará, cidadão 
Francisco de Paula Lopes de Approrntlo enr prlmeím dlscussão cm :>1;, foi 
Azeredo Coutlnho, e aos mais remcllido à mesma coturnlssão 1111c o 
professores 1111e estiverem cm apresentou para segunda cm 1. · de j1111ho. 
idontlcas clrcumstancias, a gra- 
tlücacão correspondente á ;,,• Approvado cm :2, foi remettido :\ respecli\'a 
parte' dos vcncímcntos que corumissâo que o apresentou rcdlgtdo para 
percebiam quando !oi decreta· terceira em G. 
da a lei n. H de :1 de agosto de 
de 18D:!. Approvado em l:J, foi remellido :l commis- 

s:lo de redac1'.:1o que o apresenlon n~digitlo 
aliual em 11.' sendo approvado c111 Hl e re- 
meti ido ao ~enado sol! 11. ~5 por ollicio 11. 
8G desta data e por este remettido :í ;.;a11- 
c1;:1o ~oh 11. 19 cm 1:1 de julho. 

189{ 
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OBSEI\ YAÇÜES 

'I . "3 1 •)> ·' a10, ~ . . "~ 

:rtaio, 23.. :13 1891 

Auclori;.;a o governo a suhYen- Do sr. Severiano de Hczende. 
1·ionar a11n11alme11te com a . 
quantia de :J:000$1JOO ao8 Semi- Teve seg1111lla leitura cm 25 de rnaw. 
narios de Marianna e Diamau- . 
tina. Approv:11lo cm primei_ra !liscuss<lo cm 26, fm 

remcll.illo ;\ co111m1ss:10 de o~çamento e 
contas que o reproduzin no pro1ecto n. 57, 
em 1. · de junho. 

Audorisa o Presidente llo Est:ulo Do sr. Gomes ela Si!v'a. 
a dc~peJHler pela vcrha "obras 

1 
publicas >> até a 11uantia de . :,· . 
U0:000$000 com a conslrucç:io Teve scguncl:.i lcitura cm :..;i 1lc ma10. 
de nm e11iflcio em Uueraba 11111) 
sina de 1p1artel do 2.• corpo . • 
militar da Brigada Mineira alli Em primeira 1l1sc11s~ao em 2G, foi retirado 
c,;ladoua1lo. , pelo andor e arch1vado. 

Hevoga o arl. 17 tia lei n. 77 de Do sr. Jgnacio Murta e outros 
19 de dezembro de 18D3, na 
parte que cstahclcce tlifferença . 

9• 
. 

ele ve11ciment0s para os profes· Tel'e segunda lcllura crn ~J de maw. 
sores 1le desenho e musica das ' 
Escolas Normaes, n:Io providas . .' . . , 06 f 
me11iante concurso. . Approvado en:i pr1me!ra _ cl1scuss,:o e~1~ ~·'~o 

remetlido a comm1ssao de const1lu1çao, 
legislação e poderes que o apresentou para 
segunda em 7 dé junho. 

18'.)4 Maio, :.w.. 31 

Em diccussi'io em lB, foram·lhc o!Ierecid~s 
as emendas n. 1, pelo sr. Eduardo. l 1- 
mcn Lei e outros e n. 2, pelo sr. Hc!1nc1ue· 
Dini1, sendo ellas approvadas coniu,ncta- 
mentc com o projecto que, ~·emetl~do á 
!'011\llliSS'iO de instrucção puhl JCa, fOI ror 
l;lla aprC~cnta•.1? e redigido para t.crcc1r:t 
eliscuss:io uo cita 11. 

Approvado em 18, foi remetlido á CO!n.missãet 
de rcdacç:"lo que o apresentou re1hg1do ati- 
nai em. 19. 

A pprovado cm 20, fo! remellido, ao ~cnad(} 
soh 11• 29, por olllc!O n. 0~, de .21 de iunho. 

Pende de decisúo desw r:amam 
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ll ATA 

Ui 11. !Ji 11(' u 1/e jnlho de IS!li 

Tl\.Hi:'U)l l'TO OBSEl\YAÇÜES 

i8!l l 

~laio, 2:1.. :i5 

/A!aio, 23.. :JG 

1 

Eleva a 5:01)1)$000 o auxilio con- Do sr. 31:11Hlt'I Al\CS e outros. 
ecclido pelo Congresso ao colle- 
1-(io ela Dlanumtína em hencílcio 
dos alumnos pobres. Teve scg1111ila leitura cm ~;, de maio. 

u- 
Approvndo c111 prlmnlra discussão em 2G, fo 

rcmetüdo :i conuuissão de orçamento e con 
tas, q111) o reprorluz.iu 110 projecto n. :i7 cn 
l. · de j11111Jo. 

Auctoriza o gornrno a auxiliar Do sr. Domlueos Yiolli e outros. 
com a quautla de !J:tlfJOt;OOO <\ e 
municipalidade de Pouso Alto. 
para a canatísacão d';1::na pota- Teve seg11111la Icilura cm 2:i d<) maio. 
\ el na estação do rucsnio uom«. 

Apprnvado cm prhneirn discussão cm ~e. ln 
rcmcttldo :i c.nmuissão do orçamento 1 
con las da 1111:1 I perule de parecer para se 
g1111da d isc11s.;:·10 na Gamara. 

Declara estar comprehemlldo 110 Da cnmtui-são d1) r:a111aras l\lnnicipaes. 
disposto no art, 5~, parto prl- 
melra, da lei n. 2, de lI de se· 
lembro de 18DI, o imposto so- Te\ e seuuuda lcltura em 2G de maio. 
hro transmissão rle proprledade 
imrnovel intcr-rioos que, pelo 
art. 2.• da lei uddleional u. '.:!, Approvado 1)1~! ppi11wira disc.nss:1o cm :l!, foi 
de 28 de 011tnl1ro !le 1891. (icon l'J!lncllido :l mesma com missão que o apre 
f;!zernlo 11arto da rcnrla. mmli· s1)nto11 para s1Jg1111da r!m l. · d1Jj1111lw. 
c1pal a datar de 1. • de 1:11wiro 
dr) 18()3, 

,\pprovado 1J111 .-, fqj nJmellido :l r;~,;1wcl.h a 
commiss:lo <[Ui) o apresentou para tcrl'eira 
1)111 G, sendo :1[1provado em 7 e rcmdlidn :l 
commiss:1o dn redar:r;:1o r1uc o aprc>•!nton 
re•li:.(ido ali nal em D. 

Appro\'ado em 12, [oi re1111Jllidn :in Srmado 
sol! n. 21 [Jor ollkio n. H:\ de l:! d1Jj1111ho, 
tendo sido re111dl ido it s:uwr;:'to p1Jln S1'11a- 
do sol! 11. :,u 1)111 IH <Ir' jnllw. 

Sanecionado 

__ ..:._ -~---· ---- -·· 

'I· · "º ·ic· 1,..1. 1 'ICI'(' Jl'H"t n• 1,rnf•'S"lll'l'S d•! Do sr. fanaeio "lnrla e outros. _1 tllO, ..... _>.. ,)•> ~:-"i (\ H _, · · { - -- · _ .1. , 
(;y11rnaslica 1: e1 oltir:11•!> m1 11.t·,, . . . .. 9. , .. 
n:s da,; E;;cola' \orma1:,; oslleve se.~11111Lt k1tu1.1 em ,r, 1k m.\lo. 
llll!SlllOS \Clll0i1111•11l11' dos de· . · ... , ,,- ' ., ) . . . .,·' 
m:ib; prol'IJSS<J1'1;,; das rd1•1'11L1,:: Em 1.· dhl.l'.'""º cm 1. de 111lh11 !ot ttf' l- 
c,;colas. lado e :1rclll'. ad<J. 

18'.l-1 

18(11 

lS~ll 

DAT.I 

~Iaio 2;,.. 3\J 

1 

1 
1 Maio, 2;,.. 40 

<lllSEl\\'A~:ÜES 

A nctoriza o ~º' crno a ,]c,;p1·n.- Do sr. I:~ml'io ~1 nl'la. 
dpr pela verba - Ol1r:1s 1'11lill·I 
cas - a 11uantia 1k IO:U0ú$000.,. , ., ,, , 
para a!Jcrlnra ti•; 11111<1 cslraila kvc : •. ' Ieuura 1Jm .J> de 
de rod:1"e11i c11lre o arraial <li'. 
s. ~li:,!11~!1 do .le1p1ili111lo111ia.e 
a !'idade de Tl1•!opli1lo Oltorn. Approv:1tlo 1:rn J.·' !liscnssão em ~de innho, 

foi remetli1!11 :l co111missão <le oliras p11- 
hlicas d:· qnal pendi> 1le parcc•~r par:t .:!." 
'1isc11ssflli na Can1:tr:t. 

maio. 

Cn\a na cid:ulc rlo Cuncll1• m11:1 Do sr. Yiriato ~L!s•'<1r1;11has 1) outros. 
cslar;ão agro11urni1·a rn1~1lcla~la 
~:egundú as bases _da. lt!gI~laj,'~0 , , n 

1 <!Ili vi:,!111', e c.1qa rnstalla1::~0 1 e\ L' ,, . !dlnt· t ·~lll 2G <k 111aio. 
tcr;'t Iona1· na rnesma ncl.'as1:10 
e1n q1~) forem imlallarl:is. :1< . , .• , .... • , ,,, .. , 
cong1•ncres, crea<las 11cla lei 11. Avprm.allu. cm 1. . 111,:wsb.lO W! ,,o, (01 u.- 
·H ,~ sr~u regulamento. mell1do :•. 1·.01n1m,;sao de agnc11llma rptc ! o aprescnlrm para :2.'' cm 31. 

~ 
l Em tli,;eu,;,;à<l em 1.., de jnnho, fui olTere- 
1 ritlo twh sr. Ale\:rndrc Ilarlw,.::t e 011lros 

1 
11111 snli,lilnlivo que, prefcri1lo em :1, ell· 
trou nm 1fo:c11ss:-to senc]o.lJ11) 0Hcrcl'i1las ! pr)lo ,,·r. Yiriato ~I:1sr':tre11h:ts, .ci1iGn 1•mu11- 

. das 1111c foram n1iprov:ul:ts ron.1und:\llrnnto 
com o proji-1·:n. 

Foi esk r1~m•)lti1ln :1 mesma commiss:1.o, ·1nn 
o apresentou l'l'digitlo para :l.·' em G de 
jn111io. 

Em di;w.m'l<l r~m 8. foram-lhe olkrecidas, 
polo sr. Mari:mn de Allrcn a en1cntl:t n. 
1, pelo ôt'. C:11nillo Prate~, a de 11. 2, 
JH!lo ,r. \"irial<l ~lascarenhas, nrn:>. snll- 
cnwnda i\ ti'_' :i. 1. 

1 
'1 i"oi esl:1 :q1prn1":11la. lii':rndo prcj tt11lcarla :t de 

11. I e se11il1i r··jr;il:ula a de Jl. 2. 
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DATA TllANSUJ!l'TO oussn VAÇÕES 

-·----------- --- -·------------- 
Approvado o projoclo foi rcmottülo á com· 

missão de re.tacção que o apresou tou re- 
digido a ílnal c1J1 11. 

No dia 12 foi elle approvrulo e romeltirlo ao 
Sc11ado_soh)1. 20, por ofllcío n. 83 dessa 
data, 

Devolvido pelo Senado com tres emendas em 
5 de julho. entraram ellas cm discussão 
cm IG, sendo approva.las e rcmctt idas com 
o projecto á com missão de rcdacção que o 
apresentou redlgldo atinai. 

Approvado nesta data foi rcmcllido ;í san- 
1;ão soh n. 52 por otllcio n. 73 1Jc 18 de 
julho. 

Communícou-sc ao senado por olllcln 11, 10(> 
da mesma data. 

Sanccionado 

l.ei n. 101, de ~Ide julho de 1s:11 

l\Iaio, 25.. 41 Concede um auxilio aunuat de Do sr. llncno Brandão, 
2:000$ ao hospital de carirlade 
da cidade do Ouro Fino. 

Teve 2.' leitura cm ~6 de maio. 

l\Iaio, 25 .. 12 Traia da economla rural 1!0 Esta- Do sr. Bernardino do Lima. e outros. 
do de l\lmas Gcracs. 

Approvado cm 1.' discussão cm 31 foi ro- 
mellido :'t eornmlssão de orçamento e cou- 
tas, que o apresentou para 2.·' cm l.• de 
junho. 

Em discussão em G foi retirado a requeri· 
rnento do autor e archivarlo nessa data, 

Teve 2.' leitura cm 2G de maio. 

1891 

189·1 

DATA 

~!aio, 25 .• 

l\Iaio,2G .. 41 

TILINSUllPTO OBSERVAÇÕES 

Approvaelo cm t.« discussão cm :10. foi rc- 
mettido á couunissão de agricultura <1 uc o 
apresentou para 2.• na mesma data. 

Em discussão cm 4. foram-lhe oílerccldas, 
pelo sr. Bernardino de Lima, 3 emendas 
que foram approvadas em 5, conj uncta- 
mente com o projeclo sendo este remettldo 
:í commíssão respectiva que o apresentou 
na mesma rlaln redigido para 3.ª. 

Approvado em 7 foi remeltielo :'\ coi,n!nissãp 
de rerlacçào que o apresentou redigido aü- 
ual cm n, data cm que foi approvado e, r_o· 
melli1lo ao Se11:11lo soll. n. HJ por ol11c10 
n. 82 de 11 ele junho. 

Ltejei Lado pelo Senado em scss~o ele n de ju· 
lho. 

r. 
~. ;. 
~í 

•13 Audoriza o governo a dcspernler Do sr. Sm eriano elo Ilezonde. 
annnalmcnlc 2:000$ como an-1 
xilio :i casa de füserieordia da 
cidade tio Hio Prel11. 1 Teve 2.a leitura cm 26 (le maio. 

llApprovado cm l." discussão em 30, roi rc- 
mcttido il commis~:io de orçamento e con- 
tas 1p1e o apresentou para 2." cm 1." de 
junho. . 

Em discussão cm 5 foi-lhe o!Téroeilla pelo 
sr. Nogueira uma emenda, _sc1!do o pro- 
jecl.o rc.icitado e ficando prc1ud!cada essa 
Ollll)JHla. 

Archivou-sc. 

Supprimc o conselho clistriclal Dost·. Augusto .Clcmcnlino · 
1l:is sédcs 1los municipios; tle· . 
clara competir ;í camara muni- 
cipal e ao a~ente executivo o 
governo economico do raspe- Teve 2.• leitura _cm 28 de maio. 
divo 1lislrido, e contem ou- 
tras !lisposi1;ücs. 

Approva1lo cm 1.' d!scussi\o cu~ 31,_ ro_i ,,rc- 
melliilo :\ comm1s~ão de consltlu1ç,:ío, 
Le;(isla~ão e poderes que apresentou parn 
~· em 7 de junho. 
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DATA THANSDJPTO OH3El\\"At,:ÜES 

Em discussão e111 ll, Iornmlhe olfer'l'i•las ns 
seg11111!1)s emendas : n. 1. pelo sr .. Joa1Jui'11~ 
Dutra .e outros, ns , 2 e :l, pelo sr. Bueno 
ltranrlào, ns. •1 e f>, pelo sr. Viriato ~l'l"- 
carcnhas, n. G pelo sr. Ca111illo !'rates' ·e 
em !l, a de n. 7, pelo sr. Icnac!o ~Iurt·{ e 
a de n. 8 pelo sr. l.evindcf Lopes, ser;do 
'.lPJl.nl\:ulas as de ns. x e .J. Ilc.urdo pro- 
[urlicadas as de ns. 1, 2 e 5, e sendo releí- 
~adas as 1.lc 11s. 3 e ·7 e rnlirada pelo auctor 
,1 ele 11. ''· 

Co11t.in11n_111lo a discussão cm 11, foram-lhe 
otlcrccidas mais as scztuntcs emendas · 
ns. !l, lU, 12 e 15 pelo ~r. Jo:1quirn, Di;ir·t 
n; 11 pcl~! _sr. Du:1rlc da Fonseca, u. i3 
pelo sr, Yírlnto Mascarenhas, n. 1-1 pelo 
sr. llucno ltraudão, n , I •i pelo sr. ~cw- 
nano de ltczcnrle e n. 17 pelo sr. C:u11iii'o 
!'r:1tes, Ilcando encerrada a discussão e 
adiada a votação, 

1 
i 
1 Em 12 foram approv adas as emendas de 

us. o, 10, 12, n, 15, IG e 17, sendo rejci- 
larla a rle n. 1 J, e reli rada pelo auclor a de 
II. J:J. 

Apprm_ado y projecío nessa data, foi este re- 
111111tulo a mesma conuulssão que o apre- 
S•!11lo11 rf'digido para ;;,•cm rn. 

Em discussão em 1 J, foram-lhe o!Tcrecidas 
as emendas ns, 1 e 2 pelo sr. Edunrrlo Pi- 
mellln!, e 11s. :\, .J, ;, e li p1do sr. llne1Io 
Branrlao, sendo rejci la da a de 11. G e appro. 
vadas as llemais, 

A pprcn a~lo o projncto. foi cl11) remdli<lo :í 
con.11~11s:.;:1o_ d<~ redacç:1o, (J!W o aprc:<cnlou 
l'f~d1gulo afinal em 18 sendo approvado em 
rn 1~. l'fJmell ido ao Se11:1do soli li. ~ 7 por 
olllc10 11. !JO, de 2G de j11111io. 

Dcrnlvid'.1 pelo Sc11ado com ti e1111J1Hlas cm 
18 dn Jlllho, entraram cllas cm di:i':uss:lo 
~J1~1 20, sm1do approvada a d1J n. f> e rc- 
.1e1tadas as demais; pelo qnc rnmellen-se 
de 11orn o projecto ao Sel!ado por ollicio 
n. 111. 1ks~a data. 

Du1!1lvido fl!Jlo Se11ado em 21 de julho por 
llao. ter elle se eonfonnado com a decis:1o 
da t:1mara, entraram cllas de norn cm dis- 
cllssao 1J111 23, sCIHlo appro\ :ulas. 

o 
;c. z 
< ~'------ 

/ 

1894 

1894 

s. e. 18. 

DATA 

lllaio, 26 •• 

l\laio, 26.. '!G 

OBSEl\\"A~:ÜES· 
T!LIN~mll'TO 

Foi re111clti1lo o prnjrdo á eornrniss:lo de rc- 
d:ie~ão que o apresentou redigido alinal 
ll:t rnesma data. 

Approva1lo. foi remeltido :í s:rnc1:.fo ,:;o!J n. 
fil por olllcio n. 81 da mesma data . 

Communicou-sc ao Senado por "ollicio n. 
115 dessa 1lata. 

Sanccionado 

J,ei n. uo lle ~,; lle jullw d,; 18!1-í 

.15 1.-\uctoriza o governo a vender cm Do ~r. Wcncesl:iu Braz. 
hasta pulilíca o prcdio cm que ftmcciouam o trilrnnal do jury Tere segnn1la leitura c111 ZS de 11 aio. 

1 

e o corrccdoual e a camara municipal lia cidade de llaju· Approvado em 1.' discussão em :31, fci elle 
li:í. remei.tido :í commiss:1o de ol.Jras pnhlicas 

, . que o apresentou parn Z.' cm I .'' de 
j1111ho. 

..\pprov:Hlo cm f', foi rc111clli1lo :i. mesma 
coumlissão que o apresentou para il.' 
Clll 18. 

Approvado cm 20 foi rerncllitlo :í commissão 
de rc(lac1·.ão que o a1wcscnton re11ighlo 
:ilinal em 21. 

.-\pproYa1lo em 22 foi rcmctlitlo ao Senado 
sol.J n. 31 11or oílicio n. tl:J, 1lc 2:3 de junho, 
sen1lo rcmclti!lo :l sanc1;ão pelo scnatlo sol) 
n. ;:,:1, cm 20 tlc julho. 

Sanccionado 
T.ei'. n. fia, de :SI de julho de IS!M 

Cr(•a duas ca<leirüs lle inslrucçfw Do sr. Scveri:mo lle l\czcrnlc e outros. 
primaria, uma para o se\o 
masculino e outra para o [cmi· 
nino na colonia-1\o<lrigo Si!· 
va-cm Barliaccna; Ires nli\tas Teve ;;ernmda leitura cm ~8 1le maio. 
urna na coll'nia Josó Thco<loro 
em s. João 11'1\l-l\cy, outra cm 
Mousüs, !lislriclo de ~larianna e outra cm Geslcira <lístricto Appr0Ya1lo cm l.' discnss:1o cm 30; !oi ra- 
da Barra Longa, no 'mnnicipio rneltido :i com111issão tle ins}rnrçào publi- 
tle Jllarianua e. rcstahclcce ou· ea que o apresentou para ,~.' cm J.• elo 
tras em diversos logarcs. junho. 
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DATA TllANSUl!P'rn OllSEllYAÇÜES 

Em dlscussâo cm ·I, foram-lhe oflcrecídns 
as seguintes emendas : n. l. pelo sr. Ta 
vares de Mello, n. 2, pelo sr. Viriato )las 
carcnhas e outros, n. 3 pelo sr •. Ioslno de 
Brillo e outro, n. ,1 pelo sr. Nogueira, n. 5 
pelo sr. Lindolpho Caetano, n. G pelo sr. 
Levlndo Lopes, u , 7, pelo sr. Souza Mo 
reira, 11. 8, pelo sr. Ignacio ~lt1rta e ou- 
tros, n , !1. pelo sr. Coelho de !\loura e 011- 
tros, 11. 10, pelo sr. Gonçal vcs Ferreira e 
n . 11. pelo sr. Bernardino de Lima e ou 
tros, ücando encerrada a discussão e adia- 
da a votação por falta de nurnero. 

Em 5, foram todas as emendas approvada, 
conjnnctamente com o projecto setulo este 
remettido á comrnlssão dç instrncção p11 

hlíca que o apresentou redigido para 3.• cm 
ic. 

Em discussão cm I!J, foram-lhe oflerecídas 
as emendas n. 1. pelo sr. nomes da Silva 
e n. 2, pelo sr. Souza Moreira, sendo e lias 
approvadas eonjunctnmcntc com o proje 
elo e[UC foi remottído á corumlssào de re- 
dacçào que o apresentou redigido allnal 
ern 25. 

Approrndo em 26 foi elle rcrnellido ao Se 
nado soh n. 31 por olllcio n. ~·;;, ele 2G de 
junho, 

Devolvido pelo Senado com HJ emendas, en 
13 de julho, entraram e lias cm discussão 
cm 1!J, sendo approvarlas e rcmetüdas com 
o projcclo á cornmissão ele redacção que o 
apresentou redigido atinai em 21. Appro- 
vario nessa data foi remeltído á sanccão 
sob n. 57 por ofllcio u. 76, de 23 de ju- 
lho. 

Commnnicou-sc ao Senado por oflicio n, 115 
desta data. 

Soncclonndo 

t.ei n. 11.>, de ,2;} (/(' [ulh» de 189! 

I' 
: 1 

1 

133 

l\Iaio, 28 .• 47 Auctoríza o governo a despender Do sr. Lindolpho Caetano e outros. 
as seguintes quantias : 12:000$ 
para construcção de uma ponte . 
sobre o rio Santa Fé : 18:000$ Teve 2.' leitura cm 20 rle maro. 
para outra sobre o rio Ilapecc- 
rica, e Hl:OOO$ para uma outra 
solire o rio Jacaré. Em t.• discussão cm 8 tio junho foi rcrnclti- 

1!0 it conunissão de representações, reeruc- 
rimentos e petições a rce1uerimento 1!0 sr. 
Limlolplw Cactauo. 

l\laio, 28 .. ,JS Ancloriza o Presidente elo Estado Do sr. Coelho tlc :.\loura. 
a dc~pentler pela verba ((Obras 
l'ulilicaso a quantia de 30:000$ . 9 • 
para constrnc'.'.àO da cadêa tia Tme 2.' leitura em ... 9 de maro. 
cidade da Formiga. 

18lH 

1891 

1891 

189·1 

DATA 

i\laio, 28.. 50 

T'irle este paraer 

· TllA:\'SU)!PTO OBSEllVAÇÕES 

Apresentou esta commis;,ão, cm (J ile .in· 
11110, o parecer n. 81. 

Em 1.• eli5cussão, cm 6 de junho, foi rajei· 
tatlo sendo nesta data arclli vado. 

Andoriza o governo a despender Do sr. Jgnacio l\lnrta e outros. 
pela vcrha 1lühras l'nhlicasn a 
quantia necessaria para a cou- 
struce;ão de uma ponte soltre o . . 
rio Salinas na cidade do mesmo Teve scgnll!la leitura cm 29 de ma10 · 
nome. 

ApproYado em primeira. disc1!ss~o em 7 de 
junho, foi rcmetti<Io ;i cornm1ssao tle ohras 
p11hlicas ela qual pend1J 1le parecer [H\l':t se 
gnnda discussi\ona Carnara. 

Auct.oriza o governo a despender Do sr. lgnacio l\lnrta e outros. 
pela verha 110hras Pulllicasn a 
quantia neccssaria para a re- 
construeçi'10 da ponte sobre o Teve scguuda leitura crn20 de maio. 
Hio Pardo; m euladc do mes· 
1110 nome. 
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íl.lTA 
OBSEl\\'AÇÕES 

OBSERVAÇÕE3 TILll'iSUllPTO DATA 

-1 
Em primeira discussão, cm 8 de junho, foi 

remeltido á com missão de rcprcscntar;ões 
requerimentos e petições a requerimento 
do sr. lgnaclo l\lurta. 

l\Iaio. 31.. 5l Divide o Eslado cm 12 círcums- Do sr. Henrique Diniz e outros, 
crincocs elciloraes. 

18(H 

Teve segunda leitura em 1." de junho. 

Apresentou esta couunlssão, cm 9 de junho, 
o parecer n. 81, AJ1J1rovado em primeira discussão em 5 Io 

remeltido (L commlssão de commcrcio. os 
tatistlca, industrias e artes que o apresen 
tou para segunda em 18. ride este parecer 

Em dlscussão cm rn, foram-lhe oílorcentas 
duas emendas pelo sr. soverínno de ltezen 
de, sondo ellas approvadas conjunctamentc 
com o projccto. 

'.\Iaio, 28.. 51 Dá nova o~ganizaçito á secretaria Do sr. Camillo I'rates. 
da Ilelaçao e apresenta a tabcl- 
la de vencimentos dos respectl- 
vos empregados. Teve segunda leitura cm 29 de maio. 

189'1 

ttemetthlo este á mesma cornmissão ella o 
apresentou rediuído para ter-ieíra em 20 

Em rllscussão cm 21, foram-lhe offoreoidas 
mais :J emendas: a ele n. 1, pelo sr. ScYC· 
riauo de ltezcndc, e as de us, 2 e 3 pelo 
sr. Camillo rrates. 

Em primeira discussão, em 2 de junho, foi 
rejeitado sendo archívnrlo na mesma data. .; 

Pelo sr. João Brnulío foi apreseutado um te 
querímento no sentido de voltar o projecto 
:i respectiva commíssão para propor cmen 
das modiílcativas. 

~i 

illaio, 29 .. 52 Crêa na comarca de Juiz de Fora Do sr. Gonçalves Ferreira. 
nm'.1- ? . • var~ de direito, uma 
de J~I~ suhsütuto, e o locar de 
escnvao privativo do jury, tri- Tem segunda leitura cm :JO de maio. 
IJqna.l corrcccíonat e cxecucões 
cnnnnaes. ' 

Ut)jcitado o requerimento e encerrada a dis- 
cussão, Iol approvada a emenda n. I, seu- 
do rejeitadas as de ns. 2 e 3. 

Em primeira discussão, em 8 de junho, foi 
retirado pelo auctor e archivado. 

Approvfülo nesta data o projcclo por ellc re 
mellido :í commissi\o rle rcdacção que o 
apresentou rediç:irlo afinal cm 25, sendo 
approYarlo cm ~6 e remettirlo ao Senado na 
mesma data, sob n. 35 por ollicio n. !l5. 

i 
· 18!M ' l\Iaio, :Jl.. (i:J D<i compctcucia á mesa da Ca· Do sr. Linrlolpho Caetano. 

mara dos Deputados para cc· 
lchrar contracto para o apa- 
nhamento lachygraphico dos Teve 2.' leitura cm 1.' de junho. 
trabalhos da Camara prccc<lcndo 
hasta rmnli<:a e mediante con- 
cmso, e co;laliclc1:e !iases para ApproYarlo em pri1111)ira <liscnssão cm 13, !oi 
este. rcmetlillo <i commiss;lo de policia que 0 

apreSCTl[Oll para S<)~llll!la em 1\J. 

Devolvido pelo Senado com Ires emendas cm 
17 de julho, entraram ellas cm discussão 
em Hl, sendo approvailas e rcmellidas com 
o projcclo :i commiss:lo de rcrlaq~:1o que o 
apresentou redigido atina.! cm 20. Em rliscuss,10 cm 21 foi-lhe aprcscntMo 

(l•~lo sr., 1.i111lolpho Caetano uma emenda 
S<)IHlo o projccto rejeitado c licando {lrL.: 
jtHlicada a referida emenda. 

irehivou-se. 
Approvado nessa data foi rcmcttido o pro- 

jcl'lo :í rnuc1::io sob n. 5:í por ollkio n. 75 
de :.'l de jull10. 
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1 

Julho, 1.. 55 Aucloriza o governo a ccnccdcr Da conunlssão de representações, requer 
trcs annos de llccnça, para tra- montes e petições. 
tamente do saúde, ao cidadão 
Antonio Francellno Laíelà, es- 
crivão de orpliãos da comarca Teve segunda leitura cm 2 de junho. 
de i\lon tes Claros. 

IS(J.1 

DATA 

Lei 11. 108 tlc ti de julh» !lc 18111 

TllANSUlIPTO OBSEl\\'AÇ(lES 

Communícou-se ao Senado por olllcío u, 112 
dessa data, 

Sa ncclona1lo 

Lei n. 100 tlc .z.; de julho de 1891 

Approva1b cm prlmelra rliscussão cm ;,, foi 
remettído :i mesma commissão que o apre- 
sentou para segunda em G. 

Em discussão em 11, rornm-tho oüerecidas 
as emendas 11. 1. pelo sr , Camillo l'rates, e 
n. 2. pelo sr. Silva Fortes, sendo ellas ap- 
provadas cm 12, conjunclarncntc com o 
projcclo que foi remettklo :í respectiva 
couunissão 1111c o apresentou redigido para 
terceira cm 13. 

Approvado em 25, foi rernetlido :l commis- 
são tio redacção que o apresentou rcdigidc 
allnal em 28, sendo approvallo cm G de ju- 
lho e remetlldo ao senado sob 11. 36 por 
olllcio n. 97, de 7 rlo julho. 

Dcvolvldo p1JIO Senado. em 20, com uma 
emenda, entrou clla cm discussão em 23, 
sendo approvadn e remettlda com o pro]e- 
elo :i cornmíssão ele recacção que o apre- 
sentou na mesma tia ta rcdlgido aüual, 

Approv:ulo o projecto, foi elle rcmettítlo [1 
R:rnc1;:10 soh n , 63 pol' olllcio 11. 81 tle ~3 do 
julho. 

Communlcou-se ao Seuado por olllcio n. -11;, 
dessa data. 

Sancclonado 

.Julho, 1 ··. r,7 Hcpr01luz os pl'ojcctos ns. 32 e na com missão tle orçamento e contas.· 
Bf> de lilfl 1, ap1•rovados cm pri- 
meira discnssão, concctkntlo o 
anxil io de cinco contos ao se- . . 
minario 1le Maria una" elevan- Em seirnndadiscussão em 8 de 1nnho, [01-lll1 
elo a cinco contos o aÍ1xilio ele offcrecicla uma emenda. pelo sr. T~ixcin 
que goza o sc111i11ario 1lti Dia- 1la Costa, sendo ella approva1la con.1unct~ 
111a111i11a. mente com o projccto e com eUc remctl1 

1la :i mesma co111111issão que o :t(ll'l)SCnl.ou 
rcdigitlo para terceira, cm 9. 

o 
;<: z 
< 

!891 

18\H 

DATA 

. Julho, 1.. 5G 

TllANSUJIPTO OBSERVAÇÕES 

A11cloriza o governo a conc2der Da commissão tlc obras publicas • 
ao cicladffo ..fcnrirp1c l\latheus 
Lnll on a quem mais vantagens 
offercccr, privilegio por 50 an- Teve ~cgumla lcitma em 2 de .innho. 
11os, com garantia de juros de 
6 ·;. ao :rnuo sohre o capital 
maximo de ll'inl.a contos por Approvatlo cm primeira cm 5. foi rcmellido 
l\ilornetrn. uão cxcC1lc111lo o á mesma commissào que o apresentem par: 
total a (!ois mil contos, 1luran- segunda em 12. 
te vinte annos, para a con- 
struc~·ão de uma estrada de 
ferro q11c, pari.indo da estação Em discussão cm 18, foi e lia ailiada por •i ilias 
de entroncamento do ramal ela a rc11ucrirnento tio sr. Teixeira tia Costa. 
nO\'a C:opital de i\linas, na Es· 
trada de Ferro Central, v:i a 
ler a Santa Barbara, passarnlo 
por C:tcth1\ 

Em lliscussão em 28, foi-lhe o!Tcrecilla pelo 
sr. Teixeira 1la Costa uma c111e1Hla, íicarnlc 
encerrada a discussão e adia1la a votaç.iic 
por falta 1le numero. 

Em G de julho foi approv'.11la a emenda eon 
junctamenle com. o pro3ec~o ~e11do este re 
melfülo :i respectiva comm1ssao que o apre 
sentou rctligitlo para turccira, cm 7. 

Em discussão cm 11, foi-lhe 01Tcreci1la pclt 
sr. Teixeira tia Cosia mais uma emenda 
qnc no clia 12, foi retirada a rer1ucriment1 
tlcseu auctor, sendo o projccto approvat11 
e remetlido á commissffo de rc1lacç.iio qirn 
o apresentou redigido alinal, em l3, dai: 
em 1prn foi approvado e rcmellillo ao Sena· 
tio soh 11. 37 por olllcio n. 102: 

l'rnde de decisüo do Sen(tdo 

Approvado, em 13, foi remettido á con!n~is- 
são tle rcdacção que o apresentou rcil1g11l1 
allnal cm 14. 
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Approvado cm 13, foi remetüdo ao Senado 
soh n. 2.1 por ofllcio u. sr;, da mesma 
data, sendo rernettldo á sancção pelo Se- 
nado, soh n. 52, cm 20 de julho. 

Sanccionado 

t.et n. 96-C-de 21 de julho de 189.f 

18\ll 

Concede, desde já, aos Iunccío- Do sr. Lindolpho Caetano. 
naríos pnblícos aproveitados 
nos quadros das Secretarias de 
Estado que ao tempo da instai· . 
lação destas, contavam mais rlc Teve segunda leitura cm ,1 de [unho, 
5 annos de serviço publico, as 
regalias do artigo .G da lei n. 
6 de rs de novembro de 18\Jl, Em primeira rllsruss.io em G, foi rejoi tadn 
e considera vltalicios os Iunc- sendo nessa data archivarlo. 
clonarlos puhlícos que nas mes- 
mas condições contavam mais 
rle dez annos de serviço sem 
má nota. 

Auctoriza o Prcsídouto do Estado Do sr, 'limgino Silva. 
a despender pela verba-Obras 
Puhllcas - a quantia de doze Teve 2.ª leitura cm 1 (!C junho. 
contos de réis para conclusão 
rias obras da cadéa e casa do Em primeira discussão em 7, foi rejeitado 
jury da cidade de S. José rio sendo nessa data archlvado. 
l'arnlzo, jit cm eoustrucção 
pela respectiva camara muni· 
cípal. 

Auctoríza o l'resirlente rio Estado Da couuníssão de Ohras ruhtlcas. 
a lnnovar o contracto celehra- 
rio com o dr. Carlos Pereira rle 
Sá Fortes, em lfl do fevereiro Um 5 de junho, foi dispensaria a segunda 
rl1) 1Wl2, para a ronstrucção ria leitura, a reqnerimento rio sr. Eloy ltcls , 
estrada· ferroa dn'l'urvo a llhéos, · 
e concedo auctoriznção para Approvado cm prlmolra rllscussâo cm G, foi 
mudar o tracado ria relerlda remettído :í mesma comnussac que o apre- 
estrada para ,; de Turvo a Pra- sentou para segunda cm 1:1. 
dos e outros favores. 

1891 

Approvarlo em 1'1, foi rcmcttido :í respectiva 
commíssão que o apresentou parn terceira 
em 18. 

Approvarlo r)rn l!l, foi relllclli1lo :í con~n!is- 
s:lo de rerl:w;;lo que o apresentou red1gHlo 
allnal cm ~l. 

s. e. rn. 

DATA 

Junho. 4. 6l 

l'IIANSUfü'T<• OllSEI\VAÇÕES 

A p prm ado em 22, rfoi remettiilo ao Senado 
solJ. n. 30, 11or ?tpcio n. 93, de 23 de ju- 
nho, onde foi reieitado cm scss;lo de 11 1lc1 
julho. 

Cr•~a na Capital riu Estado uma Do sr. Levi111lo Lopes. 
r1!parli1;ão de110•11i11ada ((Archi- 
vo l'nhlieo l\linciron 1lcstinadô 
a receber debaixo de classifica· Em 5 de junho, foi dispensada a sc"unrla 
ção systematica lodos os rlocu- leitura a re11ucrimcnlo do sr. Eloy Heis. 
mentos conccrne11tcs ao direito 
pu!Jlil'o, :í legislaç:1o, à ailmi· 
ni~trarAo, it hi.storia. e geogra· Approvado em primeira discussão cm 1(\ foi 
ph1a e ;~s man1fest:1ço1~s. do <le· rernettillo á commissão de ConstituiÇ:1o, 
scnr•?lv1mc11t.o ~c1cn1lhco,. lit· Legislaç:lo e Poderes que o apresentou para 
lnrano e art1sf'.1.1co ele Minas se"HLHla em 2:J. 
Gera1~s. n 

Approvado em G de julho, foi remetticlo ü 
respectiva commissfio que o apresentou 
na mesma data•para terceira. 

Em discuss:1o em 16, foram-lhe offcrccidas 
ag seguintes emendas : n. 1, pelo sr .. loa· 
(!llim Dntra e outros e ns. 2 e 4 pelo sr. 
Joa9uim Dutra, sendo todas approvada~ 
coninnctamente com o projecto que foi re- 
mettido á commissão de redacr;ão que o 
apresentou redigido afinal cm 17, data cm 
r1ne foi approvado. sendo rcmettido ao Se- 
nado soh 11. 'rn, por olllcio n. 108, rlc .18 
de julho. 

l11•mlc de decfa1io do Senado 

2 Anctoriz:~ .º goYerno do. Estado ª!Do sr. Alexandre Barbosa. 
ailqucr~r 1.10 extrangmro produ- 
cios cl.um1cos e apparelhos ne- 
cçssapo~ para o tratamento ~los Em 5 de junho foi dispensada a se.runda lei· 
vmh1~dos alacarlos rle moles lias .. tura. a requerimento rio sr. Eloy tlcis. 

Approvado cm primeira rliscnssão em ü foi 
remettlclo á commissão de agriculturà qne 
o apresentou para segunda cm 7. 

Em di~cu~são em 12, foi·lhc otTerccirla, pelo 
sr. Cam1llo Prates, uma emenda substitu- 
tiva do art. l, •, sendo clla approvada. cm 
13 conjunctamcnte com o projecto e com 
clle remetfüta á mesma commissão que 11 
apresentou redigido para terceira em J4. 
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DATA TIUNSUl!PTO OllSERVAÇÜES 

Junho, 5.. G3 

Approvado em 18, foi remettido ã cornmís- 
são de redacção, que o apresentou rccli'•ido 
atinai em 19. e 

Approvat!o cm 20, foi remettldo o prolecto 
ao Senado soh 11. 28 por otllcio n, 92 ele 
21 de junho, sendo remelliclo :í sa1ll'.1'àn 
pelo senado soh n. ,18 em 7 de julho. • · 

Snnccionndo 

Lei n •. ?.2 de 11 de [ultu: de 18!1.i 

Em 121 prelerido o substitutivo, entrou elle 
em discussão sendo approvado e remettido 
:\ rne~ma com missão que o aurcsentou para 
terceira em 13. 

Approvado cm 16, foi remctlillo :'t commjs. 
são ele redacção c\uo o aprese_ntou recligi1Ío 
afinal cm 18, sem o approvado em rn. 

Publicada 

U1•.wluç1io n. 1; rle l!I de junho <11• 1s11; 

• • • . . • • . • • IH Crea .anncxa :'t secretaria do ln· Do sr. lternardlno de Lima. 
tenor uma repartição encarte- 
gaila <la organização da eslalis- 
tíca do Estado, em todas ases- Teve segu111la leitura em 6 de junho. 
species que não sejam particu- 
larmente contladas a outros Approvatlo em primeira discussão em 12 foi 
a.ge}tlcs, commíssõcs ou repar- remeltido :í comrnlssão de commcrcio' es- 
tições, e apresenta a lahella 1le tatistlca, índustrlas e artes, da qual pcntle 
vencimentos elos respectivos de parecer para segunda discussão na Ca- 
empregados. mara. 

1891 

l8!l-1 

Manda pagar aos empregados ela Do sr. Levirnlo Lopes. 
secretaria da Camara elos rlcpu- 
tados, cm quanto o cambio es- 
tiver abaixo de 2'1 dinheiros Teve secunda lei Lura em 6 de junho. 
por mil réis, os seus veucl- " e 
rnentos com um augmento cor- 
respondente a UH} quarto da Approvado cm primeira discussão em 7 fni 
depreciaçao 1!0 me10 c1_rculanlc rcmetlido :\ comrnissào de policia qt'ie 0 
nunca excedente a lrrnla por aprcs1mto11 com um snhstilutivo 'para se- 
ccnto. gunt!a 1liscuss:1o cm 8. 

IS!M 

5• 
GG nevoua 0 arl. 26,1 tia lei .n. ·11, Do sr. Alexandre Ilarhosa e oulros. 

na [iartc cm 1p1c preceitua o 
dever de ser aprcsenlacJo pelo . . governo ;10 Congresso o plano e Teve segunda leitura em 6 de 1n11ho. 
orcame11to das obras ucces~a- 
ri.\s ao estahelecimenlo das m- . . . _ 
sÜtuicücs tio ensino agrícola. Approva1!0 e11! lH'IJllCI!'ª !hscnssao em. l~, foi 

· rcmelt1do a comu. 1ssao de Const1 LUição, 
Legisl;.ção e Poderes qne o aprcseutou para 
segunda em ~3. 

DATA 

Junho, 

.Junho, 5.. 6G 

.Junho, 18 

~1l·Zd:f:! 
'. 1 

~ ! 
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OBSEl\VAÇÕES TIL\NSU)JPTO 

- ----------- 

Approvado em 25, foi remett11lo á mesma 
connnissão pue o apresentou jiara. terceira 
em 17 do julho, sendo rejeita(() cm rn e 
archi\ado nessa data. 

l Hcvoga o arl. 1:. do regulamento Do sr. (;omes da Silva e outros. 
armexo ao clccrelo n. 612, de 
G de março de 18!l3, no qual . . 
se preceitua c1ue cJo adianta- Teve segunda leitnra em 6 ele JUnho. 
meato feito polo Estado para 
p:l"arnento 1los trahalhadores . . . _ . . . 
aztllicos sejam os cofres 1rn- Approva~lo er'.1 pnmm,ra _lllscussap en~ l~i, 101 
hlicos irnlemnisados 1le 1l11as rcmellldo a comnussao de Co11st1tmç,ão, 
terças partes (cgnacs a cento e Legislação e Poderes que o apresentou para 
seis francos) metliaute descon- segunda cm 18. 
to iw salario desses colonos. Em discussão em 23, foi-lhe o!Terccido, pelo 

sr. Gomes da Silva um snhstitulivo, que, 
prdericlo, !oi. approva~lo em 6 de julho, 
sendo remettido o proJecto á mesma Ct'Ill· 
missão que o apresentou para terceira em 
:o, quando toi approvado e rerncltido il 
commissão llC rcdaci;ão, que o apresentou 
rcdigiclo a!lnal cm 13. 

Approvado nessa data, foi o projc~lo remetli- 
do ao Senado sob n. 3!l por olhc10 n. 103 de 
iG de julho, sendo pelo Senado rcmclli1lo 
:\ sancção sob n. 57 em 24 1!0 mesmo 
rnez. 

Sunccionodo 

Lei n. 10.~ lle 2 í llc jnlho <le 18!/.I 

G7 I Anctoriza o Presidente do Esla1lo Da com missão de rcprescnlaç<1•$, requeri- 
a conceder 1lois anuos de li- mentos e petiçücs; 
ceuça ao escrivão de orphams 
110 .i\lanhuassü, ci1lad;io Bcrnar· 
do Lopc~ ele Figueiredo. Em 7 1lc junho foi dispensada a segunda 

Icilura a requerimento do sr. Eloy Heis. 
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1894 Junho, 6.. 68 

DATA OllSERVAÇÜES Tl\ANSUlIPTO 

E~ prlruelra discussão e111 13, foi retirado a 
requerimento do sr. Silva Fortes sendo 
archívado nessa data. 

Auctoriza o Presidente do Estado D · - a modlflcar 0 contnclo, ceie· a comm1ssao. de representações, 
l~rado com a comp.> 'Estrada de mentes e petições. 
!'erro. Oéste de Minas atltn de 
inclulr no capital garantido a 
quantia que for ellectívamente T empregada na construcç:Ío'do ra evo segunda leitura em 7 de jnnho. 
mal de Pitanguy, não exceden- 
do de trinta contos por kilo- 
metro. 

requeri- 

Ap[H'OYado cm primeira rllscussão cm 1'' foi 
remcttído á commissão de obras pul~lcas 
que o apresentou para segunrln em rn. 

Approva.110 _em 16, foi remetlido :i mcsn.-. 
comnussao, que o apresentou para terceira 
em 18, ~ernlo approvado cm 20 e rcm1Jttitl;1 
á c1~11!m1s8:10 de redacção que o apresentou 
redigido atinai, cm 21. 

Approyatlo cm 2:!, foi o projecto remeltido 
ª? SeI}aclo soh n, 32, por ollicio li ~)0 de 
23 de Jl11ll10. 

D•1rnlvi~lo pelo Seuarlo com uma emenda cm 
,1,71!~ [ulho, entrou ella cm discussã« cm 
~' 1, .sendo approvada e remottída com 0 
projecto :i cornmissào de rcdaccão qne 0 
:q resentou rc1lir:i1lo afinal em 2l. , 

Approvado, foi reruettklo :i sanccão soh 11 
:,G JIOr olllcio n. 76, de 2:1 tl1: jÚlho.' · • 

Communlcou-se ao S1J11ado por oflicio li. LI> 
dessa data. 

Snncclonndo 

Lei n. t»» 111> .tl de jnlho de ts:H 

.Jnnho, B. 70 Declara qne os pro!'essorns pnhli· Do sr. Duarte da Fonseca. 
cos ele qualquer cal11c~oria que 
aceitarem o cargo de deJinlado 
011 s1)nador ao Conp·esso do teve segunda leiluramn !l 1le junho. 
Estado, poderão durante o pe· 
ri01ln da legislalma e'crcer o 
111a~isterio nos intervallos 1las Em prin1cira. 1liscnss:ío cm 22, foi rcjeila1lo 
snss<1es, lieando assim mo1lili· seu1lo nessa data archivado. 
cado o arti~o Hl'.l da lei n. 20, 
1k :.?l.i de 1101•emhrn d11 !Wl!, 11m 
rela1J1n :í essa classe 1le rnnr· 
11arins. 

Junho, !l. 71 Ik1'!:1ra que " processo ele for- 1)11 sr. Lcl'intlo l.ope~. 
ma1;:'10 da culpa por erimes da 
compclencia do iury 1) cxt•:n- 
siYo aos da competenei:uln 'fri· 
lnmal Cnrrec.cional. Teve scgn1Hla ldlnra em 11 ili: junho. 

18'.JI 

1894 

18~1 I 

llH.\ 

.Junho, 7 .. Wl 

OllSER';·,\ÇÕES 

1 

l
l'nirn~a .ali': :io 111; junho 1le .rn'.l;, Da comu1iss:'10 de instr1.1c1;.ao 1.rnlllica. 

o prazo i:onced1llo pelas leis n. 
l L de :J 1lc a'rosto 1lc 1892 e n. 77 de 1() 1lc ctezernhro 1lil 18!)3, Teve scgu1t1la leitura em 8 de jnoho. 
para 111ie os alumnos elas e~w- 
Jas normacs possam concllm o 
s•m curso 1le confonni<lade com 
as lei,; e rcgulamen~os ante- 
riores :'1quellas leis. 

Approvado em primei!':\ discussão em 12, foi 
remeltiilo á commissfio 1le instrucç:1o pn· 
hlica qnc o aprcsenlon para segunda em 
18. 

Approva1lo em rn. foi rcmel.1.i1lo :'t mesma 
commissào qne o apresenlon para terceira 
em 2l. 

Approva1!0 cm ~2. foi rcmeltido á com missão 
1lc rc1lae~.:io. que o apresentou na mesma 
data rctligitlo allnal. 

Approvallo em 2'..l, foi &remellido ao Senado 
soh n. 33 por ol'licio n. \J3 dessa data. 

l'c11d1• de drl'isiio dessa Caninm 

Em printeira 11isi;ussi10 1rn1 J l, foi rejciladv 
sendo archivado nessa 1lata. 
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Junho, io. 72 

OIJSEl\VAÇÕES Tl\ANSUm'TO 

Crêa diversas cadeiras de ínstru- Do sr. Souzn Moreira e outros. 
cção primaria nos municípios 
do Iknnflm, Parã 1J Curvello. 

Teve segunda leitura cm 12 de junho. 

Approrndo cm primeira discussão cm !G, Ioi 
remctlido :'t eommlssão de ínstrucção publl 
ca que o reproduziu no projecto n , 75 de 
18 de junho. 

Teve segunda leitura em 12 de junho. 

Appro\ado cm primeira discussão cm U, Ioi 
remettklo á cornmissão de justiça civil e 
criminal, que o apresentou para segunda 
cm 18. 

Em discussão em 26, foram-lhe apresenta 
das 2 emendas : a de 11. 1, pelo sr. Bucnc 
Ilrandão, e a de n. 2, pelo sr. Gonçalves 
Ferreira. 

Em 7 de julho, !oi approvado o projcctt 
conjunctamente com a emenda n. 1, fican- 
do prejudicada a de n, 2, sendo clle re 
mel lido :í mesma cotumlssão, que o apre 
sentou tedigldo para terceira em lO. 

Em discussão em 11, foi-lhe oflerecldu uma 
emenda, pelo sr. Gonçalves Ferreira, sen- 
do ella approvnda cm 12, conlunctameute 
com o projccto que !oi remeltido este :í 
comrnlssào de rcdacção, a qual o apresou- 
lou rcdlgldo aítnal em 13. 

Approvado nessa data foi o projecto rcmetu- 
do ao Senado soh n. 3B por olllcio 11. 10:1. 
dr! lG de julho. 

Peiulc de decis1io tle.~S<t Ca 111 «r« 

o z z .., 

Junho, 11 73 C1ú1 uma segunda vara de dire1.:no sr. 1;onçalves Ferreira. 
to na comarca do Juiz de Fóra, 

18!H 

18!)1 

18~"1 

DATA 

Junho, l l 7'1 

'Juuho, 18. 

1 Junho, rn. 76 
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OUSEl\VA~~ÕES 
Tl\ANS!Jl!PTO 

Crêa uma cadeira míxta rle íns- Do sr. Nogueira. 
trucção primaria 1.10 Jogar de- 
nominado Cemiter10 das Adn- . . . anas, do muntcíplo do Peça- Teve segunda leitura cm 12 de [unho. 
nhn. 

Approvado cm primeira discnss:io cm 1'l foi 
remcttido á cornmiss:1o de instrucção 'rrn- 
hlica, que o reproduziu no projecl.o n. 75, 
em 18 <le junho. 

75 llef)l'lHlnz os projectos ns. 72 .e Da eommissão de instrucç:lo publica. 
U <le 18Dl, approvados cm pn- 
meira <liscuss:io, sollre cra~~ão . _ . . 
dri c:uleiras de instnw;ão pri- E111 seg11111Ia_d1scussao e~12t tlc 1unho !oram· 
maria. lhe oJierc~Hl~s as scgmntc~ emendas : n. 1, 

pelo sr. J< ana Lobato e outros, n. 2, pelo 
sr. Sevcriano de l\czcndc, n. 3, pelo sr. 
Wcncesl;iu Braz e outros, n. 4, pelo sr. 
Iguacio l\lurta e outro~, n. 5, pelo sr. No· 
gucira e outro, n. G, pelo sr. Joaquim Dn- 
tra e outro, n. 7. pelo sr. Silva Fortes, 
n. 8, pelo sr. Gomes da Sih·a e outros e 
n. !) pelo sr. Gonçalves Ferreira, sendo en· 
cerrada a <liscnss5o e ficando adi:vla a vo- 
taç~o por !alta de numero. 

Em 22 de junho. foi rejeitado o projccto 
Jic:uvlo prciu<licadas as cmc:1das. - Archi- 
vou-so. 

requeri· ,\uctoriza \l l'rcsitlenlc 110 Esl:Hh> Da commiss:io de reprcscnla~~ões, 
a lnnovar o contracto rnlativo mcntos e petiçiics. 
it cstra1la vicinal <lo Porto NoYo 
110 Cunl1a a l\io Panlo, sem qu() 
os eo1u·.essionarios rccl:lniem Teve scgnrnla leitma em 2 de junho. 
em tempo alguma garantia (lc 
juros, e os alivia do om1s de 
colonizaç~o. Approva<lo e111 primeira tliscnss:io cm 7 de ju- 

lho, !oi rcrnctlido :'t mesma comrnissão 
qne o apresentou para segunda em 11. 

Em discussão em !G, foi-lhe oi'ierccida, pelo 
sr. :3ilva Fortes, nrna cmen<la, qne foi ap· 
provada co11jnnelame11to com o Jll'Ojcclo, 
scrnlo este remettitlo <i respectiva commis· 
s~o que o apresentou para terceira om 17. 

,\pprovado em 2:l, foi remei.lido:\ commiss;io 
de rctlacç:lo, <la qn:tl prm1le de parecer e 
rcdacção final 1 :a Camara. 



1 ~·· .)- 

ANNO D.ITA OBSEll YAÇ!iES TIUNSUllPTO 

1891 Junho, l9. 77 Trata 110 preparo e organização Do sr. Teixeira 1Ja Costa e outros. 
do allslamcntn eleitoral. 

Teve segnuda leitura cm 20 de [unho. 

1891 Junho, rn 78 Auctorlza ir Prcshlcute do Estado Do sr. (;ornes da Silva. 
a innevar o contracto cclehra- · 
do com a companhia estrada 
de feno Muzarublnho cm '2:J de Teve scguuHla leitura em 20 de j1111ho. 
ahril do corrente anuo, aílm de 
incluir no capital garantido . . .• 
[precedendo estunos e orça· Approva(!o em primeira d1~c1!s,;;l(J em 22, Iui 
mento approvados pelo gover- rernettido cm 2:1 :i commissao de obras p11- 
uo: a (Juan lia cílcctivamente hllcas, da qual pende de parecer para ''~· 
necessarta il construcção de unnda discussão na Cantara. 
uma linha 1111c, partíndo da Ji. " 
nhn tronco no ponto mais con- 
veniente, 'á terminar na estra- 
da de torro !llogyana, entre Ja- 
gnilra e Uberaha. 

Em prhnelra discussão cm 25, foi rejeitado 

1 

sendo nessa data arch tvado. 

Junho, '20. 79 Cri\t. umit escola de instrucção Do sr. Linrlolpho Caeta110. 
pnmana para o sexo maseuli- 
no, no logar denomlnado Ilia· 
cho secco, suburhio da cidade Teve segunda leitura cm 211le julho. 
da Januaría. 

Apptovado em primeira 11isc1!ss;10 em 2~ •• Ini 
rcrnellido á cormniss:lo 1le ínstrucção pu- 
blica que o repro1l11ziu no prolecto 11. !l\1, 
em 2:l de julho. 

Junho, 20 80 Auctorlza o governo a conceder Do sr. Iternardlun de Lima. 
à eamara municipal de Villa 
Nova ele Lima privilegio para a . . 
construcção de urna estrada ele Teve segunda leitura em :!1 rlc i1111ho. 
torro que, partindo . elo ponto 
mais conveniente da Estrada 
de Ferro Central cio llrazil, vá Approvaelo cm primeira dlscussão em ü 1k 
ter it Villa Nova (!e l.irna. julho, !oi rcmctti1!0 á co1111niss:'io ele ohra~ 

pnhlicas que o apresentou com •Jlll•~rnla~ 
para Rcguncla cm 7. 

18!!~ 
Junho, 25. 82 Aucloriza. o governo a (le3pcmler Do sr. Scvcriano (!e llczendc e outro, 

pela verha <10hras l'nhlicas>l a 
quantia 1!e trinta contos <lereis 
com a reconstruc(:lo 1la ponte 
sobre o riheir<1o do Caramona Teve sc.r1mda leitura cm 26 de junho. 
na chl:ulc 1lc Marianna. ' b 

18(.Ji 

s .. e. 20 .. 

Junho, 23. 81 

DATA TILINSUJil'TO OBSERVAÇÕES 

Approvadas cm ll, conjunclameutc com o 
projecto, !oi este remei.lido á mesma com 
miss:lo que o aprese11lo11 redigido para ter 
ceira cm 12. 

Approva1Jo em 16, foi rcmetti1lo á commiss<lo 
<lc rc1taci;:1o que o apresentou redigido ali 
uai cm 17, sendo approvado e rernctlillo ar 
Sena1lo sob 11. ,12 por ollkio n. 101 da meg 
ma 1lata, tendo sido rejeitado nessa Cama 
ra cm scss:lo de 20 de julho. 

Co~1ee~le ao primeiro lahclli~o ile Da commissão ele representações, rc<1ueri s. (,on~~alo do Sapucahy, citla· menlos e petk.ões. 
(!ão Pe1lro Tole1!0, 3 a1111os de ' 
licc1J1;a para tratarlle negocios. 

Teve segunda lcitura:cm 25 de j11nl10. 

Approvado cm primeira discussão cm ü de 
julho, !oi remctliilo á mesma comm1ssílo 
que o apresentou para scgmHla em 11. 

Em discussão cm 13, foi-lhe o!Icrecida um: 
emenda, pelo sr. Joa11u1m Dutra, e. a rc 
(JUcrimcnto do sr. Silva Fortes, voltou o 
projecto :i mesma commissilo que o apr<~ 
sentou em J 5· 

Em discussão em 20, [oi rnjeitada a e111enda 
sendo approvaclo o projecto que foi rcmct 
tiilo á mesnrn commissão a 1Ittal o apresen 
lon para terceira em 21. 

l'cndc de lffccim lliscussüo 1w Ca11in1·n 

Em primeira discussão em G de julho, fo 
c.rejcilailo sendo nessa data archindo. 
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189J 

1891 

DATA 

Junho, 25. 83 

Tl\ANSUllPTO 

Declara que na dlsposlção tio ar- Do sr. Wcncoslãu Brnz , 
tigo :J() da lei n. 72 de 27 de 
julho de lSD:J se comprchen- 
dem as decisões e demarcações Teve segunda lcítura cm 2G de junho. 
de terras, cm que, sendo inte- 
rossados orphãos, íutcrdlctos 
ou ausentes, os seus tutores ou Approvado em primeira discussão cm li ele 
curadores, ouvido o promotor julho, foi remettido lt commlssão de Con- 
da justiça, concordem exprcs- stlluição, Leglslação e Poderes que o apre- 
sarnente na inconvenlcncla ou sentou para segunda cm is, 
impossibilidade tia applicação 
do decreto n. 720, 1lc 5 de se- 
tembro ele 1890. Ap1irova1lo cm lli, foi rcrnettldo li mesma 

commíssão que o apresentou para terceira 
em 17. 

Approvado em rn, foi rcmeuulo :\ commts- 
são tio rcdacção que o apresei: tou redigido 
afinal cm 21, sendo approvado <) rcmettído 
ao Senado sob n. 11 por ofllcio li, 11:~ des- 
Ra data, 

Pcnil» de tli:cisrio dessa C:amara 

Em dlscussão cm 10, tol-lhc oífcrcckla, pelo 
sr. uuono llr:tnd:·10, uma cmcnrla que foi 
:1pprornrla em ll, conjunclamcnto com o 
11rl)jeclo, sendo este remi!llido á rcsuecüva 
1·•Jmmis;;:"lo que o apresentou rcili[.(ido par: 
terceira em 12. 

Approva1ln em 1:3, foi r1~111ellido <i comrnís$:lO 
ele rcdacção, 'lll'l o apresentou rcdit;idt 
allnal na mesma data. 

Apprnvadn o projecto foi Pilo romcltielo ª' 
Senado sob li. .n, por olllcio 11. 103 ele li 
de julho, d() 011dc suhiu it sancç:'io soti' n 
51 em 21 do jul11n. 

Sanccionndo 

/,l'i n. !J!I 111' 2; de jnlho de 1s:1; 

1 
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1891 

DATA 

w o 
'° ... 
:>! 

"' I ;,; 

~~~~~~~~~~~~-J 

TI\ 1;>;SUl!PTO OllSEl\\'AÇÕES 

.Junho, 28. 8:) 

Junho, 30. 8G 

Crt·a na comarca llc juiz de Fl>ra Do sr. (;on\'.a!Ycs Ferreira e outro~. 
11111 Jogar de escrivão privati- 
vo elo jnry, lrilnmal correccio- 
nal e excrn1;ü1)s criminacs. Teve scgnrnla leilnra cm 30 ele junho. 

Em primeira discussào cm 7 ele jnlho, lo 
rejeilaclo sendo nessa data archivado. 

Elorn ao maximo ele 50:000:~ o Do sr. I;snacio J\!nrla e outro~. 
capital de <[IHJ trata o n. 'l, cio 
art. 1. ·tia lei 11. 4G drJ 12 de ju- 
nho etc 1893, G a G '/. integracs Teve segun1\a leitura em 5 ele julho. 
a taxa tlc garantia ele juros es- 
la!,elcci1la no mesmo artigo. 

Approv:11lo cm primeira discusstl11 1;m 7, foi 
rnmeltiilo :\ commiss:lo de orçamento e 
contas 1la 1p1al pemk de parecer para se· 
guncta eliscussào na Carnara . 

.Julho, 10. 87 Auctoriza o Presii11:nte <lo Esla1lo Da commio.sno de olll'as publicas. 
a rennovar o conlraclo cqm o 
Banco Indailor de Melhora- 
mentos, concessionario da Es· Teve segunda leitura cm 11 de jnlho. 
Irada tlc Ferro Hio Doce, ele- 
varnlo o capital g~ranliclo de . . _ 
trinta a quarenta e cinco con- ,\pprovado Clll f!rimell':t dtscu~sag Clll 17, 
tos de réis por kilornelro. foi remettiilo a mesma comm1ssao .cta qn.'.11 

petl<le de parecer para segunda <l1scnssacr 
na Camara. 

. Julho, 10. 88 Crôa uma cadeira de inslrucçào Do sr . 
primaria no Jogar denominado 
(<l'alysll, nrnnicipio <lc Conten- 
das. 

Limlolpho Car.lano. 

.Junho, 2G. 8! Concede ao Presicleulc 110 Esla1!0 Da commiss:°il) ele orr;amenlo e contas. 
um credito extraordinario ele 
Cl8:70'.l$10r) para a co11clnsão 
das ohras do eclillcto da alfan- Te\c scgu111la leitura cm :!8 ,10 ju11h(). 
dega e respectivos armazens 
em Juiz ele F1)ra, e aucloriza . . . _ 
a abertura ele diversos creililos Approvarlo um pnme1rn 1J1:;c11ssao cm G 1Je 
supplemcnlares. julho, foi remettícl<i ú mesma comrniss~o 

11ue o apresentou para s1:gurnla cm 7. 

Teve segunda lciluracm 11 do julho. 

Approv:Hlo cm prim~ir~ <lisc1~ss:lo cm 13, foi 
remcttido á coumnssao ele mstrucção pu- 
!Jlica quu o aprcscn tou para segunda 
em 18. 

l'ende de scynnda diswsscio 1w Cnmam 
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1894. 

1891 

• 'i~ .' , 

1891 

1891 

DATA 

Julho, 11. !JS 

julho, 12. 90 

Julho, 12. 91 

Julho, 12. !)2 

requerf 

1'11.\NSUl!l'TO 

-·-·---·---------- 
Ai:ctoriza o !'residente do E' . . , . - a conceder :\ comp·rn!J·~t.t3o D.1 ~ompnssao de agricultnra, minas. colo' 

G:tlJ(Jarel!a, P"ivilerri~ p~~ r8 n1za1.~ao, terras e bosques. 
annos para constrn"~''it) ., .> 
"OSO <le '•' , uso " " · uma estrada <IP Io .. ' T que partindo ilo pontr; ~ll.o ove segnndalc1tnra cm 12 de julho. 
~011,\ cniente da Estrada ilo1 F~::' 
1.º. Ceutral 1111 tio ramal 1 • : , , . • . . _ , .! 
cl,\llo de SalJarit á Sant· ,\.r'.11J'.-· 1 etuie rfo Jll'!ll1c1ra d1sc11ssao 1w C11111<11, n v·\ . . . ,1 ,,,n lei· : , ' ª. uz~na do Gandarella 
com ga1ant1a de juros de G -/ f~ ,ªn~~o. durante 30 aúnos so'. 
l i~c1 trinta contos de ri!is lHJr o ometro. 

Co11c1)d1) licença por um an 0• tahelliiio da com·tri"i ilP 11P:10 Da co111mbsiio de rcpr1)s1J11taç1ics, 
mhy, cidal!Jo :l'h~J'111.1z' J 11•1; mentes e peliç1i1)s. 
J'·U'Ji11 "\ , , , 001, '' . ~.' parn tratar dl' . . saúde. , sua 

Teve segunda leitura em 13 do julho • 

Approv;ulo cm pri1rn!ir:t discussão, foi reme( 
l11lo a mnsma comm iss:lo qnc o aprcsent01 
para scg11n1la cm JS. 

Approvadr1 cm 20 foi rcmellido á respÜi 
cliva commissfío' <JlW o apresentou p:m 
terceira em 21. 

l'ntrle r.le terceim discusslio 1111 Camara 

Cr•'<:t um logar 1iiJ correi , , . . , . _ • 
veHle na junta commr>n'.\.1,~c; · D,1 t.0mm1ssao. de rcpresenlaçocs. rcqueü 
Estado, p,)t'l'el1e11llo <Ís 'v'en:~i'. mr)nl•1s e !HJl1i;.ü1!s. 
rncntos taxados pan C''U , T cargos e minca exce<Íentr~~ ª;í~ e1'e segunda loilnr,11Jm l:l de jullw· 
urn conto e duzentos annnaes~ l'r'nr/e de primeira discussür, 1w Cl1111r11·~ 

Crt·a cadeiras rnracs l, · 't. , 
cç.:10 primaria nos' n~i{n\1~~ ! n: Do sr· S•!Veriano de Hezende. 
de Tira1lentes e Pi.. "' •,IpIO~ , ' 1•111o•t. I'eve segunda leilma cm 1:3 de julho. 

App!'ovatlo em primeira discnss:io cm li; 
foi rçmellido :\ commiss:io de instrnc~~:l~ 
pulil1ca <111e o reprodnziu no projcdo n. !l! 
em 2:1 110 mesmo rnez. 

. -===j====;=============~==~========== 
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~ 

__ , _ 
1891 .Julho, 12. 

18~) 1 

IlATA 

Julho, líi. !li 

Jnlho, IG. !J:í 

Jnlho, 17. !:)fl 

T!UNSUJIPTO 

: :onstiliw cm 1lois annos o enrsJDo sr. Sevcriano de Bczernle. 
1lcAgi·irncnsma :rnncxo :'is Es· 
colas Norm:im;;. Teve segunda leitura cm J:l de jnlllu. 

Approvado cm primeira disc11ssiio em 10, foi 
remctlido it commiss:l.o de instnfo;:lo pu- 
blica, tia C!U:ll ]l'~llllC de \l:l.l'CCCf [l:tl':\ a S()- 

. gnrnla discuss:'ln n:i C:imara. 

1 
Concede ao h:11:liarel .los•') Carlos Da commissao dejnsl.iça civil e criminal, 

i\l:iyrink Pires N:il1nco, ex-jniz 
de direito da comarca d1) l'hi· 
ladelphi:i indn!lo dn r1)slo da Teve sc,;ullfl:t lcitnra cm lrJ 1le julho. 
pena qnc Ih•: foi imposta pt)!O 
'l'rilnrnal da. Hcla•::lo, por ac· '· . . . _ . 
rnrda1n de 1 de fnv1~n~irn de Approvarlo cm 1m1::cll'a 1l1scussao e1n l~J, fm 
18~1:1. remtJllido a mesma cornmiss:1o qnc o :ipro- 

scnton nessa 1lala para s1~gnrnla. 

ApproYatlo em 21, foi rcmetlido :i mesma 
commissiio que o apresenlon nessa llala 
para terceira. 

Pende de terceira (liscu~srio 11a Cn111arn 

Transfere do logar dennminailo Do sr . .Josinu 1lc llrillo e outros. 
lletiro, p:na 1'1mlt1l'S, no mn- 
nit:ipio dn Lavras, a cadeira 1lc 
i11strnc1;:'t0 pl'imaria do SC\O TeYC segunda leitura e1n lfl de julho. 
lll:lSl'Ulilln. 

Approvado em primeira 11iscnssflo em 1~. foi 
rernctlido :\ eommiss:lo 110 instrnccflo pn- 
!Jlirn que o rnproilnziu 110 prnjecto n. !l\l, 
Clll 23 de jnlho. 

Cr1~;1 r.adeir:i,.; <11~ i11sll'11r1;ã11 pri- no sr. Wenccsla11 llraz e oulrns. 
B1:ma do 'exo m:1sn1linn no' 
liairros: Sena, Morro (;l':mde e TeYC segunda lcilurn cm lX de julho. 
C:ipelinga, municipio de Ilajn· 
!J:'i, e um:i do s1~x11 feminino 110 Approv:Hl·1 em pri111cira discussão cm 20, foi 
bairro do .lnron)·1no, districto remcttido :i comrnis~:lo 1!1) inslnw;:io Jlll 
de Pouso Alio, municipio elo lilica 11110 o reprod11zin n11 proj;JCto u. !)'.), 
nw~mo 11omP. cm :!3 do mesmo mcz. 
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lkl)l .Julho, n. 97 

Julho, 21. 98 cr,~a escolas ruracs para o sexo Do sr. Bueno Brandão. 
masculino nos Lalrros do Cervo, 
districto <lo Saut'Anna do Sa- 
pucahy : Coutlnhos, districlo Teve segunda leitura cm 2:J de julho, 
do Congouhal, llytahyrn, Anhu- 
mas e Limeira, dislricto da ci- 
dade tio Pouso Alegre; Pé do Petui« de primcir« 1üsws.>1io na Gamara 
l\lurro o Palmítal, no dístrlcto 
de Passa Quatrn. 

Julho, 2:!. D'.l Itcproduz os projectos ns. 7!1, '.l2, Da commissão dc íustrucção publica. 
!J5 e GG do 18D-1. sobre crcação 
de cadeiras de instrucção prl- 
maria, e apresenta algumas Pciule tle scgirndu <lisc11.>s1io 11a C1rn1am 
emendas no mesmo sentido. 

1sa.1 

18'.J.l 

THANSUJIPTO 

Auctoriza o Presidente do Estado Do sr. Bue110 Hranrlão. 
a conceder annunlmenle um 
auxilio rlo cinco contos aos 
institutos muuíclpaes das cí- Teve segunda Ieitura 0111 :i:l de julho. 
dados de Ouro Fino " I'onso · 
Alto. 

Peiule de primeira iliscues.í» 111t C1rn111ra 

DOS PROJECTOS INICIADOS 

NO 

SENADO MINEIRO 
N03 ANNOS ANTEl\IOHI;s 

QUE TIVERAM AND1l~1EHTO EM 1394 



t 
! 

t. 

r 

l 
1 

PROJEGTOS INIGIADOS NO SENADO MINEIRO EM ANNOS ANTERI rnES, E 
QUE TIVERAM ANDAMENTO EM 1894 

.......... 35 Aucloríza o dí spcndío de vinte Em lí dc junho de 18'.ll foi, pela commis 
contos de reis com o Gymna;;io são de orçamento, apresentado para segun 
do Norte cm Diam:mlina. da discussão. 

• • . . • . • • • • 37 Declara mlxlas varias carlciras de Em lR de maio de 1811, foi p1Jla commlssão 
ínstrucção primaria. de tnstrucção publica apresentado para 

terceira discussão. 

s. e. 21. 

DATA TllANSU:llPTO OBSERVAÇÕES 

3,l Auctoriza o Presidente 1!0 Estado Em 11 da dezembro rle 18\lcl, o sr. Ilenrlqur 
a entrar em accórdo com o go- Dlniz, pela coinmissão de orçamento, apre 
vemo da União, sobre a appll- sentou-o para segunda rliscussào, 5e111l1 
cação das sobras verltlcadas cllc approvntlo cm U do referido mez con 
nas suhvcnçõcs concedidas á urna emenda da commlssão, 
Escola 1!1~ Minas. 

Apresentado para terceira discussão cm 28 de 
ahrll de 1891, foi approvado em 30 e re 
mottitlo á commíssão do redacção, sendo 
apresentada a redacção final da emenda 
cm 2 de maio foi ella approvada cm :1 elo 
mesmo mcz e devolvida ao Senado com o 
projccto por oülcio n. G1. 

Approvarla a emenda por aquclla Camnrt 
subiu o projccto it sancção soh n. :11. 

Sanccionndo 

Lei n. i8 de 12 de maio de IS!J.í 

Em .23 do mesmo rnez foi approvado cm 
segunda discussão com duas emendas da 
coinmíssão do orçamento. 

Approvado cm terceira cliscilssiío cm 2G, foi 
á com missão de rcdacção, que apresentou 
a redaccão final em 7 de julho, sendo ella 
approvada em 10, data cm que foi remettí- 
110 ao Senado. 

Tendo sido rejcitatlas as emendas por aqucl- 
la Camara, voltou o projecto :í esta cm 18 
de julho. 

Pende de decisü.o rln Canwra 
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1 Apresentado para terceira discussão cm D tio i 
1 mesmo mez, foi npprovndo em 10 e remet- 
' tido ;l com missão de rerlacção 111ie apresen- 
1 1.ou a rcdacção linal em -4, sendo clla appro- 

vada em 15. 

...••.••.. 38 Aucloriz« o governo a entrar em Em u;de maio de 1801, foi apresentado pan 
accórdo com a cmpreza \'iai;fi.o tercelra discussão, sendo approvado cm Ú 
do llrazil para unificação de e rcmcttido em 15 [t sancção, por ollieio 
coutracto sobre estradas de 11. :l~J. 
ferro. 

Approvado cm lD do reíerlrlo mcz com emcn. 
d:~~, foi rcrncttklo á cornmis·:"io 1le reda- 
c1;ao que, em 22, apre:.;e11lou a re1L1c1·fo li· 
nal da~ emendas, sendo approvada em 23 
a rcdacção nprcscutarla, foi o projecto dc- 
volvido ao Senado, 110 dia 2;;, por ollicio 
li. 73. 

Ap11rov:1das pelo Senado as 1)mcwhs. subiu 
o projcclo ü sancção solr JJ. ·15 em· G de ju- 
111!0 de 1801. 

Dovolveu-se o nrojecto com a emenda ao 
Senado, que a rejeitou, voltando <I Gamara 
cm 16 de julho. 

Sanccionatlo 
Conformando-se a Cnrnnra com a decísão tio 

Senado, remcttcu o projccto ;\ sancção soh 
n. M por o!licio n , 7'! de 19 do julho de 
18DL 

/J'Í n, 85 1/13 1; iie [uuh» 1/1• 18!1.1 
Sanccionado 

Lei n. 95, de 111 de jullio de 1s111 

1893 e • a E'··ciJl'l Normal na cí- Aprcscntaclo em 27 de abril ele 1s:M, foi a,1- .11 n··i nm, ~ '· ' ' 1 · · 1· [ 30 ·"' ·' ·" • 1'. 1, 11, Cala"uazes. prova{ o em pnmetra e 1scuss; o a 1 o 
l ,11 e e " mesmo mcz. 

Sanccionatlo 

Ui 11. 7!1 1le 11; de l/{({io de 1st11 
Em 15 de maio a commissi\o de inslrnq:ão 

publica o apresentou para segunda 1 cliscus- 
sao com urna cmcrnla. 

• ••.•.•..• :39 Declara mixla a 1~scola do sexo Apresem lado para terceira discnss:lo em Jx 
masculirw da cidade da Dia- de maio de 18DJ, foi approvado em 19 e 
manlina, a cargo da professora rcrnctliilo ü ~ancç:io sol! n. 'JO cm U por 
normalista ti. lllarianna Corrôa ollicio n. 71. ' 
de Oliv1!ira '.\lour:io. 

Em discussão cm 1G do mc;;mo mcz foram- 
Jhe ollerccirlas mais 3 urnendas pelos srs. 
1.i11dolpho Caetano, ,Josino de llritlo e lluc- 
110 llrandiío, erncn1.las essas (JUC foram ap- 
provadas eonjunclamcnle com o projcclo 
11uc voliou á commissffo rcspectin. 

Fixa em trinta coutos an1nracs o Em 2 de rnaio de IS:l J a commissffo de orn- 
su!Jsidio do l'resider~lu do Esta· rnento :tjircsenlou-o para se;;mHla discuss':1o 
do no segundo pcr11Hlo prcsi· com uma emenda lixando em ,10$001J dia- 
deucial. e cm. sei~ contos as rios o suhsidio cios senadores e depulados 
dcspezas I]() pnme1ro cslalH!IC· na rutura Ic;;islalura. 
cimento. 

• • • • • • • • • • ·10 

Sanccionatlo Aprcse11la1!0 para terceira discussão em 25 de 
maio, foi approvado cm 2 de junho e re- 
mei.lido na mesma data á comrnissão de 
redacc;ffo. f,1'i n, 81 de :!J de 1JJaio 111' 1s:1 í 

Aprcsentacla a rerlacç;"\o final cm ,1 ele junho, 
foi clla approYada cm 5; scnclo devolvido o 
projcclo com as cmen1las ao Senado, que 
conformando-se com at!ecisffo da Carnara, 
o enviou {t sancçito sob n. <t 7 em 3 de julho 
de 18DL 

Sunccionado 

l,ci n. !JI de 11 de jnllw de 18!H 
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SENADO MINEIRO 
QUE FORAM APRESENTADOS E TIVERAM ANDAMENTO EM 189!1 



QUAR'f A SESSÃO ORDINARIA 

J.8'.H .....•• , . . 'Hi Auclorlza o governo a coutractar Approvado em primeira discussão em l:l de 
com 111wm mais vantagens offe- julho, foi :i cómmlssão de ohras puhlicas, 
rccer a construcção de urna que o apresentou na mesma !lata para se'. 
estrada de ferro que partindo guuda, sondo approvado cm 17, voltou 1l 
110 Iogar denomlunno=Trluo= mesma commíssão que o apresentou para 
na Central, ramal de Ouro l'rc- terceira cm rn ; sendo approvado a 21 foi 
lo, vá ao arraial da Cachoeirn remeüldo 1í s:m1:1.'.:·10 soh n. fi~l, por oíüclo 
do Campo. n. 7f\. 

J8!i1 

18'.JJ 

JB~JJ 

Jlj!J l 

DATA 

l\laio, 9 .•• 

Julho, '1.. 'rn 

J,1!i n. :11;;; ilc 17 l/e jnlhl) 1le 18.'M 

THANS\Jlll'TO OBSE!lVAÇÕES 

12 Crên quinze cadêas contracs 110 Approvaclo em primeira discussão a H de 
Estado. maio, foi remettído 1í comrn is são de Con- 

stltuição, Legislação e Poderes. 

l'emle 1le parecer pur« ~C!J inula 1.liswsslio 
na Ciuiuir« 

Estabelece a dlaria de 12$000 para Approvado em prlmelrn discussão a 20 de 
os Ilscaes nmhulantes quando j1111ho, foi rcmettído <Í connuíssão de or- 
em viagem por estradas de Ier- çamcuto e contas. 
ro ou por via marilima ou ílu- 
vial. Approvado cm sogund:t discussão a 23 do re- 

ferido 111cz, voltou :i mesma comuiissão e 
tendo sido approvado cm terceira a 12 
julho, foi :1 cómmíssão t11J redacção , 

Approvalla a redacção final 1Jm l3, foi rc- 
mcltido {t sancção sob n, ,18 por ollloio n. 
71 <le te iln .iulho 1lc 18'.H. 

Sancclomulo 

,11 Anctoriza o governo a conferir llomellido em 3 de jull10, pernlc 1k aprescn- 
promios aos juízos <lo direito 110 la1;:io na Carnara. 
Estado. 

r, Aucluriza o governo a concc11er llcjeitado pela Ca111ara em p1·imeir:\ dis1.~nss:ln 
os favores de 11uo traia a lei a 12 1le julho. 
11. GJ, para a construc1;fio das 
estradas do ferro do Pcçanha ao 
ponto mais conveniente elas 
divisas do Espirilo Santo. 

Sanccionallo 

Ui n. 111, d1• .2í de jnlho de 18111 



IHB 

Julho, 7.. '18 Declara que durante as sessões Approvado cm primeira discussão. a 11 de 
ordlnarias e extraonllnarias da julho, foi à commissão ele orçamento que 
seguinte legislatura os mem- o apresentou para segunda cm 12, sendo 
bros do Coniírcsso receberão o approvado cm 13 e remeltldo á mesma 
mesmo suhsldío e ajuda de cus- com missão que o apresentou para terceira 
lo que foram Ilxados para a em 1G ; sendo approvado em 17 foi rcmet- 
actual legislatura. tído ;í sancção sob n , fi3 por otllcio n. n. 

189'1 

IJ.ITA 

Julho, 6.. 47 

Julho, 18. .1\J 

Tl\,INSUllPTO OBSEllVAÇÕL:S 

18'.H 

1894 

11\[odillca o art. i.: da lei 11. 32 Approvaclo cm primeira discussão cm 17 til! 
de 1892, sobre indemnização ek julho, foi á com missão de Coustltuíção. 
passagens dos lmmigrantes eles- Lcsglslação e Poderes. 
tlnarlos ao Estaclo. 

Approvado cm segunda .líscussão cm 21, foi 
<í respectiva commlssão, que o apresentou 
para terceira na mesma rlaín. 

Peiul« de terceira discus.~do na Ca11wra 

DOS PARECERES APRESENTADOS 

NA 

Sancclonndo 

Lei n. 91; ilc :UI de julho de 18!M EM: 1894 

llejcltarlo pela Camarn em 20 cio julho cio 
Hl91. 

Anctoriza o governo a auxiliar, 
desde j:íl pela verba - Instru- 
cção I'u ilíca->, com a quanita 
de vinte contos annuaes, o 
curso annexo 'la Escola ele mi 
nas. 

1891 Julho, 10. rio Crêa segunda vara de direito na Peiule de primeir« díscuss1io na Ca111ara. 
comarca de Juiz ele Fora. 

18D1 Julho, 21. 51 Dispõe solrre concurso para co. Pende de p1·i111eim 1lí.~cuss1io nn C11mara 
marcas de primeira entrancla. 

s. e. 22. 



PAREGERE'~ APRESENTADOS NA GAMARb DOS DEPUTADOS DU ESTADO DE 
MINA~ GERAES DIIRANn; A 4." SESSAO DA 1.~ LEGISLATURA EM 1894 

muni- ~Ianda archi\ar o recurso elo con- Aprescul:vlo cm ~' tle maio, foi :111r11·ov:ulo 
sclho ilistrictal da Conceição <)IH il, sendo :11'<:\11va1lo o recurso. 
do Jhitipoca, no scnüdo do ser 
mantida 111na rosolurão do 
m!'s1110 conselho, que creon 
taxa especial de ,11)1) réis sohrc 
vaceas de leite. visto nào csla- 
l11:Iecer a lcgisla1:.t10 municípal 
outros recursos sinào os com- 
prch~1111iilos 11:l lei n. :!, do U 
de scli'111hro de issr, arts: .rn, 
H e Fi, e serem rle caracter 
definitivo as rcsolucões no 
que so reíercm ás rcclamacücs 
sobre la xas cspeciacs. ' 

TH.\:\'SCJ!l'TO OHSE\l v ,\ <,:CiES 

1801 Co11sl.il.11i1::ln, Le- lk•[tlf'I' •.111e ,-e 1:11\ic :i. •:0111111h- Aprcs1~11lado e1_11 31.1111) abril. fni approva.do 
"'i~J·11·.~o 1: ro- suo dn i:a111~ras murnc_1paes, a 1)lll_7 _d!) 111:uo: s•I11d_o r•~mPl.I id:t :i. represou- 
;Jo~·~s. · rcprc,·.enlaeao do presidente e l:H:ao a conmussao 111dicatla. 

ag1;11le nxocuüvo tia camnra 
uiuuícipal da Chri,;tina, pedin- 
do para ser ouvido em 111H rc- 
curso interposto pela maioria 
dos rc~p1•1'1 ivos vereadores. 

1891 :~ tdc111. 

iso 1 

.. , 
"•< 

. ;:~ 

1~9 l 

18'.l l 

Apr1!sc11larl•1 1~111 :21ii' maio. foi npprov.ul» em 
7, s•:ndo arcliivnrln a n•pr1;,,,11la1;:io. 2 Itcpn:scn 1 a 1:(í 1: s Marnla ar•tniYar, por 11:1tla ki 1 cr 

reqn1)rimcmlos que dclcnr _por c111.q11:111l.o, a 
I' p•ê\if't1es. rcpr1),;cnlaçao dos rnspe1·.tores 

· de al11rnnos !lo lnl1•rnal.o do 
(;y11111:1sio }lrn•;iro, pc1lindoau- 
;.:111c11lo tlfJ ;,rJ '/- em seus ven- 
cí111c11Jos. 

~!anda arl'liirar os req11erilne11- Apres0wlatlo e111 2 de maio. _foi ;1pprora1fo c11t 
los d1i porldro e co11lin110 do 7, s•~rnlo nessa !bl:i arrlill':irlo-; ts rl'<fllC· 
J11l••rnalo do Gyn111asio i\Iinci- ri1wml.ns • 
ro, p•'iiindo IJtll) se equipare 
'''US rc11ci menlos aos dos elll· 
prega tios de eg11a} categoria das 
n:partiçúes pu!J\1(;as_ c_lc~ta Ça· 
pilal, por n:io exrnl1r lllJUsl11:a 
qnc rl<wa pro111ptamcnle s•)r re- 
para Lia. 

l ltklll. 
Inddcrc o n)qncrimcnto cl1) chia- Apre,;(;11\ado em 2 •!C 111aio. foi ap11ro1ado 

d:io Manoel Soares (la Silva cm 7, ~·mdo arclmarlo o req11crimcnlo. 
'fol!Ps, porteiro tla rrnprensa 
Ollicial, peclindo augme11to de 
vcncirncnlos, por já estarem 
estes equipar:ulos aos dos de- 
mais em1n·cgatlos das rcparli- 
r;õcs public:is. 

!í Camaras 
cipa•)S. 
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1894 

891 

6 Carnaras 
cípaes 

7 Idem. 

8 Idem. 

COJUIISSIO TllANSUl!PTO OBSEl\YAÇÜES 
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COJIJ!13SUES TRJXSU!IPTO 

Manda que se rcmcíta ao gover- .lprcscnla<lo em 10 de. maio, . fo} approvado 
no, para tomar na consideração cm 12, scn<~O re1~ctlldo,. o ollt?'.0 ao gover- 
que merecer. o otücío da ca- no por 01llc10 11. ;il de fade muro. 
mara municipal da cidade da 
Concelção, perll ndo auxilio 
para construcção de trcs pon- 
tes e 1.1ara fazer al~nns rc~iaros 
na estrada que ucssa cidade 
vae para a de Sabará, visto 
achar-se consignada no orça- 
mento a verba para constru- 
cção de pontes e concertos de 
estradas. 

muni- l\Ta~1da 11~e, no_s termos uo arlig~ Apresentado em 5 de ma 10, foi apprcvado 
,13 n. ,3, u1t1111a parte, da lei em 8, sendo archlvadn a reclamação, 
u. 2 de Lí de setembro do 18~1, 
seja mantido o paragrapho uni 
co tio art. 232 do estatuto da 
camara municipal da cidade da 
llabira. 

18'.JJ-:- luslrncção pulilí- nrarnla que se _rcmcltn á co1;1m1i.s· Apr1csc1~11l.arl,o cn11u~d~dI'~~~;1[füd;f~r~6~i1,?8~~ 
ca, são de pet11;oes, a repre,cn ,1- 1 ,_1 ,1 _a cm 1 . e . . " . 

i;<'10 <lo agent.e execuliv_o da ct;· taçao a conumssao íudlcada. 
mar:i municipal ele P1taugu), 
pedindo um auxilio para ma- 
nutenção d" externato, creado 
j.ela referida camara. 

18\H 12 Obras publicas. 

18\l i 13 Idem. 

Manda archívar o recurso ln- Apresentado em 5 ele maio, foi approvado 
terposto pelo cidadão Leo- cm 8, sendo archívado o recurso. 
ncl dos Santos, vereador espe- 
cial, eleito pelo districto cio 
llio de Pedras, município da 
Ilagagcm, por não verificar-se 
a hypothese prevista no art .. 13 
~ 1.0 da lei n. 2 de H ele se- 
tembro de 1801. 

Manda que, em vista de uma rc- A11resentado cm 5 ele maio, foi approvadu Cll\ 
clama1;ão de contribuintes dos 81 sendo archivada a reclama.;ão. 
cofres rnunicipaes lia cidade 
do Pomba e lle accôrdo com o 
art. 4:J n. a, ultima parle, da 
lei n. 2, de u de sctcrnliro de 
1891, seja manti<lo o art. 102 
do estatuto municipal lia rcfc. 
rida cidade. 

He11uer sejam rc1p1isiladas copias Apresentado cm 5 de maio, foi apprO\ado em 
rias actas lia asseml1Jéa muui- 8, re11uisilarnlo-se, por otlicio n. 96 de 9 
cipal <la Conceição, relativas ás do maio llo prcsitlonle da camara munici- 
scssües cm que foi discutida pai <la Conceição tio Serro, as copias o a 
nma reclamação de conlrilmln- ccrli<l:l1), Foram estas cnvind:1s por o!llcio 
tes municipacs do llislricto do lle Ili ele maio. 
l\Iorro do l'ilar do Gaspar Soa- 
res e hem assim cerlid:io que 
prove serem conlribuinl.cs os 
signatarios dessa roclamaçilo. 

189·1 9 Idem. 

· t 10 \ 'S 'nl'lilo cm 8 lle maio foi approvado cm 11 Cornmercio, esta- illantl.a que o. rç11neri\m~111.0 <Ir. '111r1e ~ ,11'110 0 rctJucrimontà rcmctli<lo á com· tislica, Inllus 

1 

artista llraz1lc11n , me 10 < , ! se . . 
triase Arles. Figueiredo, prnpo1Hl;,-se a ry~- m1ss:10 mil1cad~. 

lizar a rcprcse11t:11;:10 c~lhül!t,I 
dos pri11cipaes q11a1lros <la 1!1· 
con!i<leneia e de onlros .<111c 11 constituam urna ~alcria l11s.lo- 
rica 1le Minas, scia snhmcttulo 
;\ con1111issão de orçamento e 
contas para ella pronunciar-se 
~obre o mesmo. 

Manda archh ar o prnjeclo n. 21 ,\prcsP11t·1do a 10 de maio, foi ,1pprovaqo cm 
ele 1803, que aucloriza o grwer- . 12, scn~lo nessa data archivatlo O Jll'O]CCtO. 
no a modificar o contracto com 
a companhia Estrada dP; Ferro 
Bahia e l\linas. no sentido de 
appressar os seus trabalhos 
afim de tocará cidade de Theo- 
philo Olloni,. _visto achar-~c o 
mesmo hahihtado pela lei n. 
61 de 2.1 d~ julho <lc 18'13, a to- 
mar as providencias 9uc para 
tal fim forem nccessanas. 
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COJBllSS<IES 

~()1 11 Ohras publicas. 

ODSEI\n<:()ES Tl\A;'\SU)IPTO 

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

189-1 18 Idem. 

189-f io Idem. 

Indefere os seguintes requeri- Avrcsenlatlo cm io do maio. ~oi appnn arl0 
mentas Do cirladão Pedro em 12, sendo n<~-;sa d:ila archlv.ulo-. º' r" 
Gracie Filho, pndirnlo conces- qucrtmentos. 
são do uma estrada de ferro de 
Ouro rreto ao Pcssanha : de 
na!Jricl Oznrlo de Almeida e 
Jacinlho Alrantnra de Aran]o, 
pedindo COllCC.'Sfo de urna CS· 
Irada dP ferro de santa üarbara 
;is divisas deste Estado co111 as 
do Espírito Santo. de )lanncl 
.Jacinlhn ria Silva Pontes e ou- 
tros, pedindo concessão de num 
estrada que partindo tia Estra- 
da ele Ferro Central, em Salrarti 
se dirija á santa Ilarhara e :i 
zona de :\Janhnassú, por terem 
sido essas pretenções allendidas 
pela lei n. 6- de 21 rle jnlho ele 
189:3 e ter sido já coutractarla 
nelo governo a COIJSl.l'llCl'ÜO de 
linhas Ierreas que, 1 arli1Ído ele 
Ouro Preto ou outro ponto 
mais conveniente da E,.trada 
rlc Feno Central, vá Ler ao 
Pcssanha e ao .\lr~:;rc nas divi- 
sas deste com (l Estado do Es- 
plrito santo, 

Indefere u requerimento elo ci- Apresentado em 10 rln maio, foi approrndo 
dadão Bento Machado e 0111ros em 12, sendo arcliivado o requcrluiento , 
pedindo privilegio com garan- 
tia de juros de G ·;. ao anno, 
durante vlnte annos, sobre o 
capital de quatro mil contos ele 
reis, Jl:lra a construcçào 1lc uma 
estrada tlc ferro de San la Luzia 
do Car:in:;ola ao Caralin":t vis- 
to invadir essa eslra<l<t zonas 
j:i privilegiadas. 

18!H 15 hle111. 

Vl94 lG Idem. lmlefPrn o requerimento do citl:i· ,\presentado em 10 de maio, foi appnnado 
d;io illanoel Antonio 11a Silva em 12, sendo arcl1i\:1rlo o requerimento. 
Heis, pedindo privilc:;io para 
constrncção de uma via forre:: 
crue partirHlo do l'araty-fürim 
porto do Estado do l\io de Ja. , 
neil'll, · term 1110 rrn cidade d<1 
Jlajukí, por invadir elln a zon:1 
pr1vilcµ;ialla da estrada do ferro 
S:1p11cally. 

cm1.111 ssii r·:.< 
OHSEHY.\(.:iiES 

TJl.\l\SITJJl'T•I 

• ·.,, . , , .· neiilo ria colll- A11n),:t~'i.:11!0 e111 llJ tl•• 11wio, foi :~pprovail1.i 
I11dcic11~, 0.1c1quct.l11 

1,, 1.,,1.1.11 Oeslc em t'' <f•iirlo :irchivado o req11cnmcnto. pan Jt:I. !)S r:11 :1. ! . • • :·-· · .. , "· 
de Mina,;, petti1H!O. conee~,.;'.~º 
com µ;arantia tlc Jlll "" ck b Z" 
ao anno sobre o c:1pital _m:n1· 
mo de :!O:llllü:i\Ollll por k1lomu· 
Iro, para co11~l1:u!'r::·1n d•), m_na 
linlla ferrea VH'.Jll:tl que 11c1.ll111- 
do da estrada. de ferro Oeste ~le 
i\Iinas, 11:t J1arra do 1:11H;1_~·ao 
das Tallocas com o no~· 1'1,lll· 
cisco. Y:í terminar na S1;~ra d1~ 
Cap;i(·;-Ie, valle cio Jn_d:!i:1, .Pº.1 
invaclir ella a zona 111·1vrlrf,1:1~.1,1 
da estracla ele torro do l css.t- 
nha :w .\ra\;í L' por ter a _mes- 
ma estrada pur:wwnti~ o 111lc- 
ri~ss1~ local. 

., , .· 'nlo tlo dr. Aprcse11la1to e111 10 de maio, roi <~pprovad<> 
Irnlefern o 1~11u,\·.11.11~e !' outros cm 1•> ,c1uln :Hehivaclo o rc11ut)l'IIHl'nto. l\]anoct Lmz: 1c11.t. , · ·' -· ' · 

c~ncessionarios d:i_ i·slr:t1Iyt !te 
ferro entre a estar;ao rle :;. Se· 
Jiastião, cstra1Ja tle r~rro 1.c:i· 

oldina, e a povoar:ao ttc :;,10 
gchaslião !lo Par:~l1yha, !Jll!) pc· 
dcm 11;uanlia de 1uros_ de ;i ºl· 
ao an?w sol1re 4~iO:Oou.~ t~1~.e. '..e· 
pulam neciossanos pa1,t rr..tlt~,t- 
tão das !·liras cm const~·uc1,'.aO, 
ii~n· ser essa estrada destmada a 
servir interesses pnramonlc lo- 
cacs. 

, ·,., rc< uerimento do ci· Apresentado em 10 .til> m:iio, foi :~pprnrndo- 
ln~J;~mt~ c~rlosl Accioli de .A:-ev~- cm t!. sornlo arch1va1lo o requernnento. 

do Bastos, pe1linclo pnv1}ctr10 
pbr 50 annos con~ gara~1l1<~ ,lle 
i uros de ::, l · ao .1~rno S(!.ln e ~ 
capital maximo dc il0:110(\:;;õ 1101 
l·ilornclro para constnm:ao tlc 
1;ma cslratla de fcn:o q~w ~ar:- 
lindo de Phila1lel1·l11a va l~l1'.11· 
nar em Yitl:\ Formoza, l1m1te 
dcsle Esta1lo com o tio noyaz:. 
pas~ando por s. João llapl1sta, 
Nossa Senhora 1la l'cnh:t, Aras- 
suahy, Gnaicuhy e pelos valles 
do Piuacalü e Hio !'reto c_t m 
um ramal de S .. loão llapt1sla 
ao poilto mais eonv!'niente no 
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limito deste Estado com o da 
Bahia, tocando cm Grâo ~logol, 
lllinas Novas e ltio Pardo, por 
achar-se prejudicado o referido 
requerimento, cm vista <los con- 
cessões feitas em diversas leis, 
e confirmadas pela de 11. G!, 
de 2,1 de julho de 1893, que CS· 
tahelcccu a Ilgação de l'l1ila- 
dclphín com o rio de S. Fran- 
cisco na Estrema, Jogar muito 
proxímo de Guaicuhy. 

Indefere. o ro11ucrirn?uto .<!o eu- Apresentado cm 10 ~le maio, foi a mrovaco 
gcn!ie1ro A~1g.ust~i (,rcy 1 avaros em 12, sendo archivado o requcri~Àcnto 
pedindo privilegio por UO annos · · 
e garantia de juros sobre o ca- 
pital etfoctivamcnte empregado 
até o maximo de 2,000:UOU$001J 
para construcção de urna estra- 
da de Ierro que partindo da 
Estrada de Ferro Leopoldina, 
no município de S. Manoel ou 
Cnrangola, o passando polo dls- 
trielo de S. Francisco tio Gloria 
termine no dlstrícto tio Divino 
do Carangola, por não poder a 
estrada project:ula ler trafego 
remunerativo e por não ler o 
pctlcionarío apresentado os da· 
tios cstatlstícos pelos <rimes se 
possam a vali ar a recoita e a 
despeza provavels. 

Manda arcliivar o rc11.ucrimcnlo Apresentado cm 11 de maio, foi approvado 
da Empreza Industrial de ~le- em 11, sendo archívado o requerimento 
lhoramentos do Brazil e dr José • 
Alexandre de !\loura Cosia, pc- 
dindo morliflcação cm seu con- 
tracto celebrado com o gover- 

1·::;.tf.p 
! 
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18\H 23 Obras publicas. 

18~H 2.1 Idem. 

18!H 25 Id<)lll. 

s. e. 2:1 

no do Estado, no sentido de 
serem os supplicantes ullivia- 
dos do 01ws de colonísação a 
<JUC ficaram sujeitos, e:c-vi dos 
arts. 22 e 27 da lei n. 19 de 26 
do novembro do JWll, visto ter 
sitio declarado caduco o con- 
íracto, e por outras razoes. 

139,1 20 Obras publicas. 

189,1 21 Hopreseu.taçr:íes, M:rnda ouvir a com missão d~ or- Apresentado em 11 d~ maio, foi approvado 
requerimentos çamento e contas sobro dlver- cm H, sendo rcmctt1<los os rcqucrtmontos 
e petlçõos. sos requerimentos do Iuncclo- :l comrníssão indicada, ~ · 

narios pulilicos, pedindo aug- 
mcnlo do Yencimcnlos. 

1894 22 Idem. 

I11dcfcrc o requerimento 1!0 corn· Apresentado cm 11 de maio, foi approvado 
nel Ma11ool Pereira Cas'iiano, cm 14, sernlo archivado o requerimento. 
pedindo privilegio para co11s· 
trucç;'lo de nrna estrada de ferro 
vicinal r1ue, partindo tl:t esta- 
ção do Jagnára (Eslra(la de Feno 
!llogpna), vá it cidade do Araxá 
cm· vista. da concessão feita pelo 
goYerno fe1\er:tl á comJ)anhia 
E,;1rad:t de F•~rrn Onslc<le ~li nas 
por rlecroto u. 8132, de 1G de 
outubro !le 1890, e do con- 
tracto celelmulo com a compa- 
nhia Mnzam!Jinho cm 15 de 
(]ezem!Jro tlC 18\)l. 
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Indefere o requerimento do cid:t· Aprcsent:ulo em 11 .de maio, foi ~pprovatlo 
dão Francisco Gonçalves <la cm 14, sendo arclnvado o reiJtterunento, 
Costa Sohrinlto, pe11indo garan- 
tia do juros por ~IJ annos sobre 
o capital de ~eis mil contos ele 
r(•is, para a furnlação de uma 
ci1lade no local denominado 
Patrocínio do llluriahé. 

Declara n:1<la ltaver que deferir Aprcscnlado em 11 <le maio, foi approvado 
sohre o re<1uerimcnto do 1lr. em U, sendo arcllivatlo o requerimento. 
José Ccsario l\Io11leiro ela Silva, · 
pedindo reconsideração lia !lcci- 
sfio da Camara em seu pcd i<lo 
de 11rlvilegio para conslrucçiío 
de uma estrada de ferro de La· 
vras a Po1;.os lle Caldas, 11or não 
serem procc<lcntcs as razões ai· 
lega1las. 



178 

:;, 
...... 
'' 

/ - '"' 

THAlíSUlll'TO cmrn1ss<1Es 

i 
18~l1 ~21; Obras publicas. i\lautla que a represou tacão tias 

auctorídarlcs locaes do d is trielo 
tia Capella Nova do llclim mu- 
níclpío el•~ Sabará, fazendo ver 
a necessidade rle reconstruir-se 
o estlvarnentn da ponte sobre o 
rio Paraopela, no legar üeno- 
mínado Pimentas s·~ja rcmettl- 
ela no Prcslucntc tio Estado para 
lomal-a na conskleração que 
merecer. 

18fl l 27 Idem. 

Indefere o reqncruneuto <lo cida- 
dão Jorge ltodrigues de Coma, 
pedindo privilegio por ;,1) annos 
e gatanüa de juros de 7 'I • ao 
anno, durante ~o aunos, pata 
construcção do urna estrada f•!r- 
rea da r.eopoldlna :i Bicas. li· 
ganelo-se á antíga União ~lineira 
por falta derlados que 111oslrc111 
a conveulcncía dessa ostra 
ela. 

\prcscnlado em 11 de maio, foi approvado 
cm : .J, scudo rcmeltida a representação an 
covorno por ofüclo 11. G 1, de Fl d•' maio. 

Aprr::icntadtl cru 11 _d•~ maio, foi :)[ll'l'"va<l11 
em 1'1, Sl'll!lo arclt11 ado o rcqucrlmonlo. 

173 

OllSEllLIÇÕES 

-- -- ------- 
18JJ ::o 01Jr:1s p111Jlic:i~. 

1:-;'.) l :ll [d1~111 • 

18\)j 32 Idem. 

18\l1 2!) Idem. 

llcquer que seja remetüdo ao Apresentado n1H l1 tio maio foi approvado 
governo, para ser informado. o cm l•l. sendo rommelüdc o requerimento 
requeruncnto tio bacharel João ao gov1'1·110 por otücio 11. DS do lG de maio. 
Franklin de Alencar Lima, pe- 
dlndo concessão de uma via 
íerrea tia S:iúdn á citlatle da 
Itallira tio l\latto Dentro. 

;\lanlla archivar o requerimento Apresentado em 11 ti<' maio, l't1i ~\l[ll'l.l\:i•ln 
tio hanco Via1;ào do Brazil, pc- em 1·1, semlo :irchivado o rcq111'nm•'n\o. 
tlindo a !nsào de seus contra- 
ctos relativos :t viação fcrrca, 
na parte norte do Estado, visto 
achar-se esta pretc11e;ào allcn· 
tli<la no projcclo tio Senado 
soh 11. 38, de 18'.l3, approva<lo 
cm '.?'discussão. 

Aprc,;irn!:1iltJ e111 l1 de maio, foi a.pprov:id•> 
•·m H, :'.011110 arrlliv11do o rc1111cri111P11io. lndd•~re P r1)11ucrirnenlo du cn· 

g1)llheiro El'lll)S[O Beli111 P;ws 
Lemo e oulrus, 111)1\irnlo con- 
l'CSS:"to por ~IJ annos, 1 ar:t 1·011- 
slrnc\'<t.o ele 11111'.t estrad;~ do ro- 
da"Clll d:1 csla•;ao da -awl1:, rs- 
lr:t~la de ferrn Leopoldina ii ei- 
da11c de Santa Barllara e rarnacs 
para :-: . l)ollli 11go.; tio l'rah e 
trsina ~ldallnrgit'a il<) ~l·•lllevad 
pul' l.cr sido orde11aila na ki 
11. G-1, do 1:2 de jull10 1k Pl 3. 
a c.omlrnc1;iio dn urna n~\rn1l;1 
do f1•1To de Sanla ll:uhara ao 
All'f'.l'IJ, passa111lo 1.1.1r ponte 
NO\ ;t, 

.\pn·.~cn\ad•1 •!lll 12 1k 111aiu, f!li ap111'0\iail11 
e111 l>l, c;eniln arl'iiirnrl<> o r1)1Jllc1·in11:11lo. lnddcn: e111 visla da lei 11. (lJ, tlc 

j11lhri de 18'lB, o rc11uu_rimc!1lo 
do cida11<lo Adolpho Sd1nndt, 
p•~dind•> privilegio por cu :111nos 
d11ra11te :.'.5 ;1111lo:i, HOl11 e o ca· 
pilai 111axi1110 de ilO:OU0$1l~Opor 
kilornclro, para conslrucçao de 
nma via ferrea ela Barra ele S. 
.\la\l1cns, 110 Estado do Espírito 
santo, <\ do Caetl1é, neste Es· 
lado. 

lrnkfi~rc os rciiucrimentos das Ap,n~se1!tad,o cm. 1? ~~maio,, [oi .'~pprovado 
companhias estrada de ferro do 1111 18, sendo .111 (ll\,t1lo o 1eqnc11mcnto. 
()uilomllo ü l'al':l.1.Jl'ºh:t, pe11ill(]íJ 
a decretação ele urna lei e11ie 
:lllcloris•J ao governo alterar os 
resp•~divos lra\~ados, csl:ih·'IO· 
1·.e11do :t ligae;ão 1le snas linhas 
D dn l':rnlino Nulles de illcllo, 
JICdindo privilegio para coll- 
st1·11c1.·ão du urna estrada do rer· 
rn tio Q11ilnmho a Carandahy, 
em vbla da i11form~11;ão presla· 
da p•~l:t :3ccrelaria tl:t Agrin1l· 
l.11 ra, cm ollicio n. fl 17 de l '2 de 
no vem IH'o de 18'.ll. 
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189·i 35 Idem. 
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Indefere os requcrlmcnlos do eu- Apresentado e111 12 de maio, foi approvado 
genheiro Arlindo José de !llello cm 13, sendo nessa data nrchlvados os re- 
e do cídadão João de Freitas e quertmcntos. 
outros, o primeiro pedindo prl- 
vllcgto por 50 aúnos e garantia 

o z z ..-: 
COlDIJESÜES OBSEl\\'AÇÕES Tl\ANSP~Ii'TIJ 

189·1 3G ·Obras publicas. 

18'.)i 37 ücprescutnçõcs, 
requerimentos 
e petições. 

de juros de 6 "/•,ao auuo, sobre 
o capitul maxnno de 30:000$, 
por lcllometro, para construcçào 
do urna estrada Icrrea entre a 

l 
ciliado ele Leopoldina e Furtado 
de Campos, com um ramal para 
Caíaguazcs ; e o segundo pcdln 
do privilegio pelo mesmo praso 
para construcção de uma outra 
estrada íerrca de s. Paulo· de 
Ili urlaüé ás aguas <lo Fervedou- 
1·0, por servirem as estradas 
requeridas a pontos já ligaclos 
pela companhia Lcopuldinn, se· 
gundo informa a Secretaria ela 
Agricultura. 

Indefere o requerimento do dr. Apresentado em 12 de maio, foi approvado 
llaudolpho A11gmto do Oliveira cm 18, sendo archívado o requerimento. 
Fa1Jri110, pedindo privilegio 
para construcção de uma ostra- 
d:.:. Ierrea que par lindo do Jogar 
clcnominado Carrito, proximo 
á cidade do l\io Claro e pas- 
sando por Plumhy, vã termi- 
nar no ribeirão dos Patos, no 
rio S. Francisco, por já estar 
a primeira parte c0nccdida ao 
Darão de l\lesquila e outros, 
por contracto celebrado com o 
governo cio Estado, cm ·1 de se- 
lem hro de 18'10, e por achar-se 
a segunda parte comprehcndida 
110 projecto rernetliclo ao Sena· 
do soh 11. 16, em 18()2. 

189,1 33 Obras publicas. Indefere os seguintes requeri- Apresentado cm t! do maio, foi npprovado 
mentes sobre concessão ele es- cm 18, sendo nessa data archlvados os re- 
iradas vícínaes da companhia querhuentos , 
Locadora lmrnlgratoria entro a 
estação Hodrigo Silva 'e a fa. 
zenda da Saudade ; do ciclad:io 
João Pereira de Lemos Torres 
entre o ponto mais co11venicnto 
<la Estrada rlo Ferro Central 
no município de Sahar;í e a d 
dado de Caethé ; dos cidadãos 
Manoel Barbosa Pereira Borges 
e dr. Joa1J11im da Cunha Breves 
entre Santa Luzia do Caranuola 
e as divisas do Espirita s:í'nto 
cm direcção <í villa do .\Je-1rc 
cio cídadã0Joã0 Alies rJ!J Aze~ 
vedo e outros entre os clislri 
ctos ele Lavras e S. Jo:1o Ncpo. 
muccno, no mesmo m1rnicipio 
e do cidad:io João Alfredo ele 
Athayde e outros, co11cessiona- 
rios da estrada de ferro vicinal 
enlrc Ilonorio Bicalho e Con- 
gonllas de SalJará, pedindo ga· 
ranliarle juros de 6 '!· aoanno 
sobro o capital empregado na 
co11slrucção dessa estrada, por 
serem os mencionados requeri- 
mentos de interesses puramente 
Iocacs e pelas mesmas razües 
expcndirlas em pareceres sobre 
assumpto identico. 

1894 3.! Idem. Indefere o re,1ucrimcnto do cida- Apresentado em J;:l ele maio, foi approvatlo 
dão Josl'.! llraulio da Bocha Bri· cm 18, sendo archivado o requerimento. 
to, pcclindo privilc;iiO para con- 
strucção ele uma estrada de 
ferro de ltajulJá aos limites de 
S. Paulo ou a cnlroncar-se na 
E. F. Jlliuas e l\io, entre ases· 
ta~'.ões cio Tu11el e Passa Quatro 
em vista das informaç;tes pre- 
8larlas pelos enge11lieiros Fran· 
cisco Sá e Anloiiio Olynll10. 

Declara nada haver que deferir a Aprcs1mlado em 12 de. maio, foi approvado 
sohre a pcl!~:i<J rJD pr ·si1Jent<J e cm 18, sellllo archivada a petição. 
agente executivo da carnara 
municipal ele Pilangny, relativa 
a um auxilio de 5:0vOS, para a 
manutenção cio externato mu- 
nicipal da rcfcrid:t cidade, visto 
transitar pela Camara dos De· 
pulados um projccto 8obrc o 
mesmo assm11 pto. · 
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1891 11 IOlm1s puhlirns. 

189-! 12 Idem, 

18!H ·l:l Hepresenlae;ôes, 
requerimentos 
e petições. 

J8!J.I 41 Idem. 

J8')í :ig Ohras p111Jlicas. lndcíero o rcquerhnento elo en- .tproseutado e111 11 ek 111ai•), foi ;1ppr"'ª"" 
gcnhetro Carlos Acciolí de Azo- em 18, sendo ar~hiv;1do " rcquerimont«. 
vedo Bastos. pedindo privilegio 
por f)O annos e ga• anlia de [u- 
ros do 6 · /. ao a 11110, sobre o 
capltal ucccssarío na raz;io de 
36:000~. por kllnruetrn. para 
constn:c1;;to de uma estrada ele 
ferro ela Di:1111a11t·na a Jauua. 
ria, passmulo em Monli.•s Claros, 
por achar-se esh zona dotada 
de estradas ele ferro. 

Ik!J.J :l!) ldom , lntlcl'cr:- o rcquorímonto ela com- Apresentado •'111 111k maio, foi appruva.lo 
pa11lwt 1'slrad.1 de feno Cala- cm JR, sendo arl'fiiv.1do o requerimento. 
gu.rzes pedindo favores para 
prolo11gar sua 1 i nha até o rio 
Jllat1pào, na sua conüucncla 
com o rio Doce, e para a con- 
struccão de um r;1111al até lfoa 
Familia ou s. Fernando em 
,\ista ela. rcpresentacão rio dr. 
lhomaz ele Aquino ~lonteiro de 
Barros. conccssionario da ostra. 
d.a ele forro do s. Paulo do ~ln· 
nal1é a Ahro l'arnpo e tamhem 
por offenrlerdircitos adquiridos 
pela estrada de ferro Leopoldi· 
na. 

/ 

Indefere em ~isla rla inforrnução AJH'•)senla<lo cm 11 de maio, foi upprovado 
da Secretana da Agricultura, o cm IR, sendo arl.'11irndo o rcquerhnonto , 
rcquertmento "º cnccnhelro 
Ilcrmano rle Vasconcclk)s Juni· 
o.r. poc)i11do l'rivilc~io e ~aran· 
tia tio Juros 1 e 7 ·/,ao anuo so- 
J1r~ 12.ouo:uuos, para conslru· 
cçao de uma cslrncla ferrca 
constante de duas li11has, urna 
'{ue entroncantlo-sr.J ·n:l estrada 
ta Victoria ao l'eça11l1a, siga 
pela margem do 1Hassuhy Gran- 
de e margeando o rio Urupuca 
vá terminar •!m Pliiladelphia, e 
outra que entroncando-se com 
:t primeira na conllucucia cio 
Urnpuca com o Suassnhy Grau· 
de. v<I t1m11inar na povoaç;io do 
Hio Vermelho. 

OBSElt\'.\f;ÕES Tll.ll'l'Sl')ll'TO 

Irnlefern o rcq11orime11tocla com· Aprc,;cntndo i:m 15,.d<).lllaio, foi app1·''\:1:!,, 
pa11l1ia E. F. Leopoldina, po· e111 ::1. '"""º ~1n·l11v:iclo o reqllf'l'llll' nt"· 
clindo pagamento ele j11rns dr~ 
7 ·/. garanli1los pela lei minei· 
ra 11 Bl7:2, de 2i !1'l outubro ele 
188:.\ para conslrnc•;ão da li111la 
de s. Gcral1loú llabir:i, sohreo 
e•apilal cffcctivamente ckspcn· 
rlido na construccão da mesma 
linha até Saüclc, t; llem assim, 
conccssüo do igual [.(:tranlia so- 
lirc o capital nccessario para 
consl.nw.~ão da linlm da Saüele 
a Itab ira, na raz;lci do rnaxi mo 
de GO:OU0$. por kilo111ctro 11~0 
s(i por ler a co111panl1i:1 oJp·i· 
ga1;:Io de con;;lntir a eslra1l:.1cle 
,;. (;eraltlo a llabira, c111 vista 
de sen co11lraclo cll) 12 tle agosto 
de IR81, como por ler o gover- 
110 t1:1 União chamado a si o 
trecl!o cle~sa eslr:llta 

He1iuer seja ouvido o governo do Aprc;;enlado cm rn d1; maio, ·foi .ªPi'l'ilY;1!10 
Estado sohro o re11uorirncnlo do om 2:2, sendo rcmet11tlo o requPnm•rnlo ao. 
dr. Carlos Pereira cl1) S:\ For· dr. secrelario tia Agricnltma por o1Jii'io 11. 
tcs conccssionario da estrada 100 cln ~3 rll' 111aio. 
de ferro do Turvo a l 1116os, Jie· 
<lindo auctorisa\~;10 para prolon- 
gar a referida estrada até en- 
troncar-se 11a E. F. do Parao- 
pcha. 

ni:mcla que se rcmelta ao gover· Apresenlalio em :2:2 d1)_ maio,. fo~ apprm ado 
110 para providenciar como cn· cm 2G, sendo remeltulo o otltcw ;w d 1·. se- 
lcitiler de justiça, o olllcio lia crclario 1la Agricultma por ofli<"io n. 10-:! 
camara municipal tio Pará, fa. ele 28 d1) maio. 
zentlo ver a 11eccssidado . 1):i 
construcdo 110 uma cadea 
naquella 'eiclade. 

l\l't1Hfa que o reqnerim1:11lo cio Cll· Aprcse11latlo em 2~ de maio, foi •l\lJ•ruv,ido 
'.,Pn!Jeiro Guilherme Pecanlta de em ~G, sondo rnrnoltitlo o re.qnerimon!.r) an 
ÜÍiveira. pecli11tlo seis riiezes clf.· <Ir. secretario llo lnlerior, por ollif'io n. :.~ 
licença para tratartlc sua saúde, dn :?8 tlc maio. 
seja e11viaclo ao [.(overnu pan< 
provitlenci:u· como entender tle 
jnsti1;a, visto estar prr.vist~l em 
lei o 111rn requer o ~11ppl11':rn· 
te. 

( 
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189·1 45 Itepresentaçõos, 
requerimentos 
e petições .. 

Indefere o pedido do conselho Apresentado cm 22 de maio, foi approvado 
dístríctal de Campo )lystieo, cm ~6, sendo archivado o o11lcio. 
munlcipio ele Ouro Fino, rela 
tivo á verba ele IO:O'JOS de réis 
para construcção de 11111 ediflcio 
destinado ãs suas sessões e a 
outros mistercs., por ser esse 
assumpto exclusivamente dis- 
triela!. 

189! 46 Idem. l\landa quese remetta ao governo Apresentado em 22 de maio, foi approvndo 
o rcqucrlmento da professora e111 ~G sendo remettido o requerimento ao 
do dtstrlcto do FoIJ:leca, muni dr. se'crelario do Interior por olllcio n. ss 
cipio ele Alvlnopolís, pedindo de 28 de maio. 
um anno de licença para cur- 
sar a escola normal de Ouro 
Preto, visto estar resolvida a 
questão pelo art. 29 da lei 11 . 
77 de 17 ele dezern hrn de l '>\J:l. 

Comme_rcio, es- lllandaquea representação do con- Apresentado cm 23 ele maio, !oi ap[irovado 
tatlsüca, Indu- selho clislrictal de Passa Vinte, cm 26, sendo rcmettkla a represen ação ao 
sinas e artes. pedi1.1do_a trausterencta da séde presidente e ag1)nle -xecutívo qa_ camara 

cio. clrsln~to para º. lrJg:H rlr!!JO- municipal da Ayuruoca, por ofIJc10 n. 103 
minado Coelho, soja rcmctttda de 28 de maio. 
:l camara municipal á qual 
pertencer o referido dlstrícto, 
visto que a crcação, divisão e 
suppressão tios distrlctos são 
de compctencía elas camaras 
munícipaes, corno determlna a 
lei n. 2, de H de setembro de 
1891. 

. ! 

\ 

\ 
135 

OllSEllVAÇÕES CmlllISSÜES TILINSUllPTO 

- __ , _ 

189'1 51 Idem. 

18\H ;,2 lrletu , 

189-:l c1!) 

dada 110 armo de 1892, ([IJe nos 
termos do art. -13 11. ;; da lei 
n , 2 de H de setembro de 1891, 
e art, 7f>, parte 7• n. 1 da Con- 
stltulrão do Estado, seja de- 
clarado sem cüeíto o referido 
;1cto ela carnara municipal ela 
cidade ele Juiz de Fóra, pedin- 
do o mesmo conselho p;1ra fiel 
execução do 11isposlo nos arts 
[>8 e GO da lei cila1la, propor a 
rr!spectiva acr;.iio perante jnizo 
compelente. 

189·1 ~8 Camaras munici- Manila cm vista do rer:urso in- Aprescnlallo cm 25 cio maio, entrou cm dis- 
paes. terposto pelo conselho clistri· cuss:lo cm •1 de junho, rJ cm virtude de 

ela! ela cidailc de Juiz 1lc Fül':i um rc11ucrimcnlo do sr. Bueno Brandão 
contra o acto 1la camara muni approvado cm 5, foi o parecer 1levolviclo d 
cipal respectiva e de seu agcnl<l mesma commissão. 
executivo que recusaram entre- 
gar ao agente executivo di:ilri- 
ctal a <1uota cios irnp<Jstos per- 
tencentes ao dislricto e arreca- 

con~litnii·:to le- Ik<'lara nada 11a1 er que deferir Apresc~1tad<~ em 25 de maio, foi approvallo 
gislaçãr.Í e' po- ,.0tirc 0 requcrimen~o cio ci~a- c~n ,G de 11mho sendo archivado o requc· 
deres. d:lo .\11g11slo l'a11tal1ão, pcdm- mnento. 

do ao Congresso as mesmas 
'antagens da lei 11. 310G de 27 
d!J julho de 1881i. 

ll • "" t ,-1\s ~hmla que se remclla ao grwer- Apresentado cm 213 de maio,.!º! approW·~º 
qnc~eu ar.o, ' 'uo 11,.,1.a sei· i'nforma_do, ootllcio em G de junho, sendo o o!hc10 reme 1 .0 rc11uerimentos ' 1 s t · 1 A · Itur·1 por 0!11 1 1 0 lll'C"I.''ente da Junta com· ao t r. ecrc anota gncu ', () rwlir;tics. ou . 107 l 7 1 . 1 mcrcial, representando sohrc a crn n. <e e e iun 10. 

ueccssill:ulc 1le augmcnto ele 
pessoal e dos vencimentos dos 
empregados ela rcfcri!la junta. 

Incldere o requeri menta do citla- Aprcseplall~ em 26 de maio1 foi ap~rovac!? 
clflo Jlonorw Esteves, pcdind9 cm b ele iunho, sendo arcb1vado o requeu 
ao C011grcsso para fazer acc1u1- monto. 
si~ão, por fl:OOIJ$, 1lc qna1lros a 
olco representando o terreno 
de Jl1ello Jlorizontc. 

l\larnla que se rcmella ao governo Apresenta~lo cm 2'.l de mai~1 lo~, ªPPf.~va:to 
cio Estado para aUcncler como em 6 tleiunh.o, sendo ~ o!llcrn rnrnct 1 i?- ·~º 
for de jns~ip o otlicio dt~ 1.irc- dr. Sccretano t~a Agricultura, por o 1c10 
sitlcnle !la camara mu111c1pal n. 107 de 7 de JUUho. 
da Formiga, representando so· 
l>re a nccessilla1le urgente <la 
construcç:lo de urna cadêa 
11aqu~lla citlatle. 

S. C. 2L 

) 
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Indefere o,; n!1p11~ri111e11l1H dos 
1:idad:ios S1)pti1110 11<) Paula llu- 
l'l!a, João I'erclra !J!111os 'I'or- 
rcs e Adolpllo .'icllimidl pcrlin- 
do privilegio com garantia de 

rtuxsnm-rc OfüEI\ VAÇÜES 

-1--· 
rn::M ;,;3 Idem. 31a11da arrhlvar a rccl:11na1::io Apn:scnl:ido 1)111 ::o d1: malo. foi approvado 

do professor de i11sl.1·111·1;:io pri· 1;111 1; de junho ,;1:11do nrchi vada a reclama. 
maria do Carmo do,.; ,\r1·os. 111)- 1:it.,, 
dindo auumcnto de ve11ci1111)11- • 
tos, por ter siilo ndopladn pelu 
r:v11ara rucdlrla 1!0 caracl1!r g1!- 
111!1·irn, r1•Jaliva a 1!,.;s1:s assum- 
ptos. 

IKJ.1 51 Idem. Indeferi) o requcrlmento do l'i· 
dad{io Anlonio l\•!lso11 d<: ~tou- 
ra, normnlista e prolessor tia 
cadeira de Instrueção prhuarla 
de llilres do l11day:í, JH!dintlo 
um annn de J lcenca 1·0111 mo- 
ladc do,.; 11:11ci1111~11'1os, para os- 
tu.lar :igri111e11snra 11a escola 
normal de S .. loâo 11'El-He~·· 

Apr1',;enlad11 1)1\1 F1 il•) maio, foi appro\ado 
1!111 G de j1111l10. >1:11110 arclnva.lo o requeri- 
monto. 

1891 55 Idem. Ileqner que se remeüa ao g1l\er- Apr1'se11tadu e111 l d1) j1111l10, fni approv;Hlo 
mi, para ser infurruado o re- ern G, sendo remctí.ido o req11cri111c11L<> ao 
qucrhnonto do cnronul Carlos dr. :-;1i1·.r1•fario da Agrie11ll11ra, por olllclo 
Jo;:1! Bernardes So!Jrinlto. n. JIJ7, (11; 7 "" junho. 

Declara nada haver que deíertr Aprcsentarlo 1i111 1 _d•: junho. foi appr~>Yado 
so!Jr1! a wpresentai;ilo da 1·:1- p111 G, sendo arcl11vaila a reprc~cuta1;ao. 
111ara 1111111icipal e cio povo ela 
1·.id:uln de Cl1risli11a. rc1:l:i111an- 
do solirn eHccl.ividade da li!i 11. 
:JG18 de 1 il.; sdemhrn d1i 1838, 
na parle rcferuntn :\ collo1.·a1;;lo 
elas 0Hiei11as da cslrad:t 1le f1!1To 
Sapuca!Jy na1prell:t cid:idc, por 
j;i (1m:111 sido tomadas as pro- 
' ide111·i:1s rnnslan les do art. 71 
da lei 11. Gt, d1; :21 d1' j1111i11 de 
lfifJ::. 

Apn:s1:11lad1J 1i111 J d1: j1111ho. foi apprnvaf!o 
1:111 (í, s1:11do arehiv:idos 11cs'a data os rc11tte· 
rinw11los. 

1B7 

COfüllSSÜES 

1801 ris On\amcn lo 
contas. 

1801 :í9 [tlcm. 

'f!UNSIJ.lll'TO 

1w1 r.G Idem . 

18D 1 57 Idem. 

juros, para co11sll'lic1:Jn devias 
ferrcas: o pri111cir1> d1! Hcllo 
I101·1zo11I•), pass:u1do pelo Par:\ 
a 1!nlro11car-s1) na Eslrada d1: 
Feno Cc11lral, o segundo do 
1r11)s11w Iog:,r :w Sanamento, e 
() ltll'C•)il'O 'do llWSlllO ]Of(:ll' a en· 
tro11c:1r-sc 1ia 1)slrada 'iie ferro 
'Jogyana: e dr. Cario,; }laine 
de Jliro11, 1wili11do privilegio 
para rn11slnll'1::lo ele U!11a 011- 
tra que pari indo do S. Go1l1:1nlo 
v:i krminar n:i. 1•sla1::10 de Ilo- 
norio Bkalilo r Eslraila de Fcrrn1 
Ce111r:rl), por '-'l al'ilarcm a1len· 
ilidm; no prnjed1i 11. 2G deste 
:m110. os rnli.•r1:s>1.•s a. qiw os 
supplie:mks pr1:ii:11dem atten- 
dN pori1)11do ll:i llll)SlllllS na OC· 
casi:'10 oppr1rl1111a i;nncnn·er il 
llasla 1nililica f':;la!J1)leci1L1 no 
projei.·lo cilailo. 

e ~Ia11da arc!Jivar diversas 11di1;ü1)s Aprcsenl.:ulo cm 2 de junho, foi approvado 
de funccion:irios puhlicos, pe- cm 6, sm1ilo arcl1ivados os requerimentos. 
1.li.ml·o· :rngmc.·rilr.> .<.lo v.eni:i.rnen-1 los pqr ter si1lo tomad:t pela 
camara, prnYidencia de cara- 
cter geral, relativa ao a>:snm· 
pto no projeclo n. 13 j:i rc- 
111cllido ;10 Senado. 

Maml:t :1rcl1i\·:1r a represenlai;:"lo Aprn'c11laclo cm 2 de junho. foi appro\allo 
da 111csa ailmi11istrativa da cm G, ,.crnlo archiv:11la a represcnt:11;:"lo. 
Santa Cas:t de ~Ii,.ericordia da 
cidade do Hio Prelo, pe1!irnlo 
um an\ilin a11nu:1l d1) 2:01.10$, 
para :iq11cll1! 1)SlalH!l1:dnwnlo, 
por ler sírio ~uhrnetlitlo tí r·.011· 
si1Icraç:'10 do 1~0ll:il'esso o Jll"O· 
jeclo n. '.l:l, q11e 1:1Jµ:ila elo as· 
smnplo, <) 1111r ter sido appro- 
Yada 111:la camara n111:~ c111c111l:t 
ao proj1!cto de 1>r•:a11Hi11lo para 
18'.J:i, dola11do aq11cll<l c,\lahe- 
lccirne11to 1:<)111 o a1l\ilio re- 
q11crirlo. 
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OBSEI\\' AÇÕES TllANSU!IPTO 

18!.H 60 Obras publicas. 

Declara nada haver que deferir' Aprcscnlado em 2 de junho, foi approvada 
sobre a representação da ca- cm 6, sendo archlvada a representação, 
mara municipal ele· Alvino- 
polis, fazendo ver a necessida- 
de de dotar-se aquella cidade 
com urna via ferrca, cm vista 
dos estudos de recouhechnou!o 
feilos para execução da lei n. 
61, na parle referente <í con- 
strucão da estrada 1Je ferro de 
Santa Barbara a AlcgTe, pelos 
quaes, se verifica tocar a estra- 
da na referida e.dado. 

189·i 61 Idem, 

Declara nadn haver que deferir Apresentado em 2 de junho, foi approvado 
sobre a~ reprcsenlar;1íes do con- em 6, Rendo nessa data archivadas as repre- 
selho da inlendencia muuící- sentaçõos. 
pai ele Inhmunn Q ela camara , 
municipal ele Ca1~lt11~. pedindo 
para serem dotados. os respn- 
ctívos munlcíptos de uma li- 
nha Ierrca, por j:í se acharem 
nttcndldos esses pedidos nos 
projectos 11. 2G e so de corrente 
armo. 

1 
lf 

180 l e:; ühras publicas. 

counrssõss g ~=1 
z 1 

·-------- 
Indefere o requerimcnlu do en_l.\presentado em 2 de junho, foi approvado 

genhclro Joaquim Jnlio de l'ro-l em G, sendo archivado o requerimento, 
ença, pedindo privilegio com· 
garantia de juros de 6 •;. ao' 
anno, durante 21) armes sobre o 1 

c~pilal maxlmo de 20;0UO$ por. 
kllometro, para construeção aef 
uma estrada ícrrea que partin-j 
do das proximidades do rio 
Arassuahy siga pela margem j 
direita deste até á citlatle do 
mesmo nome, e dali i dr vld indo' 
cm dous ramaes vá um delles 1 

terminar na cidade Diamantina! 
e outro na de Philadelphia, por1 
se achar essa zona j:í servida 
por vias ícrrcas. 1 

l 

1894 1\.1 Idem, 

18~H 62 Idem. 

189-i fjr, Idem. 

Tl\.INSUMl'TO OHSEl\VAÇÕES 

Indefere o requerunenln do dr. A11ref,ent;ulo em 2 de junho, foi ~1pprovado 
David Otloni, co11cessio!i:u·io em G, sr~rnlo arct11vailo o re11uemnento. 
da estrada 1le faro da c1datle 
do l\io !'ardo ils divisas tio Es- 
t:tdo da B:1J1ia. p('di11du µ::uau- 
tia ile juros de 7 "/. sohre o 
prc1;0 inc!lio il1) ::1.1:0:J!J$, por 
kilo111ctro, por 11f1.o tocar m;sa 
estrada em linha algum:t !11~ 
vL1ç:1cJ fcrrea on llnvial,_c s1•r 
portanto a sua co11str11eç,ao rn- 
motarnc11tc comi), ada, traw11do 
onus para o Estado. 

1 

Declara nada haver 11ue deferir Apresentado cm 2 .de junho, loi.ap[irovado 
s•.hrc o req11erí111c11lo do dr. c111 G, sendo arcluvallo o requenmento. 
Pedro Sa111'.!1es do Lemos e ou- 
tros, pcdi111lo <tiVCl':iOS fatv<?rcs 
para mcll1ornmo11tos rnatcnaes 
e alargamento d:L localidade 
dcnomiua1la 1'01;,os ilc Caldas, 
por serem :1lgu11s tia alça1la 
r1111nicipal e outros .d:t tio go- 
verno devendo por rsso os pc- 
ticionarios recorrer a essas 
auctori1la1les. 

· Manila que se re1nella para ser Apresentada em 2 d~ junho lo~ a~l~Jr~ya3a 
· tom·Hla 11a consi1kraçàn qne cm li, sernlo remctl1da ao dr. Scc1ctano a 

111er:)ce a rcprcse11laçào do con- A.gri1;ultma, a rcprcscntaç~o do con~âlll~ 
sPJilo districtal da l.a"'º rnnni- d1slrrcta\ d:t Lage por olllc10 n. 107, .. e 
;jpio d;! Tira-1lenks~perlindo de j1rnlto, 9 arcttiva1la n.cssa data :.1 do con· 
am.ilio de :l:Oü0$ para consL1·n· sell1r1 1!1str1clal 1lc lnhaurna. 
ci::io das oliras !la cadôa cxis- 
tenlu naqneltl! <listriclo e t![1e 
seja indeferido 11 JlPtlido ~lo con- 
'ellio tlistrktal d~ fnh:111ma re- 
lati\o a nm auxilio para c1m- 
ctns:10 das obras de ca11alisa1;ào 
de agua pot.avef, por scrnn• 
estas d•) caraeler pmamenl.P 
local. 

( 
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rus xsum-ro 

lf)!) 1 GG Ilepresen taç1ies, 
rcquerlmeutos 
e ;1eti1;<1es. 

Di~;~j:::;: :::~'.),;~/ll~~~\\:;:·.111l10111J 1de~eriy 
.\pr.•senlado cm <i <],. j11n1Io, foi approva.lo 

f
.- \ , • · • e o c.ip1- 1;m 13, sendo archívado o requerimento. 
~t.o ' lllCl'l1?J A11g11slo L1;011idio 

l 1111.o, pedindo um a11110 111! li- 
<";m1ça. 11;~ f_or111:1 do art. ll~l <la 
(.<}llShln11;;io do Estado, vislo 
nao 11iere1·er o snpplica11t1) este 
fa1 or JH)la naturczu de seus in- 
conunodos , 

l80.J. G7 Idem. 11~::~;~;<~r;~~\:;11•1c;.i,:;'lt1~;Jt':!~\'i.~1\c1 1lctis Apresc1·~1tado em r; dr; junho, foi approvado 
f<'!TO d!'·.,' . · '. ·' .u •1 <e cru _.l, sendo nessa data remeti ido 0 re- 

, 11; -, miriÍi~,\~t ·1\~rn,t 1 dn ~:1p.11i:a- quenmcnto acompanhado de um meruornn. 
"'lt"UJt1··1ele·'1·111·11~111 1) '. P'.;d11Hlo d1.1!11. ao dr. secrctnrto da Agrin1ll11ra por 
';', ,'. ,.' . ~h e 111.11' 1:11 o· olllcio u , li)'.). · 
11., ~r.p rcmcuí.lo ao governo 
do biado para informnlo 1• 
depoi..; .1'1)111ellido com as res'pr~'. 
c~1vas rnror111:11,'.(H~:i. :i comnus- 
sno dr~ Obras l'uhliras. 

18~H G8 Idem. l\la.11da archivar as JIPl"lS proloc · \ , . t 1 . ladas soli ns. 121 e'(i7. f li.º , P.1c~r;i.1, aio em li ele. [uuho, foi appn•ratlo 
117 e• 117 v cli• 

1.111- .'1 0 !,\s Lili J,,, sendo arcl11\'adas as referidas JlC· 
'. . ,, , ICCIO!lal'J<JS 1:as . 

puhl1cos do Estado, relativos a · · ' 
augm.cntos cl<JVc)11ci1wJ11tos visto 
tra:!s1lar pelo Congresso 11111 
P.roiccto que ge11cricam1J11tc sa- 
tisfaz a suas rcclarna•:•~•!s. 

18!H G!) Obras publicas. 

1B1 

1s:1J 70 Or1·;u11enl.n 
cirn tas. 

181).J 71 t:epresr!nla•:tl!lS, Declara n:id.a. havl'l' q111~ 1klerir Aprp:;·r~L1,Jo em 7 .tle junho •. foi approrrulll• 
reqn1~riniemlo:i sllhre o oll1c10 d:1 1':1111ar:t 11111· c111 lli ,:rJ111lo arclnvadu o oll1cw. 
p pr;lidws. 11icip:il drJ Pedra Bra11l'a, pe1lin· 

· do lO:llUU$. para a canali:;a\·i\o 
de :ig11:111ol:t1•·l. vislo Y('r:;:1r :r 
n•1·la111ado :-:ollr<) 1111!didns de 
i1itcrcss1) 1111ra.111e11ln n1uni<:i- 
p:ll. 

Ji3!)J n Iclem. 

18'.J 1 7il tde111. 

Tll.\l\Sl'.llJ>TO OBSEll V AÇÜES 

" l)c(;lara. solire o,rctfll<!fi!!ie11l.o 1ln Apres1·11tado cui G tfo junho. foi approva.do:. 
1·1dad:w Amcl10 de t· Jf.(IWJl'edo crn 1.1. se111fo nessa data rc111ettitlo o pan1- 
ai:o111p:lllliadn de 11111 pare1;1)r da c1~r :í c:o11111iiss:i.o de co111niercio, esfatislica,. 
rn1nrniss:'10 dn rn1111111•rc.iu, ili· i11ilu~lria <! arli;s. 
dnstrias e arll's, qwl. dn,,dr! que 
s1]j:J. J'l)Crlllfll)l'.id:I [llll' p,:,;i 1~.llll· 
rniss:í.o a ulilid:id<) e opp<•rl11111· 
dade cio scrri1;0. pod·:ra s11r 
clcspe11dicl:1 p•!l:t rnl1r:r:i t11slru· 
cc:io l'uhlica. dri nr1":11111111to a 
vi·rlia ncc.e:<s:ma p:n:a tal li111, 
n:io excedendo de '.!li: OU<J$, :1 ll· 
nu:ilmcnte, e requer q11e esta 
infnnna1;:io s1~ja re111dli1ia. ;í rc· 
ferida rr111111tis"·u, . 

31arnla qnc o orticio 1la carnara .\pn•sc11t:11lo em 7 d•: .in11ho .. ru.i apprnva1lo· 
111mdcipal d1J .t:1r;nliy. rclaliro cm l!i: ~endo rc11!111.t.1<lo o ·~ll!Ci<' ª'! clr. sc- 
a ;111xitn para repar:1r a rcspe- crdann 1!0 I11Lenor por olltc10 ll. li~, de rn. 
dh a cacl<la. i'Pj:t remdlido ao de JUllho. 
l'resid1~11le do Est:idri parn pro· 
vidcnciar 1·omo fordn c011\Jlli· 
1)11ci:1, visto '"ir o a,:,;11111plo da 1 
c.0111pcl1•ncia do prnkr c\eculi· 
\1), 

,,t:i11<l:i :in:lliv:.r a pel':t protor:ol· Apn•senlada cm 8 de junho, foi npprov:Hl:~· 
latia >nlire 11. 1:cD a·fl. 117. l'lll em lG, sendo archiva1la a referida pc1:a. 
q111• o l)SCl'iVi\11 dl) orpilCtOS do 
C11rrnllo. Si111plii'i:11111 l'i11lo da 
SitY:l, p1•d1~ do11,; a11nns d<' li· 
r.c111:a p:1ra lraf:i1· d•~ nogn··.ios. 
1•islo ter transit:itln na c:un:i.ra 
111ctli1la li'"' !111! ;;alhfaz. 

I 
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CQmIISSÕES TIUNSU~lPTO o z z --: 
OllSEl\VAÇÕES CIHDIISSÕES Tl\ANSUfü'TO 

1891 7,1 Representações, 
requerimentos 
e petições. 

Declara nada havêr que rlelcrir Aprnscntaila um s de junho, foi npprovada em 
sobre a representação do con- 16, sendo arch ívada a representação. 
selho dlstrlctal da Conquista, 
municiplo do llomlim, perlln- 
ilo auxilio para construcção de 
uma ponto, visto ser essa BH!- 
didn de caracter local. 

7811\epr.cse•nt.açücs, requerimentos 
e petições. 

Mnnda que se rcmetla ao Prcsi- Apresentado cm D de junho, foi approvado em 
dente do Esta rio para providen- 18, sendo remettído o requerhnento ao_ dr. 
r.iar opportuuamuntc, o reque- Secretario rio lntenor, por otllcío 11. GD, de 
ruuento do cidudâo João Auto· l~l de [unho. 
nío de Amorim, pedindo que 
seja seu íllho Sinval arlmltüdo 
graluilamcnlc no Internato do 
(;ymnasio ~lineiro ou cm qual· 
q1wroutrocslaliclcrimento sub- 
vcncionado pelo IMarlo. 

1891 

189-11 75 Idem. Manda que a . r~!prcs•!nlaç~o da Aprcsculada em 8 de junho, foi approv ada em 
can!ara municlpal da serro, 18, sendo remettída a representação ao dr. 
pedindo vcrha para concertar a Secretario do Interior, por olllcio n. G5 de 
estrada que rlnquella c1d:11ln vae 1~1 de junho. ' 
:i da Coucclção seja rcmcttlda 
ao dr. Presidente do Estado 
para providenciar de accórdo 
com os recursos do orçamento 
cm vigor, verificado c111e seja 
a medida de caracter estadoal , 

Declara nada haver que deferir Apresentado cm 9 de junho, foi approvado 
sohre o requerimento do cüln- cm 18, sendo archlvado o requerimento. 
11:10 Januartu da Cn111la Iiarhosn 
pedindo verba para aluguel 1le 
casa por tra11s1lar no Congresso 
medida que suppre regular- 
mente essa falia e por não com· 
pr.rlar o orçamento maiores 
dcspczas sem novas fontes de 
renda. 

1894 7!1 !riem. 

Mantla r1ue ~e remeti.a ao 1:rcsi· Apresentado em 8 1lejnnho, foi approl'ado cm 
. rl~r!le rio J'starl,o para provulcn- 18, senil o rernetlidrJ o requerimento ao (Ir. 
c1ar,, o rer1uenm1)11lo do !iacha· Secretario do Interior por ollicio n. 6r>, di) 
rei Muardo lllachado de Castro, 10 (IC junho. 
pedindo a restituição do auto· 
grapho da ullisrnria da lnconfi. 
dcncia. • 

Declara n:11la haver que deferir Apresentado cm 9 de jnnllo, foi approv:1do em 
sol1rc a reclarnar;iío elos colla· 18, sendo archivada a reclamação. 
Jioradorcs da secretaria do I n- 
terior, pedinclo 'erh:~ para seu 
pagamento, por ser livre a ac- 
ceilação ele lacs Jogares, s1)m 
remmwra1_:;'10. 

J804 80 !(IClll. 

18!.li 77 Idem. Manda arei ti var m; p:tpr)iS d_o lia- ,\prescnla•lo em \l de junho, foi apprnvado cm 
charel Pedro Gomes Pereira 1le lfl, s•mrlo nessa data arcltiv:ulos os papei~. 
llloraes, juiz suhst.ilulo de Pai· - 
rnyra, relativo :i i11dernnisa1;:10 
de despesas que fez 1111:rndo 
presidin trihunaes correcionaes 
cm outras comarcas, visto já 
ter sido atlernllda cm parte a 
reclamaç:1o e não convir tomar 
agora medida de caracter geral 'l'w iria sohrecarregar os cofres 
1 o Estado. 

Manda (]UU ()~ prujedos l\S. n ~ Apresc11latlo em() 1!e junho, f?i,ap!1~·ov:1(~0 ~~~ 
r;o do co1T1:utu a11110 soliru anx1· 19, sendo remeltulos os proiectos .. w 'r. · ~' 
lin p~ra eon,;lrnrç:'to de ponlcs crelario r'.a Agricullma, por 011lc10 n. 11.,, 
e eslradas, l)ill diversos pontos de 20 llc innl!o. 
110 Estado, s1!ja111 rnmetlirlos ao 
governo para 1n·ovidm1ciar de 
acct'>rdo com os interesses ge- 
racs do Esla1lo. 1 

8'.H 81 Jrl<!lll. 
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Hepres1~11LH;õe~, 
requcri111entos 
e peli1;~0e~. 

18!H 81 

Til.L\'SUJIPTO 
OBSEU VAÇÕES 

Indefere 0 re1i11crimenlo do Ic- ,\presentado ern D do jnnhu. foi ~pprovailn 
11enl1:-1·oronel .lo:lo Alfredo de em Iu, s1!111lo ::rcl11vado o rcq111!t'11nent<i. 
Alll:t\'d<J e do l)Jlg"CllliCiro Er- 
llC:illl vou Esp1!rlirw. pedindo 
gara!ltia d1! juros de G ·;. e 
snlmmc:lo 1,i101ndric:a <li? rérs 
~2:UIJIJ$; por GO annos, para 
1·.onstrw:1~:io d1) 11111a eslrada 
fon·1•:1 de' :-ianl'Anna do B11rily 
ao ponto mais conv<•riicule da 
cslr:1da dn feno <fo ~lo11les Cla- 
ros a .l:u111:11·ia. cm 1 lsta do 
contracto celebrado co111 os :-:-o· 
\i'J'JIOS do Esl:ido e da 111l ião 
para 11av1~ga1.':lo dos rios Uru- 
l'lly:i n :-i. l'rnnciseo, que em 
lirr'•vP scrvir.l aos jll)Jllos da. cs- 
Irada l'l!l[Uerida. 

l11dd1;n• o J'f!fJlll'l'illlf!Jllo do dr. 
n1a1101>( Joaquin: de l.e111os e 
nutros, lH!1lindo prilileg-io por 
!íO a1111os co111 garanlit rlo jtuns 
iln 1; 'r- sobre l,~OO:OOD$. para 
uma estrada Ierrca 111ie partln- 
rlo di: Santo Aníoulo ou outro 
ponlo mais «onvcnienlc ela es- 
trada d1) Ferro Ccnlral, v:\ :·1 
usina GaHd:u·1)Jla, no municipio 
ne Santa Barbara por serem as 
vanlagcns dessa Huha de ea- 
ract<•r p11rn111<ml1! parlic11lar. 

Ap1:e'3e11l:~d11 <'lll :> <k j1rnl10. 1!11l.rn1t '!tn 
d1sc11,.;,.;:10 1!111 J!I, f! a reqner11111~11ln tio sr 
Bern:1r.di110 d1~ Li111a._ :1p11101:ad;1 cm ::>o. 'roi 
re111ell1rlo o parer1·r :1 comm1s,;:10 de :Ili nas. 

~----··------------------·--- ---·----· 

18\ll 8() 

---------- 

18\ll 87 Idem. 

l\rpres1)11 tacücs, 
rcep1cri men los 
e petições. 

18\ll 88 .rnslka civil 
criininal. 

18\ll 89 Ohras puhlicas. 

D:~r.l:tl':l nada Ii:ncr IJlll! deie:rir Apr1)s1!11l:1d11 em l l 1!c jnnho, fni app:oYade) 
sobre o req1H!rim•:11lo do cida- cm :!IJ, s,.ndo arcll1r:1rlo o rc11111•r11111•1tlll. 
d:to \'1!rr'.il10 C1·;.;lari. p1!rli11do 
l'l!:ilil11i1:;ío d<> i111pr1slo ipli! p;t- 
go11 p1:!a prorog:w:io de pra·ill 
d1~ i:-;e!I f'Oli!J':ll'IO 1•r11ll ti f~OVl1l' 
!lo do Esl,1rl.1, por 1i:lo sn !ratar 
da J'l'(l:11w;:"io de 11m ::cio i11i· 
l]llf1. 

l)c1·Jara n:1d:1 l1ai•1•r q1w d~í,.rir Apn•:;i•11larlo 1J111 11 d·! j11nho, foi approvaelo 
soln·c a n·1·!:1111al':lo da ra111ar:1 c111 ::u, ,1•Jl'!11 :1 rd11\ arl:i a n clalllaç:lo. 
rn1111wi1•al dr) 1Jia111.1111i11a, pe- 
di11do alivio lias mnllas i111po:;- 
t:1s :1n,; :1tT•!llfLil:1rio~ dl' l1!l'l'I!· 
110.;; diamanl.;no:s, por j11lgal-a 
illl[ll'll!'Cfli!llk. 1 

TllANiiUllPTO OBSEl\YAÇÕES 

M:u~d.'.t '.f'.1.e. rc1'.1c~l:1 ao p1v'.~rno, A!lrcsenlado em 13 ele ,inllho foi_appro1a1lomn 
pa~ a ~u ,rn~;n m,·~~lo mmuuosa- :20, sendo rnmctli<lo o rcqucrnnento acom- 
mentc. o 1u1ucr,i~11~11to do en- panhado de 111n memorial. ao elr. S1!crela- 
genhe1r<:' Arllnll: l_lmé, pcdilldo rio da Agricultura, por orllcio n. 110 1lc 21 
concessa.o de pnv1IQgio por ;,o de j1111h11. 
:rnn?s com gar:mlia ele juros · 
111) '' · 1. ao anno sobro o 1·.api- 
1:11 lll)CCSS:trio. para a COllSll'U· 
ce;:1o de 200 k i lomctrns de es- 
trad:ts vicinans que elever:lo 
c11tro111:ar-se na estrada de ferro 
l'nntractada pelo viscontlc de 
1;uahy. 

• 

Jndef1~rcorcq11crimentodocida1l:io Apresentado cm rn tle junl10 entrou cm dis- 
i\lanocl l'c~lro de Maccelo, con· cuss:lo c111 20 e a reqnerimcnlo 1!0 sr. 
t11H!O da l·.sc1!la de Phannacia, Siha Fortes. vo\lou á mesma comrniss:to. 
pcilindo eq111para,~:lo de s1!ns 
Y1!11cimc11tos ans dos e1npreg:1.- 
ilos de igual categoria elas re- 
parliçt'ícs puhlieas, por lerem 
sido j:í aug1ne11tados os vclll:i. 
me11los dos empregados puiJJi. 
cos, em geral e porque a dese- 
g-ual<lade de vencimentos e) re- 
lativa :i som ma de rcsponsahl- 
lidode e attrihuiçücs ele cada 
um de per si. 

e ~landa arch!v~r o rce1ncrimc1llo Aproscnlaelo em i3 de junho, foi approv:ulo 
do 2· escnvao <le orphams da em 21, sendo archivado o rcqnerimenlo. 
comarca rle Uheraha. cidad:lo 
fürnoel Felippc de Souza, pe- 
dindo 11rovidcncjas qnan to :í 
<listrilln ii;ão de invcn ta rios 
naquclla comarca, por cslar a 
rnateria regulada !lo arl:. 217, 
da lei 11. 18 de 28 <le novcrn hrn 
de lfl\ll .. 

fü1!1ila arcltivar o ollicio que mo- Apres1)11tado em 14de _junho, .f~i apprnv:ulo 
ltvou o parecer n. f11 de 1803, c111 ~!1, se111lo :1rchivado o o!ltcJO. 
dacOJn!niss:io de reprcsc11ta1:üe,.; 
rcqucrnnentos e pet.i~üns por se 
achar de pleno acclmlo com o 
rncs1110 parecer. 
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TI\ANSVllPTO 

,____ ------------- --------------------------! ------------~--------------------~ 
18!H 90 Obras puhllcas. ~!anda que s~ rr'mPlln. no go- Apresentado cm H do junho, foi approvatlo 

v.crno para íntormar o rcque- cm ;!!, sendo remcttido o requerimento ao 
rnneuto da companhia estrada dr. secretario da Agricultura por otlicío n 
de fi>!Tº rio Qnilomho, pedindo 111 de 22 de junho; ' 
rovalldaçã« ele sua primitív a 
concessão, ela qual foi privada 
por acto cio governo. 

189·1 91 Idem. l\fall(Ja relativamente ao requeri 
mente !la carnnra muníctpat d(' 
S. Domingos do Prnta, pe1!I11d1.J 
ao Congresso a ih crctação ue 11111 
ramal Ierrco rJl!f\ JJal'lit•du du 
ponto mais conveniente da es- 
trada proiectada de Ouro Preto 
ao I'essanha V<i ter <i11uclla ci- 
rlnde, que a peticionaria <!guar 
de os estudos dctlnitivos da 
referida estrada. 

\prcsentarlo em li, 1!1J junho, foi approvad<> 
em 21, sendo archlvado o requertmonto, 

!\[anda em vista do requerimento Apresentado em 111!0 junho, foi approvacl(} 
da Ilrmn sastre & Cornp. po- cm 11, sendo archivado o requerimento. 
dlndo concessão por CO annos 
para a Iundação de uma com. 
panhla de bonds soh a deno- 
minação de - Mineira - 110 
llel~o Horizonte, que os petlclo- 
nanes requeiram ao governo na 
forma da lei n 3 de 17 de de- 
zemhro de 1893, 

.. 

Indefere o requcrirnen lo do ciiJa. 
dão Joaquim de Noronha e cu- 
tros, pedindo privilegio j1or ro 
annos para co11:-lrnc~·<ln reuma 
estrada Icrrca que partindo da 
Januarla o seguindo a dircc1;:lo 
Iésle e oéste atra vosso o cha 
padão do Urncuya e v;í ali'\ o 
v;io 1!0 l'aran:í divisa deste Es- 
tado, com o de Goyaz, visto 
ter sido jü concedida a estrada 

,\presmilarlo em 18 do junho, foi approYadt\ 
e111 G, S<!ndo archivailo o requerimento. 

TI\ANSD!l'TO OBSE!\VAÇÜES commsi)Es 

---------- 

1sDl \H Obras pnhlicas. 

1891 !)5 

(\e [erro da !Jarra ilo l'araopeha 
<i ~erra elas Araras, que liga o 
Estado de Goyaz a .Januari:t e 
a lodo o 'alie do S. Francisco 
JHlr i11tcrme1\io das n:w<'gaeücsl 
do l!rucnya e ParacaUt e porl 
rnto ver a commissão as gran- 
des Yantagcns e manifesta im- 
porlancia quo a!lvin1o ao Es- 
la!lo com :i conslrncçfü) da li- 
nha requerida. 

1 
Opiua pela rejeição da in!licar;ãolAprcsentado em 

1 <lo sr. Deputado Camillo i'ra·. parecer. 
tcs, no sentido de dirigksc a 
Ca111ara dos Deputados ao •'re- 
sidente do Estado, scir~nlifican- 
do·llie a grandr! convenk11cia 
de ser Ouro l'relo o ponto i11i- 
cial !la estrada do krrn para 
o l'oss,.11ha, cm Yi~la da lei n. 
ül, !le 2,1 de julho de 18V3 11nc 
faculta a escollla do ponto de 
parlilla da referida estrada. 

l8 de maio, foi approv;u!D o 

189:1 92 Idem. 

lfüH 03 Idem. 

ll 'IJrcscntações ~!anda qnc a repre:;entação d:t Apresentado em 19 rle junllo1 foi approvado 0 ·equeri;ncdtos carnarn municipal de .Pilanguy cm 6 de julho, sendo _remcttHh~ a rcprescn· 1, pt>liçõAS faze111lo ver a necoss;tlade de taçào ao dr. sccrctan~ da Agricultura, 11or 
1, , ' , • reconstruir-se a ponte sobre o ollicio n. 118 de 7 de Julho, 

rio Lamhary, ll'} lo~ar di~nnmi· 
11ailo l'assagelll, seja r~uietli_ila. 
ao governo para pn~vtdcnciar 
como julgar ulil aos interesses 
do Eslarlo. 

Indefere 0 requcrimcnlo 1lo p1ir- .\prcscntatlo. cm 20 1lc junho,, foi ap11rovad~ 
teiro aposentado 1la rcpa1ti\'i10 em <i, tlc inlho, sendo arcluvado o rcquen· 
de Ohras pnhlicas, pedindo lllC· mcnlo. 
Jlloria de sens ve11ci111e11tos, em 
vista do arl. lül das 1\isposi- 
çü0;; permanentes da Coa,,;titui- 
~;lo rlo Estado. 

18\Jl 9G Idem. 

I 
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Mallda archlvar a petiç;lo relati· Aprcseulado cm 22 de junho, foi approva d 
va ao parecern. 87, sohrc equi- em G, rle julhn sendo archivada a pclir'.·I '• 
parar;~ o de venci meu to. por j;í ·' ( ) - 
terem sírlo augmculados os 
vencimentos dos Iuucclonartos 
pnlilicos. 

l\Ianda archivar o requcrtmcnto Aprcsenlarlo crn2G de j1111ho, foi approvado ei • t 
do ;1gT011omo Antonio nomes G, julho sendo nessa data archivado o rcq11,, 
Carmo, pedindo auxilio para rirnento. - - 
montar uma Iazcnda modelo 
com reversão cm praso deter- 
minado para o requerente, por 
não trazer ella vantagens ao 
desenvolvimento pastoril e agri· 
cola e por serem lnconvenícn- 
tes taes auxlllos por parle do 
Estado. 

"' o a: 
COJJ!Jl8SÜES TIUNSUJJl'TO OBSEH\'Al/IES 

-- -- ------- ------------- -------------------- 
97 Hcprescntaçõcs, Manrla archivar o . requerimento Aprcscnlarlo 1~111 :>o de junho. entrou em , 1 i 

i·eq1wrirnentos dos serventes da Escola de Phnr- cussão cm 30, seudo-Ihe olTcrccida pel, .. . :- 
,. petições. macia, pe1li11do a erp1iparar;fi.o ~lonte Haso urna emenda de rcdacç;io ,;.1 - 

de seus vc11cirnenlosa?s_dernais foi appr~ivarl:'l conjunctatnento com o Pd 
1.,1:' sr!rvrJntcs d:~s rn11arLH:oes pu- cer em 1, de julho , - - 

hlícas, per uao ser actuaunentc Archivou-se. 
opportuno o que sollcllam e 
porque j<í Iorão augmentados 
os vencimentos dn lodos fnnc· 
cionarios pulJ!icos. 

189-i !JS Id•~m. 

e ~rand;1 archirar a reclamaç;io do A11resm1l.ado em 25 de jnnlto, foi approvad 
c1rlad:io .Jo:to Lui;r, de Frr~ilas, cm G rle jnllio, sendo archivarh a reclamaº 
escri\;1o drJ pa;r, do dislricto da r_:ào. 
Conrpri,;fa, solicil:111do mdlw- 
ria dn vcnci1J1<J11los do.-; f1111c· 
ciollarios dr) jns!ir,:a, vislo j;í 
ter sido volado p<'la eamara o 
projecto 11. 11 de 18~2, rpw re- 
fOl'ina o rcgimcu[o de cnslas 
jndiciarias. 

18!H 9'J ldcm. 

1 

18!H 100 Justiça civil 
criminal. 

j 

1 
1 

1 
' 

1 
1 

1m• 

18'.J.j 

TlUNSlJlll''fO 

18~LJ 101 .Juslir:a ciYil 
criminal. 

10? Or1;a111e11l!l e co11· 
1as. 

·---·---- 
ll Heqtll)l' qne por i11lcrn11)rlio rio Aprpsrml:1do r•m :?.i de j11ul10, foi approvarlr> 

goVt!rllO seja onvirlo o sr. ri<·- e111 n drJ j11Jllo. sendo l'fl!IHlll1rlo o 1y~nrs> 
se1111l:1rg.1rlor procur.1dor g•)rnl ao dr. secretario rio lnlenor por olllc10 n. 
do Esl;11l1J sol1re o n•1·11rso rlri G'I, do 7 do referido rnez. 
l1:1.l'.!1arel .Jos1) Carlos ~l:iyri11k 
Pires J'í;i.lmco, ex·j11i;r, rl<J dirnil111 
rl:t co11ia1c:1. rir) l'llil:!1ic'lpllia, 
sulicilando prml:i.o rl11 l'fl>lo ria 
pena 1Je :.! a11111i,; d1J s1:,:pe11,:;101 
do t}/11/11'1'!.W. IJIW Jllf' foi illl-· 
posla pelo Tri!1111w l da 1.td:H.::io( 
por ;11·cordam d<; ::.J d<) J:lllf)Jl'01 
de ).':'•il. I 

1 

. . 1 \ mJsenl:irln <'Ili :!il d.J jnnlto, foi ;1111~rov~r:.o 
lnrlefer•) o rerpH·r111H)1i111 d.1 1·11111· · ',.111 G d·; jnllio, s•;nil•) arc1m·a<10 o ie1111c11- 

Jl:Llll1!a estrada de lerri: º!)'!'' lll<)nlo. · 
de Al111:1s·. ped111do l'f!sf1[11H:ao · 
ria rp1:1111ia rl•J 1;;,:u·.11r)IHJ11 rn111 
" qnal l'lll.rn11 para''' 1·oinJs rio 
l·:-tado <'Ili f·:Jµ':llllf:lllO rio illl('OS· 
lo rl<J J;:! 0 .. ~1>!1n~ :1 q11:rnl1a d•• 
trm.1• mil eo11los ri<~ r1•is i111por- 
l:111ci:• ria g:ira11lia d,n ,i11ros· n:· 
laliva :10 co11l.r:1f'.!o da 1•sl.rnd:11 

fern:a d<: S. Fr.<111·i'i1:u ao l'ar- 
naliylia, por 11:'t0 sr:r 11ro~<'1bllr:I 
1. 11111• r!rJll<'l' a snppl1c:llll<!. 

18'.) j 

]K'.)I 

: l 
1 l 

10) 1 :,;p<)Cial. 



t 
1894 llJ.5 ln~lrucção puhlt. Irnl~fere e requenm • . , • dão Antonio /1 r , cu.to elo cida- Aprc•sPnlaclo • • ele Noronha co:~11:11c10 Balhino PIII Í'> '<PJH! cm ;.i·1. ele julho, foi approvado 

tarta ela A:rri, iuuo ela secre- , -· ··, 0 are iivado o requerimento. 
íscncão ela t~x.;1.11llura. pedinrlo 
(, ' ~. "'" malr J ,ymnasio ~nnc/. rcu a no 
lill1os :ll<:rio ~io :11~ . para seus 
Noronha v1'otclloH.i.1 e .Jayme 

' " (JllP '\ " oppoe o art , 107 : • .. isso se 
ele 3 de agosto de i8'\ll~. te' n. ·18, 

1894 107 Obras publicas. 

------ 

189{ 

200 

com11SSÕES TR.\NSU~Jl'TO 
OllSEl\VAÇÕES 

sentimentos do mineiro tem .1" 1 todo o povo 
gl·r se ' · ' ioura de 1· · -s por lllt!'rlll 'r . ( m- ª·º exm , sr. ·<lr e\~~ .. ela mesa, 
l·:~lado, p1)d i uno. i/ .r es11len !() cio 
1'1):1 por tele ,1 .. 1 

10 que se <li· mento o a .g e nuna ao 11·11·1·1 
' O {;OV!'fl ] ' ' . 

manifestando-!111;8 
1º e a Franca 

pezar que cm to'! 0 proluuno 
neiro produziu ( o o povo inl- 
vel allentaclo ~le 11° 11111_1uali üca- 
Sadí Carnot o r ~~e OI vlctímn 
_<le . Estaclo 'ciu ,gr.i_nck h~imem 
mst1t11içilo . ,e consoltdou a 
França. 1Cpnhl1cana em 

105 Carnaras muuici. paes. llec1ue1: ?e solicitem da ,, 11m111c11Htl ela Cliri t' .c,1?1ara Aprcsent: 1 • '> . messa de exen1 ila1~' ~1u • .1. rc- cm li :e.º· em ~~ d~ ,11111lio, foi approvado 
est~tutos, regimJnioe~ ltl'; .seus tos rio 1~~ ,l.1!111'.º· ~ohc1l:mclo·SO os clocumcn- 
ma1s clocun11~11to · . r lll uno e mua C:;!c ~.ntc o agente executivo da ca- 
der a com missão :Jdl .11m. ele JlO· 11 .' 1,,, 

11i1~ª~.cipal. ela Chrislina fpor onlcio 
o recurso dr. .. 1 1e1ar sobre -·) 1 e 1., cl1) Jnlllo. 
contra al"nns ca1<!110c? v1ercarlorcs 
(, " ' · > < ºi refP · 1 ,~mara municipal e d: • ,fl( a 
s1dcnte e ª"erit • . e ~ell prc- " e execntivo 

illarnla que se remi'[!· . p:1ra ser inform:Íclc;l .io ~t;vc)rno Aprcs1)11lado em 7 , . . · mnuloclo ci1lad<io \1 <i 11.q11.en- 12 s1mdo rnmPtti\c. Jnlh.o, !01.approvadoem 
res de Azm eclo J c'1 ' o1110 Soa- secretario ela' eº.·º 1 cqucrnnento ao dr • 

. Jll)1!11Hlo priv 
1.,.,·1 

10 e onlros, 12t dp n 1 Ag[l(;ullura, por offkio n 
slrnci·ão 

1 
1 e,.,c~ t•ara a cun· ' · 1 o mesmo mcz. • 

f ' 1 e 111n,1 cslnch '" t'sr,o que partill(lo c1à cl~ l~sp\ . 
o · anto e lllinas 110 Ir, .1" 1- S:.rnta Barharn ll' l'oiitc•cc.NiO '. '! 

'"l C'Jl[ · , l OV,\ · , roncar:se na de Cuictlu!. 

~ ~- -~~~- 

1 
:1 

1 
l 

1891 10!) Hcprc;c;eulac;ües, 
l'C!flWfÍllJl.'JllOS 
e petír;ücs. 

189-1 110 ltlc~m. 

18'.)1 111 I<lem. 

s. e. 21J. 

t11clcfcre o rcqnerimcnlo da Com· Apresentaclo cm 10 de julho, foi approvailo 
pa111Jia E,;lrada de Ferro do em 10, scllllo archiv:iclo o rccp1cri111cnto. 
<)uilolllllo. pcdi11c\.~ ruvali(.la1;:·1ol 
de sua co11ccss:io q111~ 101 .1ul- 
i-'.ª1la cad un jll)[O :,'.OVCl'llO, Clll 
vista cio parecer do dir1:cll)I' e 
ro11s11llor tccl111ico da sccrcl:t· 
ria cl'A~ricnitnra. 

J)cclara uacla haver cp1c deferir .\presculaclo c1H 1l c!e Julho, foi approvado 
so!Jrc a represe11Jaç:·10 .de . Ili· em lG, seudo arcb1v:ula a rcprcse11Jaç~o. 
rers<J~ Jwl1í1:1nles "'! fl1slndo 
de Malto rcrde, pe11lmlo um 
auxílio de 1 :w.~; para a c·on· 
slrnc·(:'tcl ele uma ponle sobre o 
rio Caripúll, por 11fLO ter se de· 
rno11slra1lo ser o assnm:!lo da 
rclcricla represcniac:<io serviço 
peculiar :w Estado. 

l\l:wcla qnc s11 relllella :i 1·0111111is- ,\prcsc11ta1\o cm 12 de .inlho, foi approvadu 
s:lo ck 01\:a111c11lo e contas para elll 18, sendo remctlicl:t a rcplic:i :í com- 
altcnclcr co1110 ft'ir cl1J jnsli(;:I, a mi,.:são inclkacla. 
rc1plica dos pralica11tcs·eolla- 
1m·adores ela scrretaria cio Ju- 
lerior, JlCdiuclo verha p~ra pa- 
ga1111J11tn elas gratilirac:(íe~ (jl!IJ 
percc)l/(:111 qnanclo snli.;l1 tnem 
o;.: arna11ue11scs. 

DecJ:n·a nada liarer que dderir Apres11nl:1clo cm 1:! <lC jnlho, [oi approvado 
sulll'I) a n)pn•,-1!nt·:c::io do r.on- cm 18, s•Jnclo arc.·l11v:ula a rc1n·1)sc·nt:11;ffo. 

sc~lho dislrirlal de ~ .. los:• dm: 
Bolell1os, pedindo o :ni::itio de 
cl:OIJI)$ para a l'.<llll'IU':tO cl:1s 
ohras ela respectiva ra11l\;1, por 
sc•r a 111edida d1J que sc~ traia, 
dr) m11llioramenlo Jcll':tl. 

!!OI 

Tl\.l;-;SUJIPTO 
oBSEll\'AÇÜES 
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s:Jll 1 J:l Iil1•n 1. 

~ .. , .,, 

18~ll 11'1 Ide111. 
_\prr:>'e11l:1d111•111 11; 1],, j11ll111, froi ;q.pr111:1d" 

e111 ~!l, ,:1;11do :1rr:liiv:1da a propo-la. 

IS'.JJ ]J', !'11:111. 

18!) 

IJllSEH 1·_11/1E~ 

. ,- - -------- 

l 1Ci \ 1' 1'Jl rescn la t'iH' '· · Marnl:1 al'l'ltilar o rcquenmenln Apt'1";i:nta1lo em 18 d1) jul liu. foi :ipprtl\a'lo 
';.1,q1(,;riiniimtn- d11 '"'·riY:1o do j11ry.t1:1 '.'otnarca em ~-1, ~1:11do arcluv :ido 1J req111:ri111e11ln. 

,, pr;lii;iir'S. 1lc :'. !',Ullll do M11r1:l11e, pr:d111- 
tlo prt11'i1kncias 110 sentido d.1: 
"''rt;Ill rell\lllif'J'ª'l°'' SCII'i "l_!I'\ I- 
ros. t'lll vlsla tle a1;l1ar se cm 
:indan11•11lo o proj1:do que re- 
1'orn1a 11 regimento rlc custus 
j1JiliCiarias. 

\ 
189 l' ll7 Idem. 

Apr1:,.;r,1ilarlo elll 18 du julh«. foi approv:ido 
1:11 :!!, ~l)\l(]ll r1•JlWllirio o ]'('ljllel'illlClliO :111 
dr. ''en1~ia.rin "'' l11ii'rinr, p11r o!Hdo u, 1 i 
de ;23 dr) j ulh». 

~la111la q111) so n:mella ao l'rcsl 
de11l1) do Eslado, para sohr» 
1•Jl1• arlopl:n as prnvldcucias ti•_' 
carad1•r geral que jnlgar 1·11n- 
y,•nie11fes o l'l'(!llel'Íllll'llio !lo 
ro\lcel"r e do cscri1üo tla col- 
!<'1'iori:t ele Palmyra, pctlinclo 
,.J1)v:11::10 tia 1101Tc11l:q;e111 q111• 
j)Cl'l'C'li•clll • 

lSD J Jlk C:unaras 
ripa•)s 

muni- . \]ll'CSl'llla o p:irc1•er ll. IR, 1\0 .\pre,;ent:11]0 Clll 1\) cl1: j11\lto, fni app1'1J\:1'\11 
1'111'1'1)1111) :til llll, l'.lllll 11 lll:t Cllll'll- 1~111 d, :iUll[<l 1k1-1Jl\ [1111 o· l'l'Cll l':-'ll '~ 111:\ Í,; 
ela ;10 ull.irno co11siclera11clo, no till•'.11n11;nl1i,; ao prco<i1knl1~ t!111·1111s1!llio ili- 
Sl'lliiclo dr: clevnJ11;n;i11-s1) o:; :-;\rktal de J11iz d1) Fi'1r;1, 1ir1t· 111'1il'io 11. 1-:~. 
papeis e eloc111111~lllo:; a q111) ;:e tliJ 23 1k j11l\111. 
reler<~ n 11w,;1110 p:rn~cer, :10 
ronselltll di,:lriclal da ciil:tdc 
clrJ,J11iz de F1íra. 

isvJ 11!1 11.krn. 'l:1111la :H1'liivar a rcrlarn:11:ii11 cl11 AprC8<'nl:11lo 1•111 :20 ele _jnlhn, fui a[IJH'0\:1ilo 
diversos c1111lrilrni11i1)s elo 11\11· t'lll ~!, í't'nclo ar1_:1iivacla a rcl'la111:t1;:'10. 
11ii'ipio elo T11no, ecrnlra o al'\o 
ela n•sp1)1'1.ila r:unara 11111nici- 
pal que 1~lcvo11 a dois o 1111\lle· 
ro !los 1 ereaclorc•s 1',;p1:cia1)s 
q111J el1•1cm :<er eleilos pelei,; 
1\i,;lriclos ela l'idacln o l'ii'd:Hl1:, 
por i()I' sido altr!111lida "''ª 
llll'rii1ht 1111 projl'CIO li. -1 J, d:t 
Ca111ara, ;1pprovado Jll!lo Si)· 
11a1lo. 
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18()1 11'.l Camaras llllllli - Manda archi\ .1 . . , ·Ci]l<tCS, 1·i1l:Hlào H~f1r,tl l cclnma1;,!o 1!0 Aprescnla1!0 cm ::o· de jnl110.- Pende ilc ili Mon1·ão E . -~ 0 Hodn•rups , ' :;cn vao do .. · M • 
scussão, 

do 1111') !· ll nne e v· '·1 "1•m·m"t 1 1 ísía do Trer ·, · ·• 1 a loa 
pagamento :\'.·d.ti, rcJa~ila no 
:í:4~1G:-:G1Jl 1, •\ quantia de 
em !' 1 e tfü;las 'cnci1hs ·• 11vcrsos .,,,, •· 
nao se al'har " 1.11 o;e~so.s. por 
eara<:tcnslíro. 1"\ 1.!·'.C:;l1da dos 
~rt 7ú rh í/ CXJgH]ns ]lPIO . ' ·) 11 ') 1 - 
Se!P111!Jro de \8'Jl·. '' 1 e U de 

91 120 Idem, ~T:n1da <t1Tl1il·1r ·1 r 1 ln 'I · . 1 ' e cc a m :1 l"t<1 d . 1, <lc di5· 
-r'1~.1·llC. l_lasilio da Sii'~·t s'' Aprcs1mlado em 21 de .111!1lo.-l'cn< e 

11,l"<J ]IJIZ d ]° . , ' • 1'11 ... • 
1 . " ' · · e 1 Jl'l'tto ih , · o~.t(). lldl'Ca do Hi1 !'· ' • ' CO· 
l·L11l'a111c11lo /' .·lido, contra o 
l':lll:'\J"t '!· !lll!1ost11-; peta 

" ' lllllllli'lj' 1 1 . ' Clll]JrCg:tilOS jlllt r''.l . SI) li'!: OS! 
PS['\ 1 J li.O:; fl'dCl''lr' :: "oaes on mni · :. · · .:;, 
]a ter Sido 'lllt'll j'llUpae;;, !JOI' l'J · ' · 1 H!:t P'"l l H a no prnj<'cl ' . ·"'·. 11ie. rente ann1J.· '" 0 u. ·li, do cor. 

'.li 121 li.lcm. Declara, rclalir· ' . 
n1ar;ões du di~~'.1.1'.-11.te, as ,rccla- A[H'IJSl)lltado . 1 Jc tli5• 
lcs <lo cofre m/"?~. umlnln1in· e 11 s são. 

cm :211lc .1ulho.-l'clH e r 
110I1tina 'lllP ituuup;il da Jp0. 
o acto '<la 1'.", e:''.! .ser rnanlirlu 
municipal, c11c:''.'!l camara 
Jogar dio[·1nl' •Lllsfcl'lllllo parn 
ref<!rida · elr1ai'íc .º ccmikrio da 

1 12~ 1 dcm. ~!anda :1rchivar ... 
dos \ll'Ofi);;sor<'s •\: ''.)clamaçiles Apres1mt:1110 em de j11lho.-· Pende de 

1Jí· 
111al tia eidadi;· \'. <scola nor- .s1; 11 ss:fo. 21 
ros e cl1) divP1:,o', e. ~lo1~tc,; Cla. 
ila11111)lte inuíii/ .u1ntr1ln1i11tes 
J111stos Ja111 .. 1110 .1Pio, ro11lra i111. 
eamara ni;inii~i\:'.;Jª re,;peetiva 
do 11roiec[q ll · 1 i • em vist:i 
armo, i1ne lr·;1.; ; <lo corrcntu ' · ''º a:;sumpto. 

18 

18 
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1 Hlll!JJO 1lr:111d:io. 

2 :-;c,·,~ria110 th~ 
zcrul«. 

:i Idem. 

4 Lind11lpl1u 
la110. 

Hl'qlJr~I' t[llr) ,;e• euvicm :io ~·111·1'1'· 
110 do1:111rw11to.s que :1p1·r:,.:e11ln. 
1~ q111! prov.uu e:.:lar sil.11atla 
r•m tcrrltorf» mi11t'il'll a fnze11d:i 
de Saido A uíonlo, d" p1·nprie· 
d:Hlc do .r11aj1!r A11l:u11io Haposo 
de ,\l111c1da, r111:ul1da por ro1T:1 
p11lilica do l•:,.;lado de s. l'arrio 
por ordem do [niz de direito 
do Espirilo sauto do l'i11lial " 
sulir:ila [ll'<JVirlcncias por pal·te 
do grivcrno daq11ellr! Estado 
para a pmlir;;fo do:; 1Ti111i11osos 
rnmo rnlen11rt> prot.-slo de tles· 
:1ggraYo da nnronraás leis mi- 
neirns . 

He· Declara ser a C:w1:i1a dos Dq111 . 
lados sol1d:in;i corn o Se11arlo 
na moção dirigiria ao clu~re ria 
Nar;[10. 

1prr•,;1•11ia1lo r•111 ~·n d1• :ihri 1, foi ;1ppro1<1do 
11:1. 1111•s11w d:li;i, s1!11rlo r1'llll'lli1Jos 11s ~10- 
1·111111'11!0,; :10 ~·.orrmru, por ollici<• li. l!i, <I:~ 
Jllí'SJIJ:I d:tl:t. 

. \pn.•>1·11l;1rln ('Ili :!i iJ,) alnil, foi ;1pprov;11lo 
na 111r:s111:t d:il:1, lendo o sr. Lirulolpho Cnc- 
Iano f(:iio ri1•1·Jara1:;To di! \'OlD. 

Requer se solir:ik·m do go1·1!ruo Apr1•,;e1ilad11 1•111 :!.~ >IP maio, foi :q1pro1·;ulo 
i11fnn11:11;1'11•s sobro dispn!idios ria 111e,;111a dal:i. sr:11do solii:iladas as i11for- 
f1:ilos 1111r conla do rn•dilu de 111:11,'(H.:s por 1111irio 11. 51), de:!:: do mesmo 
.J.(JUIJ:UIJU$, CIJlll'Cdidos Jil'in 111r;z. 
Congresso para a ma1111le11r::l>l For:1111 presl:11Jas :is infor111ai;õ.c~ 11or t•lfi· 
tJ;1 ordem e d:rs i11sli111ir;lu•s'. 1• cio de U dr• j11rtl111. 
sr.' d1:ssa ir11pnrlancia foi p1·c·s· 
lado algnm a11\ilio :10 go1erno 
da !J11i:to. 

ne11111•r s1) rnlicilr: il1i g(11'1:rno o 
quadro das csc1>1as pri111:1rias 
cxisle11l1.•s 11a ridai11: d:1 .la11ua· 
ria e o 11111111·ro d»~ :tl11m11us 
qur: as frr•q111•rila111. 

Apre::1·1tl:ulo r•rn ~!J do n1:ti1•, foi <1J j1!'11l.:1..d<.t 
na n11:.-;111a 11:>1:1. '"11<10 >(dirilaila~ :.i-: rn· 
J'11rr11:ir,'(11:s 11r1r ollirio li. i !). 
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J-5 Ignacio J.\lurta. l\c•111cr seja enviada ao gover- A11re,;c11l:illo em 12 ele [ullro, trJi arl1:iila a nu uma representação da cama· discussão, por ter pedklo :i palavrn 11 sr. ra munlcrpal rio Salinas sohre Carnillo l'r:1lcs. 
questão rio limites <leste com o Approvarlo em !" do referido moz, fllrarn ,) 

Estado da llaliia alirn de serem solícltadas as informar.·ü·~s, por o!Iirio n , to rnadas providencias que ga- 72 do citado mcz , 
rantarn os dírcltos e interesses 
1k lllinas. 

Das indicações apresentadas na Gamara 
E~ 1894 
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18~) 1 

1801 

I llül'll;ll'di11<l 
Lima , 

2 camillo Prutos. 

dr.: ludiru q110 a cnm111is,;tí.o dr) con- 
slil.11ir;:ln, legisl:11::1o o JH)(kres 
tomando connccímcnto do adll 
rla «nmara tnunlcij-al de S:1liar:i 
s11pprirni111lo o distrlcto da Vur- 
zca do l'antano, sohrc clln si: 
prounncic paru os Iins ~01111:- 
nícntcs. 

qBSEHY,\f,:{iE:; 

Apre:-:rml:11la 1•111 l~ il<l maio, f1li 1·c1ncll.ida :i. 
resp1!cliv:1. r;o111111i.<s:10.- l\•111!1: de pare- 
i'.<!!'. 

Inilica que por lnlermcdio da Aprcseulnrla 1:111 111 .le [unh«, foi rr5111r•Uid:1 
mesa da Camara dos Dep11i:Hlns ú commlssãn do ohrus 1111ll!k·1s, q11c :111r<J- 
s1: dirija ao governo do Estado sentou em L~ o paroecr u. n1, opinando 
para o fi111 do sclcntiücar-Ihe pela rejei1;:lo lia i11di<'a1::To. E11!r:111do cm 
da grande convcuíencln que :1 disr·11ss:í.1) ern rn, foi ella n:jeil:1d:1 e na. 
ca111:ira julga ver 1)111 que s<~ia mesma dala arclrivtu!a. · 
011rn l'rclo o 1101110 inicial da 
e:;lral!a do ferro para n Possa- 
nha, de conronnid:11l1J com a 
!1•i n G11le21 ile j11Jl11J 1le 1003 
alllrmnndo eg11al1111)11!11 :1 sua 
sol itlaricdarl<) com o o aclo <lo 
governo, que tcnhn por ohjcclo 
~:ilisl'azer ãquelle i.les11kral11m. 



Oas moções a~resenta~as na Camara 
EbL( 1894: 
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t Bueno Bramlão, Propõe q1w :1 mesa desla carna- ,\p1·psr)11!ada 1'111 :2'i' rle ju11I1u., ;foi :í umncoru- 
ra, rüprc:-:nnl:11ulo·:1, co11111111- mis,;\o cspcrlnl, composta !lüs .':'r.<. llepn· 
llÍ(fllC do lli<Hlo que j11lgar l'.l)il· lados E. l'illll'llll'I e. l'r.1!es, Iluenu llran- 
vcníente :í C:11nar:1 tios l}r;p11- 11;\o, ~lonl.e nnso e !\1. tk Alnen IJllC apre- 
lados da l\ep11Jiliea trnuccza, os ,·c11lar:1111 o pa:·cc•·r 11. lUl, o 11ual foi no 
scutlmcnkis d<' p1;zar pela 111or- mesmo dia approv:u!o. :fü·;!e 1:arcrer re- 
le do graud» p:\lrinla .'ia1li Car- f1111de 11'11111a ~ô, esla llltlfflO e a th: 11. 2, 
1101. 1111 scnüüo dn diriglr-se esta t.:amar:t, por 

i11l1·rmcdio da respecuvn 2\lcs:i, :m rlr. I're- 
sidculo do Esl:Hln, 11cdimlo·llm que, por Ie- 
legr:1111111a, se dirija ao Parlamenlo e ao 
(;on•rno da França, 111~nift!sl.amlo·llie o 
profundo JIPZar 1n·otlm:i!ln cm lotlll o povo 
mineiro 111:10 lnqualifleavcl :1ltenblo do 
que foi vinllma !:':uli-C:1ruot, <.l g1·arnle I_10- 
111em rle Eslaclo, co11sulidatlo:r da H1:1n1h!Jca 
Fraucezn , 
Communicou-se :10 governo elo Eslarlo, no 
scnt iclo cio parerer, cm 21· do rne:mw rncz, 
por ollicio n. G-3. 

18\}l Propr.c; ~1ur) a rnc;;a 1ksl;1 c:1111ara A11rPsenlada e1n :n cl1: .im1l10, foi 1:emeHida i't 
se 1l1n1:1 .ªºgoverno do <•sla1!0 rn111rniss:to espcci:il que :Jl1re:senI01} na 
para o l1rn de faz1:r co111 q111: mesma tl:ila o parecer 11. 402, rnfumlm1lo- 
scjalll conhecidos pelo governo a com a de' 11. l. 
franccz os ~<~nlimentos do Es- 
ta1lo de Minas diante do aL11·n· 
ta1lo de qne foi victima. o Prn- 
sitlcntc da Hepn!Jlica franceza. 

2 Carnillo P1·atc,;. 

secretaria <l:t C:unan tlos Deputado,; iln'Eslailn il<• 31i11as (;cr:ws, cm 011ro Preto, :iu.s 1;;.t!i;uu3ulcro 
de 1801.- O chefe d:i l.' 8<'1"1::io, Jocio J!1111tis/l{ rir• Frdl11s.·- O 1liredor, Al/rcil111'<1rnE. 




